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Kiedy przychodzimy, nikt jeszcze nie 
wie, kim będziemy, czego dokonamy, 

dokąd dojdziemy . Uczymy się siebie, do-
znając własnego losu, a czasem niektórzy 
z nas próbują się dowiedzieć czegoś o so-
bie i świecie . Przekładają los na język słów, 
obrazów, dźwięków i nazywamy to twór-
czością . Potem odchodzimy . „Przychodzi-
my, odchodzimy / leciuteńko na palusz-
kach” – przypomina nam znana z „Piwnicy 
pod Baranami” piosenka . 

W ostatnim czasie odeszli z kręgów 
nam bliskich: Zbisław Janikowski i Barba-
ra Rosiek . 

Zbisław miał swój felieton w „Galerii” 
i w tym miejscu pozostanie wyrwa, czas 
może ją kiedyś zasypie, ale i wtedy to miej-
sce w naszym piśmie nie będzie takie, jak 
kiedyś . Zbisława zapamiętam jako skrom-
nego, pogodnego człowieka, chętnie wspo-
minającego dawną Częstochowę . I oczy-
wiście jako twórcę (i odtwórcę) „Szopki 
Noworocznej” oraz książek zakorzenio-
nych w podjasnogórskim grodzie . Ostatnia 
z nich – Moja Częstochowa w PRL… miała 
promocję niedługo przed śmiercią Autora 
i zbiegła się z nagrodą (jakże zasłużoną) 
im . Karola Miarki, przyznaną Zbisławowi 
przez Marszałka Województwa Śląskie-
go . Zbisław odszedł po cichutku, w czasie 
pandemii nie mogliśmy go nawet zwycza-
jowo pożegnać, niech te słowa będą na-
szym pożegnaniem . Pamiętamy, Zbisławie, 
odpoczywaj w pokoju!

Barbara Rosiek dzieliła świat z ciem-
nością . Ciemną stroną ludzkiej natury 
i ciemnymi stronami ludzkiego życia, któ-
re starała się opisać, a może nawet oswoić . 
A przecież kiedyś uczestniczyłem w wie-
czorze autorskim tomu Jej poezji (prowa-
dziła go Barbara Strzelbicka) i zobaczyłem 
inną twarz autorki Pamiętnika narkomanki 
– o wiele bardziej stonowaną i liryczną . Tak 
chcę pamiętać panią Barbarę .

PRZYCHODZIMY, 
ODCHODZIMY

Ale i z dalszych kręgów doszły nas wie-
ści o odejściach . Zmarł Jerzy Pilch – au-
tor znany, niebanalny, pełen kolorytu . Dla 
mnie przede wszystkim autor felietonów 
w dawnym „Tygodniku Powszechnym” .

W ostatnim czasie odszedł Juris Kron-
bergs – łotewski poeta prezentowany w po-
przednim numerze „Galerii” w przekła-
dach Olgi Wiewióry . Autor znakomitego 
cyklu wierszy pod tytułem Wilk jedno oko . 

„Przychodzimy, odchodzimy / leciuteń-
ko na paluszkach” . 

Zmarłym Przyjaciołom poświęcamy 
część kart „Galerii” 54, w której wyjąt-
kowo różnorodna jest oferta poetycka: 
od debiutu po wiersze autorów w różnym 
stopniu z nami związanych, powracających 
po przerwie, przysyłających swoje teksty sy-
stematycznie i takich, którzy po raz pierw-
szy zdecydowali się opublikować wiersz . 
Zróżnicowana pod względem gatunków 
i odmian literackich jest proza, reprezento-
wana przez opowiadania oryginalne i prze-
kład, dziennik, relację z podróży . Wiele 
jest tekstów poświęconych refleksjom nad 
przeszłością i nad wydarzeniami aktual-
nymi . Czas pandemii najwyraźniej skłania 
do przemyśleń, a nawiązania do przeszło-
ści pomagają w zrozumieniu tego, co nas 
spotyka . 

To wszystko ozdobione fotografiami 
Małgorzaty Kozakowskiej, z którą współ-
pracujemy od dawna, ale której sylwetkę 
artystyczną prezentujemy po raz pierwszy .

Na zakończenie akcent optymistyczny: 
świętujemy przypadający na 1 sierpnia b .r . 
jubileusz trzydziestolecia Drukarni „Gryf ” . 
Jej początki i historię przedstawia w roz-
mowie twórca i właściciel, a nasz wieloletni 
partner, Andrzej Szczepańczyk, wspólnie 
z którym udało się nam wydać kilkadzie-
siąt zeszytów „Galerii” oraz wiele pięknych 
książek, któremu zawdzięczmy plaka-
ty i zaproszenia . Dziękując za tę owocną 
współpracę, nisko się kłaniamy i gratuluje-
my jubileuszu!

Bogdan Knop
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KALENDARIUM   kwiecień – czerwiec 2020

KWIECIEŃ
6.04. – zmarł Zbisław Janikowski, pisarz, 

satyryk, kronikarz Częstochowy;
9.04. – zmarł Andrzej Strumiłło, malarz, 

grafik, rzeźbiarz, fotograf, pisarz, 
scenograf;

24.06. – zmarł Arkadiusz Kremza, poeta;
27.04. – zmarła Barbara Rosiek, pisarka .

MAJ
12.05. – zmarł Michel Piccoli, francuski 

aktor filmowy;
29.05. – zmarł Jerzy Pilch, pisarz .

CZERWIEC
2.06. – udostępnienie wystawy cyklu obra-

zów „Lekcja anatomii” Magdale-
ny Barczyk-Kurus, OPK „Gaude 
Mater”;

5.06. – wirtualny wernisaż wystawy „Wit-
kacy . Wystawa fotografii Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza 
– ze zbiorów Muzeum Tatrzań-
skiego w Zakopanem” – Muzeum 
Częstochowskie;

6.06. – wirtualne zwiedzanie wystawy 
„Historia górnictwa rud żelaza 
w regionie częstochowskim” z dr . 
Łukaszem Pabichem w ramach 
wirtualnej Industriady w Muzeum 
Górnictwa Rud Żelaza przy Mu-
zeum Częstochowskim;

6-25.06. – Ave Show Time, Ave Plaza,  
al . Najświętszej Maryi Panny 29;

9.06. – 55 lat Rezerwatu Archeologicznego 
w Częstochowie-Rakowie (1965–
2020), wirtualne spotkanie z Mag-
daleną Wieczorek-Szmal, opro-
wadzenie kuratorskie po wystawie 
„Z mroku dziejów” w cyklu „Czas 
na miasto, czas na Muzeum…” 
w ramach 800-lecia Częstochowy;

15.06. – „7 Dywizja Piechoty . Zapomniani 
bohaterowie” – wirtualne przypo-
mnienie wystawy, spotkanie z jej 
kuratorami Adamem Kurusem 
i Mariuszem Grzybem w ramach 
Święta 27 Pułku Piechoty;

18.06. – wirtualny wernisaż wystawy „Wi-
wisekcja balansu – rzeźby Jerzego 
Kędziory”, Muzeum Częstochow-
skie;

19.06. – Twarze Przyszłości: spotkanie on-
-line z Kubą Bociągą;

19.06. – Filharmonia Częstochowska – 
koncert na zakończenie 75 . Sezo-
nu artystycznego on-line;

19.06. – „Korony Pandemiczne” – wernisaż 
wystawy Szymona Motyla, Gale-
ria, ul . Krakowska 11;

19.06. – spektakl „Homo sovieticus, czyli 
o praźródłach naszego obecnego 
stanu . . .”, scena Teatru from Po-
land;

19.06. – zmarł Carlos Ruiz Zafon, pisarz;
26.06. – Twarze przyszłości: Spotkanie on-

-line z Aną Andrzejewską;
27.06. – „Tajemnicze, bezszelestne… Sowy 

w zbiorach Muzeum Często-
chowskiego”, wirtualne spotkanie 
z Elżbietą Janik, Muzeum Czę-
stochowskie;

25.06. – zmarła Krystyna Biskup, poetka 
i pedagog;

28.06. – wybory Prezydenta RP .
Barbara Strzelbicka
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6 kwietnia odszedł od nas Zbisław Ja-
nikowski: działacz gospodarczy i spo-

łecznik, literat, historyk miasta oraz współ-
twórca filmów o przeszłości Częstochowy . 
Nie tylko rodzina, ale i liczny krąg przyja-
ciół już dziś widzą, jak bardzo będzie Go 
brakowało .

Rozmawiałem z Nim przez telefon  
2 kwietnia . Pytałem, jak się czuje w cza-
sie epidemii, bo skarżył się jeszcze przed 
śmiercią żony w listopadzie, że jest coraz 
słabszy, że nic mu się nie chce…

W czwartek powiedział, że po niedzie-
li idzie do szpitala, ponieważ wstępnie po-
twierdzono u niego chorobę onkologiczną . 
W poniedziałek około południu wyświet-
lił się w dzwoniącym telefonie . „Cześć, 
Zbisławie” – rzuciłem celowo niefrasob-
liwie . „Mówi syn . . .” – usłyszałem łamiący 
się głos . 

Fizycznie Zbisław nie zajmował w świecie wiele miejsca . Nazywaliśmy Go wśród zna-
jomych Małym Wielkim Człowiekiem . Takich – postury Wołodyjowskiego – dane było 
mi spotykać w swoim życiu . Za Andrzejem „Jędrusiem” Iwińskim choćby wciąż tęskni 
świat teatru .

Zbinek (jak nazywali go przyjaciele) nie miał problemu ze swoim wzrostem – oswoił go . 
Wrażliwy był za to na punkcie imienia, o czym przekonałem się w dziennikarskich czasach . 
Korekta zmieniła to Jego imię na Zdzisław (dzisiaj też komputer pokazuje słowo Zbisław 
jako błąd) . „Rodzice wiedzieli, co robią – mówił mi przez telefon . – To wyjątkowe imię mia-
ło mnie wyróżniać” . Przy bezpośrednim naszym spotkaniu już o niczym nie pamiętał . Miał 
wiele wyrozumiałości dla ludzkiej niedoskonałości .

Twierdził, że wyróżnia go też rocznik urodzenia – 1939 (11 lipca) . Uważał, że jak inni 
tak urodzeni, został zahartowany zaraz po urodzeniu . Ojciec był drobnym (ale szanowa-
nym) kupcem, gościem w ich domu bywał proboszcz parafii św . Jakuba . Malcem będąc, 
Zbinek już buszował w sąsiedzkich sadach i ogrodach . Edukację przedszkolną rozpoczął 
jeszcze za okupacji w 1945 roku u pani Mączkowej . Potem była Szkoła Podstawowa nr 
25 i Liceum im . Romualda Traugutta . Z racji adresu był fizycznie i mentalnie w samym 
środku wydarzeń miasta . Może też stąd i z racji późniejszej aktywności jego wiedza o po-
wojennej Częstochowie .

W 1955 roku po maturze przepracował rok jako laborant w Wyższej Szkole Ekono-
micznej . Dyplom magistra odebrał jako specjalista przędzalnictwa wełny na Politechnice 
Łódzkiej w 1963 roku, choć studia włókiennicze rozpoczął na Politechnice Częstochow-
skiej . Tu Wydział Włókienniczy zlikwidowano . Z dyplomem trafił do Przędzalni Cze-

Tadeusz Piersiak

NIE TYLKO IMIĘ GO WYRÓŻNIAŁO
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sankowej „Wełnopol”, skąd w 1981 roku przeniesiono Go na fotel dyrektora Zakładów 
Jedwabniczo-Dekoracyjnych w Poraju . Od 1991 roku prowadził własną działalność go-
spodarczą aż do emerytury w roku 1999 .

Przy wspomnianym gazetowym tekście, jak wiele razy wcześniej i później, miałem 
okazję wychwalać wyjątkową wszechstronność Zbisława Janikowskiego . Był w swoim 
życiu nie tylko działaczem gospodarczym dyrektorskiego szczebla, ale też członkiem 
władz, nawet krajowych, społecznych organizacji . Od 1963 roku do końca życia należał 
do Stowarzyszenia Włókienników Polskich (prezes Zarządu Oddziału i członek Zarzą-
du Głównego) . Kiedy pisałem o jubileuszu NOT, okazało się, że Zbisław Janikowski był 
tam w Zarządzie Wojewódzkim . Pisząc o częstochowskich filatelistach, kiedy odnosili 
międzynarodowe sukcesy, znalazłem tam Zbisława wspomnianego jako Prezesa Honoro-
wego Zarządu Okręgowego w Częstochowie . Okazało się, że był wieloletnim Prezesem 
zwyczajnym i zasiadał w Zarządzie Głównym PZF . Towarzystwo Przyjaciół Częstocho-
wy – jest Zbinek, podobnie w Częstochowskim Towarzystwie Naukowym, Towarzystwie 
Galeria Literacka czy Wspólnocie „Gaude Mater” .

Po przejściu na emeryturę doznał przemiany, jakiej nieustannie mu zazdroszczę . 
Wziął się do pisania, najpierw wspomnień zamieszczanych w prasie, później wierszo-
wanych bajeczek dla dzieci, wreszcie książek o historii Częstochowy i regionu . Każdego 
roku przedstawiał licznym słuchaczom w sali Muzeum Częstochowskiego czy Ośrodka 
Promocji Kultury „Gaude Mater” swoje wierszowane szopki . Kolejnym krokiem Zbisława 
do twórczej nieśmiertelności stały się Jego scenariusze do filmów o historii Częstochowy, 
realizowanych przez Krzysztofa Kasprzaka i jego KAS Film . W latach 2008-2011 współ-
pracował z Radiem Fiat i Radiem Jasna Góra .

Ma w dorobku około 100 publikacji . Wydał 10 książek, w tym: siedem o Częstochowie 
wczoraj i dziś, trzy satyryczne oraz 10 książeczek dla dzieci, a także 18 zeszytów satyrycz-
nych będących Organem Jednoosobowego Towarzystwa Popierania Twórczości Zbisława 
Janikowskiego . Prawdopodobnie jeszcze w tym roku czeka nas premiera filmu o Często-
chowie w jej 850-leciu . Na ekranie przeczytamy: Scenariusz – Zbisław Janikowski .

Każde publiczne wystąpienie Zbisława Janikowskiego miało tłumną publiczność . Było 
to miarą Jego twórczej osobowości, ale też ludzkiej sympatii, jaka Go otaczała . Dziś już 
wiemy, że Zbisław Janikowski nie zaprosi nas na spotkanie ze sobą . Pozostanie jednak 
na pewno w pamięci wszystkich, którzy go kochali, lubili, cenili i szanowali . Już pozostaje 
w historii Liceum im . Traugutta i Politechniki Częstochowskiej jako Wybitny Wycho-
wanek . Zbinek miał kolekcję odznaczeń honorowych organizacji społecznych i stowarzy-
szeń . Był posiadaczem Złotego Krzyża Zasługi, odznaki „Zasłużony dla Województwa 
Śląskiego”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” . W 2012 roku wyróżniony został Nagrodą 
Miasta Częstochowy w dziedzinie literatury, a na swoje 75-lecie otrzymał List Gratu-
lacyjny od Prezydenta Miasta Częstochowy . Na wniosek Muzeum Częstochowskiego 
zgłoszony został przez Regionalny Ośrodek Kultury do prestiżowej Nagrody im . Karola 
Miarki, którą odebrał w grudniu 2019 roku .

Cześć, Zbisławie! Ostatnie lata bardzo nas zbliżyły, więc tym mocniej będzie mi Cie-
bie brakowało! Kiedy odchodziłem na emeryturę, wymogłeś na mnie obietnicę, że wezmę 
się za pisanie . Nie bardzo chciało mi się, pisanie o Twojej śmierci stało się moim pierw-
szym wyzwaniem . 
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Zbisław Janikowski wśród pisarzy Częstochowy 
zajmuje miejsce szczególne . Ma w swoim do-

robku książki dla dorosłych i dla dzieci (Nowe baś-
nie, legendy, opowieści), unikalną, satyryczną Pieską 
książkę kucharską, napisaną wierszem, wspomnie-
niowe Moje dni Częstochowy, szopki noworoczne 
i inne teksty, w tym publikowane na łamach pism 
„Aleje 3” i „Galeria”, które dowodzą, że bardzo do-
brze czuł się zarówno w przeszłości, jak i w dniu 
dzisiejszym, zarówno w satyrze, jak i w formie 
wspomnieniowej . Stale obecny w życiu kultural-
nym naszego miasta, stał się jego kronikarzem, 
posługującym się, co należy podkreślić, humorem, 
żartem, satyrą . Znajomość wydarzeń, faktów i ludzi 
łączył z właściwą Mu formą wypowiedzi .

Swoją twórczość literacką zwieńczył Zbisław 
Janikowski książką Moja Częstochowa w PRL. Mój 
PRL w Częstochowie (tylko dla cierpliwych), wydaną 
w roku 2019 . Jest to barwna, bogata w fakty, w obserwacje obyczajowe i osobiste wspo-
mnienia opowieść, od której trudno się oderwać . To zasługa nie tylko treści książki, ale 
także, a może przede wszystkim, warsztatu literackiego Autora, który prowadzi czytel-
nika przez czasy peerelowskie, widziane z własnej perspektywy, ze swobodą gawędzia-
rza . Opowieść ujęta jest w ramy kompozycyjne wyznaczone przez układ chronologiczny, 
który pozwala na ogląd kilku dekad życia w Polsce (nie tylko w Częstochowie) powojen-
nej poprzez cykl roczny (od lipca do czerwca) . Autor łączy wiedzę na temat faktów oraz 
zmian historycznych i społecznych (polski Październik, wypadki na Węgrzech, historia 
Rutkowskiego) ze znajomością wydarzeń kulturalnych, literatury, obyczajów, życia towa-
rzyskiego, młodzieżowego, studenckiego, mody i sportu . Skrótowo, lecz wyraziście rysuje 
sylwetki znanych postaci (np . Wańkowicza) i swoich znajomych z lat szkolnych, studen-
ckich i późniejszych . Nie ma takich zakamarków codzienności, do których by nie zajrzał 
– od kuchni i kulinariów czy porządków świątecznych po sprawy ówczesnych warunków 
higienicznych . W swojej opowieści posługuje się powtórzeniami, nawraca do niektórych 
wątków (np . Wojska Polskiego), kieruje bezpośrednie zwroty do odbiorców: „mylisz się, 
Czytelniku, jeżeli myślisz…”, „moi Szanowni Czytelnicy” – i zdania w rodzaju: „A, o za-
jącu zapomniałem . Nie szkodzi, teraz opowiem” . Dzięki tym sposobom snucia opowieści-
-gawędy mamy wrażenie, że obcujemy z Autorem, że jest wśród nas .

„Gadamy, gadamy a tu zrobiło się późno – która godzina?” – tak Zbisław Janikow-
ski pisał w Zakończeniu III (zakończeń jest siedem) swojej ostatniej książki, zaznaczając, 
że jeszcze wiele tematów i spraw pozostaje do opisania . Zatem powtórzę te słowa, traktu-
jąc je jako potwierdzenie stałej obecności Zbisława Janikowskiego w naszym zbiorowym 
życiu, jako potwierdzenie wciąż trwającej, nieprzerwanej z Nim rozmowy: „Gadamy, ga-
damy… która godzina?” .

Elżbieta Hurnik

O ZBISŁAWIE JANIKOWSKIM I JEGO KSIĄŻCE
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Dzisiaj w południe dowiedziałem się, 
że zmarł nagle Zbisław Janikowski . 

Wiedziałem o Jego kłopotach ze zdro-
wiem, ale nie wiedziałem, że to potoczy się 
tak szybko . Powiadomił mnie o tym fakcie 
Gienek Grzebielucha . Jestem przybity wia-
domością .

Ze Zbinkiem rozmawiałem telefonicz-
nie w dniu 27 .03 .2020 r . Próbowaliśmy 
żartować z obecnej sytuacji . Wysłałem Mu 
nawet moją „miniaturkę” i dla rozluźnienia 
kilka memów .

Pierwszy raz spotkałem się z Nim 
w 1966 roku, to prehistoria, gdy jako uczeń 
Technikum Włókienniczego odbywałem 
praktyki zawodowe w przędzalni czesan-
kowej „Peltzery” na ulicy 1 Maja . Zbinek 
był wtedy dzielnym technologiem i pełnił 
obowiązki opiekuna naszej grupy . Szczerze 
mówiąc, jako krnąbrny młokos nie ułatwia-

łem mu wykonywania powierzonych obowiązków . Później, przez lata, widywałem się z nim 
w okolicznościach wynikających z pracy na różnych stanowiskach w miejscowym przemyśle 
włókienniczym . W podobny sposób przeszliśmy „dół” transformacji ustrojowej .

Z perspektywy czasu uważam, że Zbisław Janikowski naprawdę odnalazł się i rozwi-
jał w ciągu ostatnich kilkunastu lat swego życia, kiedy zaczął pisać o różnych sprawach, 
a w szczególności, gdy zabrał się za rzeczy dotyczące historii Częstochowy .

Spotykaliśmy się na płaszczyźnie koleżeńskiej . W naszej grupie Zbiniek wyróżniał się 
ciepłą ekspresją . W Jego towarzystwie przyjemnie było pić „gorzałkę”, potrafił prowadzić 
pogodny dyskurs, unikał zapiekłości i miał dystans do siebie . Dla mnie charakterologicznie 
to była postać z klubu profesora Tutki, tego z twórczości dawno zapomnianego Jerzego Sza-
niawskiego . Nasz Zbinek często powtarzał: „jestem przedwojenny…” . Urodził się przecież 
w lipcu 1939 roku . 

Łatwo w tej sytuacji o podniosły banał, niemniej powiem – Zbisław należał do tego typu 
ludzi, których nie sposób było zastąpić . Jest mi bardzo, jest mi cholernie smutno .

Fizycznie widziałem Go ostatni raz pod koniec stycznia, później rozmawiałem z Nim już 
tylko telefonicznie . To był późny wieczór w okolicy ulicy Waszyngtona . Wychodząc z ka-
mienicy od znajomych, zobaczyłem w oddali Zbinka, gdy pochylony, w jasnym płaszczu, 
z małym pieskiem na smyczy, szedł wolnym krokiem w ciemną przestrzeń . Nie ruszyłem 
w Jego kierunku . Pomyślałem sobie, ze jeszcze mamy bardzo dużo czasu…

06.04.2020 r. 

Andrzej Piechocki

NOTATKA Z CODZIENNOŚCI
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Zbisława Janikowskiego poznałam nie-
dawno – jeśli w ogóle można użyć tu-

taj słowa „poznałam”, biorąc pod uwagę 
kilkanaście spotkań w Galerii . Mówi się 
– i zresztą całkiem słusznie – że aby ko-
goś poznać, trzeba z nim zjeść beczkę soli . 
W moim przypadku o tak dogłębnym po-
znaniu nie mogło być mowy . Wchodzi tu-
taj w grę raczej poznanie powierzchowne, 
które mogłabym określić jednym zdaniem: 
człowiek miły, przyjazny, mądry i o pogod-
nym usposobieniu .

Więcej o Zbisławie dowiedziałam się, 
czytając Jego ostatnio wydaną książkę Moja 
Częstochowa w PRL, mój PRL w Częstocho-
wie, w której dużo opowiada o sobie. W hi-
storię naszego miasta (też jestem rodowitą 
częstochowianką) wkomponowane zostały 
ciekawe wątki biograficzne Autora, które 
pozwalają prześledzić krok po kroku Jego 
życie . Na stronicach książki odnalazłam 
wiele podobieństw do mojego życia, cho-
ciaż lat powojennych nie pamiętam . Dla-
tego czytając wspomnienia Autora, opisy 
ulic oraz dzielnic miasta z tego okresu, sku-
piłam na nich szczególną uwagę . Dzięki 
tej książce udało mi się usystematyzować 
chronologicznie pewne fakty z dziejów 
Częstochowy .

Częstochowę tak naprawdę zaczę-
łam poznawać, będąc w szkole średniej 
i później, już pracując, czyli w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku . I właś-

nie ten okres, opisany przez Autora, pod wieloma względami przypomina mi moje życie . 
W wielu przypadkach utożsamiam się z Jego przeżyciami, spostrzeżeniami i wspomnienia-
mi tamtych trudnych, ale jakże barwnych czasów, w których rodziły się przyjazne relacje 
międzyludzkie, trwające niekiedy nawet do końca życia . Ludzi jednoczyło wspólne prze-
żywanie problemów i trudności dnia codziennego . Wszystkie zakłady pracy – jak to opi-
sał Autor – w dużej mierze ingerowały w prywatne życie pracownika, byliśmy z nimi silnie 
związani również poza pracą . Zakład pracy często organizował nam czas wolny w postaci 
różnych wycieczek oraz wczasów pracowniczych, wiele zakładów posiadało własne ośrodki 
wypoczynkowe, przeważnie nad morzem i w górach .

Anna Jędryka

WSPOMNIENIE O ZBISŁAWIE
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Właśnie czytając wspomnienia Zbisława, przypominałam sobie fakty z mojego życia, 
ale przede wszystkim poznałam lepiej (a może dopiero?) samego Autora . Jego przeżycia 
z dzieciństwa i młodości, opisanie ich z perspektywy upływającego czasu i zmieniających się 
realiów poprzez subiektywne odczucia i osobisty stosunek do zaistniałych sytuacji i faktów, 
pozwoliły mi poznać wnętrze Człowieka, jego charakter, sposób myślenia, stosunek do in-
nych ludzi – również tych najbliższych Jego sercu . Napisana przez Niego książka powiedzia-
ła mi o Autorze więcej, niż przelotne, chociaż osobiste, spotkania w Galerii .

Szkoda, że to jest ostatnia książka Zbisława . Szkoda, że ze swoim poczuciem humoru 
nigdy więcej w okresie świątecznym nie napisze tradycyjnej Szopki Noworocznej . Szkoda, 
że odszedł od nas tak nagle, w pełni swoich sił twórczych, a mógłby jeszcze wiele napisać . 
Szkoda, że stało się to w tak specyficznym czasie, że nie mieliśmy nawet możliwości Go 
pożegnać . Szkoda i przykro, że w ostatnim czasie tak wielu mądrych, wybitnych ludzi od nas 
odeszło i wśród nich znalazł się Zbisław Janikowski . Szkoda, że już Go nigdy więcej nie zo-
baczymy, choć na ostatnim spotkaniu miałam wrażenie, że za chwilę się zjawi – jak zwykle . 
Szkoda, że…

Zbisław Janikowski z Andrzejem Kalininem
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Barbara Rosiek (25 czerwca 1959 – 27 kwietnia 2020) znana jest przede wszystkim jako 
prozaiczka, twórczyni bijącego czytelnicze rekordy Pamiętnika narkomanki . W wywia-

dzie z Piotrem Nitą wyznała w 2009 roku:

Pracuję nad koleiną prozą, która jest wielką tajemnicą . Po Pamiętniku [narko-
manki] mówiono o mnie, że będę autorką jednej książki . Wtedy sobie obieca-
łam, że w ciągu 10 lat napiszę 10 książek, choćbym miała podpisać pakt z dia-
błem . Paktu nie podpisałam, ale książki napisałam1 .

Do motywu zaprzedania duszy artystycznej nawiązuje pasaż poetycki: „osaczam De-
mona / rwę siebie / czeka // aż podpiszę cyrograf ” (***(Wiosna już duża), WZ1572) . Pod-
miot liryczny uspokaja: „czasami diabeł tłumaczy / mylnie moją poezję // lecz nie obawiaj 
się czytelniku / jestem córką Boga jak ty” (***(Sny to marzenia archetypy), WZ119), mimo 
iż gdzie indziej przekonuje: „Upadłe anioły mają / jedynie zbrukane dusze / (jestem córką 
szatana)” (***(Upadłe anioły mają), WZ41), ujęcie w nawias dziecięctwa diabelskiego trochę 
przesuwa w dół potencjometr emocjonalny, ale czy więcej w tym wyznaniu kobiecej kokie-
terii, czy prawdziwej rozpaczy, trudno mi orzec .

Z pewnością uwierało pisarkę kojarzenie jej tylko z jedną powieścią, lecz do końca życia 
nie uwolniła się od tej „sławy”, dlatego większość nekrologów, jakie ukazały się w pra-
sie i mediach społecznościowych, rozpoczynały słowa: „Barbara Rosiek nie żyje . Autorka 
Pamiętnika narkomanki” . Również biogram w Wikipedii zawierał charakterystyczny wpis:

polska psycholog kliniczna, pisarka i poetka . Autorka m .in . Pamiętnika narko-
manki dokumentującego przeżycia autorki związane z walką z nałogiem nar-
kotykowym . Wydana w 1985 r . książka pozostaje bestsellerem i jedną z pozycji 
najczęściej czytanych przez młodzież w wieku gimnazjalnym w Polsce3 .

Barbara Rosiek w przejmującej rozmowie z Joanną Polis zdradziła pragnienie, „separują-
ce” autorkę od tematyki uzależnień: „Mam marzenie… Czytane są moje wiersze przez do-
skonałych interpretatorów i ani jednego pytania na temat narkomanii ze strony słuchaczy”4 . 
Sama artystka uznawała się bowiem głównie za poetkę . W książce-wywiadzie Barbara Rosiek. 
Inna perspektywa uderzają znamienne deklaracje: „chcesz poznać pisarza, zanurz się w jego 
poezję . Jestem przede wszystkim poetką, a proza to dopiero drugi nurt mej twórczości”5, 

1  „Ból nas epatuje”. Z Barbarą Rosiek, pisarką i poetką, rozmawia Piotr Nita, Dwumiesięcznik Kulturalny Często-
chowy „Aleje 3” nr 73, maj-czerwiec 2009, s . 30 .

2  Wiersze B . Rosiek cytuję według wydania: Wiersze zebrane, Mawit Druk, Warszawa 2016 . Podając lokalizację, 
używam skrótu „WZ”, obok którego umieszczam numer stronicy .

3  Barbara Rosiek [biogram], [w:] https://pl .wikipedia .org/wiki/Barbara_Rosiek – dostęp 29 kwietnia 2020 
roku .

4  J . Polis, Barbara Rosiek. Inna perspektywa, Mawit Druk, Warszawa 2016, s . 174 . Ze spotkań publicznych pa-
miętam jednak, że poetka z własnej woli opowiadała o narkomanii i chorobach psychicznych oraz sposobach 
ich leczenia .

5  Tamże, s . 172 .

Arkadiusz Frania

LEKI I LĘKI. O WIERSZACH BARBARY ROSIEK
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„bycie poetą bardziej nobilituje niż bycie prozaikiem, może to moje romantyczne myślenie, 
ale zawsze chciałam być poetką, a proza była przy okazji”6 . Idąc życzeniowym tropem, w ni-
niejszym eseju obejmę refleksją właśnie poezję Barbary Rosiek .

Jedno z jej pierwszych spotkań poetyckich odbyło się 4 listopada 1993 roku w „Galerii 
na Mirowskiej 4” w Częstochowie w ramach „Częstochowskich Czwartków Literackich” . 
Warto przytoczyć wrażenia, wówczas już autorki Kokainy i Pamiętnika narkomanki, z tego 
mityngu:

– Jestem zadowolona . Myślałam, że będzie mocniej .
– Mówiła pani, że dwukrotnie rozpoczynała pisanie poezji . Co skłoniło panią 
do powrotu?
– Traktowałam wiersz jako autoterapię . Czułam taką potrzebę pomocy samej 
sobie w samotności . Jak było to zauważone przez jedną z dziewcząt, wiersze te 
pisałam jakby do szuflady . Odważyłam się jednak pokazać je światu7 .

Tadeusz Gierymski, redagujący w pierwszej połowie lat 90 . XX wieku na łamach pis-
ma „Dziennik Częstochowski . 24 Godziny” rubrykę „Okienko z wierszem”, dwukrotnie 
zaprezentował w niej liryki Barbary Rosiek, lapidarnie ujmując ich poetykę . W roku 1991 
skomentował, że jej wiersze „cechuje oszczędność słowa, wstrzemięźliwość w wyrażaniu 
nawet najmocniejszych uczuć oraz ujmująca delikatność w lirykach erotycznych”8 . Trzy lata 
później ten sam krytyk dodał: „wiersze Rosiek (czytałem ich bardzo wiele) są daleko powy-
żej poprzeczki, odgradzającej grafomanię od poprawności i prawdziwej poezji . Ma złożony 
w wydawnictwie debiutancki tomik wierszy o tytule: Zatrzymała mnie tu miłość”9 . Zbiór 
nie ukazał się jako osobna książka10, ale tak zatytułowany zestaw wierszy (w istocie tomik) 
zasilił edycję Być człowiekiem (Wydawnictwo „Miniatura”, Kraków 1997)11, choć układ 
chronologiczny w obrębie Wierszy zebranych12 sugerowałby samoistność edycji . Poetyckim 
debiutem książkowym stał się natomiast zbiór Byłam mistrzynią kamuflażu (Wydawnictwo 
Miniatura, Kraków 1995) . W numerze 4 Częstochowskiego Dwumiesięcznika Kultural-
nego „Aleje 3” (1996) zapowiedziano recenzję publikacji, odnosząc się do odczuwanej me-
galomanii pisarki: „Jak mówi [Barbara Rosiek], napisała go szybko, jednym tchem, gdy 

6  Tamże, s . 173 .
7  Barbary Rosiek poetycki opis prozy życia, refleksji słuchał Z . Wołczyński, Częstochowskie Pismo Artystyczne 

„miniGaleria” nr 3, październik-listopad 1993, s . 17 .
8  (Yor) [T . Gierymski], „Okienko z wierszem” – B . Rosiek, ***(mężczyzna w moim wyobrażeniu), „Dziennik Czę-

stochowski . 24 Godziny” 1991, nr 210, s . 8 . Sama poetka dokonała takiej autooceny: „W prozie jestem mocna, 
w poezji liryczna, ale i intelektualna” ( J . Polis, dz . cyt ., s . 172) .

9  (y) [T . Gierymski], „Okienko z wierszem” – B . Rosiek, ***(wierzyłam), „Dziennik Częstochowski . 24 Godziny” 
1994, nr 24, s . 9 . Zob . też inną opinię T . Gierymskiego: „Wątlutkie środowisko literackie Częstochowy wzbo-
gaciło się o prozatorkę z prawdziwego zdarzenia, aczkolwiek Barbara Rosiek pisze także wiersze, ale – moim 
zdaniem – o sile jej talentu świadczy ten pierwszy rodzaj” ( „Musisz wrócić!”. Rozmowa z pisarką Barbarą Rosiek, 
wywiad przeprowadził Jan Yor [T . Gierymski], „Dziennik Częstochowski . 24 Godziny” 1994, nr 209, s . 9) .

10  Na próżno szukać książki Zatrzymała mnie tu miłość w katalogach Biblioteki Narodowej . 
11  Zob . dane z opracowania hasła osobowego Barbara Rosiek zawartego w książce W . Kani, Pisarze z Krupnicznej. 

Informator biobibliograficzny, wydanie trzecie uaktualnione, Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie, 
Kraków 2001, s . 148: „Być człowiekiem. Zatrzymała mnie tu miłość, [wiersze], Kraków 1997” . Taki zapis tytułu 
świadczyłby, że tom zawierał dwa zbiory . Również w zestawie publikacji Wydawnictwa Miniatura znajduje się 
forma: „Być człowiekiem. Zatrzymała mnie tu miłość (1997)” (http://www .miniatura .info/poezja/ – dostęp 30 
kwietnia 2020 roku) .

12  Brak w Wierszach zebranych szczegółowych informacji bibliograficznych dotyczących druku poszczególnych 
tomów .
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przebywała w szpitalu psychiatrycznym i brała «wysokie» dawki leków . Poetka twierdzi, 
że jej zbiorek jest bardzo dobry . Ale czy my zgodzimy się z tą autoopinią?”13 . Niebawem 
czytelnicy Dwumiesięcznika zapoznali się z oceną recenzenta: „Podmiot nurza się sam 
w sobie, jest nadwrażliwym ośrodkiem całego wszechświata . Egotyzm święci triumfy . […] 
Świat Barbary Rosiek składa się z trwogi, lęku, przerażenia . Jest ogromny, choć mieści się 
w pojedynczym systemie nerwowym”14 . Czyżby zatem nie udało się poetce wyjść z krę-
gu „ego”, choć takie dokonanie anonsowała już w wywiadzie z Tadeuszem Gierymskim 
w 1994 roku? – „Kiedyś [ . .] byłam zapatrzona wyłączenie w siebie, w swoje wnętrze i wy-
dawało mi się, że żaden inny świat nie istnieje . Był to objaw choroby . Żyłam jak Sylvia 
Plath w szklanej kuli, w więzieniu, gdzie rolę strażników pełniło cierpienie, ból, lęk . I nie-
ustanna myśl o śmierci”15 . Komentatorzy tej twórczości uwypuklali wszak pewnego ro-
dzaju monotematyczność przekazu, np . Rafał „Jeżyk” Kasprzak, omawiając tom Być poetą, 
zaobserwował: „Dotychczas udało mi się przeczytać niewiele książek Barbary Rosiek, ale 
we wszystkich stałym elementem były szpitale, prochy, narkotyki i alkohol . Tak samo jest 
w tym przypadku, nie odbiega ona od stworzonego stereotypu”16 .

Pierwszy utwór poetycki Barbary Rosiek wyszedł spod pióra 14-letniej dziewczyny: 
„Pierwszy wiersz napisałam w szkole podstawowej, miałam wtedy 14 lat i bardzo mi bra-
kowało przyjaciela . Napisałam wiersz o przyjaźni, niestety nie zachował się”17 . Warto uzu-
pełnić tę wzmiankę obrazem ***(Moje pierwsze wiersze): „Moje pierwsze wiersze / spłonęły 
z policyjnym nakazem / opluwałam świat / wielbiłam przyjaźń której / nigdy nie zaznałam” 
(WZ89) . W obu przypadkach sytuacja buntu staje się genezą, iskrą artystycznej manifestacji .

Zgodnie z wiarą poetki, „wiersz nie kłamie, a proza bywa ustawiana”18, choć tytuł de-
biutanckiego zbioru (Byłam mistrzynią kamuflażu) nieco przeczy deklaracji o „prawdomów-
ności” liryki . Jako obserwator działań twórczych i wizerunkowych autorki, nie poddaję 
w wątpliwość zapewnienia o szczerości emisji literackiej, choć wiele racji ma również Sła-
womir Burszewski w recenzji powieści Alkohol, prochy i ja:

W swojej podróży do ekstremum pani Barbara powoli zbliża się do końca 
i albo wycofa się całkowicie z pisania o eksperymentach na swoim organizmie, 
albo zakończy egzystencję na ołtarzu literatury . Literatury, bo dla niej poświę-
ca zdrowie, życie, karierę, rodzinę, siebie . Nie wiem, czy warto, ale czego nie 
robi się dla sławy19 .

Znaczna część wierszy Barbary Rosiek ma charakter autotematyczny, dotyka czynności 
pisania, które staje się nieodłączną częścią życia, głodem egzystencji (***(Żyję po to by pisać), 

13  (y) [T . Gierymski], Kamuflaż Barbary Rosiek [nota, zapowiedź recenzji tomiku wierszy B . Rosiek, Byłam mi-
strzynią kamuflażu], Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny „Aleje 3” nr 4, czerwiec-lipiec 1996, s . 14 .

14  GAMMA, W przedsionku piekła [rec . B . Rosiek, Byłam mistrzynią kamuflażu, Wydawnictwo Miniatura, Kra-
ków 1995], Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny „Aleje 3” nr 5, sierpień-wrzesień 1996, s . 17 . Gwo-
li ścisłości dodajmy, że recenzent docenił walory formalne zbioru: „Tomik pod względem formy poetyckiej 
to dokonanie oryginalne . Barbara pisze po swojemu, jasno, precyzyjnie, bez przesadnej metaforycznej wielo-
znaczności . Struktura wierszy podporządkowana została treści, a nie odwrotnie” .

15  „Musisz wrócić!”. Rozmowa z pisarką Barbarą Rosiek, s . 9 .
16  R . „Jeżyk” Kasprzak, Świat według Barbary Rosiek [rec . B . Rosiek, Być poetą, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 

2005], Kwartalnik Kulturalny Częstochowy „Aleje 3” nr 52, październik-grudzień 2005, s . 43 .
17  J . Polis, dz . cyt ., s . 172 .
18  Tamże, s . 173 . W liryku ***(Aż do końca) czytamy: „wierszu / nie kłamię / jak chłodno / o świcie” (WZ170) .
19  (sb) [S . Burszewski], Ze świata używek [rec . B . Rosiek, Alkohol, prochy i ja, Pracownia Słów, Warszawa 2003], 

Kwartalnik Kulturalny Częstochowy „Aleje 3” nr 45, styczeń-marzec 2004, s . 34 .
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WZ356), niemal potrzebą organiczną . Jawi się też jako pewien stan psychiczny, namysłu nad 
sobą i światem w sobie: „poematy depresje i lęki” (***(Przepraszam panie doktorze), WZ56), 
„Czytam medytuję piszę / modlę się” (24 godziny, WZ375), „Codziennie budzę się o świcie 
/ słucham muzyki piszę wiersz” (***(Codziennie budzę się o świcie), WZ228), „zapominam 
na co mi to życie / kolejny wiersz? depresja? halucynacja? / rozdarte serce” (Umierałam a nie 
chcieliście przyjść, WZ387), „codzienne wstawanie, wiersz / samotność” (***(Życie. Nie potrafię 
go), WZ74-75) . Szczególnie dokuczliwe jest uczucie wyalienowania: „Kiedy piszę wiersz / 
samotność dźwięczy” (***(Kiedy piszę wiersz), WZ128), „Codzienność trwa // napisać wiersz 
/ zażyć tabletki / nie upijać się samotnością” (***(Codzienność trwa), WZ130) . Czyn twórczy, 
podobnie jak aplikowanie lekarstw, ułatwia życie, czyni je znośniejszym i do przełknięcia, 
nie każda chwila będzie zatem otchłanią, studnią rozpaczy, skokiem w czeluść .

