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Przypadek, zrządzenie losu czy też traf 
chciał, że marcowy numer „Galerii” stoi 

kobietami . A mnie naszła myśl taka, że pora 
najwyższa napisać, przypomnieć, zapowie-
dzieć coś w żeńskim kontekście: 

Dzień Kobiet idzie . . .
Czas już przeto
(jako że sprawę się docenia)
raz zastanowić się nad kobietą .
Po męsku: 
bez zastanowienia!

(Marian Załucki, Mój Dzień 
Kobiet)

To oczywiście cytat ze starego jak świat 
skeczu, ale i jakiś wstęp do części poważ-
niejszej . Zatem, w ramach przypominania 
owego kontekstu warto przywołać wydaw-
nictwa Towarzystwa: Jej opowieści. Rzecz 
o równouprawnieniu kobiet Jarosława Kapsy, 
książka oddająca głos kobietom, które przed 
stuleciem ukształtowały współczesne rozu-
mienie emancypacji kobiet; dwie pozycje 
honorujące wybitne częstochowskie poetki 
– Podobne, a tak różne życie… Koresponden-
cja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymbor-
skiej, Wiersze, Gedichte, Stichi, trójjęzyczne 
wydanie wyboru poezji Haliny Poświatow-
skiej w przekładach Franziski Zwerg i Sier-
gieja Moreiny . Zaś w ramach zapowiedzi 
mam przyjemność ogłosić, że w tym roku 
w naszym wydawnictwie ukażą się tomiki 
wierszy Barbary Strzelbickiej i Beaty Bro-
dowicz-Szymanek . W oddawanym do rąk 
czytelników numerze „Galerii” natomiast 
mamy dwa kobiece pióra – opowiadania 
Agnieszki Oknińskiej i Elżbiety Jeziorow-
skiej-Wróbel . A, by myśl nam się ładnie spu-
entowała, mamy też list z podziękowaniami 
od pani Ambasador RP na Łotwie do naszej 
redakcyjnej koleżanki Olgi Wiewióry, 

RODZAJ ŻEŃSKI

w związku z wydaniem antologii poezji 
łotewskiej w jej wyborze i przekładach . 
Czapki z głów, panowie!

I żeby raz na zawsze skończyć z męską 
dominacją, od tego numeru wstępniak pod-
pisywał będę wspólnie z naszą sekretarz 
redakcji Barbarą Strzelbicką i jej głos oddaję 
w części drugiej .

Na szczęście na łamach „Galerii” nie 
toczymy wojny damsko-męskiej, a le 
współpracujemy . I choć czasem uwidacz-
nia się męska skłonność do polemiki, jak 
ta wokół „Encyklopedii Częstochowy” 
(Wojciech Rotarski – Juliusz Sętowski) czy 
też filozoficzne (Maciej Rudlicki), a nawet 
sarkastyczne (Jan Ciesielski) widzenie rze-
czywistości, to jednak przeważa chęć wza-
jemnego zrozumienia . Pierwsze miejsce 
zajmuje Arkadiusz Frania z trzema teks-
tami krytycznoliterackimi – o poezji kobie-
cej, o męskim pisarstwie i o przekładach . 
Kobiecą prozę, którą dopełnia opowiadanko 
Małgorzaty Franc, męskim piórem równo-
waży Andrzej Piechocki . Małgorzata Nowa-
kowska-Karczewska opisuje skrajne kobiece 
i męskie postawy, Bogdan Knop pisze 
o fascynacji Stanisławem Lemem, a Tomasz 
Barański zaprasza do Kielc . W poezji reflek-
sja nad współczesnością: trudne doświad-
czenia początku wieku XXI (Alicja Nowak, 
Zdzisław Opałko, Jacek Szczerbak), tajem-
nica cierpienia (Janusz Strojec), poszuki-
wanie nadziei (Anna Jędryka) i prostych 
radości (Barbara Strzelbicka) . W warstwie 
ikonograficznej prezentujemy malarstwo 
Bartosza Frączka, które przedstawia Agata 
Stronciwilk w szkicu o znamiennym tytule: 
Koegzystencja przeciwieństw .

Pamiętając, że na współpracy wszyscy 
zyskują, a na walce – wszyscy tracą, zapra-
szamy Państwa do lektury „Galerii” 57 .

BARBARA STRZELBICKA I BOGDAN KNOP
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KALENDARIUM styczeń-marzec 2021

STYCZEŃ
15.01. – koncert noworoczny – Filharmonia 

Częstochowska online;
18.01. – zmarła Maria Koterbska, pieśniarka;
22.01. – zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, 

„Papcio Chmiel”, rysownik;
22.01. – zakończenie Roku Beethovena – Fil-

harmonia Częstochowska online;
28.01. – „Jeszcze więcej Lema” – dyskusja 

o powieści Solaris – OPK „Gaude Ma-
ter” online;

28.01 . – zmarł Ryszard Kotys, aktor;
30.01. – koncert w 140 . rocznicę urodzin Bar-

tóka – Filharmonia Częstochowska 
online .

LUTY
 1.02. – zmarł Ryszard Szurkowski, kolarz;
 2.02. – zmarł Marian P . Rawinis, pisarz, 

dziennikarz, dzia łacz opozycji 
demokratycznej;

 5.02. – sylwetki kompozytorów: Juliusz 
Łuciuk – Filharmonia Częstochow-
ska online;

 6.02. – zmarł Krzysztof Kowalewski, aktor;
 9.02. – zmarł Chick Corea, pianista jazzowy;
12.02. – otwarcie wystawy rysunków Da-

riusza Dąbrowskiego „Pandemia” – 
Miejska Galeria Sztuki;

14.02. – zmarła Leokadia Chrząstek, pe-
dagog, częstochowska działaczka 
społeczna;

14.02. – koncert walentynkowy „Od Broad-
wayu do Buenos Aires” – Filharmo-
nia Częstochowska;

15.02. – zmarł Zdzisław Najder, historyk lite-
ratury, wykładowca, działacz opozy-
cji demokratycznej;

16.02. – zmarła Irit Amiel, pisarka i tłumacz-
ka, urodzona w Częstochowie;

16.02 . – „Śledzik z chórem” – Filharmonia 
Częstochowska;

16.02. – otwarcie wystawy fotografii Joan-
ny Sidorowicz „Chasydzi” – Galeria 
„Zwiastun” Miejskiej Galerii Sztuki;

21.02. – zmarł tragicznie Jan Lityński, po-
lityk, publicysta, działacz opozycji 
demokratycznej;

24.02. – Antoni Rot czyta opowiadanie Zdzi-
sława Beksińskiego „Ból III” (w 92 . 
rocznicę urodzin) – Miejska Galeria 
Sztuki online;

25.02. – „Jeszcze więcej Lema” – dyskusja 
o powieści Kongres futurologiczny – 
OPK „Gaude Mater” online .

MARZEC
 3.03.  –  ot wa rc ie  w ystaw y „Św iat y 

równoległe” Marii Cieślak-Gurgul 
i Ireny Młynarczyk – OPK „Gaude 
Mater”;

 5.03.  – „Nie jesteś sama – Krajew-
ski symfonicznie” – Filharmonia 
Częstochowska;
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W czasie, gdy niełatwo o dobre wiadomo-
ści, otrzymaliśmy sygnał, że antologia 

poezji łotewskiej w tłumaczeniu Olgi Anny 
Wiewióry Wszystkie ptaki, co we mnie… została 
po raz kolejny doceniona, tym razem przez 
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Repub-
lice Łotewskiej Panią Monikę Michaliszyn, 
która w tej sprawie skierowała list do tłumaczki .

Przypomnijmy, że projekt, którego zwieńcze-
niem było wydanie książki w 2020 roku, reali-
zowany był wieloetapowo w ciągu sześciu lat 
– opowiada o tym sama jego autorka w wywia-
dzie O książce, Łotwie i związkach kulturowych 
udzielonym Bogdanowi Knopowi („Galeria” 55) . 
Analizie efektów przedsięwzięcia Arkadiusz Frania poświęcił esej Z przykładów przekładu: 
poezja łotewska Olgi Anny Wiewióry („Galeria” 56) .