Motyw połogu liryków wyłania się z wiersza notabene urodzinowego: „Mój miesiąc 
to czerwiec / obchodzę urodziny / od nowa rodzę / wizje wiersze poematy” (***(Mój mie-
siąc to czerwiec), WZ73) . Zacytujmy też: „rodzę kolejne książki / jeszcze nie przekwitam // 
do pięćdziesiątki cztery lata” (***(Przychodzę po leki), WZ319) . To z pewnością ból o włas-
nościach sadomasochistycznego spełnienia, euforii, wiążący się z nadprodukcją literacką, 
swoistą manią pisania, przez co Barbara Rosiek wykazuje wiele genów wspólnych z lubelską 
pisarką Edą Ostrowską: „piszę wiersz za wierszem / i nie wiem dokąd ulecą” (***(Dlaczego 
tak trudno tęsknić), WZ124), „już nie pamiętam albo nie chcę pamiętać / piszę ósmy to-
mik (może dwunasty)” (Dzisiaj, WZ370), „wiem że już mnie nie ma / od kilku godzin pi-
szę wiersze” (Cień, WZ413), „Mogę godzinami leżeć bez ruchu / lub napisać 50 wierszy / 
w ciągu miesiąca” (***( Już odmieniłeś moje istnienie), WZ51) . Poetka z Częstochowy ogłasza 
zmianę własnego stylu lirycznego: „Zmieniłam trochę / styl pisania wierszy // może tylko / 
na jeden tomik” (***(Zmieniłam trochę), WZ316-317) . Katarzyna Niesporek w pracy o twór-
czości Edy Ostrowskiej zanotowała wnioski, które z powodzeniem możemy odnieść do po-
stawy Barbary Rosiek: „Z lektury zapisków dwudziestolatki, lecz także niektórych utworów 
z tomu Małmazja wyłoniła się kategoria grafo-manii, ale rozumianej jako […] furor poëticus, 
niekontrolowana mania pisania, będąca dla Edy swoistą autoterapią, sposobem na przetrwa-
nie, pokonanie wrogiej przestrzeni, w której żyje”20 .

Urywek: „Poranna dawka leków // pisanie // pokój jest zaczarowany” (***(Poranna dawka 
leków), WZ138-139) definiuje znaczenie prywatnego domu pracy twórczej, który pojawia 
się również w innych tekstach: „W małym pokoiku / mieszam wiersze / jak czarownica” 
(***(W małym pokoiku), WZ170) . Pokój to nie tylko warsztat, ale także miejsce „na istnienie”: 
„Mój pokój jest jasny / jak marzenia / tutaj piszę umieram / i zmartwychwstaję / tutaj bez-
senne noce / zamieniam w wiersze” (***(Mój pokój jest jasny), WZ176) .

Tekst zaś to surogat dotyku, namiastka czułości: „Dotykam cię listami, wierszem” (***(To, 
co między nami), WZ107), „Nie chcesz wziąć w objęcia / dlatego daję wiersz” (***(Nie chcesz 
wziąć w objęcia), WZ144) . Pisanie zostało porównane z kreacją, stwarzaniem, powoływa-
niem do życia: „tworzę siebie i ciebie / na kształt / podobieństwa aniołów / ja zamienia się 
w ty” (***(Dane było spojrzeć), WZ167), „teraz piszę i tworzę / swoje życie / bez balastu / 
nienawistnej miłości” (***(Dziękuję przyjacielu), WZ167) . To zdolności demiurgiczne, do-
stępne nielicznym . Poetka czerpie wiersze i siebie z przeszłości, z tego, co przeżyte, co nie 
poddało się zapomnieniu: „żyję pisząc wspomnienia” (***(Sierpniowe południe), WZ129), „ży-
cie to wieczna wędrówka // od wiersza do wspomnienia” (***(Zaczyna się dzień), WZ137) .

 Barbara Rosiek z pewnością posiadała cechy osoby egocentrycznej, zasadzające się 
na głębokim przekonaniu o wyjątkowości własnej twórczości . Gorzko przyjęła upływ cza-
20  K . Niesporek, Eda. Szkice o wyobraźni i poezji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s . 10 .
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su, który miał negatywnie wpłynąć na atrakcyjność pisarki wśród młodych czytelników: 
„nie jestem już idolem młodzieży / jestem bardzo stara” (***(Czekam mrok we mnie), WZ62) . 
Czyżby odwetem był poniższy gest izolacji: „roztargniona dusza / zakłamana od lat / je-
stem niespodzianką / dla moich fanów / nie odbieram telefonów” (***(Byłam dzisiaj u psy-
chiatry), WZ166)? Sławomir Burszewski z dużą dozą słuszności twierdził zatem:

B . Rosiek wydała już kilkanaście tomików wierszy i wyraźnie stawia się w ko-
lejce z Rimbaudem, Verlaine’em i Baudelaire’em . […] Czyżby była na etapie 
krańcowej Janis Joplin, Jima Morrisona, Kurta Cobaina i Iana Curtisa? Książki 
o tych muzykach trochę przypominają twórczość Pani Barbary i wpisują się 
w nurt „literatury dla dołersów”, bardzo popularnej wśród młodzieży21 .

Pisarka powiedziała przecież: „Mam tę przewagę / nad szalonymi poetami / że jeszcze 
żyję” (***(Mam tę przewagę), WZ102), „usłyszę słowa w telewizji / «fenomen Barbary R .» / 
dołączę do was / przeklęci poeci” (***(Kiedyś miniesz), WZ39) . Poetka z Częstochowy chcia-
łaby, by zaliczano ją do rodu spod znaku poète maudit, stąd przywoływanie i cytowanie takich 
autorów, jak Sylvia Plath (***(Nie potrzebuję całego świata), WZ40), Jim Morrison (***(Każdy 
człowiek posiada na własny użytek), WZ232; ***(Czas na ceremonię Jim), WZ237) czy Charles 
Baudelaire (***( Już nigdy nie powrócę), WZ238) .

Autorka przeciwstawia się krytykom, widzi w nich wrogów, niszczycieli i ignorantów, 
gdyż rzekomo nie potrafią pojąć prawdziwej wartości jej liryków: „Piszę i piszę / a tu krytycy 
roztrzaskują litery” (***(Piszę i piszę), WZ80), „Mówią że przegrałam / więc moim wrogom 
/ zamykam usta wierszem” (***(Mówią że przegrałam), WZ106) . Nieraz poetka bywa wiel-
koduszna w geście przebaczenia: „wybaczę moim oprawcom / pogardę dla mego imienia / 
którym podpisuję / każdą książkę” (***(Mój pokój jest jasny), WZ177) .

Brak możliwości tworzenia, stępione pióro przyprawia ją o ból duszy, o drżenie osobo-
wości . Passus: „Dzisiaj nie mogę napisać wiersza / i proza nie układa się w zdanie” (***(Dzi-
siaj nie mogę napisać wiersza), WZ194) zaliczymy jeszcze do notacji quasi-pastelowych, ale 
poprzez opisanie ucieczki wiersza, wiążącej się z rozmyciem „ja” ( „Wszystko pierzchło, / 
umknęło – lęk, obawa, / ciało tęsknota . / Wiersze . / Zostałam sama . / Nieprawdziwa, mgli-
sta” – ***(Wszystko pierzchło), WZ199), poetka dochodzi do jęków: „przerwany wiersz / wbija 
ostrze” (***(W łonie niosę śmierć), WZ200), „noce niespełnione wierszem / bardziej bolą niż 
skowyt” (Samotność, WZ365) .

Z czasem Barbara Rosiek już nie pragnie śmierci samobójczej, poddaje się losowi, a właś-
ciwie pokłada ufność w Bogu i całkowicie podporządkowuje się Jego wyrokom: „już nie 
odejdę dopóki Bóg mnie sam nie powoła / to cudowne / przecież codziennie można napisać 
wiersz” (***(Lubię swój pokój), WZ255), a „Być poetą / to o jeden obłęd mniej” (Być poetą, 
WZ311), choć koszt tworzenia jest wysoki: „Odstawiłam prochy i wódę / odstawiłam nie-
biańskie narkotyki / nawet leki bez których / halucynuję // to cena pisania” (***(Odstawiłam 
prochy i wódę), WZ307) .

Podmiot liryczny wycisza „ego”: „Jestem dumna / że Bóg obdarzył łaską / pisania wierszy” 
(***( Jestem dumna), WZ118), „może mnie Panie weźmiesz wcześniej / będę pisała hymny 
dla aniołów” (***(Oczekiwanie to połowa życia), WZ120) . Odejście jest jednak dominującym 
tematem dociekań, urojeń i afirmacji à rebours, a poetka zdobywa się ostatecznie na prośbę 
kierowaną do Stwórcy:

21  (sb) [S . Burszewski], dz . cyt ., s . 34 .
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Gdybym mogła odejść Panie
mam trzy sprawy do załatwienia
po pierwsze – dokończyć ostatnią książkę
po drugie – pochować mamę kiedy nadejdzie
PORA ZANIKANIA
po trzecie – ZAWISNĄĆ W KOSMOSIE

(Modlitwa pożegnalna, WZ429) .

Zwróćmy uwagę, iż w obliczu śmierci nadal najważniejsze dla poetki pozostaje ukoń-
czenie książki .

W poetyckim pisarstwie Barbary Rosiek „ja” toczy nieustanną walkę z alter ego, to tyleż 
skutek uboczny leków stabilizujących napięcie nerwowe, co przypisane każdemu artyście 
zaglądanie we własną duszę: „To takie proste / odkrywać się / obnażać duszę / przed przy-
jacielem” (Opowiedz Joannie, WZ27), „dusza ta stara wariatka” (***(Potrzebuję pieszczoty), 
WZ31) . Podmiot liryczny nie potrafi zdecydowanie i jednym pociągnięciem myśli nazwać 
siebie, zinwentaryzować odruchów tożsamości: „nie pamiętam / swego imienia / i tego kim 
jestem” (***(Życie jest dane), WZ6), „w bezimiennym ja” (***(To ty jesteś ten facet), WZ58), 
„tam gdzie nie mam / imienia i ciała” (***(Wierzę), WZ6), „Odwieczne pytanie – kim / 
jestem zadręcza mnie rano” (***(Odwieczne pytanie – kim), WZ124) .

Łagodniejszą formą funkcjonowania niż nie-byt jest wrażenie ułomności własnego ist-
nienia: „Jestem niedokończona” (***(Jestem niedokończona), WZ141), „Mam czasem złudze-
nie / że jestem obca czy inna” (***(Mam czasem złudzenie), WZ119), niekompletność doty-
czy również sfery odczuć: „Nie wiem / czy cię pragnę / czy tęsknię” (***(Nie wiem), WZ8) . 
Są chwile olśnień, gdy bohaterka poznaje i wydawałoby się, że określa „ego”: „Jestem bez-
bronna, widzę / tysiące skulonych postaci / nad przepaścią . / Jedną mogę ocalić, nosi / moje 
imię” (***(Jestem bezbronna, widzę), WZ74), „lęk / rzeźbiący skałę / mego imienia” (***(Nie 
śnię), WZ13), następnie osuwa się w kolejną wątpliwość: „Morze oszalałego / niepokoju 
– to ja / ja którego nie ma” (***(Morze oszalałego), WZ7) . W niektórych wierszach poetka 
twierdzi, iż jej realność potwierdza tylko pobyt w szpitalu, w odosobnieniu: „ja – inna za-
kłamana / w realnym świecie / w szpitalu moje miejsce / – tu jestem prawdziwa” (***(Demon 
zatrzymał czas), WZ34) . Nie dziwi taka deklaracja, skoro możemy wynotować: „szpital 
to dobry azyl / przed pętlą” (***(Mniej się boję), WZ18), „dom wariatów jest dobrym miej-
scem / dla oczekujących po wymarzony obłęd” (***(Przeżyłam to), WZ190) .

W spowiedzi Barbary Rosiek dotyczącej samoidentyfikacji często występują motywy 
kojarzące się z sobowtórem . Bohaterka przyrównuje się do lalki ( „oczy / puste oczy lalki”, 
***(Wierzę), WZ6) i manekina:

Jestem manekinem
psychiatrycznym manekinem
powłóczę nogami
nie umiem utrzymać pióra
tylko myśl wiruje tańczy
myśl jest twórcza
gna mnie w ścianę

(***( Jestem manekinem), WZ20) .
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Poetka sugeruje w ten sposób, że nie należy do siebie, że kierują nią jakieś siły . Warto 
podkreślić asortyment alter ego w postaci lustra, maski, twarzy, odbicia: „obłąkana w lustrze” 
(***(Wierzę), WZ6), „wściekłość / jego [demona nocy] oblicza / odbija się w lustrze / czy 
to moja twarz?” (***(Morze oszalałego), WZ8) . Nie jest to odbicie spokojne, lecz pełne złej 
energii, furii . Czy wiersze o wizerunku „ja” nie są też opowieścią o narcyzmie? Pytanie: 
„odkrywam coś nowego / spoglądam w lustro / to nie narcyzm?” (***(Codziennie od nowa), 
WZ255), znajdzie odpowiedź twierdzącą:

Ja – narcyza
spoglądająca w lustro
z drapieżnym uśmiechem
w kąciku ust
pamiętam
ty narcyzie
trzymając za rękę
spoglądasz w lustro
i widzisz moją twarz

(***( Ja – narcyza), WZ41) .

Czy jednak wyrażone wprost pragnienie: „nie godzić się / z maską na twarzy” (***( Jedyna 
mądrość), WZ10) może się spełnić tylko jako „za-nie-istnienie”: „Niewielkie pęknięcia ży-
ciorysu z dala / od świata zapatrzona w ego / z twórczymi pomysłami / uciekam w nieobec-
ność” (***( Już odmieniłeś moje istnienie), WZ51) .

Gdy jesteśmy na terytorium tożsamości, musimy wskazać, że poetka namiętnie i przeko-
nująco żongluje „ja” . Przeświadczenie o „wielokrotności siebie” bije z frazy: „moje życiorysy 
przekraczają / próg nadziei” (Spotkanie, WZ361) . Pisarka często wykorzystuje w twórczości 
swoje dane personalne bądź pseudonimy . Ten zabieg zasługuje na oddzielną uwagę . Artystka 
występuje bowiem w wierszach, używając:
1) danych z dowodu osobistego, czyli imienia i nazwiska – Barbara Rosiek: „Ja nazywam 

się barbara rosiek / moje alter ego – joanna pióro” (Czarny kot, WZ405), Barbara Rosiek 
– poetka niedoszła samobójczyni (WZ331); 

2) samego nazwiska – Rosiek: „odchodząca Rosiek zgnije / czy zginie w pamięci / ocię-
żałych umysłów trzeciego tysiąclecia” (Pokolenie 2006, WZ380);

3) imienia w formie podstawowej i inicjału nazwiska – Barbara R .: Kokaina Barbary R. 
(WZ267);

4) samego imienia w formie podstawowej – Barbara: Barbara (WZ459);
5) zdrobnienia imienia i inicjału nazwiska – Baśka R .: „to tylko JA Baśka R . / dla moich 

fanów Madonna ze świętego miasta” (Codzienność, WZ422) i Basia R .: „mogłaby się 
nie zdarzyć dalsza historia Basi R .” (Marzenie z Ogrodowej 66, WZ294);

6) zdrobnienia imienia – Basia: „Panie doktorze / to ja – Basia / jestem trochę senna” 
(***(Panie doktorze), WZ23), „P .S . Pani Alicji – trzeźwa Basia / 5 .06 .2002” (***(Po-
trzebny będzie tylko człowiek), WZ280);

7) inicjałów imienia i nazwiska – B .R .: „B .R . / 2 .09 .2002” (***(Zapominam o strachu przed 
lewitowaniem), WZ289), „B .R .” (Witaj przyjacielu, WZ306) .

Tak duża liczba ujawnień-odsłon lub świadectw na istnienie „ja” nasuwa myśl o roz-
dwojeniu jaźni: „psychiatrzy mówią / że to schizofrenia / więc wszyscy / schizofrenicy / 
poznali prawdę” (***(Koszmar powoli), WZ164-165), zwłaszcza że sama poetka pisze teksty 
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pod tytułami: Dwie Barbary (WZ208-209), Ta druga we mnie (WZ211) . Przywołuje rów-
nież „tę i tamtą Basię” czy „inną Basię”: „Dlaczego jestem / kim jestem / ta i tamta Basia 
/ psychiatra mówi / rozdwojenie jaźni” (***(Dlaczego jestem), WZ220), „Panie Doktorze 
przyjdę we wtorek tylko / nie wiem jeszcze w jakiej postaci i która Basia” (***(Jestem tyl-
ko człowiekiem), WZ262), „Jestem zmęczona / opowiadam ludziom / bajkę o innej Basi” 
(***(Jestem zmęczona), WZ254) .

W naszej opowieści o wcieleniach Barbary Rosiek nie może zabraknąć Baśki eR . Była 
to nie tylko postać z liryków, ale również pseudonim artystyczny poetki, którym podpisy-
wała wiersze . Tę przemianę osobowości, przeistoczenie, prześledzimy na podstawie sygna-
tur autorskich w tekstach pomieszczonych w latach 2015-2020 w Kwartalniku Literackim 
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich „Podgląd” . W edycjach pisma 
z 2015 (nr: 2 i 3), 2016 (nr: 2, 3 i 4) oraz 2017 (nr 1) liryki podpisuje „Barbara Rosiek”, 
natomiast od numeru 2 z 2017 – „Baśka eR .”: 2017 (nr: 2, 3 i 4), 2018 (nr: 1, 2, 3 i 4; w nr 4 
jako „baśka ER”; w nr 3 „Barbara Rosiek” sygnuje Wywiad Barbary Rosiek z Baśką eR.), 2019 
(nr: 1-2, 3; w nr 4 powraca „Barbara Rosiek” jako autorka prozy Wspomnienie o Sybiraku), 
2020 (nr 1) .

Z pierwszej prezentacji poezji Baśki eR . na łamach powyższego Kwartalnika przepiszmy 
Credo:

jestem jedynie
samotną poetką
w Wielkiej Świętości Miasta

nocami powtarzam
– znowu się pogubiłam
kiedy nie czuję bliskiego
oddechu przeznaczenia

być może i jestem szalona
– Basia is crazy –
mówi mój nauczyciel
angielskiego

dopadłam cię
do ostateczności sumienia
psychopaty
kolejny absurd istnienia
pomimo wszystko

5 .03 .2017, po północy22 .

Ciekawe, że w rozmowie z Joanną Polis pisarka dystansowała się zdecydowanie od Baś-
ki eR .: „Wychodzę z własnego cienia, bo się zaczynam «mierzyć» z Baśką eR . Już mnie 
wkurza, że czytelnicy biorą wszystko na sto procent . Sama Baśka jest teraz dla mnie kimś 

22  Baśka eR . [B . Rosiek], Credo [wiersz], Kwartalnik Literacki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich „Podgląd” 2017, nr 2, s . 61 . Numer pobrany ze strony internetowej Kwartalnika http://podglad .com .
pl/?page_id=577 – dostęp 30 kwietnia 2020 roku .
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innym . Postacią z «bajki», którą chcę inaczej reprezentować sama dla siebie”23 . Zaznaczmy, 
iż cytowany urywek ukazał się w roku 2016, natomiast debiut Baśki eR . jako autorki miał 
miejsce w połowie roku następnego . Pisarka najwidoczniej pogodziła się z tą wersją „ja” 
i już w numerze 3 „Podglądu” z 2018 roku zdobyła się na odwagę, by opublikować Wywiad 
Barbary Rosiek z Baśką eR., gdzie mamy do czynienia nie z grą z sobą, z podświadomością, 
szukaniem wcieleń, niebezpiecznym przymierzaniem osobowości, ale konwersacją z samą 
sobą . Dokonuje się tu „autentyczna mistyfikacja”, a poetka jest jedną i drugą jednocześ-
nie i równolegle . W Barbarze Rosiek odmiany „ja” nie są wariacjami na swój temat, mają 
status równoprawny . Artystka staje się obiema postaciami, będąc cały czas wierną swo-
im pierwszym osobom . Na tę psychozabawę wskazuje umieszczenie tekstu w sekcji eseju, 
będącego improwizacją znakomicie przygotowaną, wyćwiczoną na próbach jaźni . „Baśka 
eR .” mówi jako „Barbara Rosiek”: „A poezja to moje intymne noce ze słowem, prawdziwa 
prawda o mnie . […] Prawda jest w moich wierszach, tam działa podświadomość, często 
dialogi z moimi demonami czy wizjami, które opisują stan mej duszy”24 . Zacytujmy też 
wymianę zdań:

Barbara Rosiek – Czy kiedykolwiek dowiemy się, kim naprawdę jest Baśka eR .?
Baśka eR . – Chyba nie, mam wizję mojej legendy, i stwierdzam, że zabiorę ta-
jemnicę do grobu . Ale także grożę, że napiszę autobiografię25 .

Wśród wielu marzeń autorki było to, dotyczące akceptacji przez środowisko literackie 
Częstochowy, które postrzegało ją jako wyłącznie znakomitą prozaiczkę:

Ja bardzo chciałam, żeby Częstochowa uznała mnie również jako poetkę . 
Na początku porównywano mnie do Poświatowskiej, co mnie bardzo źliło . Po-
światowska – miłość, ja – śmierć . To całkowicie niebo i ziemia . Mimo że mamy 
te same wady serca, ale ja miałam szczęście urodzić się trochę później26 . 

Autorce Ody do rąk dedykowała jednak kilka wierszy . W ***(Przyszło majowe słońce) czy-
tamy: „Przyszło majowe słońce / przyszło / zaświeciło nad smutkiem / zajaśniało / serce 
rwie się do miłości / zagubione zimą / ten blask / dla ciebie” (WZ34) . To rzadko spotykana 
u Barbary Rosiek aura, nieco słoneczniejsza niż zazwyczaj, wywołana zapatrzeniem w lirykę 
wielkiej poprzedniczki27 . W recenzji tomu Byłam mistrzynią kamuflażu krytyk uwyraźnił: 
„Gdzieniegdzie jednak piszący te słowa napotyka wersety, kojarzące mu się z Poświatow-
ską . […] To nie zarzut, to stwierdzenie faktu”28 . Z kolei utwór ***(Kiedy przychodzi) kreśli 
sytuację graniczną, związaną z przedwczesnym przyjściem śmierci w sposób znany z dzieł 
Poświatowskiej:

Kiedy przychodzi
zatroskana

23  J . Polis, dz . cyt ., s . 31-32 .
24  B . Rosiek, Wywiad Barbary Rosiek z Baśką eR., Kwartalnik Literacki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich „Podgląd” 2018, nr 3, s . 74 .
25  Tamże .
26  „Ból nas epatuje”… dz . cyt ., s . 29 .
27  B . Rosiek była „proszona” o uśmiech: „moja śmierć mija się / z powołaniem / napisałam kolejny tomik wierszy 

/ wszyscy pragną bym była wesoła” (***(Dzisiaj), WZ233) .
28  GAMMA, dz . cyt ., s . 17 .
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przyglądam się grze
i przysiadam cicho w fotelu
 
mówię – odejdź
jeszcze nie mój czas
pomyliłaś daty
 
no idź już
w ten zimny wieczór
jestem taka gorąca
taka żywa
 
kiedy odchodzi
nieruchomieję

(***(Kiedy przychodzi), WZ204) .

Barbara Rosiek wiersz ***(Częstochowa – święte miasto), WZ240) zadedykowała „Memu 
miastu”, co mogłoby wyrażać uczucie familiarne, ale w tym samym tekście czytamy: „Czę-
stochowa / porzucone miasto przez szatana / jak Kordoba Lorki” (***(Częstochowa – święte 
miasto), WZ240) . Autorka uważa się za osobę nielubianą, której częstochowianie, zwłasz-
cza poeci, zazdroszczą talentu i sukcesów literackich: „w moim mieście jestem jak trędo-
wata” (***(Szukam przyjaciela), WZ246), „poeci z mego miasta źle / mi życzą” (***(Dzisiaj 
są moje), WZ258), „bywam papką / dla «dobrych obywateli / Mego Świętego MIASTA»” 
(***(Już się chyba przyzwyczaiłam), WZ314), „Jak w krzywym zwierciadle spostrzegają mnie 
/ dobrzy ludzie Świętego Miasta / Alkohol prochy to Ja – powiedziała Ewa” (Jesienna mena-
żeria, WZ442) . Warto chwilę zatrzymać się nad passusem: „Moje Miasto nie pragnie mnie 
już wcale a także / uśmiercono mnie tak poważnie później przepraszano” (Piątek, WZ440), 
odnosi się w nim poetka do autentycznego zdarzenia, informacji o jej rzekomej śmierci . 
Wiadomość okazała się fałszywa, jednak sytuacja była co najmniej niezręczna, mimo iż 
Barbara Rosiek przyznała: „przecież jestem / fachowcem od umierania” (***(Powiedziałeś 
doktorze), WZ38), w 2006 roku podała natomiast okoliczności powstania Modlitwy pożeg-
nalnej: „13 czerwca 2006 Oddział ginekologii, godz . 16 .23 / Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny ul . Bialska / w Częstochowie na kilka godzin przed śmiercią” (WZ431) . Czy było 
to przeczucie, czy igranie z losem, taksowanie jego cierpliwości, dziś nie jest to ważne . Nie-
mniej podmiot liryczny kilkakrotnie mówi o miejscu pochówku: „jestem poetką / mój grób 
jest wieczny dla fanów / zapalają lampkę” (***(Ta halucynacja boli), WZ324) i „grobowcu 
z fińskiego marmuru” (PS, WZ335) czy „granitowym grobowcu z Finlandii” (***(Myślałam 
że spędzę święta), WZ369) .

W liryku ***(Byłam wczoraj w Londynie) poetka pisała: „plany na przyszłość / mam za-
borcze / pragnę dożyć pięćdziesiątki” (WZ316) . Przeżyła niemal 61 lat . Niczym inskrypcja 
na nagrobku brzmi fraza-życzenie: „byłam poetką pisarką psychologiem klinicznym / dla 
niektórych narkomanką i alkoholiczką / autorką bestselleru i lektury szkolnej” (My z dru-
giej połowy XX wieku, WZ406) .
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1 sierpnia 2020 r. świętujemy jubileusz 
30-lecia powstania Drukarni „Gryf ”, 
której jest Pan twórcą i właścicielem. Pro-
szę pokrótce przedstawić początek histo-
rii Jubilatki.
Rok 1990 to bardzo ważny rok w życiu go-
spodarczym naszego kraju, działo się wtedy 
sporo rzeczy ważnych, w tym także przy-
krych, jak likwidacja wielu przedsiębiorstw . 
Zlikwidowana została także moja macie-
rzysta Spółdzielnia Pracy Poligraficzno-
-Wydawnicza „Udziałowa” . Jednak życie 
nie znosi próżni, zatem mając doświad-
czenie zawodowe i zespół ludzi, z którymi 
pracowałem, postanowiłem podjąć ryzy-
ko działalności gospodarczej . Sprawa była 
prosta: Urząd Miasta, wypełnienie odpo-
wiedniego wniosku, wpis do ewidencji go-
spodarczej i działalność gospodarcza zawiązana . Koniunktura była sprzyjająca, powstawało 
wiele firm, było więc zapotrzebowanie na ulotki, wizytówki, cenniki i innego rodzaju druki . 
Pierwsza lokalizacja, jeszcze w ramach spółdzielni, to był punkt przy ul . Krakowskiej, jednak 
po roku jego właściciel uznał, że dla niego bardziej intratny będzie bank – i wypowiedział 
nam umowę . Załoga była, praca była, zapotrzebowanie na usługi było, a tu – eksmisja . O lo-
kal nie było łatwo, ale otrzymałem wiadomość, że na ul . Garibaldiego Liga Obrony Kraju 
będzie ograniczać swoją działalność, bo przestały funkcjonować kursy prawa jazdy dla pobo-
rowych i będą dzierżawione dwie sale . Miasto ogłosiło przetarg, a ja musiałem ten przetarg 
wygrać, dałem więc ofertę, którą nie sposób było przebić – i wygrałem . W ciągu dwóch dni 
– w piątek i sobotę – dokonaliśmy przeprowadzki drukarni z ulicy Krakowskiej na ulicę Ga-
ribaldiego . Była wielka mobilizacja wśród załogi, do dyspozycji mieliśmy dwa żuki, bo tylko 
takie nieduże samochody mieściły się w bramie przejazdowej, pomagało mi wielu kolegów 
jeszcze z poprzedniej pracy . Dzięki temu w poniedziałek drukarnia ruszyła już w nowym 
miejscu . Ludzie wkrótce dowiedzieli się o tym, a „Udziałowa” była znana, bo faktycznie 
w mieście funkcjonowały dwie drukarnie: Częstochowskie Zakłady Graficzne i „Udziałowa” 
właśnie . Tak to się zaczęło .

Dlaczego wybrał Pan zawód drukarza? Co jest w nim fascynującego? Proszę opowiedzieć 
o swojej drodze zawodowej. 
Urodziłem się i wychowałem tutaj, na Starym Mieście, w dzielnicy sympatycznej i rozryw-
kowej, miałem wielu kolegów, więc, przyznaję, zbyt pilnym uczniem nie byłem . Mój ojciec, 
który pracował w drukarni, intuicyjnie wyczuł ten problem i uznał, że będzie najlepiej dla 
mnie, jak podejmę pracę u jego boku i zostanę drukarzem . To się działo w 1964 roku, mia-

PERŁOWY JUBILEUSZ 
Z Andrzejem Szczepańczykiem, właścicielem Drukarni „Gryf”, 

rozmawia Barbara Strzelbicka
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łem 15 lat i bałem się, bo decyzja wyboru zawodu jest decyzją poważną . Ale miałem sporo 
szczęścia, spotkałem na drodze mojej edukacji zawodowej wielu sprzymierzeńców . Wów-
czas prezesem Spółdzielni był pan Eugeniusz Suchecki, znajomy ojca, zacny człowiek, który 
pokierował moim kształceniem . Najpierw zecernia i poznawanie całego skomplikowanego 
zakresu materiału, bo moja specjalność to typografia, a więc druk klasyczny, gdzie czcion-
ka była elementem podstawowym – jak u Gutenberga . Łatwiejszy był druk offsetowy czy 
rotograwiura – specyficzna technika, w Częstochowie nie było drukarni, która ją stosowa-
ła . O „cyfrze”, rzecz jasna, nie było mowy! W latach 60 . XX wieku dominującą techniką 
drukowania była typografia, tak też było w mojej macierzystej „Udziałowej”, dysponującej 
ogromną zecernią, w której pracowało kilkunastu zecerów . Wielka hala maszyn była dość 
przytłaczająca dla kilkunastolatka, który musiał najpierw poznać rodzaje czcionek, kroje pis-
ma i cały materiał, by dopiero po pół roku zostać dopuszczonym do prostych prac na ma-
szynach drukarskich . To był taki chrzest bojowy i wówczas praca zaczęła mi się bardzo po-
dobać! Brało się formę drukarską, złożoną przez zecerów z maleńkich czcionek, linii, jeśli 
była tabelka, z klisz siatkowych, gdy były fotografie i przenosiło się na halę maszyn . Strach 
pomyśleć, co by się stało, gdybym się potknął – tygodniowa praca zecera poszłaby na mar-
ne . Na szczęście przez trzy lata edukacji wszystko się udawało, a trzeba pamiętać, że wtedy 
tydzień pracy miał sześć dni: trzy dni edukacji praktycznej i trzy dni – w szkole . Egzamin 
końcowy pamiętam do dziś . Był dość złożony: miałem przygotować przewodnik po Czę-
stochowie w formacie A2, składający się z wszystkich elementów, czyli tekstu i zdjęć, były, 
o ile pamiętam, trzy kolory . Zajęło mi to cały dzień, ale egzamin zakończył się pomyślnie 
i otrzymałem dyplom czeladnika .

W „Gryfie” także mieliśmy zecernię, w której pracowało dwóch zecerów i linotypista . 
Byliśmy bodaj ostatnią w Częstochowie drukarnią, która dokonała likwidacji zecerni, a lino-
typ wysłała na złom, co było dla nas wszystkich dużym sentymentalnym przeżyciem .

Siedziba Drukarni „Gryf” przy ul. Garibaldiego 14
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Proszę opowiedzieć o ludziach, którzy wraz z Panem współtworzyli drukarnię.
Wspomniałem wcześniej, że przeprowadzki dokonał zespół, z którym pracowałem 
w „Udziałowej” i w tym zespole pracowaliśmy nadal . Trzonem zespołu jest Jarosław Lesz-
czuk, drukarz typograficzny, a więc wykształcony w tej samej specjalności, co ja, który się 
przekwalifikował i jest bardzo dobrym grafikiem i informatykiem . Podobnie przestały 
funkcjonować takie specjalności, jak zecer czy maszynista typograficzny, ale ludzie potrafią 
się zaadaptować do nowych warunków . Połowa z tej dawnej załogi już nie jest czynna za-
wodowo: introligatorki – Elżbieta Rakowska, która nam prowadziła biuro i korektę, pani 
Piaścikowa, zecerka Emilia Postawa, linotypista Zbigniew Latocha i Adam Piekarski, wy-
jątkowo zdolny uczeń, a następnie maszynista offsetowy . Zostali Jarosław Leszczuk i Wie-
sław Bednarek, introligatorki mamy już z nowego naboru .

Do moich obowiązków należała także współpraca z Urzędem Kontroli Prasy, Publika-
cji i Widowisk . Pani Miarkowa bardzo często wpadała i kontrolowała, czy nie robimy tzw . 
fuch, bo na wszystkie publikacje trzeba było uzyskać zgodę cenzury, o czym świadczyła 
duża litera K oraz numer w stopce redakcyjnej . Takie były czasy .

Jakie książki i inne drukowane materiały oraz związane z nimi wydarzenia najbardziej 
zapadły Panu w pamięć? 
Sięgnę do tych wcześniejszych lat . Miło wspominam i chyba nigdy nie zapomnę współpra-
cy z Wojciechem Barylskim przy jego ekslibrisach . Kiedy Barylski przychodził do drukar-
ni, to starsi drukarze z reguły unikali z nim kontaktu, bo był to artysta niezwykle wyma-
gający: stał przy maszynie i oczekiwał od drukarza takich efektów, jakie sobie wymarzył . 
Drukowanie na tych jego „klockach”, bo ekslibris był rzeźbiony w twardym drewnie, gdy 
norma czasowa, przewidziana na przygotowanie takiego ekslibrisu, wynosiła około dwóch 
godzina, a ja pracowałem niemal cały dzień – dotąd, aż pan Barylski powiedział: druku-
jemy! Podczas procesu technologicznego druku tych ekslibrisów należało zwracać uwagę 
na kilka czynników, wszystkie one musiały zagrać tak, by artysta był zadowolony . To była 
żmudna robota, wymagająca skupienia, ale ja ją lubiłem .

W pierwszym okresie działalności drukowałem też programy teatralne . Dyrektorem 
teatru częstochowskiego był wówczas August Kowalczyk, premiery odbywały się często, 
a każdej z nich towarzyszył program, składający się elementów, drukowany na różnych ro-
dzajach papieru, z zastosowaniem różnych form graficznych, grafiki, kolorów, tłoczeń… 
To były istne cacuszka! Projektował je Jerzy Moskal . Drukowałem poszczególne strony 
z makiety, złożonej przez zecera, natomiast zadaniem introligatora było zebranie tego 
w całość . Dzięki temu bywałem prawie na każdej premierze w teatrze!

Jeszcze jedna praca zasługuje na wspomnienie – otóż drukowałem „Komunikaty Na-
ukowe” Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa im . Adama Mickiewicza, któremu 
przewodniczył Józef Mikołajtis . W 1968 r . odbyła się sesja poświęcona Henrykowi Sien-
kiewiczowi i moje nazwisko widnieje w stopce redakcyjnej „Komunikatów” . 

Spółdzielnia „Udziałowa” jako pierwsza zaczęła drukować kalendarz biurkowy według 
pomysłu prezesa Sucheckiego . Drukowany był na dużych formatach – A1 – i na dużych 
maszynach, składał się z 13 arkuszy drukarskich, które potem introligatorki odpowiednio 
kroiły, składały i wychodził z tego blok, oprawiany standardowo w folię lub w wersji lux 
– w skórę . Ta druga wersja wędrowała do Biura Rady Ministrów, co dla całej załogi i dla 
firmy było powodem do dumy i satysfakcji .

Już „na swoim” miałem kilka publikacji, z których jestem zadowolony . Muszę w tym 
miejscu wspomnieć o współpracy z Jackiem Krasuckim, zdolnym grafikiem i projektan-



24

LAURÓW WIENIEC

54 częstochowski magazyn literacki

tem, dzięki któremu nasze publikacje zyskują na wartości – jakość publikacji bowiem waży 
się na etapie przygotowania do druku . Cenię sobie współpracę z Towarzystwem Galeria 
Literacka – mamy w firmie specjalną półkę z wszystkimi numerami Częstochowskie-
go Magazynu Literackiego „Galeria”, wydaliśmy także książki z serii Biblioteka Galerii, 
w tym między innymi korespondencję Ludmiły Marjańskiej z Wisławą Szymborską (Po-
dobne, a tak różne zycie… Korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954-
2003, 2019) . Dobrze wspominam książkę o Henryku Talarze, to jest wywiad rzeka, jaki 
przeprowadziła z nim córka z okazji jego jubileuszu (Henryk Talar i Teatr im. Adama Mi-
ckiewicza w Częstochowie lata 1994-1997, 2017) . Jacek Krasucki spisuje się na piątkę z plu-
sem, dobrze uzupełniają się z Jarosławem Leszczukiem – jak artysta z inżynierem – a ja im 
nie przeszkadzam w pracy . 

Są także standardy, jak na przykład druki akcydensowe dla firm i inne wydawnictwa, 
które, jeśli są dobrze wykonane, skutkują wieloletnią współpracą, co przynosi określone 
korzyści i jest satysfakcjonujące .

Jakie były największe Pańskie sukcesy, a jakie najdotkliwsze porażki?
Nie chciałbym odpowiadać na pierwszą część tego pytania tak bardzo precyzyjnie, bo dla 
mnie każda ukończona praca wydawnicza jest sukcesem . Największą satysfakcją jest dla 
mnie, gdy widzę uśmiechniętego i zadowolonego autora publikacji . Niedawno drukowa-
liśmy książkę Arkadiusza Frani (Grupa Literacka „Profile”. Zjawisko, poeci, wiersze, 2020) 
– zwykła książka, bez żadnych artystycznych „bajerów”, ale autorowi się spodobała . Polubił 
też naszą drukarnię Janusz Jano Mielczarek (Szepty z podróży, 2020), który jako dzienni-
karz, pisarz i fotograf ma sprecyzowane i niejednokrotnie wysokie wymagania . Obydwa 
wydawnictwa opracował od strony graficznej Jacek Krasucki . To są jedynie przykłady 
„sukcesów”, a jest ich wiele .

Negatywy… Są związane ze sferą organizacyjną i mają miejsce, gdy kontrahenci nie 
wywiązują się ze zobowiązań . Miałem takie przygody . Jedną dawno temu, pewnie z 17 lat . 
Drukowałem album Wielcy częstochowscy, który był pokłosiem ratuszowych spotkań, gdy 

Banknot jubileuszowy – 800 lat Częstochowy i 35 lat działalności Drukarni „Gryf”, awers 
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władze samorządowe wycofały się z deklaracji sfinansowania go i zostałem z nakładem . 
Zyskałem wprawdzie ogromną pulę prezentów, ale finansowo łatwo nie było . Zaintereso-
wanie książką przejawiały jedynie osoby, które uczestniczyły w tamtych spotkaniach i bra-
ły ją sobie jako laurkę próżności – tak to krytycznie oceniam . Dodam, że sam tytuł książki 
jest dla mnie… niezrozumiały – delikatnie rzecz ujmując .

Brałem też udział w „sponsoringu” czytelnictwa w naszym mieście: coś mnie podkusiło 
i zostałem właścicielem sieci księgarń, co skończyło się dla mnie od strony finansowej… 
przykrościami, tak to ujmijmy . Mimo to nadal jestem życiowym optymistą .

Ostatnia sprawa związana jest z książką Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy . Dwu-
tomowe dzieło, nad którym autor, Roman Sitkowski, pracował ponad 10 lat, od strony 
naukowej zredagował je dr Andrzej Kuśnierczyk z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Czę-
stochowy Muzeum Częstochowskiego . Podjąłem się wydania tej książki ze względu na jej 
wartość, a nikt inny nie chciał tego zrobić . Później wprawdzie Muzeum zgłosiło propozy-
cję udziału w wydaniu, ale niewiele z tego wynikało . Ja nie jestem materialistą, z upodo-
bania jestem raczej socjaldemokratą, żeby nie powiedzieć – socjalistą, ale z czegoś trzeba 
wypłacać ludziom pensję, kupować materiały, płacić za prąd, opłacać czynsz – z funkcjo-
nowaniem firmy związane są określone koszty . Publikacja była oczekiwana i przez lata za-
powiadana, na dodatek obchodzony był jubileusz 90-lecia przyłączenia Rakowa do Czę-
stochowy . Jednak pewnego dnia przyszli do drukarni obydwaj panowie: autor i redaktor 
naukowy, w niezbyt radosnych nastrojach, z wiadomością, że Miasto i Muzeum wycofują 
się z finansowania książki . Uczestniczyłem w jednej jej promocji, na którą przyszło około 
150 osób, a zabrane egzemplarze dosłownie zeszły na pniu – takie było zainteresowanie!

Żeby zakończyć ten temat: niepowodzenia związane są z niedoskonałością umów, w ja-
kie czasem wchodziłem przy publikacjach poważnych finansowo .

Jaki wpływ na funkcjonowanie Pańskiej drukarni miało wprowadzenie druku cyfrowego?
To bardzo ważne pytanie! Zacznę od początku . Kiedy rozpoczynałem pracę w drukar-
ni, miałem do czynienia z klasyką: zecernia, maszyny . Biuletyn informacyjny dla Józefa 

Banknot jubileuszowy – 800 lat Częstochowy i 35 lat działalności Drukarni „Gryf”, rewers 
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Mikołajtisa składany był chyba ze dwa tygodnie, drukowany ze trzy dni . Dzisiaj złożenie 
wersji elektronicznej takiego materiału zajmuje około dniówki, druk – kilka godzin i wy-
skakuje gotowa broszura, którą trzeba tylko obciąć . Ale początki tej rewolucji cyfrowej były 
trudne . Ja nie jestem jakąś konserwą, ale przedstawiciel handlowy producenta urządzeń 
do druku, na których pracujemy od kilku lat, zachęcał mnie do ich zakupu początkowo bez 
powodzenia . Uważałem, że my tu mamy porządne klasyczne wyposażenie i damy sobie 
radę, na co on odpowiedział stanowczo: Dzisiaj mi pan odmawia, ale za rok, zapewniam 
pana, kupi pan od nas tę maszynę do druku cyfrowego . I miał rację! W tej chwili pan Jaro-
sław Leszczuk pracuje na maszynie cyfrowej kolejnej generacji, ale to jest kwestia zaledwie 
dwóch lat, a potem znów nowa generacja, nowe możliwości, nowa jakość…

„Cyfra” jest jedynym logicznym i racjonalnym rozwiązaniem, dającym możliwości 
szybkiego wykonywania zamówień . Zdarza się tak, że klient przynosi projekt wizytów-
ki w wersji elektronicznej na pendrive lub na płytce, zostawia go panu Jarkowi, wraca 
za godzinę – i wizytówki są gotowe . W przypadku druku klasycznego proces zaczynał się 
od ułożenia czcionek przez zecera, maszynista musiał to odpowiednio przyrządzić, wy-
tłoczyć, cały proces trwał minimum jeden dzień, a w przypadku wizytówki wielobarwnej 
– nawet dwa dni . Do tego koszty, które w przypadku druku cyfrowego są znacznie niższe . 

Zdarza się, że ktoś przynosi materiał niestaranny, niespełniający standardów i wtedy 
musimy odmówić wykonania usługi – złej jakości materiałów nie drukujemy .

Jaki jest Pański sposób na dobre funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa, jakim jest 
drukarnia?
O tym wspomniałem już wcześniej, mianowicie o kontaktach międzyludzkich . Jestem 
w miarę doświadczonym drukarzem, robię to bowiem od ponad pięćdziesięciu lat, powi-
nienem mieć na wszystkie działania, na każdą operację, własny punkt widzenia i własną 
ocenę – i je mam, choć nie zawsze się nimi kieruję, bo gdy zauważę, że mój współpracow-
nik ma własną, niezłą koncepcję i jest ona dla mnie do przyjęcia – to niech tę koncepcję 
realizuje i niech ma satysfakcję, że to jego pomysł i jego udział w realizacji projektu . Chyba 
że pomysł jest rażąco błędny, wtedy trzeba wkroczyć i przedyskutować, przekonać współ-
pracownika o swoich racjach – ale to na zasadzie racji, a nie siły . „Czynnik ludzki” jest naj-
ważniejszy! Od początku mam stałą załogę, wyznaję też zasadę, że za dobrą pracę należy 
wynagradzać – to jest proste jak przysłowiowa budowa cepa .

Druga sprawa: drukarnia ma charakter usługowy . Pamiętam hasło „Udziałowej”, które 
wisiało na stadionie „Skry” i które ciągle mi towarzyszy: „Zapamiętaj te trzy słowa: dla 
klienta „Udziałowa!” . Praca w usługach jest trudna, łatwiej jest dużym drukarniom wy-
konywać duże nakłady bez kontaktu z klientem . Do nas może przyjść każdy prosto z uli-
cy, złożyć zamówienie w jakiej chce formie, śledzić proces jego realizacji oraz wpływać 
na efekt końcowy . W przypadku druku książki klient otrzymuje tzw . szczotkę, robi osta-
teczną korektę, akceptuje do druku i na tym etapie może jeszcze dokonać zmian . Sporo jest 
takich sytuacji, gdy klient ma niesprecyzowaną wizję ulotki, wizytówki, rozpoczyna dzia-
łalność gospodarczą i jeszcze nie ma logo… Wówczas siadamy razem i redagujemy ulotkę 
czy ofertę, potem przenosimy to do komputera, klient może obejrzeć projekt na monitorze, 
otrzymać próbny wydruk, zabrać go do domu, poprawić i uzupełnić przy herbacie czy in-
nym napoju… Potem dopiero wraca do nas i – drukujemy! Jest to bardzo absorbujące, ale 
my od tego jesteśmy i ujmując to żartobliwie: zamiast się nudzić, zajmujemy się klientami .

Są sytuacje, nieczęste wprawdzie, ale jednak zdarzają się, gdy klient nadużywa tej 
uprzejmości i bada, na co może sobie pozwolić . Niedawno przygotowywaliśmy książkę 
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do druku przez prawie rok! W pewnym momencie zmuszony byłem powiedzieć autorce, 
że z mojego doświadczenia wiem, iż jeśli zbyt długo się nad czymś pracuje, to jest większe 
prawdopodobieństwo błędu – graficznego, merytorycznego, obojętnie jakiego . To chyba 
ją zmobilizowało i książka została wydrukowana .

Jak widzi Pan przyszłość swojej drukarni, tegorocznej jubilatki?
Jeśli chodzi o przyszłość, to z powodu pandemii coronavirusa czas jest bardzo trudny, prak-
tycznie nikt nie wie – od góry po gospodarstwa domowe – co będzie dalej . Firma ma trzy-
dzieści lat, odpowiednią załogę, kadrowo jesteśmy przygotowani do realizacji każdego zle-
cenia, w myśl naszego hasła, że drukujemy wszystko – z wyjątkiem pieniędzy . A pieniędzy 
nie drukujemy dlatego, że uczciwą pracą je zarabiamy, a poza tym pieniądze nikomu nie 
dają szczęścia . Jesteśmy de facto przygotowani do normalnej pracy, choć zlecenia przycho-
dzą rzadziej, niż wcześniej, bo wiele firm, z którymi współpracujemy, działa na pół gwizd-
ka, na co nikt nie ma wpływu . Rozmawiam z przyjaciółmi, z innymi drukarzami – wszy-
scy pracują na połowę swoich możliwości . Chciałoby się, aby życie jak najszybciej wróciło 
do normalności, ale nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć – zależy to bowiem od czynników 
zdecydowanie zewnętrznych . No cóż – przyszłość jest nieprzewidywalna…

Jaki prywatnie jest Andrzej Szczepańczyk?
Na to pytanie nie jestem przygotowany, ale spróbuję na nie odpowiedzieć, choć uważam, 
że to inni powinni nas oceniać: znajomi, koledzy, przyjaciele, współpracownicy . No cóż: 
jestem zodiakalnym Baranem, a zatem dzieckiem wiosny, z usposobienia raczej pogodnym 
gościem, religijnie bardzo tolerancyjny, duża konsekwencja, ze stanowczością różnie bywa . 
Prywatnie stabilny: żona, syn i kilka kotów . Mam grono kolegów, z którymi często się 
kontaktuję, dyskutujemy na różne tematy, coraz rzadziej polityczne, a swego czasu polityka 
zajmowała mnie bardziej . Kolegów mam wielu, przyjaciół znacznie mniej – rozróżniam te 
terminy – ale znalazłoby się kilku . 

Bardzo dziękuję za rozmowę! W imieniu Towarzystwa Galeria Literacka gratuluję 
Panu wspaniałego jubileuszu, życzę wielu wartościowych wydawnictw, dobrych klien-
tów i dziękuję za lata współpracy, które zaowocowały kolejnymi numerami „Galerii” 
oraz wieloma pięknie wydanymi książkami. A prywatnie – zdrowia, dużej odporności 
i optymizmu! 

30. lat drukujemy dla Ciebie!



Małgorzata Kozakowska, „Nadfiolet
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Stary poeta

Nie dać nobla – tego się nie robi
Staremu poecie

Bo co ma począć taki poeta w pustym mieszkaniu, pełnym
Niepotrzebnych wierszy, rymów, słów i zbędnych już
Przerzutni?
Żona nie żyje, kot na szczęście dycha jeszcze, choć
Nie wygląda najlepiej – ten stary kot, kocisko, poeta
Wśród kotów być może
Los coś zabrał, to i dać coś
Musi . Coś
Się w końcu należy
Od życia
Poecie

Nie dać nobla – tego się nie robi
Staremu

Bo na co liczyć może starzec wśród poetów? Bez
Tego nobla to lipa raczej, dość
Przeciętne życie . I jak się już umrze, to
Co najwyżej uliczka jakaś
W rodzinnym mieście
Uliczka najwyżej, skwerek
Jakiś placyk może – jeśli dobrze pójdzie
( Jeśli dobrze pójdzie)
Żadnej szkoły na pewno
Bo na szkołę to raczej ten nobel, na szkołę
Własnego imienia

Nie dać – tego nie

Znajomi stąd czy z owąd poczytają sobie pewnie
Od czasu do czasu jakieś wiersze . Być może
Na pewno – w rocznicę śmierci czy urodzin, dopóki
Sami nie odejdą, dopóki
Szlag ich nie trafi
A potem – kto jeszcze?
(Kto żyw?) Tego się nie
Wie 

Tomasz Stefaniuk

Z ŻYCIA PAJACA I ROMANTYKA (wybór)
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Jak to, nie być wieszczem? No
Pomyślcie sami – tak przeżywać i cierpieć
Bez sensu . Bez potrzeby . Ku
Niczemu? Jednak
Jeśli dadzą – trzeba

Trzeba
Trzeba
Trzeba – ćwiczyć postawę noblowską!

Iluż to najbliższych

Iluż to najbliższych stało się najdalszymi
Gdy przyszło to, co najbliżej, co cierpliwie czeka
Za rogiem, pod balkonem, pod maską samochodu
W jakimś pocisku podobno tak bardzo zbłąkanym

Lecz nie odeszli przecież szczególnie daleko
W zasadzie to nigdzie – wciąż w tym samym mieście
Choć już nie jako mieszkańcy, ślady tychże raczej:
Para dat zawsze, nazwisko, łacińska sentencja

Iluż to najbliższych stało się najdalszymi
Gdy to, co najdalsze stało się najbliższym
Zawsze takim było, choć sądzono przecież
Że jeszcze sto lat, sto lat, że do siego roku

Zegary wciąż odliczały, chociaż to nieładnie
Najodleglejsze sprawy czyniąc minionymi
To tylko podróż, myślano – tylko podróż, owszem
Lecz i do mniejszych rzeczy przywyknie się z czasem…
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Sokrates na agorze

Wkurzony Sokrates przechadza się po agorze
Co kogo spotka, to jeszcze większe nerwy:

Najpierw pewien przyjaciel, z którym dyskutuje
O moralności . Dlaczego nic nie pojmujesz?, pyta retorycznie
Co za cymbał! Co za ciasna główka! – ale to już
Gdy tamten odchodzi

Później pewien uczeń i dyskusja o prawdzie
Ten facet zupełnie niczego nie rozumie, myśli Sokrates
A kiedy już odejdzie: To matołek! Umysłowość prawdziwie
Prowincjonalna!

Następnie rozmowa z pewnym urzędnikiem, o prawie
Urzędnik słucha uprzejmie, wiadomo – Sokrates
Jednak przy swoim pozostaje, odchodzi niezmieniony
O, niebiosa! Co za absolutny brak horyzontów!

Tak mówi Sokrates
Bo co ma uczynić? Nie można przecież przemocą zmusić
Ludzi do pokochania Prawdy, Dobra, Piękna
To musi samo wyjść z jakiejś dobrej ludzkiej duszy

Co jest dalej, wiadomo:
Oskarżenie . Sąd . Starego, biednego Sokratesa skazują na śmierć

Już po wypiciu cykuty chodzi w kółko, szybko
Wśród lamentu swych uczniów, mniej i bardziej ukochanych
Szybko, szybciej! Niech szybciej
Krąży w tych żyłach ta krew! Niech się dokona
Zabierz mnie, losie, czym prędzej, zabierz od tego
Stada półgłówków

Potem umiera
Potem staje się symbolem . Pal licho jego nauki, wszak to
Symbol – kryształowy, granitowy, mosiężny! Filozof
Wśród filozofów

Prawdziwy humanista – jakże on mocno tę ludzkość umiłował!

No cóż, może i umiłował, ale na pewno
Nie za często ją spotykał
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Proszę pana

Proszę pana
Przede wszystkim dziękuję za lokomotywę
A następnie za ten wierszyk o całowaniu
Za pański dzionek i oczywiście za
Prostego człowieka

Proszę pana
Co można powiedzieć, ale tak po męsku
Krótko, w kilku zaledwie wersach
Takiemu poecie jak pan, takiemu człowiekowi
Jak człowiek?

Może to, proszę pana
Że jest mi bardzo, ale to bardzo smutno, że nigdy
Pana nie spotkam
Że Łódź stoi tam, gdzie stała
Że ma pan tam swoją ławeczkę i ludzie
Zwykli ludzie czytają tam czasem wiersze
Pańskie wiersze . Wiem
Bo widziałem na
YouTube

Proszę pana
Gdyby tylko mógł pan wrócić na chwilkę…

Proszę pana
Gdyby pan mógł, to proszę czasem nie wracać
Nawet i na chwilkę

Proszę nie wysiadać z pędzącej lokomotywy
Buchającej buch-buch

Ona nadal jest pańska
Choć perony, niestety
Aktualnie należą już tylko do nas



33

POEZJA – DEBIUT W GALERII

54częstochowski magazyn literacki

Napisać wiersz

Niektórzy powiedzą, że jestem leniwy
No, bo tak siedzieć i tylko się zastanawiać
Niektórzy
A ty pytasz, dlaczego piszę, po co w ogóle
Pisać

No, cóż
Czasami czegoś mi brakuje, chyba
Spokoju
Nie wiem, duszy, która
Nigdzie się nie wyrywa i która
Chce w spokoju żyć
Być
Tak sobie, normalnie
W zgodzie z samym sobą, po ludzku, a zatem
Sama rozumiesz – muszę
Od czasu do czasu jakoś z tym sobie poradzić:

Włożyć komuś palec w oko
Kogoś zamordować
Przestraszyć lub opluć
Wywołać wojnę
Nie wiem
Napisać jakiś wiersz
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Pan od etyki

Pan od etyki, jak co dzień, z samego rana kupił sobie kawę
Z automatu . Wypicie takiej kawy doskonale ukrywa zapach
Wypitej wódy (Dzisiaj będzie o słowie „bliźni”)

W domu jak to w domu: został z psem . Telewizor, na szczęście
Też mu zostawili . Alimentów nie płaci od pół roku
Życie

Aha, myśli
Trzeba będzie zrobić jeszcze jakąś powtórkę
Przed końcem roku
Sprawdzimy, mówi
Czy te gnojki czegoś się nauczyły

Później, wieczorem już tylko:
Zakupy w markecie
I monopolowy
I jedzonko dla tego psa, bo to nawet
Miłe psisko
I parę stron w necie

A w pracy już tylko
Etyka, która jest, jak wiadomo
Dość ważnym przedmiotem
Tak, nie ulega wątpliwości –
Etyka
Ważna sprawa
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Who is who (sylogizm polski, 09.11.2019)

Prawdziwi Polacy to:
Staszek
Janusz
Grażyna
Halina
Sebix
Alan
Fabian
Maksymilian (Maksiu)
Oliwia
Nikola
Dżesika

Nieprawdziwi (udawani) Polacy to:
Tomek
Janek
Zosia
Ten cały pan Władysław
I pani Maria, ta z dzieckiem bez ojca

Prawdziwe polskie psy to:
Rudy, Koral i Łatka

Nieprawdziwe (udawane) polskie psy to:
Tokaj, Kaszmir i Afgan

prawdziwie polskie elementy przyrody to:
Rzeka Wisła, Bałtyk, dąb, buk i wierzba, zwłaszcza płacząca

Nieprawdziwe (udawane) elementy polskiej przyrody to:
Pustynia, sawanna i przede wszystkim palma

Mam palmę, czasami mi odbija, ergo
Jestem nieprawdziwy

(Uf, całe szczęście, że jestem
Nieprawdziwy

Całe szczęście! Nieprawdziwi
Mają lżej)
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Nowa Kartagina

To jest karta kredytowa, kochanie
To karta debetowa, a tu – popatrz
Tu właśnie wprowadza się PIN

Tutaj mamy przeceny
Im większe, tym oczywiście większe
Jest nasze szczęście . Nie, kochanie
Nie ma czegoś takiego jak „przeceny 100%”

Idziesz do kas, a tam, po prawej
Tam wydają kupony . Można
Coś wylosować, choć oczywiście najlepsze są te rzeczy
Które kupujesz sam, za pieniądze
A tam… Nie, na to jeszcze za wcześnie, tego jeszcze
Nie zrozumiesz . Musisz trochę poczekać –

Rzymianie!

Zrównaliście z ziemią, spaliliście ojczyznę, matkę
Ukochaną, lecz ponownie wezbrały nieposkromione rzeki
Historii – a zatem

Dalej, nowe kartagińskie dzieci! Poznajcie wiarę swych
Ojców!

Dalej, Kartagino, Nowa Kartagino! Do boju, żołnierze, do
Boju!

Dalej, nowi kartagińscy rodzice! Złóżcie nowemu Baalowi
Nowe dzieci w nowej ofierze!

Tomasz Stefaniuk, ur . w 1973 r ., jest pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu im . M . Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Wydz . Filozofii i Socjologii, zatrudnionym 
na stanowisku adiunkta ze stopniem dra habilitowa-
nego . Obszary specjalizacji: filozofia, nauki o kulturze, 
orientalistyka . Jest autorem dwóch monografii nauko-
wych (poświęconych filozofii rosyjskiej i filozofii arab-
skiej), znacznej liczby artykułów naukowych i rozdzia-
łów w monografiach naukowych . Oprócz zatrudnienia 
na uczelniach polskich (UMCS, UJ), wykładał również 
na uczelniach tureckich (w 2018 r .) .
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Adamowi Nowakowi
z „Raz, Dwa, Trzy”

I tak
kwiaty forsycji kapią
jak złote krople deszczu
na trawy zmierzwione piórka

I tak
zbiera je skrzętnie
jak świeżozielona matka
jak Krezus każdy złoty pieniążek

I tak
stokrotki stulistne idą
w pochodzie pośpiesznym
po pólku malutkiego skwerku

I tak
mlecze kosmate wplecione
w przyjazną szparę muru 
błyskotliwie błyszczą mrugają

I tak
drobinki wiśniowej bieli
rozsypały się po gałązkach
szukając ciszy jak makiem zasiał

I tak
wróbelek na krzaku się wierci
jak każdej wiosny radosny beztroski
wie że czas próby jak życie wróbelka
ma swój początek i koniec 
niechybny

4.04.2020

Tadeusz Wrona 

I TAK
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Pandemia

Tyle ważnych rzeczy
gubisz w szufladzie
do przemyślenia
Odkładasz sprawy
na jutro
W złym czasie
nie ma już tego momentu
pierwotny impuls
bezpowrotnie ginie
Myśli koncentrują się
na umieraniu świata
i bezimiennych
mijanych w popłochu
na największą odległość
Nie wiesz na jak długo
czas teraz odmierza życie

(31 .03 .2020 r .)

Beata Brodowicz-Szymanek

KWARANTANNA

Kwarantanna

Krzesła wędrują po pokoju
Nietypowi przechodnie
z podłogi na dywan
Zabawa w niespotykane
tutaj wcześniej instalacje
Zagospodarowanie przestrzeni
kilku metrów kwadratowych
jest teraz bezcenne
żeby codziennie
spotykać cokolwiek
innego na drodze
do kuchni…

(05 .04 .2020 r .)
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Konwersacja

Możesz porozmawiać
ze mną – 
domaga się popiersie
młodej dziewczyny
wyrzeźbione przed laty
przez nieżyjącego już
przyjaciela
Jej twarz
zmienia wyraz
w zależności
od światła
które akurat
wpadnie
przez zamknięte okna
Wydaje się
że po raz pierwszy
odkrywam
jak ogromną rolę
odgrywa jego obecność
w konwersacji o sztuce

(05 .04 .2020 r .)

* * *

Zegary w domu
nie przestawiły się
w tym roku
z czasu zimowego
na letni
Chwile zatrzymane
w zamyśleniu
zawieszone
w chmurze wspomnień

(05 .04 .2020 r .)

* * *

Zapomniane książki
zmieniają stałe miejsca
zadowolone z pracy
domowego choreografa
Co dzisiaj nowego
spotka tytuły
Czy nastąpi wymiana
druku pomiędzy
przełożonymi okładkami
a kartki przetasują
spisane w ich wnętrzach
wiadomości
Co stanie się ważne
a co nieistotne
kiedy zgaśnie światło?

(05 .04 .2020 r .)
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Stacyjka

jakiś tam pokoik
pokoik maleńki
jak tamten z piosenki
i wiernym ci będę
i wszystko zdobędę
dla ciebie
dla ciebie
czas w drogę po niebie
Artur Rubinstein powiadał:
„w Polsce wszystko jest wyraźniejsze
jakby ostrzej cięte
niż gdzie indziej”
zadumczyste jak tylko
na polskich stacyjkach
jak wiosna
tkliwa, błękitna
jak oczy pierwszej
licealnej miłości

Janusz Strojec

REMINISCENCJE, część 2

Bez tytułu II

nieboskłonie błękitny
nie uklęknę
nie uklęknę przed tobą
wrosłem po kolana
w ziemię
ma dusza rozerwana
Bóg rozcina duszę
trzymam się krawędzi
balansuję
dobro z jednej
zło z drugiej
nieboskłonie błękitny
trzymam się rzeczy
różne ich kształty
kwadraty, prostokąty, śmiesznokąty
łatają mą duszę
nieboskłonie błękitny
stań mi się bliski
letnie popołudnie
uroczysko kwietne
bławatne
polnonagietkowe
skrzypowe
zielnopszeniczne
pachnidło pamięci
za idee które zatruto
za modlitwę
w której słowa pomieszano
za bratobójców
samobójców
za skrzywdzonych
i krzywdzących 
za groby
bezimiennych
za tych przy płocie
uroczysko kwietne
bławatne
polnonagietkowe
skrzypowe, zielonopokrzywne
módl się za nami
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Miasto I

miasto I dopadło mnie
tuż za bramą
miało zmęczoną twarz
śmieciarki w żółtej kamizelce
pustą ulicą pędziły
tumany kurzu
jak suknia starej markizy
miasto I dopadło mnie
tuż obok
spojrzenie szare i puste
jak dwie ręce
brudne spękane siłą absolutu
a wokół szarość i nuda

Miasto II

miasto II jest w Polsce
tak jak Polska w świecie
tu
jak w magicznym szkiełku
zebrały się winy, pretensje 
i kompleksy
tu jak w narodowej pralni
dusze gniotą się
fermentują
aż po kwaśny odór
niezdrowego pomieszczenia
miasto II
pełne magii
kwadratura koła
wielokolorowe lego
wędruję więc przez miasto
pędzony przez deszcz sierpniowy
pod pachą
komplet symfonii Beethovena

Bez tytułu III

czuję się jak
na równinach Hiszpanii, Turcji
i na San Domingo
tyle że piękniejszej
przyfruń mi jaskółko
z sympatycznego świata
utoniesz w oceanie
polskiej trawy
przyfruń kochanko
jak anioł przytomnie
zwiewnie we fragmentach
dawnych fotografii
w listów szuflad
i ćwierćołówkach
w inwazji pszczół pyłków
i pierwszych pieszczot

Wylęgarnie

pod Twoją obronę
uciekamy się
w ulice proste i anonimowe
z histerycznie rozszerzonymi
źrenicami
w miejsca znane
wtajemniczone nocą
ukradkiem spojrzeń
pełnych podziwu
dla biologii żądz
w zwyczajny powab
najprostszy seks
pod twoją obronę
oddajemy się
lodowaty wichrze
w zamarzniętym Pacyfiku
kuląc się
w ciepłych wnętrzach
wylęgarni
pod Twoją obronę
pod Twoją obronę
harmonijny Boże
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* * *

Jestem cząsteczką wszechświata
pyłkiem kwiatu kropelką rosy
wiatru powiewem
śpiewem nadziei która
kruszy mury skostniałe

jestem cząsteczką wszechświata
trawy oddechem liści szumem
ziemi zapachem
lecz wciąż nie rozumiem
dlaczego zamiast miłością
strachem jestem karmiona

* * *

W nocy
dającej mi poczucie bezpieczeństwa
przy zamkniętych żaluzjach cudzych spoj-
rzeń
zaryglowanych drzwiach oddechów
próbuję oswajać
zwierzęta mojego strachu – 

gładzę ich najeżone grzbiety
przytulam do zdrowego rozsądku
i zaglądam w przerażone oczy
w oczekiwaniu
wyciszenia

29/30 marca 2020 r.

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel

W OCZEKIWANIU
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CO SIĘ ZMIENI

Co się zmieni w naszym życiu, co się zmieni?
Czy będziemy znowu pędzić jak szaleni?
Czy dojrzymy piękno kwiatów, kroplę rosy,
Czy wsłuchamy się w cudowne ptasie glosy?
Czy dotkniemy kory brzozy miękką dłonią,
Poczujemy, jak się wichry w polu gonią?
Czy rozczuli nas różowy kwiat jabłoni,
Czy się wierzba rosochata nam pokłoni?

Co się zmieni w naszym życiu, co się zmieni?
Czy te zmiany już nastąpią tej jesieni?
Czy z sąsiadką wybierzemy się na kawę?
Czy znajdziemy chwilę z dzieckiem na zabawę?
Czy zbierzemy suche liście na bukiety,
A z kordonka wydziergamy znów serwety?
Czy o miłość nasze życie się wzbogaci,
Czy na zawsze serce spokój już utraci?

16.05.2020 r. 

Anna Jędryka

NIEPEWNOŚĆ

PODŁY CZAS

A kiedy nadszedł podły czas,
zaszczepił nić pokory w nas .
Nieważne stały się klejnoty,
nie było chęci ni ochoty
o jutrze śnić!

A gdy nas dopadł podły czas,
nie było żadnych marzeń w nas .
Chleb stawał w gardle gorzkim smakiem,
świat nam pokazał figę z makiem
i puste dni .

A gdy się skończy podły czas,
nie wiemy, co zostanie w nas .
Czy zmienią nam się priorytety,
czy tak jak dawniej znów, niestety,
będziemy żyć?

17.05.2020 r.
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Rozdarty czasie, o chwiejnym klimacie,
co kalendarza kruchej wierzysz dacie,

w wiatrów przychylność, w złote, białe noce,
w ukrytych znaczeń nadzwyczajne moce,

w złoty blask słońca, co odmienia twarze,
w prosty, logiczny ciąg i bieg wydarzeń,

w złote, łaknące światła słoneczniki,
w kwiatów szpalery, armie oraz szyki,

w złoty mórz odcień, w złotej barwy fale,
choć nie popłyniesz na ich grzbiecie wcale,

w złote desenie i złociste wzory,
w złote formuły, kierunki, wektory,

w złote kąpiele, sauny oraz łaźnie, 
pobudzające senną wyobraźnię,

Tadeusz Luterek

REQUIEM DLA KOLORYSTY

w złote idee, w pozłacane bajki,
układające złote cud – mozaiki,

w złote wskazania, wróżby i przestrogi,
leżące w cieniu, nieopodal drogi,

w złote słów księgi, w złote całe życie,
co się przygląda w odmian kolorycie,

w złote aplauzy, w podziwu oklaski,
w gesty, pozory i mylące maski,

w chmurne depresje, niełatwe dla psyche
i w nadgorliwość, co popada w pychę,

w jesieni zegar, w złote klepsydr piaski,
w liczne problemy, co nie z Bożej łaski,

w złoty już finał, złotych myśli koniec,
jaki objawi nam królewski goniec .

Państwu
Marii i Zbigniewowi Żmigrodzkim
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1. Paszkwil na publikowanie miernych wierszy

Ręką lewą czynię cuda,
prawą pewnie też się uda .
Głowa w górę, wchodzę w chmurę,
kołyszę uszami przed anielskim chórem .

Niełatwo mnie wybić z polotu,
gdy osiągam pułap lotu
taki, że grożą mi w koronach
złotych przeozdobne ptaki .

I ty mi zazdrościsz płaszcza,
poecino, co ryj zawłaszczasz
od świni, bo myślisz, że muzę
posiądziesz jak panienkę w mini .

Muzy, owszem chętnie dają
wenę poetom ze smutnych krajów,
lecz wnętrze muszą mieć bogate
jak obywatele raju .

Nauczcie się pisać! Bo inaczej
ja za was wszystkich w doli tułaczej
przywiozę z zaświatów ten świetlisty szal
i na wieki nad wami będę na nim zwisać . . .

(Zajączki, październik 2019 r .)

Maciej Skalik 

7 WIERSZY 



46

POEZJA

54 częstochowski magazyn literacki

2. Inercja albo dzień Cheruba 

Ostatnio nie czytam Wojaczka,
by nie wywiodła mnie myśl czarna
na połoniny samotności .

Ostatnio nie jadam w drogich restauracjach .
Biję kotlety z własnej duszy
za pomocą biografii moich mistrzów .

Ostatnio nie mieszkam w pałacu .
Co godzinę chodzę dorzucać węgiel,
za każdym razem wracam odmieniony .

Ostatnio nie sypiam zbyt dobrze .
Boję się, że przyśni mi się świat, który staje na głowie,
a naszym oczom ukazują się jego spiżowe jaja .

Ostatnio zapatrzyłem się na słońce,
potem na ścianie widziałem twarz dziecka .
Za to na księżyc mogę patrzeć całymi dniami . . .

Ostatnio chodzę własnymi drogami,
bo Jego drogi nie są naszymi .
Dlatego owe ścieżki się nie przecinają .

Więc ostatnio kupiłem drabinę do nieba .
Gdy złamał się pode mną siódmy szczebel od góry, 
spadając, zdążyłem zobaczyć tylko naklejkę 
„made in China” .

(Zajączki, sezon grzewczy 2019 r .)
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3. Erotyk dla żony

Czasami tak blisko Ciebie,
jak śnieg przyklejony do buta,
deptając zimowe zasłony
chciałbym być .

Bryłką węgla rzuconą na ruszt stalowy,
która stwarza dłoniom ciepła osnowy,
w nich się skryć .

Ewentualnie mógłbym być wiatrem .
Gwizdać w zakamarkach, strącać kapelusze .
Dotknąć Twego oka, wylać łzę bez wzruszeń .

By być stopniem, o który się potkniesz,
gorącym garnkiem, którego się dotkniesz,
pół królestwa oddałbym!

Chciałbym być Ci wszystkim!
Chciałbym . . .
O! Wiem!
Ośmiogodzinnym, nieprzerwanym snem . . .

(Zajączki, luty 2020 r .)

4. Pożegnanie Praszki

Praszka to jest mała Praga,
chociaż największe wydarzenie muzyczne
to wieczorny koncert żab .
Makowe wzgórze słynie na całą Europę,
tak że nawet kość z palca świętego Floriana
chciała tu zamieszkać .
Praszka jest tak mała, że nie pomieści
mojego miejskiego serca .
Jednak dlatego, że dwa jabłka 
spadły tu niedaleko jabłoni,
wspominam Praszkę wierszem .

(Praszka, 14 .06 .2018 r .)
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5. Albo inwokacja

Musicie mi srogie natchnienia odwdzięczyć czas spalony
za zbyt drogie w oczach świata, niematerialne bogactwo . . .

ducha widzącego i migotanie gwiazdy
świetliste strzały w leśnych okowach

zmienność aury i deszcz, przed którym nie ma gdzie się ukryć
tchnienie niespokojne i błądzenie w prostym korytarzu

zalepione powieki, drzazgę pod tętnicą
zamienić na równe kontury dnia
burze na jeziorze uspokoić
niezachwianym szybowaniem orła .

(Zajączki, zima 2020 r .)

6. Przyczynek do obserwacji

Nie śmiałbym próbować zmieniać świata,
ale mogę zawrzeć w ramy słów
czas, którym się karmi,

Więc, gdy to piszę – to jest teraz,
gdy to czytasz – to już było .

teraz żurawie przyleciały w styczniu, klangorem oznajmiły, 
że łagodna zima będzie jeszcze krótsza,
teraz słońce wpadało przez bawełniane zasłony,
teraz mój syn rzucał piłką plażową w korytarzu,
teraz szczekał pies na sąsiada, który spieszył na rowerze do remizy,
teraz siedem byków, które uciekły z zagrody, szło sobie spokojnie przez wieś,
teraz trzy sroki goniły się w gałęziach sosny,
teraz rozbudzona owocówka szukała śladów przemijania,
teraz biegałem za kurami sąsiadów, które panoszyły się na moim podwórku,
teraz kontemplowałem przedwojenny obraz z Madonną, który mam po prababce,
teraz spowiła mnie czerwono-różowa mgła Morfeusza, wspomagana hipokrasem,
teraz przyśniło mi się średniowieczne miasto zbudowane na górze,
teraz, kiedy już zasnąłem, spod łóżka wyszła mara niezapisanych strof,
teraz groźny wirus panoszy się w Azji, ciekawe, kiedy będzie u nas,
teraz, przed wejściem do domu wyrosły stokrotki,
teraz wena odeszła w nieznanym kierunku,
teraz był koniec wiersza,
który jak zwykle przegapiłeś . . .

(Zajączki, styczeń 2020 r .)
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7. Drzewo

W zasadzie drzewa były dwa,
A owoc – na zewnątrz blady jak kurz pustyni,
w środku czerwony jak sierpniowy zmierzch .
Wszystkiemu zaś winien jeden kęs . . .

Jada, czyli panowanie .
Odtąd sami będziemy decydowali
co jest dla nas dobre .
A to, co uznamy za dobre:
wznoszenie miast,
śmierć w imię idei,
relatywizowanie prawdy,
umacnianie granic,
odzieranie poezji z mądrości
będziemy wkładać
w wieczną pustkę .
Nie będziemy tylko udziałem planu,
ale sami napiszemy naszą historię .

Za to nie mogło być innej śmierci,
niźli śmierć na drzewie .
Więc w zasadzie drzewa były trzy .

(Zajączki, Wielki Post 2020 r .)



50

POEZJA

54 częstochowski magazyn literacki

Zanurzam się w smutku
Kryję się w ciszy
Za szybą okna
Jest zimno, dziwnie 
Uporczywie, nieznośnie
Do bólu
Szare pochmurne niebo
Wisi tak nisko
Zamyka horyzont
Nawet mała chmurka
Nie przełamuje
szarzyzny zasłony
To nicość? Szeol?

Przecież jeszcze jestem, 
Żyję, oddycham
I nie zgadzam się
Na bezruch, na milczenie
Nawet mała koniczynka
Walczy o życie
O przetrwanie
Zaczynam mantrować
Piękny ten świat, pełen barw
Za oknem krzyk
To w gałęziach skrzydlaty ptaszek
Woła pi . . . pi…t
Podmuch wiatru go płoszy

Jest ruch, jest wiatr
Poszumy liści, taniec gałęzi
Koloryt poranka
Pąki kwiatów rozchylają się, 
Wyłaniają, ciekawskie 
Z rumieńcem czerwieni
Obok w szeregu biało-zielone
Konwalie, skromne 
Jakby zawstydzone
Przecież jest wiosna, maj
Jestem, żyję, czuję
Z szarości wyziera złoty promyk
Budzę się

Ida Jadwiga Łubińska

KRYJĘ SIĘ W CISZY
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Awantura w raju

To nie poeci 
piszą wiersze
to wiersze tworzą
poetów

Czas barwy

Ktoś napisze o
przypadkach losu
deszcz popada i
wyschnie
śnieg stopnieje
lato odleci
tylko jesień
zostanie najdłużej
bo jest
najładniejsza
i wytrwała jak
niestygnące popielate
ciepło

Fatamorgana

Wróżby zapowiadają
zakończenie świata
a później wyrosną
nowe domy na
chmurach bez deszczu i
kształtu
a później już nic
nie będzie
nawet echo zamilknie
wśród skalistych
paproci
Szanujmy zieleń która
jest obok
szukajmy jej wszędzie
ona doprowadzi małe

Grzegorz Słobodnik 

AWANTURA W RAJU

sady do
wielkich kolorowych
gałęzi
pod którymi zamieszkają
nieprzypadkowi ludzie
Nachylam się nad plamą
deszczu
kiedyś może tu będzie
ocean albo sucha pustynia

Odchodzę przed siebie
szukam nowych śladów
przyszłego życia

Imieniny

Idzie zima do
morza
przymknięte drzwi
skrzypiące schody
rozchwiana poręcz
w szklance trochę 
zimnej herbaty
przewrócony kieliszek
na stole
opróżniona butelka
z której zapachy
kołyszą się jeszcze
wśród
zupełnie samotnych
krzeseł
wszyscy już wyszli
porozmawiam sobie teraz
z samym sobą
moim najbardziej
kłopotliwym gościem
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Rozważania rozsądne

Z Wielkiego Muru
zapamiętałem uśmiechnięte
twarze ładnych Chinek
i żółty kolor biletu
wstępu
Gdzie indziej dotarłem do 
Pieczary Mądrości
w której prawdopodobnie
dawni filozofowie
przybliżali ziemię do
prapoczątków nieba
Widoki świata schowane
w zanadrzach czasu są
proste i zaskakujące jak
stada białych dzikich
gęsi
Puch lekko spada do 
przerwanych rozmów o życiu
a windy z pobliskich wieżowców
otwierają drzwi na dziesiątym
piętrze
Płaskie dachy czekają na
próbę deszczu i promieni
słońca
W południe zaludni się na
parterach tymczasowych ulic
i rozpocznie się codzienne
zawracanie głowy do bólu
i zdziwienia 

Schody

Nikt nie wie co
w trawie piszczy
same domysły
stopnie niewiedzy coraz
głębsze
Nic nie wychyli się z
niczego
Kto dostrzeże tylko dal
będzie o niej mówić
do samego końca
Kto nie będzie zadowolony
poszuka sobie miejsca

gdzie indziej na
ulicy albo w zaułku
bez sieciowych przystanków
Przyszłość klimatyczna
buja się na poręczy
przypadkowych zgryzot
pogody
Już pora na decyzje
słońce męczy się upałem
Widoma przezroczystość i biel
stale przepraszają za wszystkie

Temat chwili

Przyszłość
trudny temat
poeci piszą wiersze
słowa wychodzą z
domów
i nie wracają
Ulice coraz węższe
w budynkach pustostany i
brudne okna
Ciemny wieczór nie
zapali nikomu jasnej
żarówki
Mowa o przyrodzie
nie jest dzbanem
wina
ani tańcem bioder
Nitki czasu rwą się na
małe pasemka czystego
tlenu
Powoli znika stary świat egipskich
piramid i manny z
nieba
Szczęśliwi nie liczą czasu i 
o nic nie pytają
Telewizory grają przez 
cały dzień
darmową pobudkę
Może się ktoś obudzi
i
rozpocznie poszukiwania
uczciwych cudotwórców 
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Noc, deszcz to mży, to kropi, to przestaje, to znów mży . Kałuże pod okapami wzdłuż pero-
nów – to dlatego, że wieje . Gdy spojrzeć w górę pomiędzy okapami, wydaje się, że świat-

ła reflektorów i samochody odbijają się nie tylko w kałużach, ale i w niebie .
– Napijmy się gdzieś – mówi Roman .
– Nie chcę pić – mówi Magda – chcę jeść .
– Zjedzmy… Zgadzam się .
– Nie chcę chipsów . Chipsy trzymam w hotelu . 
– Pewnie jest jeszcze otwarte coś, gdzie można zjeść normalnie .
– Zapraszasz mnie na kotlet schabowy z dodatkami?
– Jasne, jeśli tylko chcesz .
– Ja? Ja bardzo chcę, ale przecież rozumiem, że mój głód nie jest wart półstówki – 

a i to za dużo .

Przy końcu peronu na czerwonym świetle dla pieszych – dwie panie . Blondynki . Obie 
dobrze już po pięćdziesiątce . Jedna ma na sobie płaszcz w lamparci wzór, a druga biały, do-
pasowany sweter i niebieską spódnicę . W ciemności widać, jak błyszczą ich nogi . Obie ga-
pią się na czerwonego ludzika w sygnalizatorze, jakby tylko on wstrzymywał je na drodze 
do tylko im znanego celu . „Jak to dobrze, że ktoś w tym mieście ma jakiś cel . Na dodatek 
nocą . Na pierwszy rzut oka tylko miasto ma swój cel: wszystkich wypieprzyć . Potem pozwo-
lić odetchnąć, nabrać sił i znów wypieprzyć . Nie dla zbożnych zasad, za to szczerze . Więc 
wszystkim to odpowiada, bo jest w nim coś…”

Mówi do Magdy:
– Te staruchy mają taki wyraz twarzy, jakby chciały powiedzieć: „Mamy tyle pieniędzy, 

że sramy na upływający czas . Starość to nie dla nas . Będziemy nosić obcisłe sukienki, będzie-
my jeździć na motocyklach…”

– No to co – rzeczywiście noszą . Rzeczywiście jeżdżą . I dobrze .
Ludzik zmienia kolor, Magda dodaje: „Nie są staruchami” – i robi krok . Roman kładzie 

rękę na jej ramieniu, zawracając na chodnik: „Musimy w drugą stronę . Właśnie to zrozu-
miałem” .