Autorka przekładów jest członkinią Zarządu Towarzystwa Galeria Literacka i naszą redak-
cyjną koleżanką . List w całości przytaczamy, a Oldze Annie Wiewiórze serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych translatorskich sukcesów! 

REDAKCJA

OLGA ANNA WIEWIÓRA  
– AMBASADORKA POEZJI ŁOTEWSKIEJ

 7.03. – zmarł prof . Jacek Łukasiewicz, poeta, 
historyk literatury;

8.03 .  – wernisaż wirtua lnej w ystaw y  
„O SI E M KOBI E T ”  (e d yc j a  9) 
– Konduktorownia;

12.03. – Koncert Katedry Muzyki Uniwersy-
tetu im . Jana Długosza – Filharmonia 
Częstochowska;

16.03. – wernisaż wystawy fotografii Deni-
sa Urubki i spotkanie z alpinistą – 
galeria „Zwiastun” Miejskiej Galerii 
Sztuki;

18.03. – koncert „Barwy liryki chóralnej” – 
Filharmonia Częstochowska;

20.03. – wprowadzenie lockdownu na tere-
nie Polski;

21.03. – zmarł Adam Zagajewski, poeta, pro-
zaik, eseista, tłumacz i wykładowca;

21.03. – koncert „Bardzo na dęte” – Filhar-
monia Częstochowska online;

25.03. – „Jeszcze więcej Lema” – dyskusja 
o powieści Powrót z gwiazd – OPK 
„Gaude Mater” online;

26.03. – wirtualne spotkanie z Eweli-
ną Mędralą-Młyńską: „Pisanki 
w zbiorach Działu Etnografii Muze-
um Częstochowskiego” – Muzeum 
Częstochowskie;

26.03. – koncert kameralny „Sztuka fugi” – 
Filharmonia Częstochowska online .

BARBARA STRZELBICKA
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imigracja – gra planszowa

gra składa się z mapy pionka i kostki 
początek rozgrywki – stawiasz pionek na syrii

rzucasz kostką 
1-2 – giniesz w bombardowaniu – koniec gry
3-4 – giniesz w zamachu bombowym – koniec gry
5-6 – masz szczęście – dostajesz się na ponton 
stawiasz pionek na morzu śródziemnym

rzucasz kostką 
1-2 – twój ponton tonie – koniec gry
3-4 – straż przybrzeżna – stawiasz pionek na syrii
5-6 – masz szczęście – trafiasz do obozu dla uchodźców
stawiasz pionek na grecji i składasz wniosek o azyl

rzucasz kostką 
1 – deportacja – stawiasz pionek na syrii
2-5 – czekasz na decyzję urzędu
6 – masz szczęście – możesz zostać i jeździć śmieciarką
stawiasz pionek na niemczech – wygrałeś

gra powstała ze środków funduszu solidarności ue
uczy podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem

właściwie to nie jest gra
a kości są ludzkie

Jacek Szczerbak

PIEŚŃ KASZALOTA
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inwestycja

można mieć wieżowce albo mokradła
sieć autostrad albo sieci pajęcze
elektrownię atomową albo rykowisko jeleni
nowe lotnisko albo pierwotną puszczę
fermę drobiu albo wędrówki żurawi

niestety trzeba wybierać: albo – albo

wybierają zawsze faceci w garniturach 
i zawsze tak samo – na podstawie długich liczb
potem inni faceci – ci w kombinezonach
wycinają drzewa, kopią doły i betonują

okoliczni mieszkańcy protestują 
coś krzyczą ale zagłusza ich ciężki sprzęt
mają transparent ale nie widać bo pełno pyłu 
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pieśń kaszalota

ocean już nie jest taki jak dawniej
pieśni naszych przodków mówią
o nieprzebranych ilościach krylu
wystarczyło otworzyć paszczę
by najeść się smacznie i do syta

teraz nawet na południe od wyspy żółwia
w fiszbiny wpadają same plastikowe torebki
podróż z jednego chłodnego morza na drugie
przypomina płetwołomny slalom
między statkami które mogą cię przerobić na tran
plamami ropy od których rzygasz jak ośmiornica
a łodziami podwodnymi od których można ogłuchnąć

do tego prześladują mnie ci naukowcy
podtykają mi pod nos hydrofon
i nagrywają prywatne wiadomości
które śpiewam na odległość do stada
– nie ma co płynąć na południe – wołam – straszny syf
– u nas to samo – uważaj na ujście trującej rzeki
niedawno płynął tamtędy kapitan masakra

podobno jest jakiś ludzki tłumacz
który rozumie po kaszalocku
jeżeli trafi do niego ta pieśń
niech wytłumaczy ludziom
dlaczego zdychamy im na plażach
to protest przeciwko zatruwaniu
beach-in
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MIŁOŚĆ ZIMOWĄ PORĄ

Zimową porą trudno jest o miłość,
kiedy szaliki i czapki na głowach,
ludzie skurczeni biegną gdzieś przed siebie,
zamknięty uśmiech, mróz siada na słowach .

Drzewa drżą z zimna i ludzie zziębnięci,
zmarznięte dłonie i usta zmarznięte,
a pocałunek wiatrem jest podszyty,
zaś czułe słowa śniegiem rozmoknięte .

A jeszcze gorzej, gdy zamarzną słowa
i toną w mgiełce niedopowiedzenia,
a potem giną w błękitnych przestworzach,
nie zostawiając ni echa, ni cienia .

Gdy drzewa skrzą się niecodziennym blaskiem,
jesienną nagość okrywszy brokatem,
to chociaż miłość zrywa się do lotu –
śnieg ją przytula… i powróci latem .

A spotkać miłość o zimowej porze,
gdy śnieg zacina, wicher z mrozem gada
i ją zatrzymać na długie miesiące,
otoczyć troską – to sztuka nie lada .

14 .12 .2020 r .

Anna Jędryka

CZEKANIE NA WIOSNĘ
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ZIMOWY LEŚNY PEJZAŻ

Pierwszy śnieg dzisiaj w lesie – romantyczne są drzewa,
takie czyste, spokojne – żaden ptak w nich nie śpiewa,
zadumane od rana, w białe niebo wpatrzone,
chyba trochę zziębnięte – śnieg im zdobi koronę .

Senność drzewa ogarnia, cały las w sen zapada .
Powiew wiatru znienacka w ciszę lasu się wkrada .
Wiatr porusza konary, szumiąc przy tym wesoło,
śnieg zdmuchuje z gałęzi, rozsypując go wkoło .

Potem liście ostatnie, które strącił na trawę,
lekko w górę podrzuca, mając niezłą zabawę .
Wreszcie cisza nastaje – śnieg znów prószy i prószy,
trzeba czekać do wiosny, aby las się osuszył .

29 .11 .2020

Czekamy na wiosnę jak ptaki,
co gniazda budują na drzewach,
bo wiosna to słońce i radość,
i miłość, co w ludziach dojrzewa .

Czekamy na wiosnę jak liście,
co zieleń malują w przyrodzie,
bo wiosna to zapach jaśminu
i kwiaty czarowne w ogrodzie .

Czekamy na wiosnę jak boćki,
co zawsze wracają z podróży –
klekocząc, nowinę w kraj niosą,
bo przylot ich wiosnę nam wróży .

Czekamy na wiosnę jak rzeki,
by słońce stopiło im lody, 
by z pluskiem płynęły do morza,
by mróz im nie zabrał swobody .

Czekamy z tęsknotą na wiosnę,
bo zima jak zwykle się dłuży,
raz słońce nas koi swym blaskiem,
a drugi raz śnieg gęsto kurzy .

Czekamy na wiosnę z nadzieją,
że ona przyniesie dni lepsze,
że znowu wyjdziemy do ludzi,
będziemy oddychać powietrzem .

09 .01 .2021 r .

CZEKAMY NA WIOSNĘ
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Natłok i podział myśli
najbardziej szkodzi sercu w czasie wiary
zaangażowanej w opcje nieznoszące sprzeciwu
w korzyści prefabrykowane przez wirtualny horyzont
w ideologie jednostronnych zysków
gdy pająk ignorancji oplata mózgi
siecią jedynie słusznych przekonań
serce broni się umiejętnością wyboru
stanu bez myśli
medytacją – nadzieją w obronie równowagi

Istnienie wybrało serce na siedzibę uczuć
na miejsce wiedzy o wyborach 
których nie pojmuje umysł
myśli wypożyczają uczucia od serca po dobroci
lub szarpią go jak hieny
i unoszą po kawałku każda w swoją stronę
dlatego słowo człowiek może budzić nadzieję
zażenowanie wstyd lęk

Dlaczego tak mało jest skupienia i uważności
na słowa myśli czyny wielobarwny świat
pytają ludzie zasmuceni dominacją powierzchowności
osaczeni niezrozumieniem
zatrwożeni powrotem upiorów
zrodzonych w szaro-brunatnych umysłach którym 
dano trochę władzy
czy to aż takie trudne? . . . wystarczy odrobina spokoju
przytomnego spojrzenia ciszy 
w której może obudzić się świadomość także zagrożeń
zanim staną się jak fale tsunami

Rozglądam się dookoła – przemoc rośnie w siłę
podpełza do drzwi
uczciwe twarze znikają we mgle
ale rośnie też opór przeciw bogobojnemu złu
wyspy kultury atole sztuki jak ludzie-diamenty
rozsiane powiewem wolności
nie chcą zmieniać się w reduty Ordona

Patrzę i z nadzieją słucham człowieka który mówi
nie bądź jednostronny
nie bądź obojętny
jeśli chcesz uzdrowić myśli
ocalić serce i życie 

Zdzisław Opałko

INFEKCJA NIESEZONOWA
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***

szłam brzegiem morza
w swoje zamyślenie
w przestrzeń bez końca
donikąd
fale zabierały moje myśli
i moje ślady
fale chichocząc kpiły ze mnie
wracałam z pustymi rękoma
a chciałabym by ta kipiel
pełna fal
rzuciła mi pod nogi
szczęście zastygłe w bursztynie

życie

jak udźwignąć rozedrganą
psychikę
jak przyczajoną słabość
niedowiarę unieść
jak oferowane
rozbuchane prognozy
zaakceptować
w czasie mroku
niepokoju
wielkiej niewiadomej
jak wygrać pojedynek
z beznadzieją
jak udźwignąć
utajone prawdy
niemej pustki

Alicja Nowak

POCZĄTEK WIEKU

***

swoje wiedzieć
to poznać szkielet
całokształtu
własnego horyzontu
wertepów prawdy
poznania korzeni
sensu istnienia
magii siły
aury
oblicza organizmu
obrazu osobowości
aspiracji
pychy
okaleczeń bezsilności
zwątpień
smutku
koślawości
grymasów

urok słowa

obsiadły mnie słowa
jak mrówki faraona
rozsypane
kokietują
urzekają
jak znaki zodiaku
zdumiewają
wzruszają
składnią
rymem
rytmem
zaskakuje budowa zdań
poprawny układ
doniosłość kropki
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poszukiwania

w zakamarkach codzienności
znaleźć pogubione myśli
zapomniane słowa
z żyznej gleby wydobyć
zaginiony sens
zebrać plon
z korpusu pióra uwolnić wenę
myśl poetycką
literacką twórczość
która maluje słowem
tworzy strofy
gdy wiersze
pełną treścią mówią
wena żyje

przypadłość

pisanie wierszy to talent
wywlekający wnętrzności
zacumowane kwestie
westchnienia
wizje
tajemnica
obnaża magię uczuć
smugę wątku
wyznania
ma odwagę uwypuklić rytm
wygłaskać interpretację przekazu
wyściełanej atłasem
metafory
wnikliwej puenty

aspiracje

wynosić dalekosiężne inspiracje
klimatu myśli twórczej
treści
w zasobach życia pełnego trosk
przeżywania rodzących się szans
deklaracji
rozkołysanych planów
w skali masowego zapotrzebowania
energopsychoterapii
satysfakcji
profesjonalnie sklecić rozsypane ziarna
nie płosząc rozentuzjazmowania
bacząc na zasoby
na nowy styl
na ubytki
zapisane parodniową historią
sytuacją wydarzeń
z hulającym po polach wiatrem

***

pech XXI wieku
sekret w otchłani schronu zaszlochał
dumna przekora płaskiego horyzontu
przedziwnie zamazanego
zastygłego w mrocznych oparach
nieprzewietrzonych deklaracjach
kipiących ogromem sprzeciwu
szalą szarpaniny
bezpłciowymi dyskusjami
zakazami
nakazami
sprzeciwem
cyframi strachu
psychologicznej
przerażającej satyry
zgrzytów
stawanie okoniem w mętnej
płytkiej wodzie
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Wstęp
Lament Franciszka

Obejmuję Cię
Krzyżu zbawienny
O ciernista Głowo
Krwawiąca
W Twojej koronie
Miliardy ludzkich cierni
Kolejne trumny
Bez konduktu
Samotnie
Odeszli
Wielcy mędrcy
Nowi apostołowie
Pozostał głuchy jęk
Pozostało słowo 
Obejmuję Cię
Krzyżu zbawienny
O ciernista Głowo
Krwawiąca
Gdy zdejmą Twoje ciało
Otulimy je w słowa
Modlitwy
Ojcze nasz
Chlebie nasz
Zachowaj nas
Ocal nas
Samotnie u stóp
Domu Piotra
Obejmuję Cię
Krzyżu zbawienny

Janusz Strojec

DROGA KRZYŻOWA

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć

Tłumie bezlitosny
tłumie krwawy
oskarżasz
tłumie wieloimienny
tłumie zapomniany
wydajesz
tłumie maso
tłumie bezowocny
skazujesz
tłumie grzeszny
tłumie skarlały
przybijasz

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Belko nazareńska
belko budująca
stawiasz miasta
belko ciężarze
belko krzyżu
przygniatasz ramiona
belko planeto
belko wszechświecie
ocalasz

Stacja III
Pan Jezus upada pod krzyżem

Tłumie szydzący
tłumie gardzący
pogarda
Jezusie milczący
Jezusie bezsilny
Jezusie upodlony
upadasz pod krzyżem
upadasz pod ciężarem
kruszeją kolana
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Stacja IV
Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną

Matko Wybrana
Matko Niepokalana
Twój syn
Matko Bolesna
Matko Krwawiąca
patrzysz na krzyż
Matko Litościwa
Matko Opatrzności
w poniewierce
Matko Bezsilna
Matko Pełna Łez
obok Twój syn

Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi 
dźwigać krzyż

Skrusz duszę swoją
skrusz twardą
Szymonie
nic z tego nie rozumiesz
Chrystus bezsilny
Chrystus cierpiący
Szymonie 
współcierpisz
towarzyszysz
niesiesz drzewo krzyża
czujesz jego ciężar
chłopie z Cyreny
tego sądnego dnia
zalękniony człowieku

Stacja VI
Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 

Cierpi jerozolimka
słaba dziewczyna
skromna 
widząc umęczonego
ociera twarz Chrystusa
bez wahania
Ona jedyna z tłumu
nieobojętna
zwykła 
cierpiąca jerozolimka
na chuście twarz Pana
pamiątka

Stacja VII
Pan Jezus po raz drugi upada 
pod krzyżem

Niczym Achilles
albo Hektor
naprężasz ostatkiem sił
mięśnie
upadasz
by podnieść się natychmiast
mężny silny wytrwały
boski Jezusie
po raz drugi pod ciężarem
belki
upadasz
by się dźwignąć
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Stacja VIII
Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

O córki jerozolimskie
o matki żony
nie zakrywajcie twarzy
nie lamentujcie
nie płaczcie nade mną
nie mnie trzeba trwogi
nie mnie trzeba żałości
zadbajcie o tych którzy
mają przyjść do mnie

Stacja IX
Pan Jezus po raz trzeci upada 
pod krzyżem

Uwierają mnie
gwoździe wbite
w czoło w ręce i nogi
twarz moją rozkrwawiłeś
koroną z cierni
bok mój przebiłeś
włócznią odjętą żołnierzowi
nielitościwy ciężar belki
gniecie
tracę oddech
dźwiga zemdlony Jezus
drzewo srogie
po raz trzeci
upad pod krzyżem

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony

Napoiłeś mnie piołunem
i octem
odarłeś z szat
wiszę nagi
napisałeś król żydowski
i rozkrwawiłeś twarz moją
noc wtedy była
ziemia sunęła z trzaskiem
i lękałem się bardzo
ja Bóg-Człowiek
jak w ogromnym łonie
ziemi i morza
płuca napełniają
krwią powietrza