Deszcz zaczyna wpływać . I dosłownie, i na nerwy . Staruchy po drugiej stronie ulicy 
są już niewidoczne – Roman dwa razy się oglądał, póki się nie upewnił, że gdzieś tam wsiad-
ły i odjechały . Pociąg na peronie nosi nazwę Arcimboldo, tak jest napisane na jego białych, 
przykurzonych wagonach . Przy elektrowozie z obłym jak u żurawia dziobem stoi dziewczę 
i fotografuje . Dziewczę – całkowite przeciwieństwo Magdy . Magda duża, pszeniczna, a ta – 
czarna, podobna do myszoskoczka . Dziewczę przysuwa telefon do samego boku elektro-
wozu, robi fotkę i krok w tył . Wtedy widać narysowane palcem na boku, ledwie widoczne 
w szaro-kremowym pyle serduszko .

– Co to? – pyta Roman .
– Ktoś bardzo lubi Arcimbolda .
– Teraz wyśle serduszko komuś, kto siedzi w wagonie?
– Jej lub jemu . Już wysyła . Taki postęp zrobiła technika .
– Ciekawe, jak teraz nazwać tę, z którą jesteś? Albo tego? Czyż nie partner życiowy? 

Siergiej Moreino

KOLOR: TURKUS
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W sensie – dawnej liczyło się, z kim żyjesz . Teraz – z kim jesteś w stałym kontakcie . Być 
może: obserwator? A ty dla mnie – kim?… Byłaś – poprawia się .

– Współuczestniczką .
Pociąg rusza . Magda nieporuszona .
– Chcesz, napijemy się koniaku – mówi, nie ruszając się z miejsca, ale pokazując oczami 

gotowość pójścia, nie wiedzieć tylko – dokąd .
Gdzieś nad nimi, na dachu budynku, otwarta przestrzeń . Stoliki, skąd widać ognie, 

odziewające miasto w figury: czterech baszt, czterech mostów . Roman wie, że baszt – 
dwóch podwójnych, a dwóch pojedynczych – stamtąd zrazu nie widać, wpadają we wspól-
ną perspektywę tylko od strony jeziora . Pod nimi, kilka poziomów niżej, biegną szyny . 
Mniej więcej co pół godziny mknie po nich nocny ekspres, który zamienił zużyte moralnie 
nocne linie .

Magda nie chciała iść na górę . Jak nie ma dachu, to znowu te kałuże: „Mdli mnie 
na widok kałuż . Choć – kto wie – może tylko z powodu pustego żołądka…” . I nad jeziorem 
można z pewnością napić się koniaku – nawet w takiej chwili – ale tam samotność, zawie-
szona w kielichach, wśród sennych żaglówek na oleiście obojętnej wodzie, będzie jeszcze 
bardziej bezbronna i bezradna . Tu też wszystko błyszczy – wylizane i ułożone . Jednak Ro-
man za przykładem pewnego doświadczonego kolegi nauczył się myślą zapalać specjalny 
napis nad wejściem do tego raju: Nehmen Sie es bitte nicht persönlich.

Proszę nie brać sobie niczego do serca .
Od dołu do powały – szkło . Deszcz wymieszany z mgłą, zawiesina rozmywa widok 

na turkusowym jedwabiu . W Warszawie jedwab byłby zielony . A mógłby być żółty, jak 
w Pradze . Za stołem po przekątnej w rzędzie pod oknem, poprzez które widoczny jest 
pojedynczy szpic – dwóch pijanych Rosjan . Obaj w czarnych garniturach, białych koszu-
lach z czarnymi krawatami . Nawet gdy milczą, gdy nie widać ich twarzy, i tak jest jasne, 
w szczególności dla Romana, że to Rosjanie i że są pijani . Mimo to, że rozmawiają spokoj-
nie, całkiem wyraźnie wypowiadając słowa .

– Wyobraź sobie . Pytanie . Poszedłeś do kibla… W cholernie drogiej restauracji, no 
w eleganckiej, w eleganckim kiblu… I – naraz – bach: obsikałeś cały przybytek . I podłogę, 
i okolice .

– Bywa .
– Tam mają takie ceny, że to wliczone . Tam wszystko wliczone… Ale ty nagle wziąłeś 

sobie i wyobraziłeś tę kobietę, która będzie po tobie wycierać!
– No i co… Wyobraziłeś – i tyle .
– No…
– Co no?
– Weźmiesz ten papier, żeby wytrzeć tam…
– A ty – sam – wycierałeś?
– Bywało . A co, tobie się nie zdarzało?
– Bo ja po prostu nie sikam na podłogę w kiblach .

Roman patrzył, jak radzi sobie ze świninką . Piękna kobieta, lata spędziła za granicą, 
a nie potrafi trzymać noża i widelca . Ściśle stosujący zasady epoki regencji: „A lady doesn’t 
move!” w odniesieniu do ręki z nożem – rozkoszował się widokiem noża pędzącego po ta-
lerzu w pogoni za tłuczonymi oliwkami, strączkami zielonej fasoli, ubitymi ziemniakami . 
Kocha jedzenie – dlatego przeżuwa bez odrobiny nawet wyrafinowania: naturalnie, tak jak 
oddycha .
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Magda zebrała nożem resztki sosu i warzyw . Wytarła usta serwetką . Wyjęła z torebki lu-
sterko i szminkę i pokryła usta ognistym serduszkiem . Wziąwszy obiema rękami jego prawą 
rękę, pocałowała wierzchnią część dłoni . Uchwyciła miękkimi palcami bez lakieru na pa-
znokciach: „Zostaną ci jakieś pieniądze na karcie? Kupisz mi bilet na jutro? Do domu…”

Aleks czeka na Romka naprzeciw schronu bombowego w pobliżu stacji benzynowej .
– Na długo w nasze strony? – zapytał wczoraj Romek . Potwierdzająco .
– Być może . Tranzytem – odpowiedział Aleks pytająco . – Tam coś było . Tu – może być .
– Gdzie – tu?
– To naprawdę ważne?…
– Po południu będziesz mnie woził – powiedział Romek – zatankuję cię . Nie martw się, 

kasa firmowa . Wezmę fakturę, zwrócą mi .
Dziś spóźnia się i on, i kasa, a bak Aleksa prawie pusty . Wkoło roi się od ludzi, ale wybru-

kowaną ścieżką prowadzącą z przystanku nikt nie idzie . Plakat na ścianie oferuje kiełbaskę 
zwierzostraszną za jedną jedyną jednostkę miejscowej waluty . Nagle zza rogu na tle hot doga 
wyłania się Romek, głową sięgając końcówki kiełbaski .

– Wybacz, o mało się nie posikałem!
– Popatrz, jaka okropna kiełbaska . Czy jakiegoś wzornictwa to się u was w ogóle używa?
– Mamy świetne wzornictwo – odpowiada powściągliwie Romek . – Jeśli tutaj wisi okrop-

na kiełbaska, znaczy to, że tam – macha w powietrzu kiścią z odciągniętym kciukiem – jest 
zapotrzebowanie na nią . Gdyby była piękna, kto by uwierzył, że go nie nabierają? Value for 
money . Tankuj i jedziemy, zobaczysz, jak rozjebali kościół .

– Widzisz – mówi, gdy Aleks wyskakuje na trasę – Magda powiedziała, że mdli ją na wi-
dok kałuż . Śniło mi się, że robi sobie test ciążowy . Wpuszcza mysz między nogi i czeka, aż 
ta zdechnie . Potem wyciąga ją za ogonek . Jeśli mysz jest niebieska, to wszystko w porządku . 
A jeśli czerwona, to wpadka .

– No i co?
– Zielona .
– Widzisz – powiedział Aleks – każdy ma swoją Magdę .
– Miał… Albo będzie .

„Szybko zamienisz się w zawodowego taksówkarza . A co – słuchaj, patrz, kieruj . Przyda 
się wcześniej czy później . Albo się nie przyda . Miesiąc temu z Leksem też się tak zatan-
kowaliśmy i skoczyliśmy do Pragi o piątej rano…” Przeciwległym pasem szła dziewczyna 
w białym kostiumie, białych butach na wysokim obcasie, prawie zlewając się z poranną 
mgłą, prawie równie zwiewna i drżąca jak mgła . „Co za bzdura?” – „A nico – odpowiedział 
Leks, kuląc się – Po prostu przechodząca blondynka na obcasach . Nie stwarzaj . Napełniłeś 
bak darmowym paliwem i powolutku ruszaj…”

Po lewej były pola i po prawej były pola, ciągnęły się one do samego horyzontu, a z tyłu 
też były pola . W rzeczywistości pola składały się z działek, po części niewielkich, działki 
odgrodzone były partiami albo rzędami posadzonych drzew, na horyzoncie widniał las, 
za plecami miasto, a po bokach majaczyły budowle . Jednak Aleksowi wydawało się, że do-
koła – niekończące się pole, jedno-wielkie, smagane niemilknącym wiatrem . Wiatr, trzeba 
powiedzieć, był . I jeśli milkł, to nie na długo . I wiatr ten miał kolor – jakiś taki szaro-zielony 
odcień, jakby przechodząc nad polami zdejmował z nich cząstki pigmentu niczym pszczoły 
pyłek, przez co zmieniał się: tracił swą neutralność i zaczynał coś znaczyć .
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W oddali podchodził do lądowania samolot . Na tle ciemniejącego ku horyzontowi tur-
kusowego nieba wyglądał jak rybka-albinos . Wzdłuż ulicy bez domów, to znaczy wzdłuż 
szosy na skraju wsi, stały autobusy . Nawet widok z boku bez trudu pozwalał rozpoznać 
w nich transport dla filmowców . Bus z generatorem Diesla, bus jadalny, bus – garderoba . 
Za nimi pobocze, którym chodzili ludzie, płot, za nim dwa kościoły . Kościół po prawej był 
malutki, ale pełen życia i duchowości, jednakże po prostu go rozpieprzyli . W formie przy-
pominał teraz namiot cyrkowy: porządny namiot zrobiony z dostępnych w ubiegłym wieku 
materiałów . Z wieżycy zdjęto kopułę, a przez dziurę w dachu opuszczał się kabel dźwigu, 
stojącego tak, że tylko strzałka z napisem, którego cztery ostatnie litery po niemiecku zna-
czyły „Pan”, sterczała nad wieżycą .

Romek nie spieszył się z wyjściem z samochodu .
– Fatamorgana… Przez nią wydaje mi się, że zaraz za horyzontem jest morze . Doszed-

łbym za godzinę – półtorej . Ale do morza jest ze trzydzieści kilometrów, nie mniej .
– A mnie się zdaje, że i za trzydzieści, i za trzysta kilometrów będzie pole .
– Jeśli pojedziesz tą drogą, to za kwadrans zacznie się las, potem domy, za nimi magazy-

ny . I stary fort – bardzo stary . Dalej już niczego nie będzie, tylko woda .
– O czym jest film? – zapytał Aleks .
– O klesze . Jeśli tytuł taki, to o czym miałby być?
– Jasne . Czytałem książkę . Ale filmy są zazwyczaj o czym innym . Całkiem o czym in-

nym .
– Poznasz scenarzystę . Mistrza nie obiecuję, ale scenarzystę – owszem . On na bieżąco 

przerabia swoją powieść . Nikt nie ma pojęcia, o czym jest ten film, a już o czym będzie, 
tym bardziej . Jest sobie ksiądz, normalny dobry ksiądz . Pije wódkę, spowiada wariatów 
na dziedzińcu szpitala, tańczy na Nowy Rok z kochanką sekretarza powiatowego partii, ale 
na współpracę z ubekami nie chce pójść . I jest tam drugi, dziekan pełną gębą, i on idzie . 
Z własnej woli – za materiały budowlane . „Komuniści przepadną, a kościół zostanie…”

– I?
– Na razie nie wiem . Ale pierwszego, powiedzmy, zabijają .
– Na bank?
– Oczywiście . Kaskaderzy wszak opłaceni .
– …Zapominam zapytać – a co tam z twoim samochodem?
– Diabli nadali! W malowaniu . Na drzwiach chuja wydrapali . Wiem kto, pożarłem się 

tu z jednym, ale jak dowiodę, że to on? To z tych, co wiesz, korek omijają drogą dla rowe-
rów…

– Witaj, Anno! 
Dolna warga Anny odrobinę wystaje, nosek zadarty w górę, uczesanie à la Joanna d’Arc . 

Patrzy z delikatnością, bo przy Romku zdaje się być drzewkiem jarzębiny w cieniu dębu . 
W ogóle ma delikatny wygląd, kontrolowanie delikatny . Tak jakby delikatność wypływała 
z głębi i zastygała na poziomie oczu: na zewnątrz wycieka tyle, ile trzeba .

– Dawno cię nie widziałam . Urlop? Praca?
– I to, i co innego . Co teraz mamy?
– Dziś ta dziewucha spróbuje go uwieść . Mistrz od rana nie w sosie . Kazał całe podwór-

ko zasypać żwirem, żeby w kadrze nie było widać płytek . Oświetlenie wewnętrzne zmienia 
się . Przyjechali sponsorzy . U miejscowych szuka się starych pieniędzy, choćby tylko jednego 
banknotu, trzeba go wrzucić do skarbonki . Ktoś przyniósł nawet dwusetki, ale z siedemdzie-
siątego szóstego, a potrzeba z siedemdziesiątego czwartego .
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Z autobusu wychodzi blond dziewczę ubrane w niebieski kożuszek w stylu vintage . 
Przechodząc obok Aleksa, otacza go obłoczkiem bzu . Żaden to vintage, futerko, owszem, 
było modne, ale w latach siedemdziesiątych . Dziewczę wciela się w rolę: nawet z daleka wi-
dać, że zanim weszła do kościoła, już znalazła się w polu działania kamery . Widzą to wszy-
scy – nawet młodzieniec, który przed wejściem rozgrzebuje żwir, wzniecając pył węglowy .

Aleks spogląda na lekko nabrzmiałe wargi Anny . Kiedy są nieruchome, wydaje się, 
że Anna milcząc, coś mówi albo szepcze . Ale jej oczy milczą . Okazuje się, może mieć złe 
spojrzenie – szybkie, złe, adresowane do Aleksa . Romek przywarł do przymocowanego 
na statywie monitora, którego kabel pełznie do zakrystii, podniósł prawą rękę i daje komuś 
znaki: pokazuje cztery palce, oprócz kciuka, po czym kciuk, a po nim jeden wskazujący . 
Aleks odwraca się i oddaje kontemplacji drugiego kościoła .

Na ekranie monitora blondynka myje podłogę . Myje, nie zdjąwszy futerka, za to na boso . 
Piękne, zadbane piętki – grubo . Pięknie odstawiona gosposia księdza w dżinsach – gru-
bo . Wreszcie, poczynając od niebieskiego i żółtego filtra, a kończąc na odrapanej kolum-
nie, pod którą ta szczególnie dokładnie wyciera – beznadzieja, podkreślona bolesną pozą 
ukrzyżowanego Chrystusa .

– Dlaczego ona jest tak ubrana? Czy wtedy były takie dżinsy? 
– Udaje, że wróciła z Ameryki . A w rzeczywistości – z Warszawy, bezpieczniaczka . 

Chce zwerbować księdza . A co – popatrz, jakie nóżki! Ja na pewno bym nie wytrzymał 
– mówi Romek, zerkając nie w monitor, a na nogi Anny w czarnych lakierowanych bale-
rinach . Ta, stojąc na drabince, podaje ręczną piłkę facetowi zwisającemu z daszka . Trzy-
ma piłę za uchwyt, brzeszczotem do przodu . Całą swą postacią wyraża gotowość niesienia 
pomocy . Aleks czuje, że facet na drabince obawia się wyciągnąć rękę ze strachu, że tamta 
włoży mu piłę wprost w dłoń . Romek odchodzi od monitora i jakby nigdy nic chwyta dra-
binę, mimochodem dotykając naprężonej łydki Anny . W tym momencie facet z góry wy-
ciąga rękę, ale Anna, machnąwszy piłą, o mało nie spada z drabiny .

– Aniu, wybacz, no wybacz! Proszę, wybacz .
– Każde przebaczenie wypowiada się oddzielnie…
– Please, wybacz, mea culpa!
– No dobrze, już wybaczyłam .
Anna podaje piłkę, chwyciwszy ją za sam koniec . Gdy tylko puszcza brzeszczot, Ro-

mek robi krok w stronę zakrystii .
– Tak to wymyśliłeś – pyta kogoś przez niedomknięte drzwi – że będzie wołać córka 

szewca, kiedy z okna zobaczy idącego do nich księdza?
– Tato, tato, klient do ciebie .
– Ot co! – Romek odstępuje od drzwi i zwraca się do Aleksa . – Klasa facet nasz scena-

rzysta . A przecież sześćdziesięciopięciolatek . I to po raz pierwszy . Na początku męczył się 
– daliśmy mu do pomocy dwóch chłopaków, ale bardzo szybko sam wszystko opanował . 
Dobra historia – mówi – jest jak piękna dziewczyna . Można ją rozebrać do połowy, można 
całkiem rozebrać, można zostawić w samym tylko swetrze albo tylko w płaszczu . Historię 
można skrócić, dorobić detale, dopisać dialogi . Jeśli jest dobra – da radę . 

Budynek drugiego kościoła był dwukolorowy . Pierwsza kondygnacja – cegła silikatowa, 
druga – pustaki żużlowe . Rzadki odcień, tak jakby były podkolorowane . Ceglany mur został 
fragmentami poprzerywany, fala pustaków lizała z góry lazurowymi językami brudnobiałą 
ścianę . Rusztowania dokoła są w ciągłym ruchu – przestawia się je z kąta w kąt: odżywa 



58

PRZEKŁADY

54 częstochowski magazyn literacki

dawno zaczęta i porzucona budowa . Pierwszy poziom podciągnięty pod dach, nad drugim 
– nawis z szarej folii . Na wieży zatknięta kopuła – nie na miarę, na dodatek nie z tej bajki – 
za stara: zarówno pod względem formy, jak i wyglądu . „Ta sama kopuła – domyśla się Aleks . 
– Wszystko się wykorzysta . Praktycznie . I symbolicznie” . Obchodzi pół obwodu, wraca . 
Wiatr szarpie folią zakrywającą otwory okienne, niesie z sobą jakieś ostre pyłki .

„Popatrz tylko, taksiarzu – osiołkowi w żelbet dali” – rzecze duży, otyły gościu w błysz-
czącym ołowiem ubraniu, otoczony gęstymi oparami wody kolońskiej i potu . Na czarnej 
koszulce pod kurtką – twarz rosyjskiego prezydenta z podpisem: еси хлѣбъ.

– Aleksander – i dodaje – ochrona . Jednak Aleks nie zdąża z odpowiedzią, bo Romek 
bierze go pod ramię i odprowadza na bok .

W autobusie-stołówce mężczyźni rozsiadają się w tylnej części salonki . Dziewczyny, 
które już skończyły obiad w przedniej części, szczebioczą, zbierając się do wyjścia .

– To u was tak zawsze? Jedzenie posiłków według płci? – pyta Aleks . Anna, chwyciw-
szy się poręczy u drzwi, patrzy spokojnie na Aleksa, dziesięć sekund, bez mrugnięcia .

– Proszę?… Nie – odpowiada Romek – Tak . Nie wiem…
Operuje plastikowymi nożem i widelcem, skrupulatnie tnąc filet z kurczaka na plasti-

kowym talerzyku, każdy kęs łącząc z dokładnie odmierzoną porcją ziemniaczanego purèe . 
W pobliżu środkowych drzwi usiedli we dwóch – ochroniarz i scenarzysta, ten sam, który 
okazał się nowicjuszem . Zanim usiadł, ochroniarz, zdjąwszy kurtkę, wyciągnął na wierzch 
koszulki krzyżyk . Aleks zdąża przeczytać: „Ты бо еси хлѣбъ животный”… Siwizna scena-
rzysty przyjemnie kontrastuje z jego szortami i sandałami, Aleks stwierdził to już na ulicy, 
a teraz, widząc zaledwie kark – i to nie całkiem – zastanawia się, jak to jest: wmieszać się 
w wojnę, bez podpowiedzi co do manewrów .

Po obiedzie piją kawę – z automatu, ale w filiżankach . Romkowi przynoszą porcję na-
leśników i dwa słoiczki dżemu . Gdy przychodzi kolej na Aleksa, ten odmawia .

– Magda była w Indiach . „Spotkamy się w Warszawie albo w listopadzie” – powiedzia-
ła – „Nie rozmawiaj ze mną, bo od twego głosu staje mi – powiedziałem jej wtedy . No 
i przestała… Przecież ja jej wiersze poświęciłem, wiesz…

gdzie ciekła ludzkość
tam też i ściekła
uciekasz ty na wieczność
w krainę innego szkła 
ciągnęły się nad nami rzeki
lasy i pola oraz mosty
to wszystko coś wyrzekła
alboś i nie wyrzekła ty

Ona do mnie: „Chyba powinno się powiedzieć – na wieki?” A ja jej po męsku: „O, 
to byłoby zbyt smutne – i fałszywe!…” Okazuje się, nie zrobiło wrażenia .

– A dlaczego w Warszawie?
– Po prostu wspomnienie… Myje zęby ubrana w wieczorową suknię . Kochamy się 

w oknie na strychu, a gołębie uprawiają miłość piętro niżej . Trzykrotnie nocowaliśmy 
i trzykrotnie spieraliśmy się do łez .

– A potem?
– Znów się kochaliśmy
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– Też do łez?
– Jak w kinie . Jak w tych serialach, które kręcił mistrz wcześniej . Trochę jakby obyczajo-

we, ale ciężkie . Na początku każdej serii wszyscy prawie umarli, potem odnaleźli swą miłość, 
miłość ich ocaliła, potem i tak wszyscy umarli . Wreszcie na koniec postanowiliśmy popełnić 
samobójstwo, oboje . Jak Kleist . Ratunkiem było to, że z baru zapachniało sznyclem…

Romek ogląda się na głośno, ale nieartykułowanie mamroczących mężczyzn .
– A zaczęło się od morza… Tam! W listopadzie . Zobaczyłem, jak wychodziła z wody 

i świeciła . Z zimna, z fal . Tak całą sobą świeciła, że nagle pomyślałem: ma na sobie suknię 
ze skóry . Z własnej skóry . Suknia skóry . Nie trzeba zdejmować . I morze…

– Ale czemu ta szmata nas wkurza? – za plecami Romka dopytuje się ochroniarz .
– Pewnie tak – mógłbym pewnie zasiadać do śniadania z inną kobietą, z piersiami, z no-

gami, z rozumem i, jak to się mówi, sercem, ale raz jeszcze rozrywać wszystkie te zasłony, 
przekraczać kręgi zbliżenia i koincydencji… sił nie starczy, żebyśmy z nią po raz tysięczny 
coś wspólnie polubili albo znienawidzili… Nie, jeszcze jeden, z truskawkowym . I basta .

– Czemu Rosja wybiera tego Putina? – z głębi otworu drzwi dobiegł głos scenarzysty . 
Riposta w sporze, którego nie słyszałem .

– A ty – jakiego – wybrałeś? Pisarzu! U was pisarz albo liże, albo ssie . Ty jednak, sądząc 
po stroju, liżesz i ssiesz jednocześnie…

– Ja powiem, czemu – Romek odwrócił się do sąsiedniego stolika . – Po pierwsze . Rosja 
to bardzo kobiecy kraj . Po drugie . Ona ma ogromne trudności z życiem seksualnym . Nie 
potrafi kończyć w waginie, dlatego musi nieskończenie długo wciskać malutki wzgórek 
między nogi, żeby w końcu odetchnąć . Chciałbyś kobietę przekonać do takiego zakończe-
nia – rób to monotonnie, jednostajnie i niczego nie zmieniaj… No i on robi . A ona wybiera .

– Szakale – rzekł Aleksander . – Nędzne – wstał zza stołu .
Romek także wygramolił się zza stołu i zbliżył do Aleksandra . Wyprostował się . Byli 

jednego wzrostu, ale Romek szczuplejszy . Nie wiedziałem, co robić . Podejść i stanąć obok 
– dwóch na jednego . Stanąć między – twarzą do kogo? Do Aleksandra? Romek się nie 
zgodzi . Dlatego ledwie się podniosłem .

– Roztańcowałeś się, bracie – nie wytrzymał Aleksander . – Ochłoń . Idź się pomodlić . 
A jak nie, to ja z tobą inaczej zatańczę.

– Twój szef ci nie pozwoli .
– Nie pomyślałeś, że ja i bez zgody szefa mogę?
– W dniu, kiedy będziesz mógł, ja pierwszy z tobą zatańczę.
Wychodziliśmy, nie oglądając się .
– Nie powinno się zaganiać ludzi do narożnika – powiedziałem . Drżałem cały – głos 

Romka wywołał we mnie drżenie .
– Ludzi nie powinno się – zgodził się Romek – ale on nie jest ludziem, tylko mięsem . 

A mięso ma stać na progu rzeźni i drżeć .

Dopiero co siedziała na nim furia w rozwianym odzieniu, a teraz obok leżał pisklak, 
kłębek ciała ze zmierzwionymi włosami, w halce okręconej wokół szczupłych nóg i w ro-
zerwanej na maleńkich piersiach koszulce . 

– Nie mógłbyś mnie głaskać tak właśnie we śnie? Zaśniesz, a ręce będą powtarzać ruch .
– Spróbuję – zgodził się Aleks – przecież nie mam…
– Wyjścia? – podpowiada Anna
– Wyboru… Ale wiesz, wyjścia też nie mam .
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Wiatrak rzęził z wysiłku . Na biało-zielonym murze widać graffiti – stworzony w czar-
nym kolorze człowieczek z głową ibisa . Maleńki – patrząc stąd, z bliska mógłby okazać się 
wielkości normalnego dorosłego . 

– Zobaczysz morze i umrzesz! – Anna wspinała się w górę po spływających stopniach, 
usiłując nie nadepnąć na asfaltowe nacieki, poprzez które przebijały sinożółte ogniki nowe-
go życia . Morze odsłoniło się tak, jak potrafiło się odsłonić na tym brzegu – pozbawiając 
tchu . Aleks jeszcze jak ryba chwytał raptownie powietrze wychłodzonymi ustami, a wy-
raźnie widoczna figurka już biegła po szarym piachu obok rdzawych beczek i poszarpa-
nych daszków w kierunku zerodowanych monolitów: okrągłych, graniastych, ze schodami 
i drzwiami obnażającymi żelazne wnętrzności . Na jeden z nich udało jej się wspiąć i gdy 
Aleks ją dogonił, stanęli na gładkiej kostce pięciometrowego fragmentu, odrzuconego dalej 
niż inne od okaleczonego lądu w stronę nieskończonej wody .

Pachniało tu – jednak nie śmiercią, jak by mogło, ale bardziej beznadziejną rozpaczą, 
z jaką wpierw jedni, potem drudzy – a przed pierwszymi prawdopodobnie trzeci – forso-
wali rejon przybrzeżny . Myśląc, że przeciw sobie – domyślając się w chwili jasnowidzenia, 
że przeciw morzu . Ale w istocie – przeciw nikomu i niczemu . Dwa żywioły zderzyły się 
na zaostrzonej krawędzi tego samego bytu . Jeden, z całą powagą, jakby mając wiedzę uza-
sadnioną milionami zgonów, wbija w brzeg pale i haki, wiąże beton z granitem, upakowu-
je, rozsadza, tworząc ciężkie ule, pełne niedobrego miodu . Drugi, z takim samym uporem, 
bez cienia uśmiechu, wali w umocniony brzeg, wyrywa stutonowe bloki, dzień za dniem, 
tysiące dni z rzędu .

Patrzyłem, jak fale różnej długości nabiegają na piasek, to rozsypując się, to dosięga-
jąc podnóża kamienia, na którym staliśmy . Nie znajdując w ich ruchu żadnego porządku, 
spróbowałem zwrócić uwagę na śmieszne drobiazgi – wapienny odłamek wklejony w be-
ton, naniesioną sprayem gębę . Na bliższej ściance ktoś napisał: suka. Nadchodzący wiatr 
był na tyle przenikliwy, że wydawał się przybywającym tu nie ze skraju świata, ale ze skra-
ju czasu . Kiedy nadstawiłem mu twarz, myśl o tym, że świat wreszcie się skończył i zosta-
nę zdmuchnięty stąd teraz, razem ze zgaszonymi w tej samej chwili słońcem, księżycem 
i gwiazdami, wymogła, bym zamknąwszy oczy, próbował złowić jego ostatnie dźwięki . 
Pierwszy raz w tym miesiącu współczułem nie sobie, a komuś innemu . Niech morze wy-
rzuci butelkę z listem, a ta, masz ci los, wyśliznęła się z rąk odbiorcy . I już . Wszystko . Módl 
się czy nie módl – nie wypłynie, nie da się, nie wróci: ani z tą falą, ani z następną . Mnie 
przynajmniej ono tego nie obiecało . Ledwie co szepnie swą sylurską prawdę o nieskończo-
ności, która je zrodziła – zanim powstało dobro, zło, idole i bogowie . Tylko czy zechce?

„Portwajnu tak b…” 

Przekład: Bogdan Knop



61

PROZA

54częstochowski magazyn literacki

20.03.2020 r., niedziela

Niedziela w czasach zarazy .
Słoneczne popołudnie . Powietrze jak szkło, ostre, zimne, przejrzyste . Idę uliczkami 

w dzielnicy martwych fabryk . Morowa pustka . Jest taka przestrzeń w tym mieście, która 
nie może się zabliźnić . Liszaj architektoniczny . Spacer przez ulice – Małą, Przechodnią, 
Mokrą, Stawową, Krakowską i południową częścią Ogrodowej – zawsze uczy pokory . 
To jest świadectwo niepewności bytu i przemijalności wszystkiego . 

Uzbroiłem swoje uszy w niebieskie słuchawki Bluetooth. Odtwarzam muzykę z apli-
kacji smartfona . Słucham starych muzycznych opowieści Jaromira Nohavicy, śpiewające-
go poety zza Olzy . Jego „Ostrawa” pasuje mi do molowego krajobrazu, który mam przed 
oczami . Słyszę:

Ostravo, Ostravo
mesto mezi mesty horke
moje steste
Ostravo, Ostravo
cerna hvezdo nad hlavou

Słowa piosenki są szorstkie: „wśród miast gorzkie miasto” – słuchając, patrzę na beto-
nowy sarkofag dawnej hali „Guziczarni”, pomnik bezradności . . . W moich nowoczesnych 
słuchawkach leci: „czarna gwiazdo nade mną” . 

Później przechodzę obok tego, co pozostało na Stawowej i Małej . Nohavica zaczął te-
raz swoją „Tesinską” . Bard z Czech wyobraża sobie w tej piosence, jak wyglądałoby życie 
w 1910 roku w pięknym, zamożnym i europejskim Cieszynie . W mieście, które po pierw-
szej wojnie światowej zostało brutalnie podzielone przez odradzające się nacjonalizmy . 
Granicą stała się rzeka Olza . Tak sobie myślę, że w tamtych czasach, o których śpie-
wa Nohavica, na Małej i Stawowej też mieszkali szczęśliwi i spełnieni ludzie, tacy, dla 
których życie miało sens . Za murem tych ulic dudniła nowoczesna przędzalnia Motte . 
W domkach z białego kamienia, obramowanych czerwoną cegłą, mieszkali kwalifikowa-
ni francuscy włókniarze ze swoimi rodzinami . Właściciele fabryki sprowadzili ich w celu 
uruchomienia produkcji . Francuzi i „autochtoni” z Małej i Stawowej szybko dostrzegli 
wspólny życiowy horyzont i stali się społecznością . Ludzie mieli „u Mottów” całkiem nie-
złą pracę, z tego, co słyszałem, byli z niej dumni . Dociekliwy historyk, detektyw dziejów, 
nawet dzisiaj znalazłby ślady świadczące o tym, że mieszkańcy tej przestrzeni żyli godnie 
i spokojnie . Niestety, pełzająca degradacja dzielnicy rozpoczęła się po 1945 roku… jeste 
clovek nikdy nevi co ho ceka. Dobrze, że nie wie .

Zmienił się utwór – Jaromir leci teraz z „Dokud se zpiva” .
Przemieszczam się dalej, pokonuję dwieście metrów do drewnianego mostku nad 

Wartą . Roślinność nad nią jest jeszcze żółta i brązowa . W moim mieście ta rzeka bardzo 
dużo wycierpiała . Kilkadziesiąt lat temu zamieniono ją w ściek przemysłowy .

Andrzej Piechocki

TRYPTYK W TONACJI MOLOWEJ
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Na szczęście Warta odżyła, odzyskała wigor, dzisiaj niesie dosyć żwawo naprawdę 
czystą wodę i dużo ludzkiej nadziei . Na brzegach można spotkać wędkarzy i dzikie kacz-
ki . Przemijający czas taszczy też rzeczy lepsze . 

Nohavica uparcie powtarza szlagwort: dokud se zpiva jeste se ne umerlo . Ktoś to podnio-
śle przeniósł na polski: „Bo – dokąd się śpiewa – jeszcze się żyje i trwa” .

Niedziela w czasach zarazy .

30.03.2020 r., wtorek

Rano przeczytałem w necie o cudownych właściwościach miodu .
Ktoś dowcipny napisał, że złota patoka zmieszana ze spirytusem może nas doskonale 

uodpornić na działanie „wirusa z koroną” . Przy okazji przypomniałem sobie, jak w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku leczono tym produktem pszczelim schorowane ser-
ce mojego ojca, żołnierza-tułacza, który w czasach Światowej Wojny nadwyrężył swoje 
zdrowie na francuskiej plaży w okolicach Dunkierki .

Później, trochę z nudów, w ramach praktycznego wzmożenia, zabrałem się za porząd-
ki na biurku . Przy okazji znalazłem w stosie papierów wywiad z Jackiem Kleyffem, opub-
likowany w „Gazecie Wyborczej” w październiku 2018 roku .

Jacek Kleyff – postać barwna, wyrazista, przybysz z innej planety, artystyczny om-
nibus, i jak mawia Magda Umer, „ostatni wolny człowiek nad Wisłą” . Na pewno jeden 
z ostatnich wspaniałych polskich śpiewających „tekściarzy” . Już nie napiszą ani nie zaśpie-
wają dla nas żadnej piosenki tacy artyści jak Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Maciej 
Zembaty, Jan Kaczmarek czy Jacek Kaczmarski . Cholera, coś za długa ta lista! 

Nad tym, co wyczytałem w znalezionym na biurku wywiadzie, niełatwo było 
mi przejść do codzienności . Zaintrygował mnie wątek nawiązujący do tożsamości czło-
wieka brnącego przez współczesny świat . Kleyff powiedział, że taktuje siebie jako „osobi-
sty byt, niejako zastany w tym ciele i na tym świecie” . Ze swoim pochodzeniem rozprawił 
się jeszcze mocniej: „( . . .) czuję się człowiekiem bez tożsamości i gdy to sobie uświadomi-
łem, odetchnąłem” .

Namieszał mi strasznie w głowie ten filozof z gitarą . Do problemów z tożsamością za-
raz przykleił mi się miód, dokładnie ten, który dla mojego ojca dostarczano z kaszubskich 
pasiek . Do naszego mieszkania na Krakowskiej regularnie co dwa miesiące przywoził go 
w aluminiowej bańce w kształcie prostopadłościanu zaufany kolejarz, pracujący na trasie 
pomiędzy Łebą a Częstochową . Pomysłodawcą i inicjatorem tej akcji był stryj Stefan, któ-
ry po wojnie osiadł w Lęborku . W tym miasteczku, bardzo dawno temu, miałem szczęś-
cie przyjść na świat . 

Brat mojego ojca, stryj Stefan, był niezwykle pomysłowym oraz przedsiębiorczym 
człowiekiem i w tamtych czasach powodziło mu się naprawdę dobrze . W szkolnych la-
tach często jeździłem do niego na wakacje . Między nami mówiąc, każdy z nas ma swoje-
go stryja Pepina albo Stefana . . .

Sam Lębork położony jest pośród jezior i wzgórz krainy zwanej Szwajcarią Kaszubską . 
To miasteczko do końca II wojny światowej nazywało się Lauenburg, podobno było mi-
lusim niemieckim pudełeczkiem, takim gemütliche stadt w pruskim neogotyku . Co prawda 
w 1945 roku Armia Czerwona potraktowała tę mieścinę w swoim stylu, ale urody jej oko-
licom nie była w stanie odebrać .

Pewnego lata, będąc w Lęborku, pojechałem ze stryjem jego beżową octavią do pa-
sieki, z której pochodził ten pszczeli lek dla mojego ojca . Drewniane, żółte ule należały 
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do pięknie utrzymanego gospodarstwa rolnego, które było własnością postawnego, star-
szego mężczyzny o czerwonej twarzy z silnie zrysowanym podbródkiem . Właściciel pa-
sieki, zapamiętałem to do dzisiaj, miał na nazwisko Szymański . Stryj Stefan gadał z nim 
trochę po kaszebsku, ale głównie po niemiecku . Byłem tym faktem zaszokowany . Stryj, 
indagowany przeze mnie, rzucił mi tajemniczo: to jest brat cioteczny von dem Bacha . 
Nie wiedziałem, kto zacz, ale jako wścibski chłopak szybko odkryłem, że urodziłem się 
w miasteczku, w którym sześćdziesiąt lat wcześniej przyszedł na świat Erich Zelewski – 
okrutny kat Warszawy . Nazista Zelewski dokleił sobie później arystokratyczne „von dem 
Bach” i z tym ozdobnikiem zapisał się mało chwalebnie w historii .

W tamtym czasie w mojej głowie nastolatka z nieokiełznaną wyobraźnią tłukło się 
kilka pytań: kim był, co robił w czasie wojny ten pan Szymański od pszczół? W jakich 
jednostkach służył? Czy, jak wielu słynnych Niemców, nosił czarny mundur SS? A może 
działo się inaczej? Szymański mógł kontestować politykę hitlerowców i nie pozwolić się 
zaczadzić narodową, faszystowską hucpą . Mógł uchodzić za „niemieckiego zaprzańca” 
i z tego powodu ponosić jakieś konsekwencje . Różnie się toczyły ludzkie losy .

Niedawno wyczytałem, że matka von dem Bacha była z domu Szymańska . To być 
może stryj Stefan nie konfabulował, nie uatrakcyjniał narracji, a pszczelarz spod Lęborka 
mógł być bliskim krewnym Ericha Zelewskiego, kata Warszawy . Pewnie nigdy tego nie 
rozwikłam . Dla mnie ta złota patoka, płyny amber, słodki bursztyn z kaszubskich łąk, wy-
słany do Częstochowy z pasieki pana Szymańskiego, stał się łatką, skrawkiem w polskim 
patchworku kulturowym . 

Od kilkudziesięciu lat stoję z rozwartą gębą przed tą naszą trudną narodową mozaiką .
W wieczornych wiadomościach podali, ze w Polsce zarejestrowano dzisiaj rekordową 

liczbę zachorowań na COVID-19 . Stwierdzono obecność coronawirusa u 248 osób .
Te statystyki mnie przygnębiają . Na YouTube znalazłem Magdę Umer śpiewającą 

z Jackiem Kleyffem „Płachtę nieba” . Nutka spokoju, ampułka nostalgii w rytmicznej bal-
ladzie: 

Gdy muszę kpić, to chyba znak,
że na to, z czego kpię – 
– sił już nie mam, sił już mi brak;
ja chyba muszę nie musieć nic – 
– i wtedy wiem,
co naprawdę muszę, co naprawdę muszę,
a czego nie . . .

20.04.2020 r., poniedziałek

Est quidem haec natura mortalium, ut nihil magis placeat quam quod amissum est: (…) – 
zaczynam dzień elegancko, od Lucjusza Anneusza Seneki . Natura moralitum jest taka, 
że największą przyjemność sprawia nam to, co zostało utracone . 

Dawno temu zapisał to Seneka Młodszy, który tak pięknie trzymał się zasad do końca 
swoich dni . 

Skutkiem ograniczenia czegokolwiek jest niedobór, ubytek .
Cóż naprawdę straciłem przez tę wojnę z COVID-em?
Pełnej listy szkód jeszcze nie sporządziłem, ale na pewno dokucza mi brak swobodnej 

rozmowy z ludźmi w miejskiej przestrzeni . Wszelkie wynalazki informatyczne, serwisy 
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społecznościowe i aplikacje typu Facebook czy WhatssApp zupełnie mi nie wystarczają . 
Potrzebuję dialogu w gwarnej kawiarni, odgłosu sali wypełniającej się widzami przed 
spektaklem lub koncertem, muszę słyszeć i czuć barwę dźwięku różnego typu spotkań 
klubowych . Ten harmider jest mi potrzebny do normalnego życia .

Czy do tego jeszcze wrócimy?
Ponosząc straty, zaczynamy martwić się o przyszłość .
Wszystko, co może nadejść, zawieszone jest w niepewności: żyj już w tej chwili!
Trwając zbyt długo w reżimie sanitarnym, w tym nie do końca zdefiniowanym stanie, 

narażamy się na niebezpieczeństwo porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń . Atawi-
styczne odruchy wywołane pandemią mogą rozrzedzić nasz kod kulturowy . W rzece czasu 
popłynie inna woda, a my – odmienieni lub przetrąceni, możemy być podatni na dziwne 
fascynacje . Rzeczy dziś ważne zejdą na dalszy plan . Co stanie się naszym nowym olśnie-
niem i skąd nadejdzie impuls? Słynny esej Umberto Eco zatytułowany Ur-Fascism nic nie 
stracił na swojej aktualności . 