Stacja XI
Pan Jezus do krzyża przybity

Krzyżu zimny
nie mogę wtulić głowy
nie mogę jej odwrócić
resztki krwi barwią słoje
nieczułe drzewo
bez śladu zeszłych liści
obce a tak bliskie
wyschłe źródło mądrości
z którego czerpało wielu
oddaję ducha mego
i lękam się bardzo
bardzo się lękam
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Stacja XII
Pan Jezus na krzyżu umiera

Eli Eli 
lema sabachthani 
Boże 
czemuś mnie opuścił
jak przez mrok
widzę
Matkę Umiłowaną i Jana
czuję każdy centymetr ciała
ciało mnie opuszcza
duch się uwalnia
nie rozpaczaj Matko Moja
i ty Janie
Boże 
czemuś mnie opuścił
czemu

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Zimne
zastygłe
omdlałe
obolałe
złożone na Twoich rękach
Maryjo
obmyj je
łzami niemocy

Stacja XIV
Pan Jezus do grobu złożony

Broniłem się przed Tobą 
Panie
długo nie chciałem
abyś zagościł
długo przed Tobą
uciekałem
w blichtr świata
Józefie z Arymatei
użyczyłeś miejsca
Matka Zatroskana obmywszy
Ciało Jezusa łzami
Otuliła je w słońce
wśród gwiazd i galaktyk
starła ciernie ze skroni
owinęła obłokiem
i ze czcią
złożyła do grobu

Stacja XV 
Jezus żywy wśród nas

Panie
czy to ja
Panie
czy to ja
Panie
to ja

Zakończenie

Ojcze nasz
Chlebie nasz
Zachowaj nas
Ocal nas
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radość chodzenia
świadomość że gdybym chciała
doszłabym wszędzie
na własnych nogach
wystarczą dobre buty
i pierwszy krok od którego
zaczyna się każda podróż
nawet najdłuższa

czuć pod stopami przemierzaną drogę
mierzyć krokami pokonywaną odległość
oswajać ziemię
bo staje się moja kiedy po niej stąpam

wiem wtedy dobrze czemu służą nogi
nie temu by je ozdabiać pokazywać lub nie
wszak królowa hiszpanii nie mogła ich mieć
nogi służą do stawiania ich na ziemi
dotykania jej podeszwą stopy
stawiania pieczęci
zostawiania śladów

ślady mówią o rozmiarze stopy
o stanie obuwia
o sposobie chodzenia
trudno je zostawić na stężałym betonie 
łatwiej na pisaku na śniegu w błocie

Barbara Strzelbicka

RADOŚĆ CHODZENIA

inaczej stawiam stopy biegnąc
inaczej wlokąc się przygnieciona ciężarem
inaczej idąc na spotkanie
lub wtedy gdy chcę pokazać 
że chodzę lekko i wdzięcznie

z punktu widzenia anatomii
chodzenie na pewno jest czynnością 
wysoce skomplikowaną
wymaga odpowiednich połączeń w mózgu
i w całym ciele
koordynacji 
elastyczności
giętkości
wytrzymałości
sprawnych zmysłów

na szczęście nie muszę o tym myśleć
idąc 
biegnąc 
stukając obcasami
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Bartosz Frączek, „Kolorowy las”, 120x80 cm, 2021
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Barbara Strzelbicka to poetka, krytyczka litera-
cka, a także redaktorka o niespożytych siłach 

artystyczno-witalnych i niezwykle jasnym uspo-
sobieniu . Dzięki m .in . wysiłkowi, zaangażowaniu 
i pasji tej osobowości współczesnego życia lite-
rackiego Częstochowy, Częstochowski Magazyn 
Literacki „Galeria” oraz jego seria wydawnicza 
„Biblioteka «Galerii»” to dziś byty wydawnicze 
dużej klasy .

Poetka debiutowała książką w wieku dojrza-
łym, w 2011 roku, notabene zbiorem pt . Dojrze-
wanie1, ale, jak sama wielokrotnie podkreślała 
podczas spotkań, nie ma debiutów późnych, lecz 
tylko zbyt wczesne . Następnie wydała tomy: Czu-
łość (2014)2 i Mój pierwszy język (2017)3 . Liczba 
książek (trzy) może nie jest nadmiernie impo-
nująca, warto jednak mieć na uwadze, że edycje 
były za każdym razem co najmniej obfite w liryki . 
Łącznie publikacje zawierają bowiem aż 179 wierszy wydrukowanych na 264 stronicach (wiele 
utworów mieści się bowiem na płaszczyznach dwu-, a nawet trzystronicowych), co, w moim 
przekonaniu, dowodzi chęci wypisania siebie do – i tu sygnalizuję moje refleksje i wnioski 
czytelnicze – cna, do dna serca, do kresu pamięci, do brzegów kobiecości . Jakby po dekadach 
kiełkowania tekstów temperatura wrażliwości pozwoliła wreszcie na uchwycenie pióra w rękę 
i nadszedł czas zbiorów poetyckich . Bożena Gorska słusznie twierdzi zatem, że „Barbara 
Strzelbicka weszła do poezji od razu «gotowa»”4 .

Krytycy wysoko ocenili pisarstwo częstochowskiej autorki . Beata Łukarska we wstępie 
do Dojrzewania wskazała: „Te wiersze odsłaniają przed naszym wzrokiem prawdziwe piękno 
pisanego słowa . Są tekstami szlachetnej harmonii między prostotą formy a sensem poetyckiego 
zaangażowania”5 . Z kolei Władysław Edward Piekarski zanotował na temat tego samego 
zbioru: „Celne opisanie wrażeń znamionuje inteligencję i wrażliwość w postrzeganiu otoczenia, 

1  Barbara Strzelbicka, Dojrzewanie, [b .n .w .], Częstochowa 2011 .
2  Taż, Czułość, [b .n .w .], Częstochowa 2014 .
3  Taż, Mój pierwszy język, Towarzystwo Galeria Literacka, Częstochowa 2017, seria „Biblioteka «Galerii»” .
4  Bożena Gorska, U źródła czas odnaleziony [posłowie], [w:] Barbara Strzelbicka, Mój pierwszy język, s . 95 .
5  Beata Łukarska, O wierszach… refleksja… [wstęp], [w:] Barbara Strzelbicka, Dojrzewanie, s . 3 .

Arkadiusz Frania

„WIERSZE ZAPISKI FOTOGRAFIE NA STOS”
TERAŹNIEJSZA PRZESZŁOŚĆ W POEZJI 
BARBARY STRZELBICKIEJ
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a umiejętność sprawnego posługiwania się słowem świadczy o ugruntowanym warsztacie 
poetyckim”6 . Uwypukleniem wartości Dojrzewania jest bez wątpienia poświęcenie mu osob-
nego tomu szkiców i recenzji7 .

Projekt „pisanie” zaczyna się niewinnie, po czym bez zbędnej zwłoki dostrzegamy mocne, 
niemal zaborcze w swojej prostocie postanowienie: „kupiłam zeszyt i będę w nim pisać / moje 
życie / kartka po kartce z dnia na dzień / i zdanie za zdaniem” (Zeszyt, M24)8 . W wierszu 
tytułowym, otwierającym prymicję książkową czytamy o męce twórczej:

to tylko
rozsadzając mózg
dojrzewają moje wiersze
które wkrótce
wysypią się
jak ziarenka
z pękniętego owocu

(Dojrzewanie, D5) .

Za trudem artystycznym kryje się jednak wewnętrzne krwawienie podmiotu lirycznego: 
„żyję życiem moich słów / zniewolona przez własne opowieści” (Słowa, D8) . Tworzenie to tera-
pia, próba ukołysania emocji spalających organizm, forma (samo)uleczenia . Pisanie splata się 
przecież z istnieniem, z realnym dotykaniem bolesnych zdarzeń według schematu – wiersz 
to „ja”, a „ja” to wiersz:

literom
pozwalam wypłowieć
aż do pustych kartek

jasność przenika mnie
na wskroś
poprzez tkanki
myśli
i tajemnicę

bezpowrotnie
(Prześwietlanie, D53) .

6  Władysław Edward Piekarski, [relacja ze spotkania promującego zbiór poezji Barbary Strzelbickiej Dojrze-
wanie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, 9 listopada 2011 roku], Częstochowski 
Magazyn Literacki „Galeria” nr 21, wrzesień-grudzień 2011, s . 165 .

7  Szkice i recenzje. Wokół „Dojrzewania” Barbary Strzelbickiej, redakcja Agnieszka Złota, Wydawnictwo 
Literackie „Li-TWA”, Częstochowa 2013, seria „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików” – „Czę-
stochowskie Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”, zeszyt 5 .  
W tomie teksty zamieścili: Władysław Edward Piekarski, Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk, Anna Weso-
łowska, Martyna Lenart, Paulina Surma, Artur Gielezy, Aneta Podsiadlik-Frączek, Daria Jekiel, Katarzyna 
Piotrowska, Monika Bula, Anna Pikuła, Agnieszka Złota, Jarosław Cieślak .

8  Cytując wiersze z tomów Barbary Strzelbickiej, używam schematu lokalizacyjnego: „[tytuł wiersza], [skrót 
tytułu książki][stronica przywołania]” . Skróty tytułów książek: „D” – Dojrzewanie, „C” – Czułość, „M” – Mój 
pierwszy język .
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Barbara Strzelbicka za pośrednictwem lirycznych narracji przekazuje niezwykle przej-
mującą historię kobiety po przejściach, mówi o jej zawrotach głowy (migrena rozczarowań) 
i zwrotach akcji serca . Bohaterka tych wierszy odkryła i zrozumiała prawdę o sobie i świecie, 
więc nie łudzi się, że życie bywa inne, lepsze, piękniejsze, niż jest w istocie: „przez ciebie / dla 
ciebie / wżera się w gardło / zabiera oddech” (Modliszka, D26), „jadowite drobiny / atakują 
tkanki / wciskają się przez pory / ufnie otwarte” (Infekcja, D34), „odpada wszystko / co przez 
lata / pączkowało / więdło / albo tylko / przykleiło się / na chwilę” (Doskonalenie, D52) .

Mimo skaleczeń duszy, rozżalenia, frustracji i rozgoryczenia, pozostaje tęsknota i ocze-
kiwanie na nowy świt oraz sny, które nie zawsze potęgują strach, czasem wygładzają myśli, 
rozświetlają mrok w środku umysłu i serca, ułatwiają wzięcie głębokiego oddechu: „niedługo 
wzejdzie słońce / zobaczę / to co jest” (Świt, D102) . Liryka Barbary Strzelbickiej to poezja 
kobiecych przeżyć i przetrwań, rozpoznająca odległości między „ja” a otoczeniem . Kazimierz 
„Stolorz” Kowalczyk, recenzując debiutancki zbiór, napisał, że „autorka jest kobietą z krwi 
i kości, z serca i ducha, a to, że widzi świat przez pryzmat swojej kobiecości, jest tak bardzo 
naturalne i jest to zaletą tego tomiku [Dojrzewanie]”9 .

Choć bohaterka podąża śladem, dawno wyznaczonym, zapisanym w księgach wieczności, 
jej bunt (niekoniecznie manifestacyjny), a właściwie niezgoda, nie słabnie, dlatego pod piórem 
wrze życie: „na zewnątrz / czaiło się życie” (Wołanie, D43) . Podajmy, że Czułość poprzedza 
rekomendacja pióra Elżbiety Hurnikowej: „W prowadzonych tu dialogach – z innymi i z samą 
sobą – dialogach skupiających niczym soczewka różnorodne życiowe doświadczenia, czułość 
jest tym, co stanowi największą wartość; jeśli nie ma dla niej ocalenia w życiu, ocala ją poety-
ckie słowo”10 .

Współrzędne geografii psychicznej omawianej poezji są nader często minorowe, molowe . 
Wystarczy przejrzeć tytuły tekstów z Dojrzewania, gdzie poetka wykorzystuje terminologię 
chorobową oraz biologiczną i botaniczną . Wypunktujemy zatem: miejsca (Jaskinia, D10; 
Rzeźnia, D36; Ciemna strona, D21; Matrix, D22), składniki przyrody (Modliszka, D25-26; 
Jamochłon, D27-28; Pasożyt, D29), stany trawiące podmiot liryczny (Całopalenie, D12; Egze-
kucja, D16-17; Infekcja, D34-35; Atrofia, D49), klasyfikację gatunkową wypowiedzi literackiej 
(Przypowieść o utracie, D19-20; Requiem dla miłości, D99) i uwypuklenie sytuacji bolesnego 
wydawania głosu (Skarga, D42; Wołanie, D43) .

Wiersze rejestrują walkę podmiotu lirycznego o zachowanie godności, czemu służy ponowne 
mierzenie się, niejako na naszych oczach, z traumą, ze złą przeszłością we dwoje (na zawsze?): 
„pokłady pamięci / bagno / wciągające ku zatraceniu” (Jaskinia, D10), „przeszłość / zastąpiła 
mi drogę / znów jestem / zakładniczką rozpaczy” (Nurt, D62) . O poddaniu się terapii świad-
czyłby wpis: „wszystko i tak dzieje się / między mną i mną” (Spojrzenie, M9) . Tylko jednak 
szczerość wobec siebie i własnego doświadczenia pozwala na snucie planów dalszego życia . 
Zacytujmy: „pętla mojego życia / owinięta jak szalik / naszyjnik / sznur” (Podróż sentymen-
talna, D6); ostatnich pięć liter to czarna puenta stopniowania wariantów przeznaczenia, dojście 
do ściany, do ostatniego etapu wytrzymałości .

Partner zawiódł, dlatego „ja” czuje się upokorzone, oszukane, zdradzone, niczyje: „mylona 
ognikami wzruszeń” (Jaskinia, D10), „gdybyś mnie nie opuścił / nie musiałabym / szukać sensu 
zdrady / byłabym szczęśliwa” (Gdybyś, C18), „zdrado / choć tego nie chcę / tylko ty / pozostajesz 
mi wierna” (Studnia, C22) . Bohaterka wyznaje, niemal w skowycie, zdzierając duszę do krwi: 

9  Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk, Glosy do książek przeczytanych – Glosa 6: O tomiku poetyckim Barbary 
Strzelbickiej „Dojrzewanie”, Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria” nr 24, sierpień-październik 2012 
roku, s . 49 .

10  Elżbieta Hurnikowa, O wierszach Barbary Strzelbickiej [wstęp], [w:] Barbara Strzelbicka, Czułość, s . 6 .
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„kiedyś / spłonęłam na stosie // […] / modliłam się / żebym umiała żyć / ze spopielonym ser-
cem” (Całopalenie, D12) . W innych tekstach też trzaskają iskry: „po lewej stronie życia / przede 
mną otwarte drzwi / za nimi kłębi się / ogień” (Podwójność, D65), „wiersze zapiski fotografie 
/ na stos” (Spis z natury, C58) . Ogień niszczy, ale także oczyszcza, umożliwia odrodzenie (się) 
w nowej postaci, odporniejszej na ciosy, uzbrojonej w odwagę: „zbiorę tę czułość / […] / ugniotę 
ją na kamień / którym cię dosięgnę” (Czułość, C15-16) . Po wielkiej burzy następuje wyciszenie 
(„zamykam drzwi / zamykam serce zmęczone / niech odpocznie”, Drzwi, C48), pozwalające 
nabrać sił do kolejnej walki z czarnymi wspomnieniami .

W wielu tekstach podmiot liryczny dokonuje mentalnej autodegradacji, autodestrukcji, 
w ten sposób bowiem zinterpretowałbym fragmenty, nawet te, w których zwraca się do „ty”: 
„ukamienuję cię / zniszczę / jesteś chora i niepotrzebna / cierpię przez ciebie – / krzyczałam” 
(Egzekucja, D16), „znów kogoś zabiłam / część siebie / albo może tylko owada / bo brzęczał 
zbyt natarczywie” (Po piąte, C49) . Kobieta chce zniknąć, stać się nieobecną, przezroczystą, 
nikim, bez znaczenia dla siebie i rzeczywistości: „mam na imię echo / nie zobaczysz mnie / 
na kliszach pamięci” (Echo, D13), „w drodze ku przezroczystości / tracę wszystko / co zabiera 
światło” (Prześwietlanie, D53), „kulę się naga w mroku” (Podwójność, D65), „piszę moje imię 
/ palcem na piasku / wiatr wieje / zasypuje ślady” (Piszę, C26), „byłam tu / zostawiłam ślady / 
pewnie zdeptane tysiącami stóp” (Czas, C59)11 . W tonacji ironicznej widzimy „ubywanie” ciała 
wraz z upływem czasu: „z wiekiem kurczę się / do właściwych rozmiarów” (Atrofia, D49), lecz 
koda wiersza i tak zaskakuje: „jako garść prochu / osiągnę / stan doskonały” (Atrofia, D49) .