Dla większości z nas w zmieniających się okolicznościach rzecz niegdyś bardzo cenna 
staje się zbędna . 

Przypomniała mi się scena ze słynnego filmu Antonioniego „Blow-Up”, w Polsce no-
szącego grzeczny tytuł „Powiększenie”, w której główny bohater, fotograf, trafia do lon-
dyńskiego klubu na koncert zespołu The Yardbirds . W trakcie występu jeden z muzyków, 
zdenerwowany niesprawnością sprzętu, niszczy gitarę, a później jej szczątki rzuca na wi-
downię . Zgromadzona publiczność zaczyna walczyć o te dziwne utensylia . Nasz foto-
graf szczęśliwie upolował kawałek gryfu z żałośnie zwisającymi strunami . Uratowawszy 
zdrowie i życie, ucieka na londyńską ulicę . Tam jeszcze raz przygląda się swojej zdobyczy 
i obojętnie rzuca ją na trotuar . To, co przed chwilą było bezcenną rzeczą, staje się zwy-
kłym śmieciem . 

Z okna mojego pokoju widzę, że drzewa w ogródkach działkowych nad rzeką zakwit-
ły równie pięknie jak przed rokiem . Może te moje rozważania, te moje lęki, są tyle warte, 
co białe płatki kwiatów jabłoni rozsypywane przez wiatr na zielonej toni przepływającej 
obok Warty .

Kończę dzień równie elegancko, jak go zacząłem . W ulubionym radio, w tym „z naj-
piękniejszą muzyką filmową”, Bob Dylan podpowiada nam, gdzie znajduje się odpowiedź 
na trudne pytania:

The answer, my friend, is blowing in the wind,
the answer is blowing in the wind. 
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Kilka ładnych lat temu, kiedy wszyst-
ko było inne niż teraz, wybrałyśmy 

się z moją mamą do domku po dziad-
kach, na wieś w okolicy Skrzydlowa . 
Tutaj też znajduje się siedziba Reszków, 
gdzie pracowała moja prababcia Antosia, 
osoba bardzo ceniona za swoją mądrość 
i rozwagę, a także obdarzona niezwykłą, 
jak na owe czasy, intuicją życiową . Jej 
córka, a moja babcia Genowefa z kolei, 
jako mała dziewczynka bawiła się czę-
sto przed pałacykiem z małą hrabianką, 
jako że były w podobnym wieku . W do-
rosłym już życiu natomiast babcia Gienia 
była na tyle odważna, że miała zaufanie 
do każdego człowieka i na tyle silna, 
że była wierna swoim ideałom . Kochała 
przyrodę i szanowała zwierzęta . O zda-
rzeniach tych wiem od babci, która czę-
sto o nich wspominała, gdy siedziałyśmy 
„o szarej godzinie” w niewielkiej kuchence niedużego domku, w którym babcia z dziad-
kiem Stanisławem spędzili całe swoje pracowite życie, gdzie przyszły na świat ich dzieci: 
mój tata, również Stanisław, a później jego siostra Urszula . 

Postanowiłyśmy, że upalne i piękne lato to odpowiedni czas, żeby trochę odetchnąć 
od miejskiego kurzu i zgiełku i zanurzyć się w ciszy pól i lasu, bo w takim otoczeniu znaj-
duje się ta mała i teraz już niemalże zapomniana wioska, która jednak w mojej pamięci 
była, jest i będzie trwać nadal, wraz ze wspomnieniem spędzanych tam do osiemnastego 
roku mojego życia wakacji, pachnącego chleba i dziadków krzątających się po obejściu 
wśród ptactwa i wszystkich tych zwierząt, których obecność dawniej na wsi była po-
wszechna i przyczyniała się do niepowtarzalnej sielskiej atmosfery, rzadko dziś spotyka-
nej na polskiej wsi .

Nie myśląc zatem zbyt długo, z pomocą mojego nieżyjącego już taty zapakowaliśmy 
wszystkie niezbędne rzeczy do samochodu i pojechaliśmy w nasze rodzinne strony . Tata 
musiał wracać, więc zostałyśmy z mamą same i najpierw zabrałyśmy się za sprzątanie 
i wietrzenie, a następie za rozpakowywanie bagaży . A że było ich sporo, trochę czasu 
nam to zajęło, ale już cieszyłyśmy się na następny dzień, bo miałyśmy zamiar wybrać się 
drogą przez pola do lasu, który o tej porze roku obłędnie pachniał żywicą i aromatem 
ziół .

I tak oto zaczęły się nasze wczasy pod gruszą, które trwały zaledwie dziesięć dni, 
a w których ważne miejsce, jak się później okazało, miała również i herbata . Napój niby 

Małgorzata Franc

WCZASY POD GRUSZĄ ALBO 100 HERBAT 
W DZIESIĘĆ DNI

Babcia Genowefa Franc z synem Stasiem
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codzienny i powszedni w tamtych okolicznościach, jednak upragniony i zbawienny, 
zwłaszcza że następnego po naszym przyjeździe dnia padał deszcz i zniweczył plany 
spaceru, a my, oczywiście, zrobiłyśmy sobie mocnej i słodkiej herbaty…

Zatem krople wody miarowo uderzały w dach domu, co sprawiało wrażenie szumią-
cego morza, a my rozmawiałyśmy o przeróżnych sprawach, począwszy od przemoczonej 
do cna parasolki do pociemniałej od deszczu drewnianej stodoły, która wyglądała starzej 
niż była w istocie i która była niegdyś dumą gospodarzy, a obecnie stanowi swojski ele-
ment krajobrazu .

Następnego dnia pogoda się na tyle poprawiła, że poszłyśmy na spacer po południu, 
nie dochodząc do lasu, a jedynie do małego domku, gdzie kiedyś mieszkał wujek Kazik . 
Ten domek był jednym z pierwszych we wsi murowanych domów o malowniczych drew-
nianych narożnikach, ponieważ wujek był cieślą o wszechstronnych umiejętnościach .

Spokojnie minęło kilka następnych dni, a to na podwórku, a to w niewielkim ogród-
ku przed domem, gdzie babcia zawsze sadziła kwiaty, zwłaszcza białe róże . Wiosną zaś 
rzucał się w oczy krąg narcyzów (dla ochrony domostwa, jak mawiała babcia), który 
to znikł z ogródka wraz z jej śmiercią, podobnie jak stara grusza ulęgałka .

Podczas naszego pobytu mama posadziła w ogródku inne kwiaty różnego typu i uro-
dy, lecz tylko babcina róża przetrwała próbę czasu .

Któregoś pięknego dnia udało nam się wreszcie dotrzeć przez pola do lasu . A były 
to jeszcze wówczas pola pszeniczne, pełne skowronków, które swym dźwięcznym śpie-
wem przypominały Boże dzwoneczki, wzywające na poranną mszę . Stąd również moje 
upodobanie do polnych kwiatów, których nieskoszone kwietne łąki, obecnie wracające 
do łask, wciąż były pełne, a których całe bukiety zrywałyśmy i przynosiłyśmy do naszego 
domu .

Tamten cudowny spacer ponawiałyśmy kilka razy i za każdym razem zmieniał się 
krajobraz, a my mogłyśmy dostrzec w nim coś nowego i pięknego . Bo oto kwitły właśnie 
na fioletowo albo na biało pola kartofli, pachniała koniczyna i wyka lub znienacka lis 
mignął w krzakach . W lesie natomiast, oprócz komarów, pojawiły się poziomki i nie-
liczne grzyby, które nie nadawały się do jedzenia, jednak z powodzeniem uzupełniały 
leśne klimaty, a my, utrudzone ale szczęśliwe, po powrocie do domu mogłyśmy się napić 
herbaty .

Czas mijał, ale wcale nie szybko, tak jakby dzień był dłuższy niż w mieście, wszystko 
działo się wolniej, nawet słońce zachodziło inaczej, bez pośpiechu, prezentując swą czer-
woną tarczę w otoczeniu granatowych chmur .

I tak pośród pól i lasu spędzałyśmy wczasy pod gruszą, jedyne w swoim rodzaju, jak 
myślimy, najszczęśliwsze w życiu, wśród pięknych wspomnień i widoków, skąd wywodzą 
się nasze początki i nasz ród . 

Oby to i podobne miejsca nie popadły w zapomnienie! Trochę uśpione teraz, trochę 
zaniedbane, niech zostaną przy nas, dodając nam otuchy, w oczekiwaniu na lepsze, bar-
dziej przyjazne czasy . Na przykład przy herbacie, której nasze 100-torebkowe pudełko 
na końcu pobytu okazało się puste…

Częstochowa, 28.05.2020 r. 
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Towarzyska impreza na łonie przyrody zakończyła się koło północy . Gdy gospodarze 
i goście zaczęli rozchodzić się na odpoczynek, postanowiłem zostać jeszcze trochę 

przy dogasającym ognisku, aby nacieszyć się chwilą, letnią porą i widokiem nocnego nie-
ba migającego gwiazdami . Znajdowałem się w jednym z tych przyjaznych miejsc, które 
przynoszą ulgę zmęczonej psychice, a napływającym myślom pozwalają przyglądać się 
bez zbędnych emocji i przywiązania . Siedziałem na granicy chłodu napływającego z po-
bliskich łąk i ciepła z tlących się kawałków drewna . Wyczulonymi ciszą zmysłami, z dala 
od wielkomiejskiego gwaru, chłonąłem nocne odgłosy natury . Niespodziewaną wizytę 
złożył mi jeż . W poszukiwaniu pożywienia, a może towarzystwa, przybliżył się bardzo 
blisko i po obwąchaniu moich butów, zniknął gdzieś w mroku . Ucieszyłem się z tego 
spotkania i pomyślałem o jeżu z sympatią 

Nieopodal czernił się las . Kiedyś, przed laty, nadzorował go w ramach obowiązków 
nadleśniczego brat mamy, wujek Marian . To był dobry człowiek i mądry gospodarz lasu . 
Opiekował się zwierzętami, które ranne lub osierocone przynosili do niego leśni robot-
nicy, pomagał innym w potrzebie . Gdy byłem małym chłopcem, często zabierał mnie 
na przejażdżki po lesie motocyklem, który podziwiałem za każdym razem, gdy nabywał 
nową markę . Dzięki temu wiedziałem, jak wyglądają i sprawują się: wueska, eshaelka, ju-
nak, jawa i emzetka . Popisywałem się tą wiedzą wśród kolegów, zyskując uznanie i oznaki 
przyjaźni . Wujek często majstrował coś przy motorze, a ja lubiłem wdychać zapach spalin, 
szczególnie wtedy, gdy podkręcał obroty silnika . Jeździliśmy po leśnych dróżkach, a on 
doglądał drzewostanu, sprawdzał szkółki sadzonek, kontrolował pracowników . Znał się 
na drzewach . Na przykład podchodził do któregoś, wyjmował z kieszeni scyzoryk i pod-
ważał nim korę . Natychmiast wysypywały się spod niej próchno, larwy, jakieś owady . 

– Widzisz – mówił – wygląda na zdrowe, a już choruje . 
Wujek cieszył się poważaniem i ludzie przychodzili do niego po rady w różnych spra-

wach . Dla podlegających mu pracowników był jak ojciec: opiekuńczy, ale surowy i wyma-
gający dyscypliny . Pamiętam, jak kiedyś z leśnej gęstwiny wyłonił się gajowy i w posta-
wie na baczność, jakby ze strachu, odpowiadał na jakieś pytania . Dziwiłem się, że wujka 
można się bać .

Pewnego dnia zabraliśmy ze sobą Mikę – niedużą suczkę, którą wujek cenił za mą-
drość i odwagę . Mika siedziała z przodu na baku, ja z tyłu, i tak jechaliśmy przez las . 
Na postoju bawiliśmy się rzucaniem patyków, które Mika natychmiast przynosiła i kładła 
pod nogi, czekając na następne zlecenie . Gdy zlecenie się opóźniało, ponaglała nas zna-
czącym szczekaniem i merdaniem ogonem . Po kolejnym rzucie, gdy Mika pobiegła, wu-
jek wyjął z pokrowca myśliwską dwururkę i… strzelił do niej . Mika nawet ranna próbo-
wała przynieść patyk, wtedy wujek… strzelił jeszcze raz . Stałem jak osłupiały, nie mogąc 
wydusić słowa, a w głowie kłębiło się pytanie – dlaczego?… Jak dowiedziałem się później, 
podobno przestała sprawdzać się na polowaniu . Była też stara, schorowana i ten czyn miał 
uwolnić ją od cierpienia i niedołężnej starości . 

– Nie mów o tym babci – odezwał się – będzie się niepotrzebnie denerwować . 
Przytaknąłem oszołomiony i niemal natychmiast odczułem, że w jego oczach stałem 

się jakby ważniejszy, bardziej doceniony . Oto nagle, z biernego obserwatora i uczestni-

Zdzisław Opałko 

WZDŁUŻ PŁOTU
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Zdzisław Opałko, Bez tytułu
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ka wycieczek, awansowałem na strażnika wielkiej tajemnicy, a uczucia bólu, żalu i stra-
chu ustąpiły miejsca konieczności sojuszu ze sprawcą w sprawie, w której byłem jedynym 
świadkiem . Wracaliśmy w milczeniu z martwą Miką w torbie, którą wujek zakopał gdzieś 
w sekrecie przed babcią i dziadkiem . Nadal był wujkiem, ale już innym . Bywają chwile, 
w których wydaje mi się, że słyszę echo tego strzału .

– A gdzie Mika? – zapytała babcia, gdy wjechaliśmy na podwórko . Bardzo bałem się 
tego pytania, bo musiałbym, może pierwszy raz w życiu, okłamać kochaną osobę po to, 
by chronić inną kochaną . 

– Pobiegła gdzieś w las – odpowiedział wujek, jakby odgadując moją rozterkę . – Pew-
nie wróci później, jak to z psami bywa . Tylko kiwnąłem głową .

Od tego zdarzenia upłynęło wiele lat . Gdy dziś o tym myślę, nie mogę powstrzymać 
się od refleksji nad naturą człowieka . Szczególnie o tym poziomie, na który wyniosły go 
pycha, zarozumiałość, chęć panowania nad wszystkim i przekonanie o własnej mądro-
ści . Czyni on człowieka niezdolnym do spostrzeżenia, że zwierzę posiada walory nie tyl-
ko użytkowe, ale jest wartością samą w sobie, zdolną do odczuwania i myślenia . Może 
to nie starość czy zdrowie Miki zadecydowały o jej nieprzydatności do polowania, lecz jej 
świadomy wybór, bunt, potrzeba zmiany . Mika okazała swą wartość, bo może w swojej 
psiej duszy postanowiła nie brać więcej udziału w nagonce na inne zwierzęta i zastrajko-
wała, tak jak umiała, pozorując wykonywanie obowiązków psa myśliwskiego . Być może 
jej śmierć uniemożliwiła reprodukcję nowej rasy pokojowo usposobionych psów, które 
przeciwnie do ludzi, potrafią w każdej sytuacji opanowywać tkwiącą w nich od wieków 
chęć zabijania, przeciwstawić się skutecznie morderczej stronie własnej natury . Niestety, 
zapłaciła za to życiem . Została zastrzelona, bo swoim zachowaniem przestała pasować 
do innych psów, do miejsca i ról, jakie wyznaczają im ludzkie stada .

Noc wciąż była nocą i zamierzałem już ułożyć się do snu, gdy uwagę moją zwrócił 
dziwny odgłos . Dochodził z nieoświetlonej, najciemniejszej części sąsiedniej posesji 
i przypominał naturalny szelest, ale połączony z jakimś metalicznym łoskotem . Przesu-
wał się raz w jedną, raz w drugą stronę wzdłuż ogrodzenia, którym był drewniany płot 
opleciony gęstymi zaroślami . Już dawno minęła północ, dokoła panowała cisza, zamilkły 
nawet okoliczne psy . Był tylko ten odgłos tajemniczy, niepokojący, niemal metafizyczny . 
Gdy z ciekawości podchodziłem do płotu – ustawał, gdy wracałem do ogniska – ponawiał 
się . Byłem zaintrygowany i zdziwiony, że nie potrafię dociec jego przyczyny . Zagadka 
wyjaśniła się nazajutrz . Sprawcą odgłosu był pies sąsiada, którego właściciel przywiązał 
tak, że mógł przesuwać się razem z łańcuchem wzdłuż metalowej rurki . W ten sposób za-
pewniał kontrolę długiego odcinka płotu, mając krótszy łańcuch . Sprytnie – pomyślałem 
– i cóż w tym dziwnego? Płot, pies, buda, łańcuch, są ich tysiące . 

– To spokojny sąsiad, dobry człowiek – usłyszałem .
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Fotografka, częstochowianka, członkini Związku Polskich Artystów Fotografików (od 
2008 r .) . 

Ważniejsze osiągnięcia artystyczne:

Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”, Częstochowa:
2005 r . – wyróżnienie,
2007 r . – III nagroda,
2009 r . – Grand Prix,
2011 r . – Srebrny Medal Fotoklubu RP,
2014 r . – Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy;

Nagrodzona przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP:
2009 r . – Złotym Medalem za twórczość fotograficzną,
2014 r . – Złotym Medalem za zestaw prac „Gra formy i czasu”, 
2014 r . – tytułem „The Best Autor” . 

Wyróżniona przez Pismo Artystyczne „Format” – 2014 r .;

Jurajski Salon Fotografii, Częstochowa 2006 r .: II Nagroda w kategorii „Eksperyment”;

Tytuł Fotografa Roku, przyznany przez Jurajski Oddział Fotoklubu RP w latach: 
2008, 2009, 2011;

Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret”, Trzcianka: 
2010 r . – I Nagroda za prace „Pokochać” i „Moja metafora”, 
2013 r . – II nagroda za pracę „Prawie święty”;

MAŁGORZATA 
KOZAKOWSKA 
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Biennale Fotografii „Žena/Women” w Strakonicach (Czechy), 2011 r . – Srebrny Medal 
FIAP za pracę „Narodziny Wenus”;

Konkurs „Klimaty Częstochowy”, Częstochowa 2011 r . – I i II nagroda w kategorii „Foto-
grafia klimatyczna”;

Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot”, Rzeszów 
2012 r . – Nagroda Fundacji „Fotografia dla Przyszłości” za pracę „Ptaśka”;

Festiwal Sztuki „Realizm, a zmysły mami”, 2019-2020, Muzeum Częstochowskie – ekspo-
zycja cyklu prac „Duch Natury”;

Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2020 r . – nagroda spe-
cjalna Dyrektora ROK w Częstochowie za pracę „Animizm”;

Międzynarodowy Salon Fotografii w Albanii 2020 r . – Srebrny Medal;

Publikacja prac w monografii: Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska 
i światowa, praca zbiorowa pod red . Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz, Wydaw-
nictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2019 .
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Małgorzata Kozakowska, „Akwarium”
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Piękno kwiatów od zawsze było pokusą do kopiowania ich na różne sposoby . Tylko nie-
liczni potrafili oprzeć się powielaniu ich „jako żywe” i z pokorą oceniać swoje szanse 

w potyczce z pięknem stworzonym przez naturę .
Gdy w roku 1991 organizowaliśmy z kolegami w częstochowskim ROK „pod skrzyd-

łami” pani dyrektor Anny Operacz Jurajski Oddział Fotoklubu Rzeczypospolitej, na jego 
spotkania udało mi się zaprosić skromną dziewczynę z „parafii” – Małgorzatę Kozakow-
ską, którą poznałem w czasie konkursów filmowych „Częstochowa w kadrze” .

Niespełna dwa lata później, wspólnie z dyrekcją Miejskiej Galerii Sztuki w Często-
chowie i przy akceptacji władz miejskich, udało mi się powołać do życia funkcjonujący 
do dzisiaj „Salon Martwej Natury w Fotografii” . Pomoc przy organizacji jego pierwszej 
edycji była okazją do poznawania tajników fotografii dla wchodzących w samodzielne 
życie fotograficzne młodych ludzi z Fotoklubu Jurajskiego, w tym także dla Małgosi, 
która zauroczona wielu fotografiami, postanowiła poszukiwać własnej drogi twórczej 
nie w filmie, ale w fotografii . Na początek, w kwiatach i martwych naturach znalazła te 
obiekty, z którymi jej wrażliwość najprędzej potrafiła nawiązać nić artystycznego poro-
zumienia .

Wykorzystując zaimprowizowane na blokowym balkonie „studio” o powierzchni metr 
na metr, wymyślając własne techniki i sposoby, zaskakiwała osiąganymi efektami . Chcia-
łem zainteresować jej oryginalnymi fotografiami koleżanki i kolegów ze Świętokrzyskie-
go Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, którego jestem członkiem, z na-
dzieją na zorganizowanie Małgosi wystawy w Kielcach . Niestety, nic z tego nie wyszło, 
bo wszyscy jednogłośnie orzekli, że „z nią trzeba do Związku!” .

Kilka miesięcy później, po przejściu niezbędnej w takim wypadku drogi, Gosia przed-
stawiła zestaw swoich prac – głównie kwiatów – ocenie Komisji Artystycznej ZPAF . 
W skład jej wchodzi kilkanaście osób o wyróżniającym się doświadczeniu i dorobku 
artystycznym, dla których fotografia nie ma tajemnic i niespodzianek . Jakież było zdu-
mienie szanownego gremium i zaproszonych gości, gdy zdjęcia kwiatów, postrzegane 
zwykle w takich okolicznościach jako banalne, a pokazane przez filigranową dziewczynę 
z Częstochowy, zachwyciły swoim nowym i niepowtarzalnym pięknem i wyrwały z foteli 
wszystkich – by móc przyjrzeć im się z bliska – łącznie z ponad osiemdziesięcioletnim 
wówczas Seniorem Związku Jerzym Lewczyńskim . Oglądano je na różne sposoby i głoś-
no zadawano sobie pytanie: – Jak ona to zrobiła?

Trzeba dodać, że mowa jest tu o fotografiach robionych w latach 2005-2007, a tak za-
skakujące efekty artystyczne autorka osiągnęła żmudnymi i skomplikowanymi metodami 
tradycyjnymi, w tym m .in . przez zamrażanie obiektów .

Członkostwo Związku od roku 2008, wspólne bywanie na plenerach i konfrontacje 
wystawowe miały znaczący wpływ na dalszą drogę twórczą Małgosi, jej wielostronność 
i uniwersalność . Jest laureatką wielu nagród na cenionych konkursach, w tym związane-
go z nią od pierwszej edycji Międzynarodowego Salonu Martwej Natury w Fotografii, 
przy którym w roku 2003 pomagała organizacyjnie, a w roku 2014 otrzymała zaszczytny 
międzynarodowy tytuł The Best Autor FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki Foto-
graficznej) .

Janusz Jano Mielczarek

ŚWIATŁO I CZUŁOŚĆ



74

FOTO GALERIA

54 częstochowski magazyn literacki

Od początku naszej znajomości śledzę efekty jej pracy . Ważne, że zawsze pojawiają się 
w niej nowe elementy, błyski i odcienie zwiastujące zakręty i nowinki twórcze . Są pomy-
sły lepsze, ale i takie, które wymagają jeszcze przemyśleń i dopracowania . Nigdy jednak 
nie ma kalki i jałowości . Małgosia Kozakowska, sięgając po temat, nie przemyka po nim, 
nie ślizga się, wnika zawsze głębiej, pod „skórę” . Poszukuje tego, co niewidoczne: nastroju 
i „psychologii” sytuacji . Naciśnięcie migawki jest finałem, aktem ostatnim, gdy ma już 
gotową dramaturgię kadru .

Brzmi to może zbyt poważnie, ale tak oboje podchodzimy do twórczości, którą chcie-
libyśmy ludziom sprawiać radość i nie wstydzić się za to, co robi każde z nas .

W ostatnim czasie Gosia użyczyła mi kilku fotografii do zilustrowania wydanego 
w maju 2020 r . mojego jedynego wydawnictwa poetyckiego Szepty z podróży . Jest w nim 
również dedykowany Jej tekst, który pozwalam sobie zacytować: 

Kwiaty Małgosi K .

Dajesz im
Światło i Czułość
by sekretem
najważniejszej miłości
zaprosić do Zawsze

Budzisz je
oczom naszym
zostawiając obraz
największej Wiary
że Bóg Czasu
łaskawie zostawi go
po nas

29 lipca 2010 r.

Małgorzata Kozakowska, „Dmuchawce”
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Te pamiętne słowa ochrypłym głosem w warszawskim radio wypowiedział we wrześniu 
1939 r . prezydent Stefan Starzyński, stając na czele cywilnej obrony stolicy przed hitle-

rowskim najazdem .
Niewiarygodnie dosadnie brzmią one dzisiaj w jakże zmienionych okolicznościach, nie 

tracąc niestety nic z zawartego w nich dramatu śmierci .
Ale tym razem agresor jest tak mały, że praktycznie nie widać go w ogóle . Jego potęga 

militarna nie istnieje, natomiast jego potęga biologiczna jest zatrważająca . Jego żołnierze, 
zwani coronavirusem, zagrażają dziś całemu światu, a my, wystraszeni, nie mamy nawet broni, 
by z nim walczyć, umiemy tylko uciekać . Niewykluczone, że kiedyś go dopadniemy, ale dziś 
możemy tylko wykorzystywać jego słabości i godzić się na jakąś nieprzewidywalną ilość ofiar 
śmiertelnych .

Przeżywamy dziś doznania i stany świadomości, jakich nie doświadczamy w normalnych 
warunkach na co dzień i jakich w tej skali nie doświadczało kilka pokoleń .

Szok . Ludzie współczesnej cywilizacji, których mentalność w absolutnej większości ukształ-
towana jest na należnym im poczuciu wolności osobistej, dla których każda droga, każda 
miejscowość, każdy ląd stoi otworem, dla których rynek i przemysł rozrywkowy i turystycz-
ny oferują na całym świecie niezliczoną ilość propozycji – mają teraz siedzieć w domu pod 
rygorem dolegliwych kar finansowych . Mając poczucie zamknięcia w klatce i zniewolenia, 
często buntują się nawet wtedy, gdy rozumieją bezwzględną konieczność swojego losu . Cie-
kawe, ilu z nich widzi realną współzależność ich niewoli i życia lub śmierci kogoś, kto dla 
nich nie ma realnej ludzkiej postaci .

Maciej Rudlicki

„A WIĘC WOJNA!”
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Strach . Prawie całą dobę wszystkie media, w atmosferze napięcia, informują szczegółowo 
o stanie epidemii i pandemii, wygłaszając szereg okolicznościowych apeli, podając rady, 
mające nas uchronić od złego losu .

Wielu wybitnych naukowców, których teraz słuchamy uważnie, wygłasza swoje opinie 
i sugeruje odpowiednie postępowanie dla nas i dla rządzących .

Politycy, jak zawsze, podają nam do realizacji jedynie słuszne decyzje, które świadczą 
o kontrolowaniu przebiegu epidemii i o wyższości naszych rozwiązań nad rozwiązaniami 
w innych krajach . Szkopuł w tym, że niezależnie od powyższego rośnie liczba zakażonych 
i zmarłych, a to zostaje w naszej pamięci, potęgując syndrom strachu . Wiemy również, 
że na coronavirusa nie ma obecnie żadnego skutecznego leku, choć przyzwyczailiśmy się 
do tego, że z tytułu powikłań pogrypowych umiera co roku na świecie kilkaset tysięcy lu-
dzi – mimo istnienia leków i szczepionek . 

Wrażenie nierzeczywistości . To chyba sen, to niemożliwe, to zapewne wirtualna rzeczy-
wistość, jeśli ten wspaniały, potężny swoją techniką i technologią świat, sięgający po gra-
nice kosmosu – padł na kolana przed tak niewyobrażalnie małą drobiną . To niemożliwe, 
że nasza cywilizacja, dorobek wielu wieków trwania i doświadczeń ludzkości, jest w tej 
chwili tak bezbronna! 

Przecież wiedzieliśmy i ufaliśmy, że na tym świecie poradzimy sobie ze wszystkim, 
że nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko kwestia kosztów . A jednak coś zostało niedo-
strzeżone, pominięte, uznane za nieważne, że zostały zachwiane proporcje wartości, na ja-
kich zbudowany jest świat .

Pod koniec marca telewizja włoska RAI pokazała program, w którym informowano, 
że w 2015 r . w Chinach eksperymentowano z coronavirusem jako ewentualną bronią bio-
logiczną . Nie wiadomo, czy to prawda, ale wiadomo, że nie ma takiego zła, którego nie 
wymyśliłby człowiek, a zwłaszcza polityk .

Kiedyś pandemia przeminie, zabierając ze sobą śmiertelny haracz, ale my długo jeszcze 
nie wyjdziemy ze zdziwienia, jak wielka jest kruchość i delikatność naszego losu . 

Nie umiemy żyć bez innych . W zamknięciu narastają w nas pytania dotyczące istoty i sen-
su istnienia . W jednym z programów telewizyjnych usłyszałem poddanego kwarantannie 
człowieka, który powiedział: „Brakuje mi ludzi, rozmowy, ich twarzy, ich obecności” . Oto 
jeszcze jeden dowód na to, co przecież nie jest odkryciem, że żyć to znaczy żyć z innymi 
i dla innych, bo tylko w takim życiu, jeśli jest ono jeszcze nasycone miłością dla najbliż-
szych, widzimy sens swojego istnienia . Biologicznie rzecz biorąc, człowiek jest istotą spo-
łeczną i wszystko, co osiągnął, tworząc cywilizację, wywodzi się ze wspólnoty życia, losu 
i działań . Nawet radość z osiągnięć czy też zwykła radość życia tylko wtedy jest pełna, 
kiedy jest dzielona z innymi .

Przecież dla nas świat jest antropocentryczny, przecież dla nas „wszystkich rzeczy miarą 
jest człowiek” – jak w starożytności powiedział Protagoras z Abdery .

Dobro i zło . Z doświadczeń historii i innych pokoleń wiemy, że w sytuacjach egzysten-
cjalnych zagrożeń ujawnia się ofiarność, odwaga, a nawet bohaterstwo jednych i najgorsze, 
wręcz bandyckie cechy innych . Podczas obecnej epidemii, kiedy umierają ludzie, przebrani 
za sanitariuszy złoczyńcy pod pretekstem odkażania okradli mieszkanie starej, chorej ko-
biety .
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Równocześnie tysiące lekarzy, pracowników laboratoriów, pielęgniarek, salowych, ra-
towników medycznych, kierowców ambulansów, funkcjonariuszy służb mundurowych, 
wykonuje swoją misję z narażeniem zdrowia i życia .

Oto kolejna prawda o człowieku i eksplozywności tych przeciwstawnych postaw i dzia-
łań . Oto jeszcze jedna gorzka refleksja o nieusuwalności zła .

A jednak przeważają powody, dla których większość zachowuje się ofiarnie i godnie, 
a ci, których na to stać, w imię pomocy dzielą się swym bogactwem .

Rola państwa . Na tym etapie okazuje się nie do zastąpienia . Równocześnie z całą mocą 
ukazuje prawdziwą jakość państwowej sprawności, jakość działania państwowych instytucji 
i rzeczywisty ich stan, w tym wypadku służby zdrowia . Teraz, nawet jeśli informacja jest 
niepełna, to i tak niczego nie da się ukryć, a rzeczywistość jest dużo gorsza niż oficjalne 
informacje . 

W tak dramatycznej sytuacji jak pandemia, my, obywatele, oczekujemy z dnia na dzień 
pomocy sanitarno-medycznej z nadzieją na jej skuteczność, do czego skłania nas nie tyle 
zaufanie do rządzących, co nasza bezradność . 

Powaga sytuacji, wynikająca z zagrożenia, zmusza władzę do starań o pogodzenie ochro-
ny zdrowia z ochroną gospodarki, ponieważ obie te dziedziny rodzą ofiary i w dalszej per-
spektywie nie wiadomo, które większe .

Przygnębiające jest to, że oczekując od rządzących pomocy, wiemy, że ich głównym ce-
lem jest pozostawanie przy władzy, niezależnie od kosztów, czasem dramatycznych, dotyczą-
cych zdrowia, a może i życia ludzi, jak w przypadku wyborów prezydenckich . Z powodów 
oczywistych godzimy się na ograniczenia praw i swobód obywatelskich, choć konstytucja nie 
została zawieszona, jak byłoby w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i jak twierdzą 
naukowcy i prawnicy, wszystkie te restrykcje i nakazy, choć potrzebne, to z powyższej przy-
czyny są prawnie wątpliwe . Przykład węgierski jest w tym zakresie bardzo niepokojącym 
przykładem . Nigdy nie wiemy bowiem, czy i kiedy wróci do nas stan demokratyczny, gdy 
samo posiadanie władzy dla rządzących jest celem głównym . Nie ma też realnej, medycznej 
współpracy państw Unii Europejskiej w ochronie zdrowia, ale nie dlatego, że byłaby niepo-
trzebna, tylko dlatego, że państwa Unii, zamknięte w swych narodowych egoizmach i kło-
potach, nie potrafią się porozumieć . Przyznano jednak wszystkim państwom członkowskim 
możliwość korzystania ze strukturalnych funduszy unijnych dla celów ochrony zdrowia oraz 
przeznaczono dodatkowy fundusz na ten cel .

Nadzieja . Coraz bardziej wyczuwalna jest atmosfera, że nadzieja powrotu do zdrowia, 
bezpieczeństwa i normalności nie jest tylko pragnieniem indywidualnym, egoistycznym, 
w oderwaniu od całości wspólnego, społecznego życia . Nadzieja jest imperatywem życia dla 
wszystkich, to oczywiste, ale dziś jak nigdy dotąd dostrzegamy, że wynika ona z eliminacji 
zagrożeń w skali świata . Dziś w obliczu korowodu śmierci jest wspólnym oddechem ludz-
kości . Coraz bardziej dogłębnie rozumiemy, że świat w wyniku naszej cywilizacji skurczył 
się do małej wioski, a jej istnienie i przyszłość może zapewnić tylko ludzkość, a nie jakie-
kolwiek imperium . Czy obecna chwila może uruchomić takie myślenie? Niestety, to zbyt 
trudne, niemożliwe i naiwne, ale czy nieprawdziwe? Ilu jeszcze i jakich globalnych katastrof 
musimy doświadczyć, aby uwierzyć, że ważniejsza jest globalizacja humanizmu, ochrony ży-
cia, zdrowia, kultury i godności człowieka niż globalizacja rynkowej chciwości i militarnej 
doskonałości totalnego zabijania?
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Niepokojąca przyszłość . Teraz narasta w nas przekonanie, że po pandemii świat będzie 
inny . Jaki? Nie wiemy . Są i tacy, którzy twierdzą, że po jakimś okresie wychodzenia z szo-
ku świat wróci do swej „normalności”, ponieważ charakter człowieka i tak nie ulegnie 
zmianie . Jego zalety i wady spowodują, że – jak zawsze w przeszłości – będzie go urządzał 
na modłę egoizmu władzy i bezgranicznej chciwości . 

Potęga współczesnej cywilizacji została mocno nadwątlona przez mikroskopijną dro-
binę RNA i białka . Prawdą jednak jest, że zawsze będziemy kilka kroków wstecz wobec 
natury i jej biologicznej zmienności, z której te drobiny czerpią swą nieprzewidywalną 
i śmiertelną moc . 

Prawdopodobnie w niezbyt odległej przyszłości powstanie szczepionka i odpowiednie 
leki przeciwko coronavirusowi . Ale prawdą jest także, że w kanonie moralnym współczes-
nej cywilizacji państw narodowych zdecydowanie ważniejszą pozycją w budżecie prawie 
wszystkich państw są nowe rakiety, czołgi lub bombowce, niż ochrona zdrowia i rozwój 
badań naukowych sfery cywilnej . Kosztowna potęga technik zabijania, urastająca do ran-
gi powinności patriotycznej, ogranicza w szczególny sposób dbałość o ochronę zdrowia 
w krajach biedniejszych, starających się za wszelką cenę prężyć swe słabe muskuły . Dlatego 
posługiwanie się w wielu krajach słowem „humanizm”, w ich realnej polityce ma bardziej 
charakter ozdobny, niż rzeczywisty .

Globalny rynek, który poważnie zdynamizował światowy rozwój gospodarczy, poprzez 
prymitywną, przesyconą seksem reklamę, „wyprodukował” również odpowiadającego jej 
odbiorcę, dla którego sensem życia jest pieniądz i zabawa . Produkcja takich nabywców jest 
dla kapitału pożyteczna i oczekiwana, niestety, w sferze społecznej, o czym łatwo przeko-
nać się w Internecie, uwidacznia się coraz wyższy poziom niewiedzy, głupoty, nieszano-
wania autorytetów i zwykłego chamstwa . Tu i ówdzie wracają świadomość i postawy jak 
ze średniowiecza, wypędzanie diabła w kościołach, antyszczepionkowcy, cudowni uzdro-
wiciele, jakby świat nie przeżył epoki oświecenia i nie odkrył wagi człowieczego rozumu . 

I otóż dziś, bardziej niż kiedykolwiek, słuchamy tych niedocenianych, a czasem poni-
żanych naukowców, bo ratunek może przyjść tylko od nich . Wpatrujemy się uważnie w ich 
skupione twarze i słuchamy ich słów, z których wywodzimy nadzieję . Teraz nasze państwo 
potrzebuje ich jak słońca, wody i powietrza . Jednak nasze państwo nigdy nie było i nie jest 
łaskawe ani w kwestii wysokości ich osobistych zarobków, ani w organizacji i wyposażenia 
służby zdrowia . Jakże wiele przeciwstawnych etycznie ocen płynie z faktu, że sportowiec 
o boskim statusie społecznym, zarabiający miliony euro na miesiąc, jeden milion ofiarowu-
je na potrzeby ochrony zdrowia! Dziś, kiedy piszę te słowa, 17 procent zakażonych w Pol-
sce to lekarze i personel pomocniczy, pełniący swą wielką i bohaterską misję często bez 
odpowiedniego wyposażenia i właściwych warunków organizacyjnych . Dziś wiemy też, 
że tylko oni mogą nas uratować . 

Zestawiamy tę wiedzę z faktem, że w najbliższych latach nasze państwo wyda miliardy 
dolarów na zakup nowej broni .

4.04.2020 r.
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Wszystko to, o czym będzie mowa, wydarzyło się ponad 300 lat temu w Sandomie-
rzu . Chodzi o sprawę młodej kobiety – Teresy Morsztynówny, córki znanego w ów-

czesnych elitach ojca, jednak osoby skromnej i niewyróżniającej się niczym szczególnym 
(na pierwszy rzut oka) . Jest to jednak postać niezwykła, o czym postaram się przekonać czy-
telnika . Dodam, iż sama Teresa zwróciła na siebie uwagę (paradoksalnie) dopiero po swej 
śmierci i została uwieczniona w wydanym drukiem dziele literackim . Umierając młodo, 
nie zdążyła założyć rodziny czy choćby wstąpić do klasztoru . Pochodziła z zamożnej, ary-
stokratycznej rodziny, zmarła w 18 . roku życia, nie będąc jeszcze mężatką, choć stanowiła 
znakomitą partię . Jest to dziwne, gdyż w tamtych czasach dla kobiety był to najwyższy 
czas na wyjście za mąż . Nie wstąpiła też do klasztoru, choć się do tego prawdopodobnie 
sposobiła . Zmarła nagle, po krótkiej chorobie, a zaraz po niej odszedł jej brat – najpewniej 
wskutek jakiejś lokalnej zarazy . Śmierć młodych ludzi w tamtych latach nie dziwiła zbyt-
nio, jednak wczesne i nagłe odejście osoby takiej jak Teresa Morsztynówna wywoływało, 
szczególnie w kręgu rodziny, szok i wstrząs psychiczny . Ból był taki, że zrozpaczony ojciec 
przelał na papier swe żale, pisząc poetyckie epitafium po stracie dwojga swych dzieci, jak 
dużo wcześniej Jan Kochanowski . 