Mimo iż czytamy: „serce bije / coraz bardziej / dla siebie” (Doskonalenie, D52), „na talerzu 
/ stygnie moje serce” (Cisza, D83), „nie podam nikomu numeru telefonu / żeby potem nie cze-
kać nie czekać nie czekać” (Dzisiaj, M7), odnajdziemy ślad tęsknoty za „powrotnie” utraconą 
miłością: „komu oddam / czułość dłoni / i zachwyt” (Tęsknota, D101) . Warto w tym miejscu 
przywołać jeden z wierszy Ludmiły Marjańskiej:

Kobieta we mnie
płacze
nad utraconą miłością

Kobieta we mnie
czeka
na nową miłość

Wierzy
że jej serce nie umarło
i patrzy z niedowierzaniem
w lustro12 .

Gdzie indziej bohaterka Barbary Strzelbickiej zalicza uczucie do „środków przeciwbó-
lowych”: „miłość i inne środki przeciwbólowe” (Projekt, M26), chociaż tak wiele przez nią 

11  Warto zacytować minimalistyczny wiersz ślad Władysława Edwarda Piekarskiego, korespondujący z tą częś-
cią rozważań nad głównymi motywami w poezji Barbary Strzelbickiej: „zostawiłem / ślady stóp / na plaży 
/ - - - - - - - - - - / przyszła fala / ślady zmyła” (Władysław Edward Piekarski, Biała przejrzystość (wybór 
wierszy z lat 1987-1990), Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego, 
Częstochowska Oficyna Robotnicza, Częstochowa 1992, s . 29) .

12  Ludmiła Marjańska, ***(Kobieta we mnie), [wiersz], [w:] tejże, Córka bednarza, „Czytelnik”, Warszawa 2002, 
s . 15 .
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wycierpiała . Czy wszystkiemu winna jest jednak miłość, czy raczej ludzie niepotrafiący się 
porozumieć, docenić swojego uczestnictwa w emocjach, raniący się bez powodu lub z byle jakiej 
przyczyny: „miłość jest . wiedzą o tym / wszystkie wariatki świata / i niegrzeczne dziewczynki 
/ dotknięte syndromem / kochających za bardzo” (Wszystkie wariatki świata, M2313) . Kobieta 
„porywa się” też na uratowanie odrobiny własnej przeszłości: „budujemy most między nami / 
ponad zatrutą rzeką pamięci / z tego co zostało / z miłości / z wiedzy o tym / do czego jesteśmy 
zdolni” (Most, C17) . Zacytujmy niezwykle przejmujące, gorzkie zapewnienie à rebours:

zapewniam cię
że nic się nie stało
po prostu nie widzę światła
i wcale nie płaczę
choć łzy
spływają mi po skórze

nie stało się nic
to tylko reakcja alergiczna
na życie

(Tylko, C23) .

Tylko to przede wszystkim liryk o przeistoczeniu się kobiety w rozpacz, ból, o jej rozpły-
nięciu się, rozpuszczeniu we łzach – jakby kobietę i płacz cechował ten sam wodno-słony 
stan skupienia .

Ekwiwalentem kobiecej tożsamości staje się sukienka: „Sukni jest smutno, gdy tak wisi / 
Z opuszczonymi ramionami, / Ciasno przywarta do żakietu, / Gniotąc mu plecy fiszbinami” 
(Suknia, C69) . Adam Olech we wstępie do tomu Czułość zauważył:

O kobiecej cielesności […] można powiedzieć, że niejedno ma imię . Jednym z jej 
imion jest imię Suknia […] . W wierszu Suknia materią cielesności jest materia 
tkaniny, z której sukienka była szyta i która przylegała do cielesności żywej i była 
żywą cielesnością ożywiana . Lub może sama była prawdziwie żywą cielesnością 
– takie się ma wrażenie, gdy się widzi, jaką czułością obdarza Poetka niegdyś 
noszoną suknię, a może jaką niegdysiejszą czułość w niej odnajduje”14 .

Poetka dokonuje nie tylko animizacji, ile pełnej antropomorfizacji tego elementu stroju, 
nadaje mu cechy typowo ludzkie, więcej: żeńskie (gest feminizacji?) . Między ubraniami dzieje 
się miłość, czułość, czyli to, co jest tak trudne do osiągnięcia w prawdziwym życiu, w relacjach 

13  „Poproszona o przeczytanie wiersza, Basia [Strzelbicka] wybrała tekst Wszystkie wariatki świata, który, 
notabene, jest dowcipną i wyrafinowaną odpowiedzią na wiersz Jacka Gierasińskiego pt . Wariatka (Tomasz 
„Aztzenty” Barański, To nie jest tylko poezja [relacja ze spotkania promującego zbiór poetycki Barbary 
Strzelbickiej Mój pierwszy język, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, 17 stycznia 
2015 roku] , Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria” nr 45, styczeń-marzec 2018, s . 87) . Przytoczmy ten 
liryk-impuls Jacka Gierasińskiego, któremu Barbara Strzelbicka dedykowała Wariatkę: „czasami ją widzę / 
w poskręcanych ulicach / dziwnie uśmiechnięta / wcielona w pospieszny tłum // mówią że wariatka / że domu 
swego / nie ma / że można się pośmiać / bez obrazy / dla uspokojenia / swojej ułomności // taka mała kromka 
/ chleba / na deszczu ulicy / kiedy jej zabraknie / miasto umrze” (Jacek Gierasiński, Wariatka [wiersz], [w:] 
tegoż, Na smyczy, Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”, Częstochowa 2015, s . 62) .

14  Adam Olech, Słowo od Filozofa [wstęp], [w:] Barbara Strzelbicka, Czułość, s . 13 .
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między kobietą a mężczyzną . Mamy również do czynienia ze specyficznym rodzajem pejzażu 
mentalnego czy nawet fetyszyzacji . W Dojrzewaniu natkniemy się na passus: „w szafie sukienki 
/ opuszczone / przez ramiona marynarek” (Requiem dla miłości, D99) . W podobnym szafowym 
anturażu dochodzi do intymnego zbliżenia tekstyliów w wierszu Marii Duszki: „powiesiłam 
w mojej szafie / twoją marynarkę // wszystkie moje ubrania / chcą być blisko niej”15 . Wątek 
marynarki odnajdziemy także w tekście męskiego autorstwa; adresatka wiersza Ryszarda 
„Sidora” Sidorkiewicza, Ania, słyszy „skargę”: „kiedyś mnie przecież / musisz przestać kochać 
// nie można kochać / marynarki w szafie”16 . Co ciekawe, przywdzianie sukni może stać się 
przełomem charakterologicznym, wkroczeniem w nową „ja”: „ostatni raz założę suknię / 
uszytą z ciemności / którą mi przyniosłeś / i spojrzę w niebo” (Zaczekam, C20) . Natomiast 
w twórczości Ludmiły Marjańskiej suknie odzwierciedlają osobowości podmiotu lirycznego, 
charakterystyczne dla poszczególnych etapów jego bytu czy rozwoju duchowego i myśli:

A więc umarłam . I było nas trzy:
trzy trumny, ja w trzech różnych sukniach –
żółtej, czerwonej i (chyba) niebieskiej .
Ten trzeci kolor nie był zbyt wyraźny .
Oglądałam się z zewnątrz w trzech lustrach17 .