Zresztą przypadek Teresy stanowił sam przez się atrakcyjny materiał literacki . Taż san-
domierska wojewodzianka (wojewodą był jej ojciec Stanisław) zaznaczyła się w życiu re-
ligijnym regionu (oraz obecnie w turystyce) . Inna sandomierska wojewodzianka, Maryna 

Tomasz  „Aztzenty”  Barański

„ŻAL NAD ŻAL I PLANKTY NA PLANKTY”
(poetycki lament nad niedoszłą świętą,

której ciało po śmierci nie uległo rozkładowi)
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Mniszchówna, przebiła ją rozgłosem, stając się żoną cara w tzw . awanturze moskiewskiej, 
lecz Morsztynówna do końca pozostała postacią pozytywną . Swój ślad w historii odcisnę-
ła nie dzięki ojcowskim strofom – literacko całkiem dobrym i mającym swe miejsce w li-
teraturze staropolskiej, ale przez to, że jej pośmiertne losy budzą zdziwienie . Ciało Mor-
sztynówny nie uległo rozkładowi, ale zachowało się do dziś w stosunkowo dobrym stanie, 
choć prawdopodobnie nie było balsamowane i stanowi curiosum od trzech wieków . Nawet 
po znacznie później pochowanych w podziemiach kościoła p .w . św . Józefa w Sandomierzu, 
z którymi spoczywa, pozostały tylko kupki kości w spróchniałych trumnach . Barokowy koś-
ciół p .w . św . Józefa na tle innych zabytków sandomierskich nie wyróżnia się niczym szcze-
gólnym, przyciąga jednak wielu turystów z powodu właśnie tej dobrze zachowanej mumii . 
Ciekawe, że po latach wielu odwiedzających stary sandomierski gród, pełen niezwykłości, 
pamięta tylko fenomen tutejszej wojewodzianki . Jeśli bliżej przyjrzeć się samej postaci, 
to życiorys jej nie zawiera szczególnych wydarzeń poza faktem pochodzenia z bogatego od-
łamu szlacheckiego stanu . Ojciec Teresy – Stanisław (z „tych” Morsztynów), po ożenieniu 
się z Konstancją Oborską, zamieszkał na Podolu, gdzie na świat przyszła trójka ich dzie-
ci: synowie Jan Kazimierz, Antoni Andrzej i córka Teresa Izabela . W owym czasie Podole 
było dość niespokojne, więc rodzina przeniosła się na ziemię sandomierską do Chorzelowa 
(po wielu zresztą perypetiach – lecz takie przemieszczanie się wśród magnaterii było rze-
czą powszechną) . Sandomierszczyzna – kraina bezpieczna (wtedy Polska centralna), była 
miejscem atrakcyjnym do osiedlania się . Umieściwszy rodzinę w spokojnym dworze, Sta-
nisław Morsztyn żonie powierzył opiekę nad dziećmi i jak wielu możnych wtedy, poświęcił 
się działalności wojskowo-politycznej, następnie zostając wojewodą . Obyty w świecie i sam 
oświecony, ojciec dużą wagę przykładał do wykształcenia trójki swoich dzieci . Synów po-
słał do szkół o charakterze wojskowym (młodszy zrobił nawet później karierę polityczną, 
zostając wojewodą inflanckim), natomiast losy Teresy pozostają niestety owiane tajemnicą . 
O niektórych faktach z jej krótkiego życiorysu dowiedzieć się można z utworów poetyckich 
jej ojca . Wiadomo też, że jako panna o wspaniałym pochodzeniu uczęszczała do prestiżowej 
szkoły przy klasztorze, prowadzonej w Warszawie przez sakramentki . Tu zdobyła gruntow-
ną wiedzę z wielu przedmiotów, dobrze poznała język francuski, jednocześnie ucząc się też 
rzeczy praktycznych . Ale klasztor wpłynął na nią głównie w sposób religijny – wtedy wiara 
stała się jej duchową bazą . Po latach wszechstronnej edukacji wróciła w rodzinne strony, 
będąc znakomitą partią – piękną, młodą, dobrze ułożoną i wykształconą, a do tego boga-
tą panną . Starających się o jej rękę było wielu, tymczasem Teresa raczej nie interesowała 
się tymi zalotami . Jako dodający splendoru wspomnieć jeszcze należy fakt jej przebywania 
wraz z rodzicami na dworze królewskim Jana III Sobieskiego . Kilka informacji na temat 
życiorysu Teresy zawartych jest w książce pt . Matka Świętych Polska Floriana Jaroszewicza, 
który w stylu hagiograficznym skupia się wyłącznie na religijnej stronie jej życia . Najpraw-
dopodobniej ciężka choroba mogła wpłynąć na jej pojmowanie świata i stała się przyczyną 
tragedii pięknej magnatki, skazując ją na inny sposób bycia niż to było w zwyczaju . Nie do-
żywszy nawet osiemnastu lat, wykazywała dużą skłonność do życia pobożnego . Więcej czasu 
poświęcała Kościołowi niż świeckim zajęciom . Tutaj nie sprawdziły się zarówno plany Teresy 
– życie klasztorne, jak i nadzieje rodziców, iż ta ponadprzeciętna pobożność nie przeszkodzi 
jej w zamążpójściu . W osiemnastym roku życia młoda kobieta nagle zachorowała i zaraz 
potem umarła . Zgodnie z wolą zmarłej jej zwłoki pochowane zostały w podziemnej krypcie 
kościoła św . Józefa – gdzie znajdują się do dziś . 

Ale teraz o dalszych, pośmiertnych losach Morsztynówny . To, co dzieje się z ciałem 
człowieka po śmierci, jest rzeczą wszystkim znaną . Zdarzają się jednostkowe przypadki 
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utrwalenia się zwłok, czyli mumifikacji . Proces rozpadu ciała po śmierci może zostać za-
trzymany przez balsamowanie – ale nie stało się tak w tym przypadku . Do przykładów 
samoistnego utrwalenia się zwłok należy np . ciało świętego Andrzeja Boboli – działał 
on jako misjonarz na Polesiu, gdzie poniósł męczeńską śmierć z rąk Kozaków w 1657 r . 
Zwłoki jego złożono w Pińsku, a odnalezione na nowo w 1702 r . wywołały zdumienie, 
gdyż „były cudownie zachowane od rozkładu” . Dlaczego więc tyle o Teresie? Sławę przy-
niósł jej nie tylko fakt dobrego zachowania jej zwłok, ale i to, że wywiera to silne wra-
żenie . Wiele osób potwierdza, że wystarczy tylko raz odwiedzić jej kryptę, by tę chwilę 
zapamiętać na zawsze! Niektórzy wracają tu, by jeszcze raz spojrzeć na uśpioną twarz cór-
ki wojewody . Może sprawę potęguje fakt, iż młoda i piękna, z arystokratycznego rodu ko-
bieta, odrzuca pokusy świata i pragnie pójść do klasztoru? Wreszcie zapada na tajemniczą 
chorobę i umiera – okazuje się jednak, że ciało jej nie rozkłada się przez 300 lat . 

Interesujące są, choć nieliczne, przypadki doznania łask za pośrednictwem Morszy-
nówny, np . o wyleczeniu z narkomanii nastolatki, której matka modliła się przy trum-
nie Teresy (następnie matka powróciła do Sandomierza, żeby podziękować jej za pomoc) . 
Fakty te skłoniły Kościół do podjęcia prób wprowadzenia tej postaci w krąg błogosławio-
nych – jednakże zbyt mało jest dowodów do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego . 

Bardzo interesująca wydaje się strona literacka tej historii, czyli utwory jej ojca, po-
święcone zmarłej córce . Co można powiedzieć o literackim dorobku wojewody Stanisła-
wa? Tłumaczył Senekę i Racine`a (choć przecież był wyszkolonym żołnierzem – dziel-
nością wsławił się w bitwie pod Chocimiem oraz był generałem w odsieczy wiedeńskiej) . 
W rezultacie niewiele ocalało z jego dorobku poetyckiego . Tłumacząc Senekę, autor celo-
wo wzbogacił dzieło twórczo, a co za tym idzie, jego tłumaczenie nie jest wierne (np . to, 
że osadził je w realiach polskich) . Andromacha Racine`a jest następną udaną próbą prze-
kładu, bliższego oryginałowi, który znalazł godne miejsce w historii literatury . 

Rok 1698 przyniósł kasztelanowi czerskiemu (jest to godność, którą uzyskał kilka lat 
wcześniej) osobistą tragedię – zmarło dwoje jego dzieci . Pierwsza odeszła Teresa Izabela, 
później syn Jan – pułkownik gwardii . Był to ogromny cios, czemu daje wyraz w napisa-
nym wówczas cyklu Smutne żale po utraconych dzieciach, pisanym na wzór literacki Wacła-
wa Potockiego . Żal nad żal i plankty na plankty – dzieło nieszczęśliwego ojca, najpewniej 
powstałe bezpośrednio po śmierci Teresy i Jana . Mało dziś znane słowo plankt oznacza 
(wg Słownika Wyrazów Obcych) średniowieczny utwór żałobny, wyrażający ból z powo-
du czyjejś śmierci – tak jak lament czy tren . Przeznaczeniem Żalów było oznajmienie ich 
w czasie pogrzebu i należy je zakwalifikować do rodzaju epitafiów . W Żalu nad żal… nie-
trudno doszukać się wyrazu silnych uczuć, ale należy przyznać, że nie są one w utworze 
dominujące . Oto fragment rozpoczynający Żal nad żal…:

I
Nowe lamenty zaczynać przychodzi,
W nagłej żałobie z zaćmienia KSIĘŻYCA;
Zbolałe serce, krwawe łzy wywodzi,
Gdy z oczu ginie najmilsza zrzenica .
Ach śmiertelności! zali się to godzi?
Przez cię okrętu zerwana kotwica!
O! jak na świecie marna kondycya
Żyjących, gdyż śmierć żadnego nie mija .
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II
Jaśniała GWIAZDA oraz KSIĘŻYC świecił, 
Lecz to oboje podległo odmianie,
Ledwo na nowiu swoje światło wzniecił
Aż, gdy ku pełni, zaćmiony wstecz stanie .
Nam to nauka, wszystkim wiedzieć zlecił, 
Że jego wschodem równe zapadanie:
Dlaczego, ludzki żywot nieinaczy,
Tylko Księżyca obrotem się znaczy . 

III
Same fortuny, znikome honory, 
Obrotnym kołem, zwyczajnie się toczą,
Wszelkie ozdoby, przepyszne splendory,
Nigdy statecznie w swój termin nie wkroczą
W raz upadają, tym ciężej, gdy z gory;
Więc Latorośle, ledwo co podskoczą,
Z leda zarazy nagle usychają,
Potężne dęby wiatry obalają .

IV
Toż łudny świecie dokazujesz? Kiedy
Wyniosłe cedry i palmy kwitnące
Zanosisz przed czasem: gwałtem zrywasz z grzędy
Rozkoszne kwiaty, gdy rozwijające,
Lubo pod wiosnę bujnie rosną wszędy,
Jednakże z tobą wraz przemijające:
Ma kto rodziców, krewnych, siostry, braci:
Tych wszystkich razem dla ciebie utraci .

W tychże planktach zmarła córka jawi się jako ktoś, kto był głównym źródłem radości 
i nadziei rodziców . Wraz z jej odejściem „myśl” staje się „niespokojna”, „Nie rozśmieszy jej 
żadne wdzięczne pienie” . Brak ukochanego dziecka powoduje zwątpienie w wartość tego, 
co zwykle się ceni i o co zabiega: dostatki i honory tracą sens, „gdy Ciebie nie masz jedynej 
pieszczoty” . Uwidacznia się tu pełen sugestii obraz smutnych zmian, jakie nastają w życiu 
tych, którym śmierć zabiera ukochaną istotę: „Wszystko upadło (…) . Wrodzoną żywość 
zmysły utraciły (…) . Krew poruszona, nadwątlone siły, myśli zmieszane burzą troskliwo-
ści, Duch smętny twarde w popiół suszy kości” . Emocje – tak w strofach poświęconych 
Teresie, jak i Janowi, łagodzi rozbudowana część panegiryczna cyklu, w której skwapliwie 
zostaje uwydatniona niepospolitość obu postaci oraz wyliczanie ich przymiotów . Są rów-
nież w Żalu nad żal… fragmenty refleksyjne – co jest typowe dla baroku, tj . przemijalność 
i marność wszystkiego, co stanowi „łudny świat” . „Ma kto rodziców, krewnych siostry, bra-
ci: wszystkich razem dla ciebie utraci” – lub „Tu mieszkania stałego nie masz” . Te akurat 
fragmenty zbieżne są w ocenie świata z prekursorem polskiego baroku Mikołajem Sępem 
Szarzyńskim . Dla Szarzyńskiego i Morsztyna rzeczywistością jest świat niewidzialny, 
nadprzyrodzony, domena Boga, ale aby doń dojść, należy stawić czoło pokusom, grze-
chowi, złu na tym ziemskim padole . Reasumując: Żal nad żal… zawiera więcej pochwał 
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zmarłych i rozważań o rzeczywistości oraz osobie człowieka niż lamentu po straconych 
dzieciach . Tego typu utwór funeralny (funus – łac . pogrzeb), jakim jest niewątpliwie Żal... 
świadczy o tym, że jest typowym epitafium, choć został wygłoszony w czasie uroczystości 
pogrzebowych . 

Jaki jawi się wobec tego poetycki obraz naszej Bohaterki? Najwięcej mówią o Teresie 
poświęcone jej plankty, stanowiące drugą część Żalu nad żal… Już na początku nazywa 
ją „gwiazdą”, przywołując pozytywne skojarzenia ze świetlistym blaskiem, który rozpra-
sza złowieszczy zmrok . Opis Teresy ukazuje ją jako postać jaśniejącą przymiotami . Córka 
Stanisława to osoba nie tylko o „nadobnym ciele”, „urodzie wspaniałej”, ale także człowiek 
o bogatym wnętrzu . Jednakże jej bystry umysł – jak z tego wynika – skłaniał się do nauki 
teologii . Intelektualizm wydawał się jej być nieskromny, a całą niemal energię wkładała 
w zastosowanie swej wiedzy w życiu codziennym – co skutkowało niezwykłą pobożnością 
i wstrzemięźliwością, a przy tym miłością dla świata, życzliwością, uczynnością i pracowi-
tością, wywierając na otoczeniu wrażenie uosobienia dobroci . Poeta-ojciec w zakończeniu 
stara się dowieść naturalności, a nawet sensowności tak wczesnej śmierci tej niezwykłej 
białogłowy – jeszcze dziecka . Postać, życie i ciało wojewodzianki, które po jej śmierci za-
chowało się w tak zdumiewająco dobrym stanie, zajmuje też umysły współczesnych poe-
tów, np . Jan Janusz Jastrzębski w swym wierszu o Teresie podkreśla, że „Córka wojewody / 
Dla patrzących na nią wygląda jak żywa” . 

Przyznam, iż do tej pory miałem tylko jedną sposobność obejrzenia tej cudownie zabal-
samowanej „prawie świętej” – zamierzam jak najszybciej to uczynić po raz wtóry, jednak 
mam i takie wiadomości, że twarz zmarłej, umieszczonej w trumnie z okienkiem, posiada 
jeszcze różowe rumieńce na twarzy! Pełen literackiego uroku lament ojca-poety zachę-
ca do zapoznania się z nim (i na pewno będzie to lektura dość oryginalna – nie wszystko 
w tym temacie powiedzieli Kochanowski czy Sęp Szarzyński) . Nie ma też jednoznacznej 
odpowiedzi, dlaczego ciało tak długo przetrwało . 

Kościół św . Józefa w Sandomierzu stoi na placu św . Wojciecha, przylegającym do uli-
cy Mickiewicza, głównej arterii miasta, sąsiaduje też z miejskim parkiem, usytuowanym 
w centrum, między starym a nowym miastem . Świątynię można zwiedzać codziennie 
przez cały rok (poza czasem nabożeństw) z przewodnikiem lub indywidualnie w godz . 11-
12, po wcześniejszym zgłoszeniu na plebanii u sióstr zakonnych .

Na podstawie:
Anna Sydonia Myjak, Józef Myjak, Przeciw naturze rzeczy – fenomen Teresy Morsztynówny . 
Wyd . PAIR, Sandomierz 1998; z cyklu „Niezwykłości z Sandomierskiego” .
Czesław Hernas, Historia Literatury Polskiej – Barok, red . K . Wyka, Państwowe Wydawni-
ctwo Naukowe, Warszawa 1976 .
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Zniczem uczciwszy śp . Zbisława Janikowskiego, cudzysłowem wypada Się schować za Jego 
słowo, którym przez lata komunikował nie do siebie samego, jak Marek Aureliusz Ta eis 

heauton, autor znany pod takim właśnie pierwotnym tytułem . Oryginalnie grecko stoickie 
zapisy łacińskiego cesarza sceptyka przerwała paneuropejska zaraza, milionami ofiar z cesa-
rzem na czele, nieporównywalna do pan(iko)demii 2020 . Aliści umierać i być pogrzebanym 
– poza wspólnotą, mawiano – to zwłaszcza dla stoika Z . J . niezasłużone doświadczanie zła 
w niezrozumiale monstrualnej postaci, hmm, dystansu społecznego . 

W budująco sceptycznej korespondencji z Jarkiem Kapsą cytowałem zdanie o śmieciach 
w głowie z jednego z ostatnich (?) Rozmyślań... Z . J . z epitetem śmieciowe. Pozwoliłem sobie 
wówczas dorzucić refleksję, która mnie nie opuszcza nad grobem (i nie tylko nad grobem) 
Krzysztofa Pośpiecha, iż niespodziany „śmieć” w jego głowie gwałtownie i ostatecznie zabrał 
częstochowskiej Kulturze zbyt wielkiego – dla niej? – animatora, organizatora, wykonawcy 
i krytyka w jednej skromnej osobie . Wszak zepchnięcie bytu człowieka – i dorosłego, i doj-
rzewającego – do tzw . sieci w zasadniczym ich znaczeniu ogranicza, w prostym a nawet pro-
stackim skojarzeniu narażając na „śmieci” głowy już i tak wystarczająco zaśmiecone i nomen 
omen Strachami bynajmniej nie oczyszczone .

Pierwszy z wymienionych nowotwór atakujący mózg byłby szczególnie perfidnym cy-
wilizacyjnym śmieciem . Z drugim łatwiej sobie poradzić jednym, drugim tzw . kliknięciem, 
które wymienia, pardon, wirtualne rzeczywistości . Realne śmieci nadprodukuje homo faber, 
by użyć najdotkliwszego desygnatu, np . w dzień odbioru śmiecia – segregatora, gdy okolicz-
ne zagrody i wsie upstrzone plastikowymi worami, których gabaryty nie mogą nie wzbudzać 
apokaliptycznej zadumy i trwałej woli unikania okazji do grzechu, jak Się mawiało w dziecin-
nym (?) rachunku sumienia, dziś z Franciszkowym uśmiechniętym dodatkiem ekologicznego. 

Przypomnieniem aktualnego biskupa Rzymu w roli światowego number one przywrócił-
bym PT . Czytelnikom Jego czułość, którą narzucił był słuchaczom od pierwszych wystąpień 
publicznych, a czego nie chcą dostrzec apologeci ostatniej noblistki z Nią samą na czele . 
A jeżeli już jesteśmy w kolebce cywilizacji, powróćmy do Rozmyślań. W ostatniej 17 . – 
i chyba najdłuższej – apostrofie dedykacji Bogom ostatni dobrodziej cesarskich Antoninów 
wydłuża listę dziękczynną aż do: 

„iżem był podległy władcy i ojcu, który miał wszelką we mnie wykorzenić 
zarozumiałość a doprowadzić mnie do zrozumienia, że można żyć w pałacu, 
a nie mieć ani straży przybocznej, ani szat wyróżniających, ani pochodni, ani 
posągów i podobnego przepychu, lecz że można się zbliżyć życiem do człowie-
ka zwykłego” . 

W zaśmieconych głowach realne bądź narzucone strachy pandemii wszelkie homini do-
stały dodatkowy może zbawienny czas stoickiego roz-ważenia tego, co (już) zarozumiałością 
nad-człowieka XXI wieku po urodzeniu Chrystusa, co „zwyczajnym” zrozumieniem życia 
człowieka „zwykłego”: strach wirusa zrównał pałace i działkowe dykty, a z ekranów zniknęły 
balonowe wzorce kwiczołów nieobdarzonych głosem, kopaczy piłki i całej pustoty celebry-
ckiej, tam i siam bezczelnie pojękującej z braku środków do (ich!) życia właśnie . 

Roman Wyborski

„ROZMYŚLANIA...” ZAPALONEGO ZNICZA 
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W naszym języku tak Się złożyło, iż jedno „r” – jeden krok . . . – dzieli śmieci od śmierci. 
Podobnie jak wyżej jedno „a” przenosi homo ze świata arogancji i pychy do świata pokory 
i służby . Przyjdzie nam prze-bywać między nimi . Boć między Się dzieje wszelkie roz- . . . 

roman_wyborski@op.pl

Małgorzata Kozakowska, „Czerwień – liść”
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„Czemu to ( . . .) nikt z obranej doli,
Czy losem narzuconej niekontent i woli

Marzyć o tym, co bogi innym ludziom dały?”
(Horacy)

Ludzie zawsze chcą uciec od szarzyzny życia, cierpień, marzą o bogactwach, wielkiej mi-
łości, bohaterskich czynach, zaszczytach . Sławy życzy sobie wielu, wielu także (niestety!) 

z gościńca ku niej wiodącego zbacza na manowce, gdzie nie liczy się honor, cnota, wierność, 
a pojawia zawiść, chciwość, snobistyczne ambicje, nienawiść . Tytuł cesarza, ministra, posła 
(godność dowolna) mile łechcze próżność, nawet jeśli zdobyty za cenę zdrady, przekupstwa 
czy zbrodni . Choćby na krótko, ale w biografii i tak zostanie . 

W dziejach świata przykładów takich jest wystarczająco dużo . Agrypinie Młodszej ma-
rzyły się dostojeństwa dla siebie i tron dla syna, Nerona . Nie zawahała się przed niczym, 
by plan się powiódł, stąd i zatrute borowiki w śmietanie, które skróciły żywot trzeciego mał-
żonka, cesarza Klaudiusza . Neron wszakże ani myślał dzielić się władzą . Agrypina zginęła 
z rąk uzbrojonych w miecze siepaczy nasłanych przez niego, był to zresztą kolejny już, tym 
razem udany, zamach na życie matki . „(…) pod wielu razami – zapisał Tacyt – wyzionęła 
ducha ( . . .) zwłoki spalono jeszcze tej samej nocy na biesiadnym łożu, pośród marnej cere-
monii pogrzebowej” . W piśmie do senatu Neron stwierdził, że w poczuciu winy, albowiem 
podżegać miała do zgładzenia go, popełniła samobójstwo . Cesarz, który miał się za estetę 
na tronie, niedługo cieszył się przepychem Domus Aurea, ogromnego pałacu, który rozkazał 
wznieść, by schlebiać swej próżności . Skończył życie rychło i w niesławie, a dobrym komen-
tarzem do jego losów może być fragment Psalmu żalu Zygmunta Krasińskiego: 

„Bo kto sam się bóstwi w świecie,
Ten na odwrót swego szału
Odczłowiecza się pomału” .

Małgorzata Nowakowska-Karczewska

ZŁE ZACHOWANIA
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Władcy zwykle niechętnie dzielili się władzą, wyrastających zbyt wysoko należało usunąć 
jak najrychlej, by nie stanowili zagrożenia . Odpowiednio spreparowany konflikt pozwolił Fili-
powi Pięknemu pozbyć się potężnego zakonu templariuszy, kusiły też ich legendarne bogactwa, 
a tych monarcha pilnie potrzebował . Parlament w Tours w imię racji stanu (ileż razy w historii 
wykorzystywano podobny argument!) uznał śmierć templariuszy na stosach za sprawiedliwą, 
Filipa Pięknego wszakże rychło dosięgnęła klątwa Jakuba de Molay, zginął rozszarpany przez 
dzika . O losach jego i jemu podobnych mówią słowa Psalmu miłości Zygmunta Krasińskiego:

„Nikt przez mordy i katusze
Nie był wieków dyktatorem!
Raczej żyją niebezpiecznie,
Raczej w końcu giną sami” .

Ludzie często wybierają pokrętne ścieżki, by jak najszybciej sięgnąć po dostojeństwa, 
bo jak pisał Beniamin Disraeli – „Stać się kimś znanym na starość, to nie stać się nikim” . 
Litawor, bohater Grażyny Adama Mickiewicza, także nie chciał dłużej czekać . Uznał, 
że to on, nie Witold, bardziej godzien jest zaszczytów, jego „pierś ( . . .) wiecznie przykuta 
do zbroi” . Miał poczucie krzywdy, zazdrościł Witoldowi bogactw, które należały się jemu, 
pochodziły przecież z łupów, które on w licznych bitwach zdobywał: „A ja com zyskał 
za rany i znoje?” Zazdrościł też Witoldowi sławy:

„Jego, jakoby drugiego Mindowę,
Na ucztach Wielbią wajdeloci nasi” .

W głębi ducha Litawor czuł, że chce dopuścić się podłości, ale pokusa była zbyt silna, 
przyniosła jednak tragiczne skutki .

Na drogę zdrady popchnąć mogą różne motywy, w balladzie Tukaj Adama Mickiewi-
cza znajdujemy taki fragment:

„Chcąc kogo przywieść do zdrady,
Trzeba siły albo rady;
Albo podarunkiem skusić,
Albo strwożyć, albo zmusić” .

Strach często skłania do czynów niegodnych, okrucieństw . Fale dżumy, przetaczające 
się ongi przez Europę, wywoływały próby karania tych, co roznosili czarną śmierć, w Ge-
newie na przykład w 1545 roku po torturach spalono około 300 osób . W dziejach świata 
wielokrotnie znajdowano te czy inne „czarownice”, na które w imię interesów politycznych, 
zemsty, strachu, nienawiści czy innych pobudek należało polować, wystarczyło odpowied-
nio podgrzać i ukierunkować nastroje tłumu . „Wszystko myśliwcy – pisał ongi Jan Kocha-
nowski – na tym biednym świecie: / Mocniejszy zawżdy podlejszego gniecie” .

Armand-Jean du Plessis de Richelieu, o którym mawiano, że poza ambicją nie miał 
żadnych uczuć, wysoko wspiął się po szczeblach władzy (burzliwe dzieje jego ojca w tej 
mierze także zasługują na uwagę) . Na dworze Ludwika XIII, skąpca, purytanina, dziwa-
ka (z upodobaniem np . naśladował miny ludzi umierających), roiło się od intryg, spisków, 
zwalczających się koterii . Richelieu stworzył doskonale działającą siatkę szpiegów, świa-
dom, że – i tu odwołam się do jednej z pieśni Jana Kochanowskiego:
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„Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko ( . . .)
Bo to niestała pani z przyrodzenia ( . . .)
Każdej godziny obawiaj się zdrady ( . . .)
A ci, co z tobą teraz przestawają, 
Twej się Fortunie, nie tobie kłaniają,
Skoro ta zniknie, tył każdy podawa” .

Kardynał działał bezwzględnie, niszcząc tych, którzy przystąpili do spisków przeciw 
niemu, niejedna głowa, Henryka II de Montmorency choćby, spadła pod uderzeniem topo-
ra, toteż La Rochefoucauld pisał: „Tyle krwi przelanej i tyle fortun zniszczonych uczyniło 
nienawistnym rząd kardynała de Richelieu” . Dyktator, zazdrosny o powodzenie w każdej 
dziedzinie, podtrzymywał na przykład zaciekłą kampanię pamfletów, dyskwalifikujących 
Cyda Corneille’a, sam bowiem miał ambicje literackie, a o ile w prozie politycznej talentem 
mógł się poszczycić, o tyle komedie jego pióra (Mirame czy Europa) okazały się mierne .

Komnaty, salony, gabinety zawsze wabiły tych, którzy sami wprawdzie wysokich do-
stojeństw się nie dosłużyli, ale byli gotowi gorliwie służyć każdej władzy, licząc na profity . 
Senator Nowosilcow, sam nędzna kreatura, otoczony był gronem intrygantów, służalców, 
prześcigających się w pomysłach (choćby sfingowania samobójstwa Rollisona), by go za-
dowolić . Wacław Pelikan, powszechnie znienawidzony w Wilnie łapówkarz, uwikłany 
w różne ciemne interesy z Senatorem, zazdrośnie walczył z Doktorem o względy Nowosil-
cowa . Sam sługus, wściekle reagował na poczynania rywala:

„Patrz, patrz, jak za nim łazi pochlebca przeklęty,
I wśliźnie mu się w łaskę” .

A łaska pańska to rzecz nader krucha, marna, świadom tego był i Pelikan, i Senator, któ-
rego sen odzwierciedlał tajone w myślach obawy przed utratą carskich względów . 

W jednym z sonetów Williama Szekspira znajdujemy taką celną myśl:

„Faworyt możnowładcy to stokrotka licha,
Rozkładająca płatki w cieple spojrzeń słońca:
Mogiłą mu się staje jego własna pycha,
Gdy jedno brwi zmarszczenie ze szczytów go strąca” .

Adam Naruszewicz, stały uczestnik obiadów czwartkowych (tylko on spośród gości 
miał prawo do dwóch kieliszków węgrzyna, Popielem przez króla zwanego), w satyrze 
Chudy literat pokazał rozmaitych panegirystów, pismaków, którzy zwykli się kręcić wokół 
bogaczy, ludzi władzy, zbierając profity za pochlebstwa:

„Więcej szalbierz zyskuje albo lada dudek
Co pankom nadskakiwa lub co śmiesznie powi,
Bo on za swe rzemiosło podarunki łowi” .

Postępowaniem ludzi kieruje często zacietrzewienie, chęć udowodnienia za wszelką 
cenę swoich racji, nawet w błahych, niewartych kłótni sprawach . Mówił o tym Żegota, 
jeden z bohaterów komedii Franciszka Zabłockiego Sarmatyzm, podsumowując, gdy już, 
jak to w komedii, zgoda nastała, lata bezmyślnej rywalizacji z Guronosami:
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„( . . .) wspomnieć wstyd i zgroza!
Kłótnia podobna do tej, czy ma wełnę koza” .

Pół biedy, gdy swary dotyczą, w czym niedoścignieni byli Asesor i Rejent, zalet psów 
myśliwskich, choć i przy tej okazji, obdarzeni odmiennymi temperamentami panowie, nie 
szczędzili sobie uszczypliwości, obelg, a i pięści niemal w ruch nie poszły, czemu zapobie-
gła przytomna reakcja Robaka:

„A najstraszniej pan Rejent był zacietrzewiony,
Jak raz zaczął, bez przerwy rzecz swoją tokował
I gestami ją bardzo dobitnie malował” .

Asesor, właściciel Sokoła, mniej był wprawdzie krzykliwy, ale:

„( . . .) powiadano o nim, ma żądło w języku,
Tak dowcipne żarciki umiał komponować, ( . . .)
Wszystkie złośliwe, ostre” .

Gorzej, gdy chodzi o sprawy ważniejsze niż polowania z nagonką, a kłótnie, prywata 
je niszczą:

„To póki o wskrzeszeniu Polski była rada, 
O dobru pospolitym, głupi, u was zwada?
( . . .) a niech no kto poda
Osobiste urazy, głupi, u was zgoda!”

Oburzony Maciek Dobrzyński tak podsumował efekt narady w zaścianku, kiedy to hasło 
zemsty na Soplicy, rzucone przez Gerwazego, natychmiast pojednało zwaśnionych:

„Bo wszyscy ku Sędziemu mieli swe urazy ( . . .)
Jednych gniew, drugich tylko podburzała zawiść
Bogactw Sędziego – wszystkich zgodziła nienawiść” .

Głos rozsądku Maćka zdał się na niewiele, uczestnicy rady, podochociwszy sobie jeszcze 
w karczmie: „Puścili się w cwał krzycząc »Hajże na Soplicę«” .

Dzieje Jacka Soplicy dobitnie świadczą, jak wiele zła wyrządzić może porywczość, 
urażona duma, pycha („pokrzywdzić nie dałbym się i królowi”) . Złość, chęć zemsty 
na Horeszce odebrały mu spokój, a „Pomyśl o zemście, to wnet szatan broń podsunie” . 
Jeden strzał oddany w przypływie wściekłości („Ten Stolnik zwycięski!”) odmienił losy 
nie tylko Jacka, czego miłośnikom Pana Tadeusza nie trzeba przypominać .

Niedostatki charakteru szybko prowadzą ku złemu . W wielu tajnych aktach (jak 
choćby odnalezionych w zdobytym w 1794 roku pałacu Igelströma) znajdowano dowody 
zdrady tych, którzy za ordery, dukaty, tytuły wysługiwali się obcym dworom . Upada-
li wielcy, upadali i mali, jak choćby ów major Płut, tchórz, który czas bitwy, półżywy 
ze strachu, przesiedział w krzakach pokrzywy, prostak, oszust, który kasę pułkową zde-
fraudował:
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„Nazywał się (jak słychać) po polsku Płutowicz,
Lecz przechrzcił się; łotr wielki, jak się zwykle dzieje
Z Polakiem, który w carskiej służbie zmoskwicieje” .

Świetnym, choć mocno zgorzkniałym obserwatorem świata był Zygmunt Krasiński, 
człowiek niepokorny, sceptyk, trochę dziwak („Co świat ten cieszy, mnie tylko hydziło”) . 
Całe życie miał kłopoty ze zdrowiem, „Bardzo mi choro…” – pisał często w listach do przy-
jaciół, radził się nawet, jak przyznawał, jasnowidzącej, gdy doktorzy byli bezsilni, korzystał 
z hydroterapii . Cierpienia fizyczne bez wątpienia wpływały na jego stosunek do życia: „Ach 
to nie lada przeprawa ten byt ziemski . Ileż znieść trzeba!” . Czuł się też samotny, powikłane 
życie osobiste przepełniało go smutkiem, nastrój ów znajdziemy w licznych wierszach i li-
stach kierowanych do Delfiny Potockiej:

„Tak długom błądził na życia pogrzebie,
Nie znałem duszy, co by mnie pojęła – 
( . . .) aż spotkałem ciebie” .

Świat dalece odbiegał od ideału, o jakim marzył, z biegiem lat rozczarowań przybywało:

„Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie! ( . . .)
Ach, czas jest gorzki – ach, czas jest okrutny
I człowiek, w czasie żyjąc – żyje smutny” .

Dostrzegał zło, liczne pokusy, które czyhają na słabych, sam zdecydowanie nie chciał zobo-
jętnieć, upodobnić się do tych, o jakich mowa w wierszu Resurrecturis:

„Pośród zbrodniarzy wystąpić zbrodniarzem?
Kłaniać, nienawidzić – 
Zabijać i szydzić ( . . .)
Jedzmy i pijmy – bądźmy śmiercią złotą,
Ciała wygodą a myśli nędzotą – 
Tak się do głupich i szczęśliwych wliczem!
O, nie! O duchu mój,
Wstecz się cofnij – stój!”

Są ludzie, którzy oddychają niezgodą innych, chcieliby poniżyć, skłócić, obrzucić błotem, 
szykanują tych, którzy im na zawadzie stoją, nie cofną się przed potwarzą, plotką . O takich 
potwarcach pisał Zygmunt Krasiński w poemacie Fantazja życia:

„Wyjść tylko było z domu na ulicę!
Wnet byś napotkał duchów złych szeregi,
W tan cię porwały plotek czarownice,
Kołem ścisnęli katy, kłamcy, szpiegi” .

Wiele o świecie i ludziach mówi też fakt, że po zgonie poety, mimo sprzeciwu pew-
nych osób, odbył się bal karnawałowy w Hotelu Lambert . „Więc tańczono w pierwszą dobę 
po śmierci wieszcza” – rozpaczał Julian Klaczko .
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Wśród tych, których spotkała ludzka nieżyczliwość, lekceważenie, znalazł się niewąt-
pliwie Juliusz Słowacki . Kolejne utwory, które wydawał w Paryżu ośmieszano, na łamach 
„Młodej Polski” ukazywały się tendencyjne recenzje, w czym przodował Stanisław Rope-
lewski, ukrywający się pod inicjałami Z .K ., co sugerować mogło, że wyszły spod pióra Zyg-
munta Krasińskiego . Juliusz z godnością, polemiczną werwą odpowiadał, ale ataki trwały . 
O złośliwej, kolejnej anonimowej opinii o Balladynie Zygmunt Krasiński napisał w liście 
do Romana Załuskiego: „Krytykę prawdziwie dziecinną Balladyny czytałem . ( . . .) Smutno, 
że taki poeta takich ma tylko krytyków” . Intrygi, plotki, których celem było pognębienie 
Juliusza narastały, wystarczy przypomnieć echa obu uczt u Januszkiewicza . Słowackiemu bez 
wątpienia lekko nie było, szczęściem wierzył w siebie, w swoją twórczość:

„Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi
Iść . . . taką obojętność, jak ja, mieć dla świata? ( . . .)
Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna ( . . .)
Aż was – zjadaczy chleba w aniołów przerobi” .

Z tych swarów wyrósł Beniowski, wspaniały poemat dygresyjny, wzór polemiki politycznej, 
literackiej: 

„Nie podobało się już w Balladynie,
Że mój maleńki Skierka w bańce z mydła
Cicho po rzece kryształowej płynie,
Że bańka się od gazowego skrzydła
Babki-konika rozbija i ginie ( . . .)
Że w całej sztuce tylko nie zabity
Sufler i Młoda Polska, co się bawi
Jak każdy głupiec, plwając na sufity
Lub w studnię . . . która po sobie zostawi
Tyle co bańka mydlana rozwalin,
A pewnie nie woń mirry – ani malin . . .” .

Po ukazaniu się poematu Ropelewski wyzwał Juliusza na pojedynek, ale na placu boju się 
nie pojawił, zwycięstwo moralne Juliusza było całkowite, w liście do matki napisał: „a ja bez 
najmniejszego ugięcia się, dumny i cały odszedłem do domu” .

Na zakończenie przytoczę jeszcze wystarczająco wymowny fragment wiersza Dar Cze-
sława Miłosza:

„Dzień taki szczęśliwy .
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie . ( . . .)
Nie znalazłem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć . ( . . .)
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem” . 



Małgorzata Kozakowska, „Gerbery”
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Jarosław Kapsa

TESTAMENT DOKTORA

I

Ludzie marnieli i marli, miasto marniało i marło . . .Trzecia wojenna zima odbierała wiarę 
w sens istnienia . Po wałach, nad torami kolejowymi, toczyły się szare kondukty . . . Oj-

ciec ciągnący wózek z trupem dziecka, za wózkiem zapłakana matka i skupiona wokół niej 
gromadka ludków o twarzach przezroczystych i pożółkłych z wyczerpania . Mało kogo stać 
było na drewnianą trumienkę; o powozie konnym myśleć mogli tylko ci najbogatsi; na dobry 
pogrzeb trzeba było zasłużyć służbą żołnierską dla Cesarza lub Cara .

Miasto marniało i umierało . Jesienią ze starego cmentarza, z setek innych poletek, w ja-
kie zmieniono każdy wolny zielony teren, zebrano kartoflane plony . Chronić teraz trzeba 
było ziemniaki bardziej niż ruble, bo wojną rozpleniło się złodziejstwo, a własny zapas żyw-
ności dawał nadzieję doczekania wiosny . Zimno wyganiało ludzi z ulic, zaganiało do równie 
zimnych, wilgotnych mieszkań, gdzie wskutek ciasnoty i nadmiaru ciał odczuć można było 
komfort termalny . Gorzej mieli ci, którym jesienią 1914 r . rosyjski „walec” zniszczył domy . 
W podczęstochowskich wsiach trzecią już zimę trzeba było przespać w ziemiankach . Dla 
ludu jednak „bida” to rzecz zwyczajna, Bóg dał, Bóg wziął, by tylko nie bolało, to i śmierć 
niestraszna . Gorzej mieli mieszczanie, przyzwyczajeni w dobrych, przedwojennych czasach 
do ciągłości w poprawie jakości życia . Geniusz „niewidzialnej ręki rynku”, drwiąc ze ste-
rowanej „gospodarki wojennej”, narzucił nowy model przystosowania . Wszystko stało się 
ersatz: herbata z suszonych liści marchwi, kawa z prażonych żołędzi, buty o podeszwach 
z sosnowej deseczki, kapoty łatane i podbijane gazetą, marmolada z buraka, ług z węgla 
drzewnego w miejsce mydła, szampony z pokrzyw, siano zamiast waty . . . Wszystko miało 
swoje zamienniki, od drobiazgów niezbędnych dla przeżycia, po wielkie idee, mające dać 
nadzieję . Nawet Polskę mieliśmy ersatz, uroczyście ogłoszoną przez Dwóch Cesarzy, z ersatz 
rządem, ersatz sejmem, ersatz wojskiem i ersatz prawem . .

Miasto marniało i marło . I w tym marniejącym mieście umarł doktor Władysław Biegań-
ski . Nieliczni uronili łzę szlachetną, większość z obojętnością, krowim okiem obserwowała 
większy niż zazwyczaj kondukt, odprowadzający lekarza drogą obok torów na cmentarz Kule . 

O umierającym mówi się, że odszedł przedwcześnie – tak wypada, bo podkreśla się żal: 
mógł być jeszcze z nami, mógł jeszcze tyle dla nas zrobić… Nikt nie pomyśli, że zmarły 
odszedł za późno, że dotknęła go nie tylko upokarzająca starość, ale także bankructwo wiary 
w sens swojego istnienia . Bankructwo tym boleśniejsze, gdy jako lekarz wierzysz w swoje 
powołanie, gdy wierzysz w słowa: 

Każdy człowiek myślący, nawet laik w sprawach zdrowia, zdaje sobie jasno 
sprawę, że zdrowy człowiek jest dla państwa tym najcenniejszym materiałem 
organicznym, bez którego nie mogłoby istnieć ani społeczeństwo, ani państwo . 
Każdy musi przyznać, że na co zda się społeczeństwu lub państwu najpewniej-
sza nawet w świecie waluta, bogactwo, wysoko rozwinięty przemysł i handel, 
wysoko stojąca nauka i sztuka, gdy nie stanie materiału ludzkiego lub gdy ten 
materiał ludzki będzie małowartościowy? Takie społeczeństwo lub państwo 
nie mogłoby przecież istnieć bez ludzi, musiałoby przestać istnieć, musiało-
by upaść . Człowiek stanowi najistotniejszą część i treść państwa, bez niego 
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nie można nawet sobie wyobrazić społeczeństwa i państwa . (…) Podstawowe 
zatem myśli ideologii lekarskiej i najważniejsze wypływające z niej wnioski 
są następujące: Najważniejszym i jedynym celem, około którego skupiać się 
powinny wszelkie starania i usiłowania lekarskie, nad którym piecza stanowi 
pierwszy obowiązek każdego lekarza – jest człowiek . Bez ludzi zdrowych fi-
zycznie i moralnie, bez ludzi pełnowartościowych, żadne państwo nie może się 
stać potęgą i trwale istnieć1 .

I cóż z tego? W sierpniu 1914 r . państwa poświęciły to, co jest warunkiem ich istnienia . 
Poświęciły ludzi, zmarnowały ich zdrowie fizyczne i moralne, odbierały życie w bezsen-
sownych zmaganiach frontowych . „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy . . .”, jak więc 
ma być Polska, skoro zmarniejemy i pomrzemy, z wojny, z głodu, z zarazy? . . . Jakie państwo 
przetrwać może inwazję czterech jeźdźców Apokalipsy, zwłaszcza gdy ich samo, aż nadto 
gościnnie, zaprosiło? 

II
Po co człowiek zostaje lekarzem? 

Zawód lekarski miał mi dać maksimum możliwej niezależności na polu poli-
tycznym i społecznym, był to w owym czasie naprawdę wolny zawód, w do-
datku zawód bardzo zaszczytny . Lekarze cieszyli się wśród społeczeństwa pol-
skiego wielkim szacunkiem, pozycja ich w hierarchii społecznej stała bardzo 
wysoko, nawet władze rosyjskie miały dla niego duży respekt2 –

– odpowiadał przyjaciel i godny następca Biegańskiego, doktor Stanisław Nowak . Ale ten 
szacunek i niezależność nie są darem przypisanym dyplomowi . Odpowiedź na to pytanie 
rozwinął dr Biegański na setkach zapisanych drobnym maczkiem stron . Stajesz się lekarzem, 
dokonujesz wyboru etycznego:

Pamiętajmy o tem, że medycyna urodziła się z niedoli, a rodzicami jej chrzest-
nymi były: miłosierdzie i współczucie . Bez pierwiastka filantropijnego me-
dycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet, rzemiosłem . Gdy-
by medycyna nie posiadała żadnego skutecznego środka w walce z chorobą, 
to i wtedy lekarze byliby potrzebni jako pocieszyciele w chorobie, w tej wiel-
kiej niedoli ludzkości3 .

Masz jednak świadomość, że przeciw temu wyborowi kierowane jest twoje doświad-
czenie, uzyskiwane na studiach, na stażu zawodowym, w codziennej praktyce . Lekarz 
ma władzę, czasem władzę absolutną nad chorym; a każda władza demoralizuje . Trzeba 
być dobrym człowiekiem, trzeba zachować tę dobroć w swoim człowieczeństwie, by nie 
ulec demoralizacji .

Studia . . . Biegański kończył medycynę na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim 
w czasach, gdy uczelnia zmoskwiczała . Czytamy we wspomnieniach Ludwika Czarkow-
skiego o ówczesnych metodach kształcenia . Wykład o chorobach wenerycznych: 

1 T . Janiszewski, Ideologia stanu lekarskiego, „Lekarz Polski” 1937, nr 12, s . 1 .
2 S . Nowak, Z moich wspomnień, Część 1 (lata szkolne 1882-1902), Częstochowa 1933, s . 14 .
3 Wł . Biegański, Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, Warszawa 1899, aforyzm XIX i XX, s . 47 .
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Stały tam ławki, jak w szkole . Stolik z fotelem dla profesora i pomost, na któ-
ry wchodziły chore do oględzin . Najprzód tedy Trautfetter ustnie wyłożył 
oznaki danej choroby, a potem pokazywał odpowiednią chorą (czasami chło-
paka) (…) parę razy chodziliśmy na salę, do ciężko chorych (…) . Medycyna 
sądowa: Z podwórka tzw . anatomicznego od ul . Zgoda wchodziło się jeszcze 
do medycyny sądowej prof . Kotlarewskiego . Mieliśmy tu zajęcia praktyczne 
na zwłokach niemowląt . Obficie dostarczał zwłok tego rodzaju Dom Podrzut-
ków, mieszczący się u Dzieciątka Jezus . Bywało zwłok tych po 9, a już naj-
mniej 4 lub 5 jednocześnie . Położnictwo i ginekologia „dziadzio” wynajmował 
sześć starych żebraczek (każda otrzymywała po 40 groszy za występ), ustawiał 
je w szereg pod ścianą na korytarzu, kazał nam badać je po kolei palcem przez 
pochwę i recytować głośno o stanie pochwy i macicy4 .

Dodajmy do tego opowieść o praktykowaniu okulistyki na żołnierzach; by badany stał 
prosto, wykładowca pouczał go „waleniem w pysk” . Praktyka w szpitalu też służyła przede 
wszystkim rozwojowi wiedzy: 

Badanie lekarskie wykazało, dajmy na to, że dany przypadek należy do cier-
pień pospolitych, jest „nieciekawy”, to znaczy łatwy do rozpoznania lub (jeżeli 
ma to miejsce na oddziale chirurgicznym) wymaga bardzo nieskomplikowanej 
operacyi, a może tylko opatrunku . Chory od dyagnozy takiej nie ma się le-
piej, ale lekarz poszukuje materyału do jakiejś specyalnej rozprawy naukowej 
lub do wprawiania się w wykonanie pewnego zabiegu chirurgicznego, nie chce 
więc zapełniać swej sali „materyałem nieciekawym, zleżałym, bezwartościo-
wym” . Jeżeli jednak podobny chory na swe szczęście (sic!) znajduje się w tak 
ciężkim stanie, że wypisać go nie można, to patrzy się na niego jak na . . . kulę 
u nogi . Łatwo się domyśleć, że gdzie na podobne postępowanie z chorymi 
pozwala sobie lekarz ordynujący, tam i służba, biorąc przykład z góry, skacze 
po prostu do oczu biednemu pacyentowi5 –

– pisał w liście opublikowanym w „Krytyce Lekarskiej” młody lekarz . Więc gdzie w tym 
wszystkim był człowiek, gdzie był ten cierpiący, oczekujący pomocy? Teodor Heiman zdefi-
niował następująco cechy etyczne zawodu: 

Prawa sprawiedliwości, dogmaty zmieniają się odpowiednio do czasu i miejsca; 
dzieło lekarza nie zmienia się nigdy (…) Jest on bratem wszystkich, co cierpią 
( . . .) Lekarz jest wszędzie: na polu bitwy, w walce z epidemiami, wnika we wnę-
trze wszystkich zawodów, wszystkich klas społecznych . Pociesza słabych, po-
ucza możnych . (…) Społeczeństwo radzi się lekarzy w sprawach najwyższych, 
bo tyczących się zdrowia . (…) Lekarze powinni wszędzie i zawsze kierować się 
prawdą i tylko prawdą całkowitą6 .

4  L . Czarkowski, Sylwetki profesorów Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim (lata akademickie 1875 
– 1880), Archiwum Historii Medycyny 1928, t . 8, z . 1, s . 56 .

5 J . Lipsztat, W sprawie stosunku niektórych lekarzy szpitalnych do chorych, „Krytyka Lekarska” 1902, nr 9, s . 3 .
6 T . Heiman, Obowiązki lekarza (deontologia), Warszawa 1917, s . 152 .
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Życie ripostowało krótko, jak Cambronne pod Waterloo: merde . A dr Biegański odpowiadał: 

Nie będziesz miał zaufania chorego, jeżeli nie będziesz mu współczuł, gdyż 
człowiek nigdy nie powierza najdroższego swego skarbu, życia, osobie, któ-
rej życzliwości nie jest pewien . Nie będziesz miał zaufania chorego, jeżeli go 
dobrze nie zbadasz i skarg jego szczegółowo nie wysłuchasz, gdyż chory nie 
będzie wierzył, żeś znał jego dolegliwości7 .

III
Trudno określać zasięg usług społecznych, kierując się tylko statystyką i oceną obowiązują-
cych praw . Ogółem opieka zdrowotna w Królestwie dysponowała w 1910 r . następującym 
potencjałem:

Lekarzy było 1 965, w tym 50 kobiet; w Warszawie 1 028, w innych zdecydo-
wanie mniej: najwięcej w guberni piotrkowskiej – 321, najmniej w łomżyńskiej 
i suwalskiej, po 42 . Jeden lekarz przypadał na 6 700 mieszkańców, w sąsiednim 
zaborze pruskim na 2 029 . W miastach pracowało 1 608 lekarzy, w miastecz-
kach i na wsiach 357; w miastach jeden lekarz przypadał na 1 500 mieszkań-
ców, na wsi jeden na 30 tys . (w guberni płockiej 1 na 45 tys ., w piotrkowskiej 1 
na 15 200; w Warszawie 1 na 760 mieszkańców) . Felczerów było 1 653 (w tym 
22 kobiety); w Warszawie 545, w guberni piotrkowskiej 307 . Akuszerek było 1 
803; 1 na 245 urodzeń, w Warszawie jedna na 35,1 urodzeń8 .

Statystyka statystyką, ale realny dochód lekarzy zależał od popytu na ich usługi . Naj-
większy był w Warszawie, tam też spotkać można było „gwiazdy” medycyny, zarabiające 
rzeczywiście ogromne pieniądze . Początki były zwykle biedne, po latach dopiero „pan do-
chtor” zaskarbiał sobie serce (i pieniądze) pacjentów . Koszt utrzymania lekarza w małym 
mieście wynosił od 3 do 6 tys . rubli rocznie (wynajęcie mieszkania z gabinetem, skromne 
wyżywienie i przyodziewek, utrzymanie powozu, by dojechać do chorych, wydatki na nie-
zbędną literaturę i prasę); chory za wizytę płacił zwyczajowo rubla . Ale ilu potencjalnych 
pacjentów w powiecie częstochowskim stać było na tego rubla? . . . Pan doktor przegrywał 
w konkurencji z tańszym felczerem, felczer ze znachorem, akuszerka z babką, bo przecież 
„dochtor piniondze weźmi, a chorobe ostawi” . Doktora na wsi wzywało się w ostateczności 
do gospodarza, by autorytetem poświadczył, że to już koniec, że „przyszła kryska” i zadbał, 
by bez bólu przyszedł zgon . W stosunku do rzeczywistego popytu nie było w Królestwie 
zbyt mało lekarzy – a wobec potrzeb? Na wolnym rynku popyt jest taki, jak potrzeby . Pewne 
tradycje się nie zmieniały . Ani wtedy, ani teraz w budżetach domowych nie robi się rezer-
wy „na chorobę”; ubezpieczamy się od pożaru, gromadzimy oszczędności na remont domu, 
na poprawę wyposażenia, na wesele córki, ale ewentualne koszty leczenia wpisujemy w naj-
lepszym wypadku w tzw . wydatki nieprzewidywalne, nadzwyczajne .

W czasach Biegańskiego toczyła się wśród lekarzy ożywiona dyskusja, czy odpo-
wiednim remedium nie będzie przymus ubezpieczenia, na wzór wprowadzonego przez 
Bismarcka w Niemczech . Entuzjastami tego byli młodzi, widzieli w tym – poza dobrem 
szerszym – także możliwość stabilizacji swoich dochodów . Starsi, w tym także Biegański, 

7 Wł . Biegański, Myśli…, aforyzm XXXIV, s . 51-52 .
8 Dane za: Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego 1913 w opracowaniu Biura Pracy Społecznej pod kierunkiem 

W . Grabskiego, Warszawa 1914 . 
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przestrzegali: rozerwana zostanie naturalna więź między lekarzem a chorym; o tym, kogo 
i jak leczyć, decydować będzie anonimowy urzędnik . Biegański miał już doświadczenie, 
jak wygląda „publiczna” służba zdrowia, pracował w częstochowskich fabrykach jako le-
karz zakładowy . W 1892 r . inspekcja fabryczna okręgu piotrkowskiego narzuciła przepisy 
dotyczące realizacji ustawy przemysłowej: w każdej fabryce zatrudniającej powyżej 16 osób 
powinien być na stałe lekarz, opłacany przez właściciela . Odwiedzać on powinien codzien-
nie chorych w zakładowym szpitalu, a także wizytować na koszt fabryki obłożnie chorych 
robotników w domach . Akuszerki i felczerki miały być zatrudniane tam, gdzie ponad 50% 
zatrudnionych było kobietami . W praktyce wyglądało to, tak jak w opisie doktora Nowaka:

Gdym po raz pierwszy przekroczył próg ambulatorium fabrycznego (fabryka 
juty Częstochowianka), uderzył mnie niezwykły widok; na podwórzu przed 
poczekalnią chorych uwijała się grupka osób; poczekalnia była natłoczona, sta-
rzy, młodzi, mężczyźni, kobiety, pracownicy, ich żony, dzieci . (…) Pytania le-
karzy kierowane do chorych były krótkie i stereotypowe, odpowiedzi chorych 
były dłuższe . Po krótkiej auskultacji serca i płuc, pomacaniu brzucha, zbada-
niu pulsu ewentualnie zajrzeniu do gardła lub zmierzeniu temperatury, padał 
rozkaz: rycyna! opatrunek!, spirytus kamforowy! jodyna! (…) Ci co wydawali 
przepisy o pomocy lekarskiej fabrycznej, nie liczyli się z kilkoma zasadniczymi 
podstawami lecznictwa; pomoc lekarska nie może być darmowa, chory musi 
za nią płacić, stosunek chorego do lekarza musi być oparty na zaufaniu, lekarz 
fabryczny może być tylko higienistą fabrycznym, a nie terapeutą, jednym sło-
wem sprawa lecznictwa musi mieć charakter prywatny, a nie urzędowy9 .

 
To przekonanie o opartym na zaufaniu, prywatnym, a nie urzędowym, charakterze sto-

sunku między lekarzem a chorym, doktor Biegański podzielał, jednocześnie analizując roz-
wiązania umożliwiające pomaganie ubogim . Odwołując się do swych doświadczeń z pracy 
w rosyjskim powiecie zyzdrońskim, pisał: były tam 3 rewiry i 8 posterunków felczerskich; 
felczer pomagał na miejscu, lekarz raz w miesiącu objeżdżał posterunki, udzielając porad 
chorym . Funkcjonował tam szpitalik na 10 łóżek z apteką . Wadą była bezpłatna pomoc, 
tworzył się nadmiar chorych przy niskim autorytecie lekarza (nie ceni się nic darmowego) . 
Zdaniem doktora Biegańskiego wada bezpłatnego ambulatoryjnego leczenia widoczna jest 
także w fabrykach . Lepszy, jego zdaniem, jest system oparty na szpitalach . Szpital zapewnia 
lepsze leczenie niż dom bez warunków sanitarnych . Odstrasza chorych stan szpitali, brak 
higieny, brak przyjaznej troski, przepełnienie; inwestować trzeba w nowe obiekty . Szpitale 
powinny być odpłatne (bezpłatne tylko dla biednych) . Wg wyliczeń Biegańskiego w guberni 
piotrkowskiej (bez Łodzi) trzeba wybudować 3 duże szpitale (150-200 łóżek): w Sosnow-
cu, Piotrkowie i Częstochowie (3 oddziały: chirurgia, wewnętrzny i weneryczny), szpital dla 
obłąkanych i szpitale powiatowe po 30 łóżek; dodatkowo przynajmniej 3 przytułki położ-
nicze . Przy dużych szpitalach możliwe jest szkolenie pielęgniarzy . Ze środków publicznych 
udzielane powinny być dotacje dla lekarzy na leczenie biednej ludności10 .

IV
Władze Królestwa Kongresowego nie były zainteresowane budową i prowadzeniem szpi-
tali . Doktor Biegański pracował w tzw . „szpitalu”, zbudowanym w latach 30 . XIX w ., gdzie 
9 S . Nowak, Z moich wspomnień. Część 2, Częstochowa (lipiec 1902-lipiec 1914), Częstochowa 1933, s . 47 .
10 Wł . Biegański, Organizacja ziemska pomocy lekarskiej, „Czasopismo Lekarskie” 1906, nr 2, s . 1 .



98

HISTORIA W GALERII

54 częstochowski magazyn literacki

nie sposób było zapewnić minimum standardów higienicznych, niezbędnych dla leczenia . 
Nowy szpital, na wydartych Warcie bagiennych terenach, powstał z inicjatywny i dzięki fun-
duszom prywatnym częstochowskich Żydów . Problemem był nie tylko brak właściwych, 
zgodnych ze standardami sanitarnymi, szpitali; trzeba było przełamać społeczne wobec nich 
uprzedzenie . Śmiertelność dzieci i kobiet przy porodzie statystycznie porównywalna była 
do umieralności żołnierzy na froncie . Powód tego był oczywisty: brud, smród, ciemnota . 
Ale wytłumacz chłopu, że żona powinna rodzić w higienicznych warunkach szpitalnych, 
pod nadzorem lekarza i wykwalifikowanej akuszerki, a nie na brudnym barłogu, rzuconym 
na pokrytą kurzym gównem glinianą polepę, z pomocą pijanej babki-znachorki . Na takie 
tłumaczenie i chłop, i jego żona wzdrygną się z oburzeniem, bo w szpitalach (przytułkach) 
to „jeno kurwy i przeskoczki” rodzą .

Cóż jednak dziwić się rodzinie chłopskiej, skoro związek między warunkami sanitarnymi 
a zdrowiem dopiero – z wielkim trudem – przebijał się do świadomości wykształconych elit . 
Lata 80 . XIX w ., lata rozwoju praktyki lekarskiej doktora Biegańskiego, to czas medycznej 
rewolucji . Z jednej strony wielki ruch higieniczny, stworzony w Niemczech i Austrii przez 
Virchowa i Petterhoffera, którego apostołami w Polsce byli Bolesław Prus, doktor Stanisław 
Markiewicz i Józef Polak; z drugiej strony „rewolucja bakteriologiczna”, odkrycia Pasteura 
i Kocha, przeszczepiane na obszar Królestwa przez Odo Bujwida . 

Prawdziwy jednak postęp w bakteryologii zaczął się dopiero od czasu, kiedy 
Koch zapoznał świat naukowy z opracowaną przez siebie metodą badań bakte-
ryologicznych, tj . od r . 1880 . Odtąd każdy rok przynosił nowe odkrycia na polu 
etyologii chorób zakaźnych . Jak tylko odkrycia te ustaliły w nauce pojęcie o pa-
sożytniczem pochodzeniu chorób zakaźnych, zaraz powstało pytanie: w jaki 
sposób bakterye chorobotwórcze działają na ustrój? (…) Był to punkt zwrotny 
w nauce niezmiernej doniosłości, albowiem wobec nowych odkryć naukowych 
nie można już było poczytywać za istotę choroby zmian anatomicznych, znaj-
dywanych w ustroju, lecz raczej obecność pewnych substancyi chemicznych 
(…) Kończący się wiek XIX pozostawił przyszłym stuleciom kiełkującą ideę, 
która okaże się zapewne również płodną w następstwa, jak była ongi idea ana-
tomii patologicznej i lokalizacyi chorób . Aby ideę tę zapłodnić, wiek przyszły 
odnaleźć musi właściwą metodę badania; bez tego i ona pozostanie jałową, 
podobnie jak anatomia patologiczna, która dopóty nie wydawała owoców, do-
póki Bichat nie natchnął jej nowem życiem przez zastosowanie odpowiedniej 
metody badania . Gdyby mi wolno było wyrazić tu moje osobiste przypusz-
czenie, to powiedziałbym, że metoda ta będzie doświadczalną, opartą na mi-
krochemii . Za pomocą odczynów mikrochemicznych będziemy kiedyś poszu-
kiwali w komórkach zmian, zachodzących pod wpływem rozmaitych podniet 
chemicznych . Będziemy rozpatrywali zmiany dynamiczne, a nie statyczne, jak 
czyni współczesna anatomia patologiczna11 .

Każda rewolucja wspierana jest i potęgowana fanatyczną wiarą wyznawców . Nie inaczej 
było z rewolucją bakteriologiczną . Gdy zapowiedziano w 1883 r . ogłoszenie w Berlinie wy-
ników badań prowadzonych przez Roberta Kocha nad zarazkami gruźlicy, do stolicy Prus 
zjechało się kilkaset tysięcy „wierzących w zbawienie” suchotników . Odkrycia Pasteura, 
Kocha, Ehrlicha, Rouxa, Yersina, teoria fagocytów Miecznikowa, wszystko to utwierdza-
11 Wł . Biegański, Główne prądy w medycynie XIX wieku, „Krytyka Lekarska” 1901, nr 1, s . 6 .
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ło w ludziach wiarę, że już wkrótce – dzięki nauce – zniknie problem chorób zakaźnych; 
człowiek pokona „Jeźdźca na białym koniu” z wizji św . Jana . Zapominano o ograniczoności 
i niedoskonałości wszelkich działań ludzkich, odrzucono pokorę, niezbędną wobec sił natu-
ry . Ostrzegał naukowy autorytet, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Henryk Fryderyk 
Hoyer, pisząc w „Krytyce Lekarskiej”: 

Bezwzględne pewniki wiedzy właściwie jednak nie istnieją, albowiem wszyst-
kie nasze wiadomości, drogą empiryczną zbierane, polegają tylko na przypusz-
czeniach, mniej lub więcej dokładnie uzasadnionych . (…) Lecz przypuszcze-
nia, które w doświadczeniu bezustannie i stale się sprawdzają, nabierają dla nas 
znaczenia pewników, czyli niewzruszonych praw ogólnych, na których opiera-
my dalsze rozumowania i plany najpoważniejszej działalności12 .

Sceptyczny wobec metod „czystej nauki” był także Wł . Biegański . Pisał we wstępie 
do swoich Myśli i aforyzmów o etyce lekarskiej: 

Wiek XIX wyrył na naszej nauce wyraźne piętno; w tym dopiero wieku me-
dycyna z dumą przybrała nazwę naukowej, opartej na ścisłym doświadczeniu . 
Naukowa medycyna troszczyła się tylko o cele naukowe naszej sztuki . Tylko 
nauka, wyprowadzona mozolnie z doświadczeń, może choremu wrócić zdro-
wie, a chory przecież niczego więcej nie wymaga . Tam, gdzie choremu zdro-
wia wrócić nie możemy, jesteśmy przynajmniej w stanie powiedzieć mu pew-
ną diagnozę, przepowiedzieć czekający go los . (…) Wobec celów nauki los 
jednostki jest niczem . Co szkodzi, że przy dokonywaniu śmiałego rękoczynu 
chirurgicznego nieszczęśliwi chorzy szpitalni mrą setkami, jeżeli te niepowo-
dzenia wpływają na następne wyrobienie techniki operacyjnej? Co szkodzi, 
że szczepiąc syfilizm, zaszczepiamy ciężką chorobę zdrowym dotychczas lu-
dziom, jeżeli tym sposobem rozświetlona zostanie kwestia zaraźliwości syfili-
su? Tym sposobem powstał fanatyzm nauki, podporządkowujący nawet życie 
ludzkie celom naukowym . Fanatyzm ten krzewiono otwarcie z najznakomit-
szych katedr i pracowni uniwersytetu13 .

Osoba więc chorego, która prawie zupełnie ginęła w dawnym anatomicznym 
poglądzie na chorobę, musi odzyskać swe prawa . Lekarz nie będzie widział 
przed sobą tylko chorego narządu, lecz chory ustrój, chorego człowieka . Nie-
wątpliwie takie przemieszczenie naukowego punktu ciężkości musi wpłynąć 
na poglądy etyczne w naszej nauce . Przede wszystkim zachwiana będzie przy-
jęta obecnie zasada, że nauka jest wszystkim w sztuce leczenia . W naszej terapii 
posiadamy szczupły bardzo zasób bezwzględnie pewnych faktów; powodzenie 
więc w leczeniu nie zawsze zależy od wskazań naukowych terapii, lecz w ol-
brzymiej większości od wpływu psychicznego, jaki lekarz wywiera na chorego14 . 

 
Ta sceptyczna ostrożność nie zmieniała uznania dla odkryć bakteriologicznych . W tej 

swojej częstochowskiej prowincji, w mieście dalekim od świateł uniwersyteckich centrów, 

12 H .F . Hoyer, O krytyce lekarskiej, „Krytyka Lekarska” 1898, nr 1, s . 1 .
13 Wł . Biegański, Myśli…, s . 5 .
14 Wł . Biegański, Myśli…, s . 9 .
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stworzył Biegański własną pracownię badawczą; dzięki wymianie doświadczeń z innymi 
ambitnymi badaczami z częstochowskiego Towarzystwa Lekarskiego, możliwe stały się 
rzeczy niemożliwe . Owocem tego był dwutomowy podręcznik o chorobach zakaźnych, 
zawierający zarówno doświadczenie poprzednich pokoleń, jak i wyniki najnowszych badań 
(w tym własnych doktora z Częstochowy) . W ten sposób możliwe było wskazanie najlep-
szych metod zapobiegania i terapii, przy jednoczesnym udowodnieniu szkodliwości niektó-
rych przesądów, od wieków utrwalonych w medycynie . 

Cóż tu zresztą kryć: nasze podejście do chorób zakaźnych w niewielkim stopniu zmie-
nia się od średniowiecza; nasz sposób postępowania dyktowany jest strachem „przed groź-
nym, nieznanym”, sprowadzając się nie tyle do leczenia chorych, lecz ich izolowania, wy-
tępienia, w obawie o zarażenie zdrowych . W średniowieczu ryglowano w obawie „przed 
zarazą” bramy miast, wyrzucano z nich potencjalnych zarażaczy (prostytutki, żebraków, 
złodziejaszków i innych ludzi „luźnych”), a na tych banitów bezlitośnie polowało chłop-
stwo, ścigając i ubijając jak dzikie zwierzęta . Ze średniowiecza pochodzą także rytuały 
odkażania siarką i przebłagiwania Boga Zarazy składaniem ofiar z „kozłów ofiarnych” . 
A przecież nie tędy droga, rolą lekarza jest służba choremu, a nie zabezpieczania się przed 
chorym . Doktor Franciszek Grodecki, wskazując na nagminne unikanie szpitala, pisał: 
„Chorego nie przymusza cierpienie, nie czuje się obłożnie chorym, gospodyni nie zosta-
wi domu i dzieci, gospodarz pracy zarobkowej . Ludzie nie zdają sobie sprawy ze złowro-
giego charakteru choroby i zarażają innych”15 . Emanuel Sonnenberg wyraźnie wskazywał, 
że „udział chorego w rzeczach dotyczących jego zdrowia i życia stanowi jego nietykalne 
prawo”16 . Z tego względu lekarz powinien informować chorego o zabiegach, jakie ma za-
miar podjąć, ostateczna decyzja o sposobie terapii leży po stronie chorego . Nie wolno ludzi 
bez ich zgody umieszczać w szpitalach, nie wolno przymusowo szczepić . 

Lew Tołstoj w jednem ze swych dzieł (Sonata Kreuzera) krytykuje surowo 
działalność lekarzy jako antyspołeczną . Przytaczając przykład postępowania 
lekarzy wobec chorób zaraźliwych, zwykłych rad udzielanych co do izolacji 
chorych, widzi w tym szerzenie pojęć grubego egoizmu . Wmawiając w oto-
czenie chorego obawę przed zakażeniem, lekarz szarpie węzły rodzinne, po-
budza egoistyczny instynkt samozachowania, ostudza współczucie i miłość 
bliźniego . Jest w tem zdaniu niewątpliwie dużo prawdy . Nikt z nas nie za-
stanawiał się nad tem, ile szkody przynieść może pod względem społecznym 
szerzenie pewnych naukowych mniej lub więcej uświadomionych poglądów17 . 

Nie powinniśmy więc my, lekarze, grozić wciąż laikom lasecznikami, 
co do których ogół średnio, a nawet i wyżej ukształcony ma często najdzi-
waczniejsze pojęcia, lecz powinniśmy z naciskiem zaznaczać, iż racyonalne 
wychowanie fizyczne, odpowiednie warunki bytu, najdzielniej zabezpiecza-
ją młodzież, a następnie osoby dorosłe od szkodliwości chorobotwórczych 
drobnoustrojów, i że człowiek zdrowy, dobrze się odżywiający, śmiało cho-
dzić może po ulicach i ogrodach nawet tam, gdzie chadzają suchotnicy18 . 

15 Fr . Grodecki, Kilka uwag w sprawie walki z syfilisem na prowincji, „Czasopismo Lekarskie” 1901, nr 7, s . 18 .
16 E . Sonnenberg, Granice władzy lekarskiej ze stanowiska prawnego i etycznego, „Czasopismo Lekarskie” 1900, nr 

8, s . 21 .
17 Wł . Biegański, Myśli…, aforyzm XXIII, s . 48 .
18 St . Kopczyński, Medycyna przed sądem humorystyki, „Krytyka Lekarska” 1900, nr 10, s . 3 .



101

HISTORIA W GALERII

54częstochowski magazyn literacki

Obawa przed zakażeniem bywa często przyczyną najdzikszego egoizmu 
i niehumanitarnego postępowania z chorymi: żony boją się pielęgnować 
chorych mężów, dzieci nie dochodzą do chorego ojca i odwrotnie . Niejeden 
chory ginie wprost ze strachu, widząc, jak od razu wszyscy opuszczają go, 
jak najbliżsi nawet obawiają się pić lub jeść z tych samym naczyń, co on, jak 
brzydzą się serwetką jego . (…) Rodzina, w której dziecko zapadło na jakąś 
chorobę zakaźną, zostaje odciętą od świata całego: najbliżsi znajomi i krew-
ni zrywają z nią wszelkie stosunki, sąsiedzi nie biorą i nie pożyczają od niej 
niczego, pater familias nie może sobie miejsca znaleźć z nudów, bo go nawet 
na winta nie zapraszają, wszystkie dzieci nie chore – a bywa ich często spo-
ro – rozsyła się po różnych punktach miasta do dziadków, babek, starych 
ciotek lub do ludzi zupełnie obcych, lecz bezdzietnych; dzieciom tym dzieje 
się krzywda, nie mają bowiem tych wygód i tej opieki, co u siebie w domu, 
ale za to nie tracą wcale szans . . . zarażenia się tam, gdzie szukają schronienia, 
tą samą chorobą, od której uciekły lub inną jakąś, jeszcze gorszą . A dyabeł 
nie jest wcale tak straszny, jak go malują; zarażenie się chorobami nie jest 
znowu tak łatwe, jak się zdaje, i cała ta sprawa zupełnie inaczej wygląda przy 
oświetleniu krytycznem, jeżeli odrzucimy szablonowy terroryzm . (…) Ten 
sam lekarz – pedant, który urządza srogą kwarantannę dla całej rodziny, 
gdy u jednego z jej członków zjawi się choroba zakaźna, nie przestaje jednak 
odwiedzać wszystkich swoich pacyentów, kiedy jego własne dziecko w domu 
zapadnie – i bezwarunkowo nie powinien przerwać praktyki . Tak samo 
więc, jak lekarz potrafi poradzić sobie samemu w takich wypadkach, powi-
nien również radzić i pacyentom swoim: miara powinna być jedna i ta sama 
dla wszystkich19 . 

V
Strach i przesądy nie powinny dyktować metod terapii w chorobach zakaźnych . Ważna jest 
wiedza i doświadczenie, ale ponad tym najważniejsza jest etyka . Pisał Biegański: 

Najpierw potrzeby społeczne, a następnie współczucie . Z potrzeb społecz-
nych wyrosły prawa, ochraniające byt jednostki drogą ograniczenia jej swo-
bód . Z współczucia wynikają ideały etyczne, które mają również, jak prawa 
społeczne, dobro ogólne na celu, lecz dążą do niego nie przez kary, ale przez 
pobudzanie współczucia i popędów stąd wynikających . Pomiędzy więc pra-
wami społecznymi a ideałami etycznymi istnieje wyraźna genetyczna różni-
ca . Prawa społeczne są wynikiem potrzeb, ideały zaś etyczne są następstwem 
wrodzonego człowiekowi i przez życie towarzyskie rozwiniętego współczucia, 
inaczej altruizmu lub sympatyi . (…) Ideały etyczne są zawsze wyższe od praw 
społecznych . Społeczeństwo, które zbudowane zostało na prawach tylko, jest 
bądź co bądź społeczeństwem słabem; takie społeczeństwo łatwo się rozpada 
pod wpływem jakiegokolwiek nieszczęścia społecznego i rozluźnienia węzłów . 
Przeciwnie, jeżeli w społeczeństwie żywe są ideały etyczne, to i największe 
klęski nie są w stanie zachwiać jego bytem20 .

19 Z . Kramsztyk, Bakteriofobia, „Krytyka Lekarska” 1902, nr 2, s . 3 .
20 Wł . Biegański, Myśli…, s . 17-18 . 
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Lekarz w etyce Biegańskiego służy dobru człowieka . Jego umiejętności, wiedza, doświad-
czenie, to tylko narzędzia służące temu; on nie walczy z poszczególnymi chorobami, on nie 
naprawia uszkodzonych organów – jego celem nadrzędnym jest przywrócenie do zdrowia 
i utrzymanie w zdrowej kondycji całego ludzkiego organizmu . Człowiek jest jednak istotą 
stadną, społeczną; nie da się wyizolować go z otoczenia . A zatem, czy lekarz, służąc dobru 
jednostki, może zamykać oczy na wpływ owego otoczenia? Lata 80 . XIX w . to nie tylko 
rewolucja w medycynie; to przede wszystkim okres „wielkiego wstrząsu”, rozwoju wielkiego 
przemysłu, a w ślad za tym rozwoju wielkich miast . W czasie bytności Biegańskiego Czę-
stochowa podwoiła liczbę swoich mieszkańców . Przestała być prowincjonalnym miastecz-
kiem pod Jasną Górą, w miejsce rękodzielniczych zakładów, produkujących koziki, paski 
i piwo, powstały wielkie fabryki włókiennicze i metalurgiczne . Tempo rozwoju było iście 
amerykańskie, ale ta dynamika zwielokrotniła problemy społeczne . Za przyrostem nie na-
dążała budowa podstawowej infrastruktury . Dla mieszkańców blisko stutysięcznego ośrod-
ka zabrakło systemu zapewniającego zdrową wodę pitną; kanalizację zastępowały otwarte 
rynsztoki, zwały niezabezpieczonych odpadów zanieczyszczały podwórka i ulice, brud był 
wszechobecny, wraz z pyłem wciskał się do płuc mieszkańców . Trzy czwarte z nich żyło 
w prymitywnych, slumsowych budynkach, przesiąkniętych wilgocią; w jednej izbie gnieździ-
ło się po kilka osób . Przemysł nie przejmował się swą szkodliwością wobec najsłabszych: 
pracujących kobiet i dzieci . W fabryce zapałek młode dziewczęta wdychały trujące opary 
siarki, w tkalni pył bawełniany uniemożliwiał oddychanie, w farbiarni obcowano z wyzie-
wami arszeniku .

Czy lekarz ma zamknąć oczy na warunki niszczące zdrowie ludzi, na warunki zapra-
szające wręcz zarazę do zniszczenia populacji? Czy jest możliwe zapewnienie dobrostanu 
zdrowotnego nawet tych bogatych, których stać na leczenie, gdy nędza wokół rozlewa się 
zaraźliwością? Czy w takim wypadku nakaz etyczny, będący podstawą służby medycznej, nie 
wymaga rozszerzenia publicznych obowiązków lekarzy? 

W ślad za wzorcami niemieckimi, gdzie Virchow i Petterhoffer upowszechnili wartość 
zdrowych warunków życie, zmieniało się myślenie polskich lekarzy: 

Zadania lekarza nie powinny się ograniczać do leczenia chorych . Ważniejszem 
dlań zadaniem w przyszłości będzie zapobieganie chorobom, a jednem z naj-
ważniejszych to zawód pedagogiczny . Lekarz będzie pilnie czuwać nad zdro-
wiem dzieci i kształcącej się młodzieży, nie pozwoli jej zbytnio obciążać pracą, 
a prócz tego będzie nauczał hygieny, która może stanie się kiedyś w szkołach 
tem, czem jest dzisiaj nauka katechizmu i religii . Nie dość jednak rozwoju na-
uki, trzeba i rozwoju całych społeczeństw, aby nauka mogła istotne przynosić 
owoce . Bo i cóż pomogą wszelkie udoskonalenia, mające na celu ochronę ro-
botników w przemyśle, skoro ich fabryki nie wprowadzą; co pomogą wszelkie 
rady hygieniczne, skoro się do nich ludzie stosować nie mogą lub nie chcą . (…) 
Medycyną przyszłości będzie medycyna społeczna, mająca na celu ochronę 
zdrowia jak najszerszych warstw21 .

Jeżeli zła woda sprzyja rozwojowi cholery, na którą także jeszcze środka nie 
ma, to środkiem ochronnym będzie unikanie podejrzanej wody; jeżeli nagro-
madzenie ludzi w ciasnem pomieszczeniu, w złych warunkach, dopomaga wy-
buchowi epidemii tyfusu wysypkowego, to ważnem dla ochrony pojedyńczych 

21 A . Wrzosek, O kierunkach we współczesnej medycynie, „Krytyka Lekarska” 1900, nr 12, s . 6 .
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jednostek od tej choroby będzie otrzymanie przez nich dobrych warunków 
życiowych itd . (…) Sprawa zapobiegania chorobom zaczęła należeć nie tyle 
do właściwej medycyny, ile do hygieny, nauki nie tyle lekarskiej, ile społecznej, 
nauki, która rozwinęła się głównie w stuleciu bieżącem, a w ostatnich dziesiąt-
kach lat rozwija się coraz bardziej i zdobywa coraz większe znaczenie22 .

Jesteśmy obecnie świadkami pewnych zmian zasadniczych, jakim ulega stano-
wisko lekarza, zakres jego wpływu w społeczeństwie, zakres jego obowiązków 
zawodowych . Do niedawna bowiem sprawa pojedyńczego chorego osobnika, 
sprawa zdrowia danej jednostki, stanowiły granicę horyzontu zadań zawodo-
wych lekarza; była to działalność natury prywatnej przeważnie . Ostatnie dzie-
siątki lat wyznaczają lekarzowi coraz szerzej zakreślony udział w zbiorowem 
życiu społeczeństwa . Dawniej życie publiczne, ustrój państwowy, bieg stosun-
ków międzyludzkich mało korzystały ze współdziałania lekarza . ( . . .) Zupełnie 
inne stanowisko zajmuje lekarz dziś, bo jest niezbędnym już funkcjonarjuszem 
społecznym, a wiedza jego wywiera wpływ znaczny na kształtowanie się spo-
łeczeństw dziewiętnastego wieku ( . . .) . Postęp nauki wysunął na plan pierwszy: 
zapobieganie chorób i higienę . Gruntem rozwoju chorób są nieodpowiednie 
warunki mieszkaniowe, żywieniowe, warunki pracy, wyczerpanie itd . ( . . .) Prze-
pisy hygieny osobniczej, makrobijotyka lat ubiegłych, ustępują miejsca hygie-
nie publicznej, a lekarz wolno praktykujący – lekarzowi gminnemu, lekarzowi 
związków dobroczynnych, lekarzowi fabrycznemu, kolejowemu, szkolnemu 
itp . (…) Upaństwowienie ( . . .) opieki nad zdrowiem, upaństwowienie opieki 
nad chorymi – oto rys zasadniczy tej zmiany23 –

– głosił artykuł wstępny zapowiadający postanie w Łodzi „Czasopisma Lekarskiego”, współ-
tworzonego przez doktora Biegańskiego . 

Idea medycyny społecznej, idea zdrowia publicznego stała się zaczynem i treścią działań 
częstochowskiego oddziału Towarzystwa Higienicznego . Postęp techniczny i postęp spo-
łeczny powinny służyć dobru człowieka . Wiedza medyczna przyniesie nowe odkrycia, nowe 
metody leczenia śmiertelnych chorób; wiedza inżynieryjna pomoże zaprojektować zdrowe 
domy, zdrowe miasta, zdrowe wsie, zdrowe fabryki . Ważna tu jest współpraca, w tym wpływ 
lekarzy na poprawę warunków, w których żyje i pracuje człowiek . Przyszły minister zdrowia, 
sportretowany przez Żeromskiego jako doktor Judym, Tomasz Janiszewski, z emfazą przed-
stawiał swoją wizję „szklanych domów”:

Celem odbudowy kraju jest dostarczenie ludziom należytego mieszkania 
i odpowiednich siedzib; chodzi o to, aby raz przecie usunąć nieodpowiednie 
mieszkania, złe ich położenie, brak czystości, żeby w ogóle niehygieniczne wa-
runki naszych miast, miasteczek i wsi przestały być plagą dziesiątkującą nasz 
naród, prowadzącą go do zwyrodnienia, żeby stworzyć naszemu narodowi jak 
najlepsze warunki rozwoju . (…) Wykąpmy brudasa, na którym tkwi parę mili-
metrów brudu i żyje cała fauna, ubierzmy go schludnie, dajmy mu dostateczne 
pożywienie, ludzkie mieszkanie, możność pracy i dobre słowo, a podniesiemy 
go tem samem moralnie, obudzimy w nim godność ludzką, stworzymy w ten 

22 E . Biernacki, Istota i granice wiedzy lekarskiej, Warszawa 1899, s . 70-71 .
23 [artykuł wstępny], „Czasopismo Lekarskie” 1899, nr 1, s . 18 .
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sposób zadowolonych obywateli kraju, zmniejszymy liczbę próżniaków, włó-
częgów, przestępców, zmniejszymy bezmyślność tłumów .(…)
Dla każdego mieszkańca Polski:
1) Prawo do słońca, ruchu, światła i czystego powietrza,
2) Przynajmniej 100 litrów dobrej wody dziennie,
3) Jedna kąpiel tygodniowo,
4) 5 m³ przestrzeni w mieszkaniu24 . 

Tylko tyle i aż tyle . Dla każdego słońce, ruch, światło, czyste powietrze, higieniczne 
warunki życia i pracy . Dla każdego przynajmniej owo minimum zapewniające przeży-
cie w dobrej kondycji zdrowotnej . Nie jest to wiele, zważywszy, że potencjał państw, ich 
znaczenie polityczne i gospodarcze zależne są przede wszystkim od wielkości zdrowych 
i wykształconych zasobów ludzkich . Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy . . . stwórzmy więc 
warunki, byśmy mogli żyć .

Jest, niestety, w genach ludzkich zakodowany instynkt samobójczy . Dochodzi on 
do głosu, dyktuje zbiorowe szaleństwo, gdy zanika równość tempa trzech form postępu: 
technicznego, społecznego i moralnego . Postęp techniczny może nam oferować najwspa-
nialsze wynalazki, społeczny upowszechnić demokrację; ale to wszystko ma sens, gdy jed-
nocześnie ludzie staną się lepsi – w sensie etycznym . Bo inaczej demokracje będą mordo-
wać się wzajemnie z użyciem najlepszych wynalazków .