Potrojenie to „wzmocnione” alter ego, wizerunki kształtowane przez wizerunki, odbicia: 
„podobno wyłoniłam się z lustra które mnie odbiło / żebym spojrzała na siebie oczami Innego” 
(Lustro, M53) . Motyw lustra konstytuuje obrazowanie Barbary Strzelbickiej:

[prawda] pokazuje lustro
w którym się odbijam
taka
jakiej nie chcę siebie znać
z moim wymyślonym życiem
bo na prawdziwe
zabrakło wiary
i nadziei

(Prawda, C42) .

W tej poezji wiwisekcja wielu „ja” każe widzieć „się” z oddali, z perspektywy, stąd mówienie 
o sobie jako o „tamtej”: „byłeś ze mną choć całkiem niepodobną / i w innej postaci / obejmowałeś 
mnie ramieniem” (Tramwaj, M8), „na razie ułożę ją w kokonie / bezczasu i oddam pod opiekę / tej 
poważnej dziewczynki / którą jestem” (Na szczęście”, M10) . Podmiot liryczny widzi „ja”, czyli „ją”: 
„ona to ja ta druga / która stoi w drzwiach / przygląda się uważnie mnie / która przekroczyłam 
próg” (Spojrzenie, M9) . Dodajmy, że okładkę Mojego pierwszego języka zdobi zmultiplikowana 
– potrojona dziewczynka: mała Basia (późniejsza poetka), patrząca na nas, na siebie niezwykle 

15  Maria Duszka, ***(powiesiłam w mojej szafie) [wiersz], [w:] tejże, I pomyśleć, że jesteś, Wydawnictwo Krytyki 
Artystycznej Miniatura, Kraków 2003, s . 7 .

16  Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Kiedyś [wiersz], [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XLVII, redakcja Da-
nuta Sułkowska, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków 2019, „Biblioteka Krakowskiego 
Oddziału ZLP”, t . 21, s . 70 .

17  Ludmiła Marjańska, Trzy suknie [wiersz], [w:] tejże, Otwieram sen, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 
Warszawa 2004, s . 16 .
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przenikliwym spojrzeniem: „przez chwilę zobaczyłam siebie w łańcuchu pokoleń” (Projekt, M26) . 
Podczas promocji tego zbioru autorka wskazała na bardzo emocjonalną więź z ową fotografią, 
w relacji ze spotkania przeczytamy bowiem, iż „[na okładkę] wybrała zdjęcie szczególne, na któ-
rym ma 6-7 lat, ale uważa, że zostało na nim zapisane całe jej późniejsze życie”18 .

Drugim (obok niewłaściwego mężczyzny) obszarem świadomości wyjętym z przeszłości jest 
rodzina i dzieciństwo, stanowiące główny temat Mojego pierwszego języka, lecz już w debiutan-
ckim Dojrzewaniu czytamy: „otwieram oczy / szeroko / aż po horyzont dzieciństwa” (Podróż 
sentymentalna, D6) . Zapowiedzią tomu z 2017 roku był 11-tekstowy cykl ze zbioru Czułość 
objęty dedykacją „Pamięci mojej Matki” .

Autorka wyrusza w podróż w głąb pamięci, tworząc swojego rodzaju drzewo genealogiczne 
familii . Przywołuje i przeżywa na nowo relacje z bliskimi . Wreszcie przygląda się sobie, dzięki 
czemu poznaje prawdziwą „ja” współczesną . Ścieżki eksploracji wyznaczają zdjęcia, pod kształ-
tami utrwalonymi na błonie światłoczułej pamięci kryje się tajemnica tamtego świata . Anna 
Janko w tekście Archipelag tysiąca wysp nadmienia:

Pamiętam tak wiele, że czuję się nieraz jak archipelag tysiąca wysp! Bo pamięć 
ma naturę wyspową, wspomnienia wynurzają się z niej jak obrazki, które rzadko 
się ze sobą łączą . Coś jednak je scala, to nasza osobista narracja, bo podświado-
mie pragniemy, by dzieje naszego życia miały logiczny porządek19 .

Dzieciństwo jawi się jako kluczowy etap rozwoju człowieka: „znajduję szkielety / później-
szych zdarzeń / matryce uczuć / wzory / formy / klisze” (Pokój dziecinny, D32), ale bohaterce 
nie są dostępne wyłącznie jasne barwy, w tej poezji mowa przecież o „szkieletach” (szcząt-
kach?), a także o „zarażeniu winą” (stygmat?):

słucham płaczu i śmiechu
dziecka którym jestem
pozwalam sobie
wykluć się na powrót
sprawdzam
klatka po klatce
jak zostałam zarażona
winą

(Pokój dziecinny, D32-33) .

Nie możemy poznać całej przeszłości, nie ma jednej prawdy o nas samych i naszych przeży-
ciach: „w pudełku pamięci / przechowuję życie / fragmenty / urywki / strzępy” (Kalejdoskop, 
D46) . Jesteśmy skazani na poszukiwanie i odnajdywanie psychicznych puzzli . Z urywków 
układamy prowizoryczne pewniki, a „wieczne” szybko staje się „chwilowe”, gdy nasza pamięć 
wejdzie w posiadanie (od-pamiętanie) nowego kawałka świata minionego . Ten proces nigdy 
się nie kończy:

lubię stawiać kropkę
i zaczynać od nowa

18  Tomasz „Aztzenty” Barański, dz . cyt ., s . 88 .
19  Anna Janko, Archipelag tysiąca wysp, [w:] tejże, Przeglądarka. Felietony poufne, Wydawnictwo Zwierciadło, 

Warszawa 2017, s . 33 .
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jakby nigdy nic
jakby przed kropką
już nie było moje
dorosło
i założyło własny wątek

(Kropka, C68)20 .

Obrazy pulsują między tym, co pewne, a tym, co tylko przeczute, domyślone: „najbardziej 
zmienne na świecie jest / teraz / które za każdym razem / oznacza coś innego” (Teraz, M13) . 
Czas to bezmiar chwil, z których każda działa się w tamtym „teraz”: „chcę go [czas] przyłapać 
jak mija / jak omija / co nie jest jego rzeczą / do czego nie mogę dostać się / przez pamięć” 
(Czas, M14) . Lecz czy w sferze pamięci cokolwiek istnieje naprawdę, może istota wydobywania 
z niej przeszłości to myślenie o tym, co się nigdy nie zdarzyło:

nie wszystko da się oświetlić
i zresztą nie trzeba
to co ma być ukryte
oświetlone
ukrywa się głębiej

(Światło, M47) .

Nic nie jest jednoznaczne, raz na zawsze, nigdy nie jest tym samym: „ktoś płakał ale nie 
na pewno / bo może to deszcz spływał / po szybie między nami” (Wygnanie, M11) . Tylko skąd 
to cierpienie serca i drganie powieki na widok nieznajomego, jakby jednak wszystko już było: 
„najjaśniej widzę to czego już nie ma / i muszę to zapisać zanim zapomnę / inaczej zniknie 
pamięć” (Mój pierwszy język, M34) .

Chyba istnienie byłoby łatwiejsze do zweryfikowania, gdyby zostało utrwalone np . w kajecie . 
Niestety, pisząc, mamy skłonność do przepisywania na czysto, poprawiania, a właściwe życie 
rozgrywa się w brulionach, na kartkach pokreślonych, poplamionych atramentem, ze śladami 
kawy czy herbaty, z gryzmołami, kulfonami liter, z urwanymi zdaniami:

teraz żałuję
że nie zachowałam wyrwanych kartek
były ciekawsze
niż poprawnie zapisane strony
już nie chcę być bezbłędna

(Zeszyt, M25) .

Poetka ostrzega: „mogłabym stracić rytm i wtedy świat / runie” (Kuchenny kontredans, 
M18) . „Wspomnienia ułożone w katalogi” (Potem, M29) tylko na pozór porządkują przeszłość, 
przecież umysł ludzki kocha podążać za nitką skojarzenia, za dygresją .