Wojny międzynarodowe to sromota rodzaju ludzkiego . Boć jeśli naród w imię 
najpodnioślejszych uczuć i obowiązków orężem krwawym broni praw naj-
świętszych ojczyzny swojej – toć sromotą jest rodzaju ludzkiego, że są pań-
stwa, narody, które dzikiem krzywdzeniem do obrony tej szlachetnej zmusza-
ją . Cierpienie fizyczne osobnika, jak poniżej jeszcze raz wyraźniej zaznaczyć 
nam wypadnie, to najdonioślejsze zjawisko na tym padole życia ludzkiego, 
ale rodzaj ludzki, nawet ten najcenniejszy jego odłam, świat uznający ideał 
chrześcijaństwa, nie chce widzieć tego i tem samem uznać, że drugiem najdo-
nioślejszem zjawiskiem na tej ziemi jest miłosierdzie i najwyższe współczucie 
dla męki bliźniego25 .

W trzecią zimę wielkiej wojny białych ludzi doktor Władysław Biegański na ulicach 
Częstochowy oglądał obraz bankructwa idei, w którą wierzył . Nadchodził zmierzch, 
czas spisania testamentu . To co ważne, to co chciał przekazać w spadku, zostało znisz-
czone szaleństwem wojny . Nic, co zbudowane i napisane, nie okazało się trwałe, gdy za-
grały armaty i „maszynki” Maxima; człowiek okazał się niegodnym tego, by żyć, jego 
rolą było umierać na „polach chwały” . Jaką wartość może więc zostawić stary lekarz, któ-
rego świat się rozleciał? Może jedynie szczyptę nadziei, szczyptę przekonania, że po tym 
szaleństwie przyjdzie normalność . Kochaj bliźniego jak siebie samego, wtedy twoje życie 
jest coś warte .

24 T . Janiszewski, O wymogach zdrowotnych przy odbudowie kraju. Odczyt 29.05.1916 r na posiedzeniu Rady Tow. 
Higienicznego, Warszawa 1916, s . 8 [odbitka Zdrowie] .

25 H . Nusbaum, Pogląd ogólny i stanowisko społeczne zawodu lekarskiego, Warszawa 1924, s . 3 .
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13 września we wsi Stefankowice (daw-
niej Stepankowicze) koło Hrubie-

szowa odbędzie się uroczystość z okazji 
100-lecia odparcia ataku sołdatów Bu-
dionnego przez polskich artylerzystów 
i piechotę . Gospodarze zaprosili na te 
obchody delegację Miasta Częstochowy, 
bo wśród wspominanych bohaterów tej 
bitwy będzie nasz krajan, plutonowy Ro-
man Zych, odznaczony wówczas Krzy-
żem Virtuti Militari . W święcie weźmie 
też udział Jan Pydziński, który opowie-
dział nam historię swojego dziadka . 

W Centralnym Archiwum Wojsko-
wym Pydziński znalazł sporo informacji 
o swoim przodku . Obok fotografii Ro-
mana Zycha są też oficjalne opisy jego 
dokonań . Do wniosku o nadanie Krzyża 
Virtuti Militari (podpisanego m .in . przez 
gen . Władysława Sikorskiego, dowódcę 
3 . Armii) dołączone jest lakoniczne za-
świadczenie, przedstawiające dokonania 
artylerzysty, ale też obszerniejszy opis (przytaczamy w formie oryginalnej): 

„Podczas bitwy pod Stepankowiczami dn . 5/IX 20, podczas akcji wł . w celu 
odrzucenia za rz . Bug kawalerji Budionnego przerwała się przez dużą lukę 
pomiędzy kompanjami 15 . pp na południe od wsi Annopola i nie spotykając 
oporu, szarżował wprost na baterię, która stała przy drodze we wsi Stepan-
kowicze, omijając folwark Stepankowicze z 2-ch stron . W tym krytycznym 
momencie, podczas ogólnego popłochu i ucieczki taborów – plutonowy 
Roman Zych, którego działo było najwięcej wysunięte na lewym skrzyd-
le, na rozkaz dowódcy baterii otworzenia szybkiego ognia, z nadzwyczajną 
zimną krwią, pod silnym ogniem karabinów, rzucił się do działa, wykręcił 
go w stronę nieprzyjaciela i uspakajając i zachęcając osobistym przykładem 
obsługę, otworzył bardzo skuteczny ogień, celując wprost . Skutkiem tego 
w znacznej mierze przyczynił się do odrzucenia nieprzyjacielskiej kawalerii 
z dużymi dla niej stratami . W kierunku jego strzałów kilkanaście rannych 
i zabitych, w tem pułkownik i komisarz, oraz 30 trupów koni” .

W rodzinie bohatera zachował się inny przekaz na temat nagrodzonego czynu . We-
dług niego Krzyż przyznany został za… niewykonanie rozkazu . Dowódca zwiadu kazał 
otworzyć ogień z dział do bolszewików . Częstochowianin obliczył, że ostrzał zniszczyłby 

Tadeusz Piersiak

ZATRZYMAŁ BUDIONNEGO

Roman Zych (1898-1953), foto wikipedia.org
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polską piechotę . Rozkazu więc nie wykonał, mimo że oficer groził mu ścięciem głowy 
szablą . Dowódca został jednak zrzucony z konia i obezwładniony przez żołnierzy . Potem 
okazało się, że był bolszewickim szpiegiem .

Dość jednak, że Zych został nie tylko odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari klasy piątej (rozkazem nr L48 Dowództwa 3 . Armii, podpisanym 
przez gen . Władysława Sikorskiego), ale też był awansowany na plutonowego (dowódcę 
działonu) w swojej 1 . Baterii 9 . Pułku Artylerii Lekkiej .

– W Archiwum jest jeszcze jeden, wcześniejszy wniosek o nadanie tego najważniej-
szego odznaczenia wojennego mojemu dziadkowi – mówi Jan Pydziński . Nie wiemy, cze-
mu nie został przyjęty mimo rekomendacji kilku oficerów i gen . Sikorskiego .

„Plutonowy Zych – czytamy we wspomnianym dokumencie – w dniu 24/
VI/20 r . podczas odwrotu, gdy pluton przemaszerował o godz . 2 . w nocy 
do wsi Wielkie Awciuki ( . . .) i rozlokował się na wypoczynek, u wylotu dro-
gi do Golewicz, o godz . 5-tej został poderwany strzałami i krzykiem „hura” 
piechoty, która w sile 300 ludzi doszła lasami na 4 km poza własną linię i za-
atakowała wieś od tyłu . ( . . .) Wówczas plutonowy Zych pod bardzo silnym 
ogniem karabinów pierwszy rzucił się do działa, a zastępując celowniczego, 
wymierzył i na dany rozkaz kilkakrotnie celnymi strzałami wymiótł szyk 
z ulicy, rozbijając im karabin maszynowy, wskutek czego zdezorientowany, 
pozostawiwszy zabitych i rannych, cofnął się . A następnie przy powtórnych 
atakach podczas całego trwania walki aż do nadejścia posiłków plutonowy 
Zych z własnej inicjatywy bezustannie, wśród silnego ognia, sam podnosił 
do działa pociski z dalej stojącego jaszcza” .

Przyznać jednak trzeba, że II Rzeczpospolita pamiętała o swoich bohaterach . Kiedy 
Roman Zych wrócił do rodzinnych Brzezin Wielkich, dostał propozycję osiedlenia się 
w okolicach Równego (obecnie teren Ukrainy), gdzie czekały na niego 24 hektary ziemi . 
Na tę propozycję nie zgodziła się jednak rodzina kombatanta . Na ich miejsce pojechali 
mieszkańcy Myszkowa . Kawaler Orderu Virtuti Militari dostał w zamian posadę maga-
zyniera na dworcu PKP i być może jakieś pieniądze, bo wkrótce kupił grunt w Kawodrzy 
Górnej .

– Mama opowiadała mi, że utrzymywali z myszkowianami kontakt – dodaje Pydziń-
ski . – Dziadek miał bezpłatne bilety kolejowe, więc jeździli pod Równe i z tamtejszego 
sadu przywozili całe skrzynie jabłek . Niestety, tamta rodzina podczas II wojny światowej 
została wymordowana przez UPA, co przecież mogło stać się losem moich bliskich . Po-
dobno tylko jedna osoba wróciła do Myszkowa .

Roman Zych (urodzony 10 lipca 1898 r .) zmarł w wieku 55 lat . Pochowany został 
na Zaciszu . Najwyraźniej magia munduru działała na córkę, która wyszła za mąż za Al-
fonsa Pydzińskiego, żołnierza 79 . Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich (od sierpnia 
1939 roku 25 . Pułku Piechoty) . Został on odznaczony medalami „Za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939” oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 .

Jan Pydziński, wnuk bohatera, wyznaje zaś, że nawet unitarki nie przeszedł . Do ba-
dania przeszłości skłoniło go w latach 90 . ubiegłego wieku zdjęcie dziadka z Krzyżem 
w klapie .

– Gdy wpadło mi w ręce, byłem już na emeryturze – opowiada . – Wróciły do mnie 
niejasne napomknięcia babci i mamy o zasługach dziadka w wojnie polsko-bolszewickiej, 
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o zakopanych w ogródku pamiątkach po nim . Pamiątkach, którymi chwalić się w wojen-
nym i powojennym okresie życia Romana Zycha nie było bezpiecznie . Moi wujowie wy-
kopali Virtuti Militari i legitymację ze zniszczonym zdjęciem . Stało się to zapalnikiem 
moich historycznych poszukiwań . Zacząłem żałować, że życie zawodowe i rodzinne nie 
pozwoliło mi wcześniej rozpytać mamę oraz innych świadków tamtych czasów .

Pomógł Internet . W nim częstochowianin szczęśliwie trafił na ślad wystawy w Muze-
um Regionalnym w Siedlcach . Od jej kuratorów dowiedział się, że wystawa jest już właś-
ciwie zakończona, ale za jakiś czas zostanie pokazana raz jeszcze w związku z wydaniem 
podsumowującego ją albumu „9 . Pułk Artylerii Lekkiej” . Częstochowianin podzielił się 
z autorami powstającej książki, Sławomirem Kordaczukiem i Wiesławem Słupczyńskim, 
efektami swoich poszukiwań . Dzięki temu sylwetka bohatera z Kawodrzy Górnej znalazła 
się w albumie (za Stepankowicze przyznano Krzyże 15 artylerzystom i Trąbce Pułkowej) . 
A Jan Pydziński został wymieniony w gronie tych, którym autorzy dziękowali za pomoc .

Wnuk stale zabiegał o zachowanie pamięci o bohaterskim dziadku . 6 grudnia 2017 
roku Rada Miasta Częstochowy nadała imię plutonowego Romana Zycha nowemu rondu . 
Rok później w Brzezinach Nowych (dawniej Brzezinach Wielkich) w gminie Poczesna 
odsłonięta została płyta pamiątkowa . Kopie dokumentów i fotografii mówiących o boha-
terze znalazły się w izbie pamięci (nagradzanej w konkursach) w tamtejszej Szkole Pod-
stawowej nr 2 . Również w 2018 roku we wsi Stefankowice tamtejsi mieszkańcy zasadzili 
pięć dębów nazwanych imionami pięciu artylerzystów 9 . Pułku Artylerii Polowej, od-
znaczonych Virtuti Militari, w tym częstochowianina . Dęby będą miejscem obchodów 
stulecia bitwy i całego „cudu nad Wisłą” .

*wykorzystano teksty „Gazety Wyborczej” w Częstochowie:
Tadeusz Piersiak, Będę szedł dalej jego śladami; 4 Aleja 9 XI 2012; GW 2012, nr 262, s . 4 .
Jarosław Sobkowski, Plutonowy, co bolszewika raźno bił, „Gazeta Wyborcza” w Częstocho-
wie, 2016, nr 269, s . 8 .

Legitymacja Romana Zycha, Kawalera Orderu Virtuti Militari
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„Z ogromnego bogactwa, jakie natura ukazuje ludzkim oczom, człowiek wyróżnia 
tylko te aspekty, które mają jakieś analogie z jego poszukiwaniem szczęścia” .

Stendhal

Bardzo chłodny poranek pierwszych dni jesieni . Zamglone niebo, zapłakane szyby za-
powiadają krótki dzień . Brak słońca rekompensuje co prawda ogród, który przystraja 

się w jaskrawe żółcie i ciepłe, rdzawe brązy, ale i ta paleta bez światła nie ma już właściwej 
kolorom energii . Jesień spowalnia i wycisza życie natury, zwykle niesie refleksję nad przemi-
janiem . Ten nostalgiczny jesienny dzień przywołał wspomnienie niedawno odbytej podróży 
do Włoch, krainy wyjątkowo hojnie obdarzonej słońcem . Całe bogactwo wrażeń przywio-
złam z tej podróży . Wycieczka z młodzieżą Liceum Plastycznego była lekcją historii sztu-
ki od Etrusków do współczesności, spotkaniem z dziełami wielkich mistrzów – u źródeł . 
Próbuję poukładać te wspomnienia, pozbierać moje zauroczenia i refleksje . Opisy włoskich 
wędrówek, oglądanych zabytków, skarbów, bardziej i mniej szczegółowe, wtopione w histo-
ryczne dzieje, są ogólnie dostępne w literaturze i na stronach internetowych . W mojej relacji, 
choć może bardziej osobistej, chcę wrócić do miejsc i chwil, które szczególnie zapisały się 
w pamięci . Dla wzbogacenia przekazu posłużę się wybranymi tekstami ulubionych auto-
rów, z którymi niejednokrotnie „podróżuję” . Mogłabym ograniczyć się tylko do wybrania 
fotografii z wielkiego albumu zapisanego w obiektywie w czasie tej wędrówki – ale myślę, 
że słowo dobrze komponuje się z obrazem .

A oto moje Pożegnanie lata w Toskanii .

Droga poprowadziła nas przez miasta regionów Veneto, Emilii-Romanii, do Toskanii – tam 
zatrzymaliśmy się na dłużej . Miejsce noclegowe w agroturystyce prowadzonej przez Polkę 
– urzekło mnie . Dom i okolica z typowych obrazków toskańskich pejzaży . Położone z dala 
od ruchu – na wzgórzu porośniętym winoroślami i drzewami oliwnymi – wiekowe, rustykal-
ne zabudowania dawnej winnicy czy może tłoczni oliwy, przekształcone na przytulne apar-
tamenty, otoczone żywopłotami laurowymi i krzewami rozmarynu, ukryte w gaju oliwnym, 
wymarzone na wypoczynek po dniach pełnych artystycznych wrażeń i przedeptanych kilo-
metrów w turystycznym zgiełku . 

Poranki końca lata były już chłodne, ale nie odmówiłam sobie spacerów pośród oliw-
nych drzew, których pnie przybierają przeróżne figury i kształty, trwając w niemym dialogu 
z długimi – o wschodzie słońca – cieniami, w wilgotnym powietrzu nasyconym aromatami 
ziół . Te krótkie chwile skupienia, obserwacji światła w przyrodzie, dają poczucie upojenia 
doskonałością natury .

W drodze do Toskanii zatrzymała nas Vicenza i Ferrara . Wizyta w Vicenzy śladami An-
drei Palladia – wielkiego architekta renesansu, który w swoich projektach zawarł całą wiedzę 
epoki i doprowadził ją do perfekcji – pozostawiła wielki niedosyt . Największą atrakcją mia-
sta jest drewniany renesansowy teatr autorstwa Palladia – Teatro Olimpico . Zadziwia w nim 
innowacyjność rozwiązań, a niesamowity efekt iluzjonistyczny głębi i perspektywy dekoracji 
to mistrzostwo zapierające dech w piersiach . Twórcą scenografii był Vincenzo Scamozzi . 
Mieliśmy też niewątpliwe szczęście spotkać na ulicach i placach Vicenzy, pomiędzy boga-

Magdalena Kmiecik

POŻEGNANIE LATA W TOSKANII – 2019 
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ctwem zabytkowej architektury palladiańskiej, majestatyczne rzeźby Salvadora Dali . „Szy-
bujący słoń” – z pajęczymi nogami, „Tancerka”, „Fortepian” czy „Taniec czasu” – zagościły 
tu niedawno, wpisując się znakomicie w klimat miasta, wciągając przechodnia w filozoficzne 
światy mistrza surrealizmu .

Mniej podobała mi się Ferrara – miasto bez zieleni, bez kwiatów, bez wdzięku . Zdaje się 
wypalona słońcem, zaniedbana i obca . Nie odnalazłam w niej blasku, o którym wspominają 
przewodniki . Katedra w remoncie, zamek Estense (Castello Estense) – potężna budowla re-
nesansowa z wieżami, fosą i zwodzonymi mostami – wywołuje raczej uczucie grozy i chłodu . 
Myślę, że mroczne historie tego miejsca wciąż unoszą się w powietrzu . Z niewielu obiektów, 
jakie zobaczyłam w Ferrarze, zainteresowała mnie fasada Pałacu Diamentowego, wyłożona 
małymi blokami kamiennymi w kształcie ostrosłupów, która ciekawie załamuje światło . Sy-
metria figur współgra z cieniem i chętnie poddaje się fotografii . 

Na szlaku naszych spotkań z arcydziełami sztuki minionych epok w Toskanii pierwszym 
punktem była Florencja z jej wspaniałą gotycko-renesansową Katedrą Santa Maria del Fio-
re, którą projektowali m .in . Giotto i Brunelleschi, licznymi kościołami – szczególnej pięk-
ności świątynią franciszkańską Santa Croce – Panteonem wielu osobistości . Znaleźli tam 
miejsce wiecznego spoczynku m .in . Michał Anioł, Dante Alighieri, Galileusz, Gioacchino 
Rossini – a ich piękne nagrobki są dziełami wyjątkowymi . W kaplicy Brancaccich przy koś-
ciele Santa Maria del Carmine podziwialiśmy freski Massoliniego i Masaccia . Galeria Uf-
fizi zatrzymała nas najdłużej . Nagromadzenie arcydzieł malarstwa i rzeźby autorstwa wiel-
kich mistrzów to niewyobrażalna uczta – jednak by ją skonsumować ze smakiem, potrzeba 

San Gimigniano
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o wiele więcej czasu . Nie jest to możliwe podczas dwugodzinnego spaceru w zatłoczonych 
salach, pośród zgiełku wycieczek różnych narodowości . Dzieła sztuki wymagają skupienia! 
Znużenie wzięło górę, obejrzałam tylko kilka sal i zamiast „gonić” dalej, wybrałam chwi-
lę z kawą i pomarańczowym włoskim trunkiem w kolorze soczystego oranżu . Żal mi dzieł 

Volterra -Demon- Daniele Basso
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Botticellego, Rafaela, Tycjana, Caravaggia i jeszcze wielu, których nie zdążyłam doświadczyć 
w rzeczywistości . Ale może to zapowiedź kolejnej podróży – własnym tempem i z indywi-
dualnym planem?

A planuję od dawna – ale powstrzymuje mnie brak odwagi! 
W zbiorach jednego z najstarszych muzeów Europy znajdują się też akcenty polskie – 

wizerunki władców, w tym m .in . Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego, Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, Stefana Batorego .

Pewnie wiele skarbów i perełek ominęłam na tym spacerze, ale cieszy mnie odkrycie 
„Drzwi do Raju” w Baptysterium obok Katedry . Wiążę z tym miejscem wspomnienie sprzed 
wielu lat, kiedy rodzinne wakacje łączyliśmy ze zwiedzaniem . I tak prowadząc moje dzieci 
ulicami Florencji w sierpniowym upale – bardzo chciałam pokazać im właśnie ten skarb . 
Kościoły nudziły, wchodziliśmy do nich dla ochłody, muzea nie stanowiły atrakcji, więc po-
zostały opowieści i zainteresowanie sztuką poprzez legendy . Kiedy już dotarliśmy na Piazza 
San Giovanni, marzenie o dużej porcji lodów zdominowało zachwyt wielkością otaczających 
nas dzieł . Wypiliśmy kawę, patrząc na południowe drzwi do Baptysterium i rozczarowani 
wróciliśmy na parking . Wielkie dzieło Lorenzo Ghibertiego pozostało nieodkryte – dotar-
łam do niego dopiero podczas tegorocznego spaceru . „Odkrycie klejnotu” pośród tylu bo-
gactw nagromadzonych wokół jest niezwykłym przeżyciem, ale tłum ciekawych tego prze-
życia turystów nie pozwolił napełnić się boskim pięknem .

W kolejnych dniach odwiedziliśmy średniowieczne miasto wież – San Gimigniano – 
na każdym kroku spotyka się tu zabytki świetnej przeszłości, doskonale zachowane, lecz po-
zbawione dawnych funkcji – sprawiają wrażenie umarłych, jakby okradzionych z duszy, choć 
żyją adaptowane do wymogów współczesnych . 

Pięknie położona Volterra z etruską i rzymską przeszłością mieści w sobie wielowie-
kową historię, ale także żyje kulturą naszych czasów . Włoski poeta Gabriele d’Annunzio 
nazwał ją „miastem wiatru i kamienia”, jako że owiewają ją wiatry wszystkich stron świata, 
a największym bogactwem był alabaster . W czasie naszej wizyty na głównym placu Volterry 
– Piazza dei Priori – instalowano oryginalny projekt autorstwa Daniele Basso – „In Volo” – 
naprzeciw siebie stanęły dwa potężne stwory: Boogeyman (Demon) i Ikar . Dzieło jest me-
taforą lęku i pożądania, a cała instalacja ma na celu stworzenie alternatywnej i sugestywnej 
przestrzeni, skłaniającej widza do poznania siebie – autor wyjaśnia w opisie: „czas, aby zasta-
nowić się nad swoimi ograniczeniami i lękami i zrozumieć, że są to tylko możliwe do poko-
nania projekcje” . Lustrzane powierzchnie figur ze stali polerowanej prowokują widza do in-
terakcji z nimi i do odzwierciedlenia siebie . Projekt ten bardzo mnie zainteresował – sposób 
kreowania percepcji widza zmusza do głębokiej refleksji i pobudza świadomość istnienia . 

W jednej z galerii zauważyłam ekspozycję prac Polki, Olgi Nieścier, bardzo nastrojowe 
malarstwo, inspirowane strukturami natury . 

Natomiast na polach wokół miasta uwagę przyciągają niezwykłe rzeźby autorstwa Mauro 
Staccioli . Są to instalacje przestrzenne minimalistycznych, geometrycznych form, tworzące 
cykl zatytułowany „Miejsca doświadczenia” . Każda z figur doskonale wpisuje się w krajobraz 
i komunikuje się z obrazem miasta, dając obserwatorowi możliwość zmiany perspektywy 
widzenia . Ten rodzaj rzeźby przywołuje na myśl tzw . imagineskop – urządzenie do powięk-
szania wyobraźni .

Szkoda, że przewodniczka pokazała nam niewiele etruskich śladów w Volterze . Nie mogę 
oprzeć się chęci poświęcenia im choć kilku zdań . Etruskowie byli przecież pierwsi na tych 
wzgórzach . Ich kultura i wierzenia miały wpływ na kolejne pokolenia . Dla wielu współ-
czesnych pisarzy stali się niemal specjalistami od pogodnej śmierci, nauczycielami w trudnej 
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sztuce przemijania . Lekcja sztuki etruskiej, jak pisał Zbigniew Herbert, „jest lekcją wyzwa-
lania się od przesądów estetycznych na rzecz trudnej do zdefiniowania bezinteresownej gry 
oczu z przedmiotem” . Czyżby teoria dzieła otwartego, stworzona i opisana przez Umberta 
Eco, znana była już artystom etruskim? Ciekawe są także wierzenia tej odległej cywilizacji, 
mają one głębokie źródło w toskańskiej przyrodzie . Legendy głoszą, że „Ich bogowie rodzą 
się z bruzdy zaoranej ziemi, tej samej, która także dzisiaj załamuje światło na polu, dając 
oczom pokaz brązów i szarości” – opisuje Marek Zagańczyk w Cyprysach i topolach . Czyż nie 
piękne?

Byliśmy też w rodzinnym mieście Giaccomo Pucciniego – jest nim Lukka . Miasto uro-
kliwe, w którym w ciszy można doświadczać zarówno piękna wąskich uliczek, jak i cieszyć 
się ostatnimi dniami słonecznego lata . Szczególnie osobliwy jest tu Plac Amfiteatralny – po-
wstały poprzez zabudowanie rzymskiego amfiteatru . Dziś wykorzystywany nadal jako scena 
artystyczna – a widzowie mogą uczestniczyć w spektaklach, siedząc na balkonach kamieni-
czek otaczających owalny plac . Oto luksus! 

Obowiązkowo odwiedziliśmy katedrę San Martino – żeby stanąć przed legendarnym 
Krucyfiksem z postacią Chrystusa . Jego twarz uważana jest za wierny portret stworzony 
z pomocą niebios przez jednego z uczniów Jezusa – Nikodema . Na bogato zdobionej fa-
sadzie kościoła uwagę zwracają XIII-wieczne płaskorzeźby wokół drzwi wejściowych oraz 
swoisty kalendarz – sceny z życia św . Marcina, przedstawiające czynności i prace związane 
z porami roku .

Jestem pod dużym wrażeniem Sieny . Paweł Muratow w Obrazach Włoch wydanych 
na początku ubiegłego wieku napisał, że „Podróżny (…) pełen umiłowania przeszłości znaj-
dzie tu ucieleśnienie swoich najpiękniejszych marzeń . Napotka tu nie sztucznie, na przekór 
czasowi, zachowane ruiny, lecz jednolity i piękny obraz wczesnego odrodzenia, w którym 
życie bynajmniej nie zanikło, tylko pobladło, przycichło, zwolniło swój tok” i pomimo tego, 
że dzisiaj rzesze ciekawskich zadeptują tę ciszę – miasto ma jakiś wyjątkowy klimat: „Teraź-
niejszość nie jest tu nieprzyjacielem przeszłości, a przeszłość trwa tu lekka, naturalna i bar-
wna jak chwila obecna” . Jest tu najpiękniejszy plac ratuszowy – Piazza del Campo – niezwy-
kły, ogromny, wybrukowany cegłą, w kształcie wklęsłej muszli, opadający w stronę Palazzo 
Publico . Otaczają go półkolem średniowieczne pałace i kamienice z ceglanymi fasadami 
w kolorach przyblakłej purpury . Na placu tym przesiadują tłumy ludzi, leżą na posadzce, 
spacerują, fotografują, a mimo to odczuwa się ogromną przestrzeń . Można też podziwiać 
zastane tu piękno, siedząc w jednej z kafejek czy restauracji . Przekąski i wino smakują w ta-
kich okolicznościach wybornie! Posmakowałam tu nadziewanych ricottą kwiatów cukinii .

Z ogromnym podziwem oglądałam Duomo dell’Assunta – cudo gotyckiej architektury 
stworzone przez Nicolo Pisaniego i jego syna – wprost trudno było mi uwierzyć, że dzieło 
tak doskonałe powstało w XIII wieku . Każdy detal tej budowli jest przemyślany i per-
fekcyjnie wykonany . Zarówno koronkowa fasada, jak i wnętrze katedry z rzędem biało-
-czarnych kolumn i posadzek inkrustowanych marmurem – to skarby najwyższej miary . 
Można tu podziwiać całe grupy wspaniałych rzeźb Michała Anioła i Donatella, przepięk-
ną marmurową ambonę wspartą na granitowych kolumnach autorstwa Pisaniego . Moim 
osobistym wrażeniom bliskie są słowa poety i eseisty Wojciecha Karpińskiego: „Wnętrze 
sieneńskiej katedry narzuca jednolitą atmosferę, z miejsca obejmuje we władanie . Z wą-
skich okien spływają ukośne filary pylistego blasku, przyćmione światło delikatnie mo-
deluje grę pasiastych kolumn i sklepień, hieroglify marmurowej posadzki powoli ożywają 
w cienistych smugach” . A dodatkowo jeszcze Libreria Piccolominiego – klejnot renesansu 
z bogactwem woluminów, wzbogacone porażająco śmiałymi w kolorystyce, świetlistymi 
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malowidłami ściennymi i arabeskami na suficie, „głównym źródłem intensywnej świetli-
stości jest ciągnące się wzdłuż ścian pasmo fresków . I ono wydaje się najpierw radością 
perspektywy, zachłyśnięciem przestrzenią, kolorystycznym upojeniem . Dopiero później 
konkretne sceny nabierają sensu, stają się ilustracją (…) przeszłości” .

Pietrasanta - Centaur - Igor Mitoraj
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W kolejnym dniu było rodzinne miasto Petrarki, Vasariego i Michała Anioła – Arezzo . 
„Przebiegliśmy” ścieżką turystyczną – renesansowymi podcieniami Vasariego, pozdrawia-
jąc po drodze Guido Monaco d’Arezzo, twórcę solmizacji w muzyce, przez Piazza Grande 
do katedry . Do miasta przyciągnęła nas jednak Legenda Krzyża Świętego przedstawiona 
w pięknym cyklu fresków Piero della Francesci w Kaplicy Bacci, w przepastnym francisz-
kańskim kościele . Dzieło wzbudza wielki zachwyt – złożone z 14 obrazów ilustruje opo-
wieść z apokryficznej Ewangelii Nikodema . Pełne powagi i nieziemskiego spokoju sceny 
emanują idealną harmonią kształtów i barw . Znałam to miejsce z opisów, ale nie wyobra-
żałam sobie, że jest to przedstawienie tak pełne akcji, zdarzeń, postaci, rozmachu i fan-

Bolonia - Palazzo dell’Archiginnasio
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tazji . Sztukę tego artysty cechuje atmosfera duchowości . Odniosłam wrażenie, że rządzi 
nią nadludzka moc . Freski odznaczają się doskonałą perspektywą, co jeszcze wzmaga ich 
transcendentny przekaz . Szkoda tylko, że czas na kontemplowanie tego boskiego talen-
tu został nam ograniczony do 30 minut . Wśród wielu dzieł tegoż twórcy jeszcze jedno 
bardzo mnie urzekło – naturalnej wielkości postać św . Marii Magdaleny, którą cechuje 
niezwykłe poczucie stylu, swobody i elegancji . Fresk zdobi gotycką katedrę . 

Maria Kuncewiczowa w Notatkach włoskich tak pisze o uczuciach wywołanych obco-
waniem z arcydziełami: „oprócz zauroczenia, zachwytu – burzą naszą zarozumiałą pew-
ność siebie i kwestionują naszą ważność – dając nam swoje nieprzemijające piękno i świat-
ło, nakazują pokorę i wyciszenie” . Trudno się z tym nie zgodzić, jednak oglądając fasady 
niebosiężnych budowli, kopuły i sklepienia kościołów, freski, ołtarze, wysoko zawieszone 
krzyże, witraże i rzeźby, których wielkość trudno było ogarnąć, potężne wieże miejskie 
i kościelne…, żeby je objąć wzrokiem musiałam wysoko unosić głowę, z zachwytem, ale 
niepokornie, dumna, że dane mi jest doświadczyć ich wielkości .

Odwiedziliśmy także miasto rzeźb Pietrasanta, gdzie mieszkał i tworzył wielki współ-
czesny artysta – Polak Igor Mitoraj . Jego dążeniem było wskrzeszenie piękna . Tak wy-
powiadał się o swojej sztuce: „Kiedy zaczynam odczuwać potrzebę tworzenia, rzeźby 
pojawiają się we mnie same, ja zaś staję się narzędziem, czy inaczej mówiąc – medium, 
za którego pośrednictwem nabierają one kształtu, stają się realnym bytem” . Jego słynna 
rzeźba w brązie – mitologiczny Centaur bez rąk – okaleczony, jak większość dzieł artysty, 
uosabia problem współczesnego człowieka – cierpienie „pustej skorupy” pozbawionej mi-
łości, stoi na placu za katedrą . Spacerując uliczkami tego miasteczka, można poczuć się 
jak w otwartej galerii rzeźby . Młodzież odkryła tu aż 300 dzieł z marmuru i brązu, eks-
ponowanych przez lokalne galerie i pracownie, ale także pozostawionych przez twórców 
przybywających z wielu stron świata na plenery . Przez kilka lat przebywał tu sam Michał 
Anioł, który szczególnie cenił sobie wydobywany w okolicy marmur .

Powroty o zmierzchu do naszej noclegowni były niezwykłej urody spektaklem w „ka-
tedrze natury” . Ścieżka obwarowana szpalerem czarnych kolumn cyprysowych, pod gra-
natowym sklepieniem wieczornego nieba, z głęboką perspektywą malowaną światłem 
zachodzącego słońca – tak bardzo kojarzyła mi się z architekturą odwiedzanych za dnia 
katedr! 

Chyba wszystkie miasta Toskanii, jak i większość w całej Italii, to swoiste muzea . Na-
gromadzenie dzieł sztuki z każdej dziedziny tworzy klimat żywej historii – galerii pod 
błękitnym niebem . Każde z odwiedzonych miejsc wymagałoby szerszej relacji – a my spa-
cerując, przyglądając się temu dziedzictwu, odkrywamy je na nowo dla siebie . Skupia-
my wzrok na szczegółach, próbując ogarnąć całość . Trudno jest mi wyrazić wrażenia 
i emocje, jakie odczułam w tej wędrówce, chętnie powtórzę za Wojciechem Karpińskim: 
„Na początku była czysta radość oczu, momenty olśnienia, zachwycenie bezinteresowne, 
odkładające się w pamięci (…), ale takiego zespolenia, tak ludzkiego piękna, które z zie-
mią łączy, ale do ziemi nie ogranicza” nie widziałam dotąd nigdzie . Z czasem poukładam 
je w sobie z pomocą własnej fotograficznej rejestracji, jak i lektury znakomitych pisarzy 
cytowanych już w moim tekście, a których eseje, przesycone miłością do Italii, są najlep-
szymi przewodnikami podróży po Włoszech, tych rzeczywistych, jak i tych myślowych 
– dziejących się tylko w wyobraźni . 

Chciałabym wspomnieć jeszcze o Bolonii . Miasto odmienne od Toskańskich – zbudo-
wane z czerwonej cegły i pokryte czerwonymi dachówkami, co tworzy jej niepowtarzal-
ny charakter . Wyróżniającym elementem architektury są unikatowe portyki kolumnowe, 
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osłaniające pieszych przed słońcem i deszczem – nigdzie indziej nie spotyka się takiego 
nagromadzenia podobnej zabudowy ulic . W witrynach ukrytych pod arkadami butików 
można już było podziwiać jesienne kolekcje mody wiodących marek odzieżowych . Nie-
które modele chętnie widziałabym w swojej szafie!

Większość ulic prowadzi do głównego placu – historycznego centrum z fontanną gi-
gantycznego Neptuna i Pałacem Króla Enzo . Nie brakuje tu także architektury sakralnej . 
Ogromna Bazylika św . Petroniusza – nie zatrzymała nas jednak na dłużej . 

Bolonia słynie z najstarszego w świecie uniwersytetu . Studiował tu nasz Mikołaj 
Kopernik, a także poeta Jan Kochanowski . Do Palazzo dell’Archiginnasio trafiliśmy 
na chwilę . Atrakcję stanowi tu siedemnastowieczna Sala Anatomica, służąca do sekcji 
zwłok, a także biblioteka z bogactwem opasłych wiekowych tomów, zapisanych najdaw-
niejszą wiedzą naukową z różnych dziedzin . Ten księgozbiór wprawia w zadumę nad hi-
storią rozwoju myśli ludzkiej . 

Stolica Emilii-Romanii kojarzona jest też z wyjątkowymi tradycjami kulinarnymi . 
Niestety, oprócz kanapki z mortadelą nie posmakowałam niczego więcej . Znowu ten ucie-
kający czas…

Przed laty byłam już w tym regionie Emilii-Romanii – wtedy dane mi było poznać 
niektóre włoskie specjały . Gospodarze wielkiego zagłębia produkcji płyt ceramicznych 
w Sasuolo zorganizowali kulinarną wycieczkę po regionie Modeny i Parmy . Poznałam 
wtedy proces wytwarzania parmegiano regiano oraz aceto balsamico . W małych rodzinnych 
firmach pielęgnuje się tu tradycyjne receptury tworzenia tych skarbów . Oczywiście pre-
zentacja kończyła się degustacją wzbogaconą tamtejszym winem – jakim jest lambrusco .

Niewiele miejsca poświęcam tu kuchni włoskiej – którą kocham . Niestety w tej podró-
ży nie znalazłam nic szczególnego . Nie było czasu na posiłki w trattoriach czy restaura-
cjach – a dania serwowane nam w miejscach noclegów były bardzo proste . W moim domu 
dania kuchni włoskiej często goszczą na stole, przyrządzam je według oryginalnych prze-
pisów – czasami nieco improwizuję na temat, przyprawiając według własnych smaków .

Włochy to dla mnie także muzyka – opera, arie, canzony i koncerty . Przechodząc przez 
Arno we Florencji mostem złotników, Ponte vecchio, niosłam w sobie wspomnienie arii 
z opery Giaccomo Pucciniego „O mio babbino caro”, niezwykle liryczne błaganie zdespe-
rowanej w nieszczęśliwej miłości dziewczyny . Partytury najpiękniejszych oper wielkich 
kompozytorów włoskich XVIII i XIX w .: Verdiego, Pucciniego, Rossiniego, inspirowane 
były historią i kulturą średniowiecza i renesansu . Szkoda, że przewodnicy pomijają ten 
aspekt . 

Ogromne tempo zwiedzania narzucone programem miało swoje zalety i wady . Ilość 
odwiedzonych miejsc, obejrzanych zabytków oraz odebranych informacji, pomimo bardzo 
trafnego wyboru i dużej wiedzy przewodników, trudno było pomieścić w pamięci . Każ-
dy kolejny dzień niósł nową przygodę ze sztuką i brakowało czasu na głębokie przeżycie 
i zapisanie emocji . 

Kocham podróże – postrzegam je podobnie jak nasza znana podróżniczka Martyna 
Wojciechowska: „Mają magiczną moc uzdrawiania duszy i pomagają zdystansować się 
do problemów dnia codziennego . Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają 
przewartościować i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki” . W podróży uświada-
miam sobie istnienie czasu danego nam na ziemi . Zmienne losy historii, wielka polityka 
i nasze małe konflikty, rzędy przegranych i zwyciężonych – wszystko to przemija – zo-
staje piękno! 

Fotografie: Magdalena Kmiecik
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Kolumnada cyprysów
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Arkadiusz Frania, Grupa Literacka „Profile”. Zjawisko, 
poeci, wiersze, Towarzystwo Galeria Literacka, Często-
chowa 2020, wydano w serii Biblioteka Galerii .

Szósta książka krytycznoliteracka autora – starannie 
zebrane i opisane ślady działalności grup literackich 
działających niedawno w Częstochowie . Bohatera-
mi książki są: Elżbieta Cichla-Czarniawska, Tadeusz 
Luterek, Janusz Mielczarek, Andrzej Ostrowski, Jerzy 
Wawrzak, Kazimierz Kościelecki i Tadeusz Lubiejew-
ski . Posłowie: J . Pawlikowski, szata graficzna: J .M . Kra-
sucki, redakcja: B . Strzelbicka, druk: Drukarnia „Gryf ” . 
[B .S .]

Stefan Jurkowski, Słowo pełne milczenia. Portret litera-
cki Elżbiety Cichli-Czarniawskiej, Oficyna Wydawnicza 
„STON 2”, Kielce 2020 . 

Książka z serii „Portrety literackie” (pod red . Stanisława 
Nyczaja) prezentuje sylwetką twórczą Elżbiety Cichli-
-Czarniawskiej, autorki dwudziestu pięciu zbiorów 
poetyckich, dziesięciu książek prozatorskich, prac na-
ukowych i krytycznoliterackich . Poetka związana była 
mocnymi nićmi z Częstochową; tu spędziła dzieciń-
stwo i wczesną młodość, po studiach (w Lublinie) pra-
cowała w szkołach częstochowskich, działała w Czę-
stochowskim Oddziale Towarzystwa Literackiego im . 
Adama Mickiewicza . Autor książki skupia się, jak za-
powiada we Wstępie, na twórczości poetyckiej Cichli-
-Czarniawskiej – „na wiodącym i najważniejszym dla 
samej poetki nurcie jej pisarstwa” . Publikację wzboga-
cają fotografie dokumentujące życie autorki Usidlonych, 
ukazują jej biskich i przyjaciół . [E .H .]

Janusz Jano Mielczarek, Szepty z podróży, Towarzy-
stwo Galeria Literacka, Częstochowa 2020 .

Niewielkich rozmiarów książeczka, ukazująca liryczny 
aspekt twórczej osobowości znanego częstochowskie-
go pisarza i fotografa . Teksty zostały podzielone na: 
wiersze, fragmenty piosenek z lat 2017-20 i miniatu-
ry . Tomik zredagował i posłowiem opatrzył Arkadiusz 
Frania, fotografiami ozdobiła Małgorzata Kozakowska, 
wszystko to połączył w zgrabną całość J .M . Krasucki, 
a wydrukowała Drukarnia „Gryf ” . [B .S .]
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Jan Ciesielski

SZCZĘŚCIE

Włącz, kiedy zechcesz, odbiornik z wizją
i proszę, przestań się dziwić!
Spójrz, zapamiętaj stroskane miny
tych chcących cię uszczęśliwić .

Przez całą dobę trwa słów zabawa,
ty szczęścia staniesz się panem,
musisz się tylko podporządkować
i zgadzać ze słusznym zdaniem .

Ta ciągła troska o losy nasze,
z niej straszna groza wyziera;
że taka wielka, taka prawdziwa – 
spisana na żółtych papierach .

Szczęki ściśnięte, usta spienione,
wzrok rozbiegany po ścianach .
Do mnie, słuchacze! Ja głośniej kraczę!
Ja większe robię . . . z was jaja!
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