Barbara Strzelbicka przedstawia poczet członków własnej familii, na co wskazują tytuły, 
choćby: Rodzinna konstelacja (M50-51), Drzewo rodzinne (M55-56); właśnie w tym ostatnim 
wierszu autorka starała się uchwycić najważniejsze rysy fizjonomii i charakteru członków 

20  W interpunkcyjno-semantycznym wierszu Przecinek Barbara Strzelbicka wskazała, że kropka „jako ostatecz-
na / wzbudza taki respekt / że mniej śmiali / wolą postawić przecinek” (Częstochowski Magazyn Literacki 
„Galeria” nr 52, październik-grudzień 2019, s . 52) .
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rodziny, jak na fotografii: „wszyscy są poważni i skupieni / w obiektywie czasu / pada na nich 
światło / pamięci” (Drzewo rodzinne, M56) . Dużo miejsca poświęca również babci i dziad-
kowi . Matka matki „zrośnięta z ziemią i z domem” (Mój pierwszy język, M36), czytała żywoty 
świętych i baśnie Józefa Ignacego Kraszewskiego . Przykuwają uwagę szczegóły ubioru babci: 
„ma na głowie białą chustkę / zawiązaną pod brodą / bluzkę w białe groszki i długą spódnicę 
/ pewnie jest niedziela” (Ganek, M31) oraz należące tylko do niej sprzęty, np . kuferek kryjący  
m .in . panieński warkocz . Pamięć wydobyła cechy przedmioty: „wieko kuferka było wypukłe” 
(Kuferek, M32), „prześcieradła były szorstkie / szorstkie były też ręczniki / ozdobione haftem 
frędzlami / i obrusy otoczone szydełkową koronką” (Mój pierwszy język, M34) . We wspólnym 
obrazie babci i dziadka podmiot liryczny kieruje myśli na dłonie:

ręce dziadka pamiętam
oparte na pługu
trzymające lejce
dzierżące drzewce baldachimu
podczas procesji
[…]
ręce babci pamiętam
gdy dawały mi jabłko
gruszkę wygrzebaną zimą ze słomy

(Ręce, M39) .

Narratorka nie może się uwolnić od krajobrazu z gankiem, ogródkiem, płotem bez furtki . 
Przeszłość przechowuje także zwierzęta, nieraz stanowiące przyczynę, powód istnienia flory: 
„pamiętam ich [ptaków] radosny świergot / może dla nich grusza wyrosła / i z potrzeby życia” 
(Smutek, M43) . Bohaterka z sentymentem powraca do czynności ubijania masła (Ubijanie 
masła, M38), smarowania kurzajek jaskółczym zielem (Jaskółcze ziele, M52) .

Specyficznymi prawami rządzą się relacje bohaterki z córką, które zlokalizowałbym na tery-
torium ekstremalnej wersji alter ego . W programowym dla tej tematyki utworze Matki i córki 
podkreślmy słowa: „stygmat kobiecości / przekleństwo i łaska / obfitość aż do nadmiaru / 
boleśnie krwawego / brak nie do wypełnienia / przez żadną” (Matki i córki, D39) . W Czułości 
czytamy: „poranki / kiedy wyjeżdża córka / są do siebie podobne” (Poranki, C55) . Młoda 
kobieta jest potencjalną spadkobierczynią butów: „te na bardzo wysokich obcasach / może 
zechce nosić moja córka” (Spis z natury, C57) .

Pewne wiersze z Mojego pierwszego języka zawierają wyniki poetyckiej ewidencji, rema-
nentu właśnie „rzeczy powszednich”, które znajdują się blisko sfery centralnej . Są to zarówno 
przedmioty, jak również zdarzenia: biżuteria, ubrania i tkaniny (pierścionek, rękawiczka, 
guzik, szpilka, plama, parasol, wieszak), dzień tygodnia (piątek), sprawy kuchenne: miejsce, 
potrawy, naczynia (po prostu: kuchnia, a także naleśniki, mięso, półmisek), oraz czynność 
(hartowanie) czy pojazd (tramwaj) i inny, pozostały asortyment emocji (liczydło, beczka, 
klucz) . Poetka nie czyni zwykłego spisu, ale wokół każdej „rzeczy powszedniej”, mającej 
przecież konkretne praktyczne zastosowanie, rozsnuwa nitki wspomnień, przemyśleń filo-
zoficznych, tak że ożywają w naszych umysłach jako nieodzowne składniki wszechświata, 
nawet jeśli mowa o plamie .

W twórczości Barbary Strzelbickiej najważniejsze wydaje się być doświadczenie kobiety 
i jej uzależnienie od przeszłości, która rozgrzewa duszę i krew, nie pozwala zasnąć mięśniom 
i słowom . Te wiersze powstają dzięki poetyckiej wrażliwości zahartowanej życiem .
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Bartosz Frączek, xxxxx
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Musiałam iść do apteki, odebrać długo oczekiwany lek . Byłam w ciąży i miałam nadciśnie-
nie . Labetalol był jedynym środkiem, który nie stwarzał żadnego zagrożenia dla dziecka . 

Czekałam tylko, żeby ciasto wyrosło . Po mieszkaniu rozchodził się już intensywny zapach 
jabłek i cynamonu, a widoczna przez szybkę piekarnika powierzchnia była zarumieniona . 
Puszyła się dumnie wysepkami waniliowej bezy . Do finału brakowało jeszcze kilku minut .

Zmierzchało . Powietrze wpadające przez uchylone okno pachniało deszczowym popo-
łudniem . Usiadłam na kanapie, czule głaszcząc brzuch . Jeszcze niewielki, ale już widoczny . 
Wzruszenie wypełniło piersi ciepłem . Odbiorę lek i będę spokojniejsza .

Telewizor w pokoju mamrotał wiadomościami . Trybunał uznał, że obowiązująca ustawa 
aborcyjna jest niezgodna z konstytucją . Od kilku dni kobiety wychodziły na ulice walczyć 
o swoje prawa .

Na zewnątrz ktoś wystrzelił petardę . W pobliskim kościele zaczęły bić dzwony . Podeszłam 
do okna . Namalowane na murze domu naprzeciwko osiem gwiazdek fosforyzowało bielą . 
Na wielu balkonach stały rozłożone czarne parasole . Niektóre wisiały zaczepione o krawędzie 
skrzynek na kwiatki . Wyglądały jak nietoperze czujnie przyklejone do brudnych murów, cze-
kające na odparcie ewentualnego ataku .

Na ulicach było coraz więcej kobiet . Większość miała na twarzach czarne maseczki z odbi-
jającą się w światłach latarni czerwienią błyskawicy . Wszystkie kierowały się w stronę centrum 
miasta . Wydało mi się, że widzę twarz Beaty . Nie widziałam jej od ponad dwudziestu lat . 
A może to była jej córka? Zamyśliłam się . Jak dalej potoczyło się jej życie?

Beata

Byłam w ostatniej klasie szkoły podstawowej . Cieszyłyśmy się na wielki świat, który czekał na nas 
za jej murami, na świat mający spełnić nasze marzenia . Nagle okazało się, że Beata jest w ciąży . 
Oburzenie i niesmak wypełniły ciszę szkolnych korytarzy . W atmosferze oczekiwania na wyfru-
nięcie z klatki nie było rozmów o seksie . Żadna z nas nie miała też jeszcze takich doświadczeń . 

Beata nie należała do naszej paczki . Była cicha, zawsze stała z boku . Miała skórę ciemniejszą 
niż my, wyglądała trochę jak Cyganka . Ciemne włosy wydawały się zawsze tłuste . W ciężkim 
powietrzu korytarzy wkrótce pojawiła się kolejna informacja: Beata była w ciąży z Rafałem . 
Był od nas starszy . Pojawił się na początku roku szkolnego . Nie zdał do następnej klasy, więc 
musiał ją powtarzać . Na lekcjach nie był orłem . Ale na przerwach, kiedy opowiadał o życiu, 
pachniało czymś fascynującym, jakimś nieznanym doświadczeniem . 

Któregoś razu podczas lekcji poszłam do toalety . Za drzwiami jednej z zamkniętych kabin 
ktoś płakał . Zapukałam, ale nikt nie odpowiadał . Drzwi nie były zamknięte na zasuwkę, więc 
otworzyłam je sama . Beata siedziała wciśnięta w kąt, z głową między kolanami . Widziałam 
tylko drżące ramiona, dziecięco szczupłe . Kucnęłam, żeby ją przytulić . Podniosła zapłakaną, 
napuchniętą buzię . Krztusząc się wyszeptała:

– Nie chcę tego . Co mam zrobić? Nie chcę tego mieć w sobie – skrzywiła z niesmakiem 
twarz i zrobiła taki ruch, jakby chciała coś wyciągnąć z brzucha . Potem znowu wcisnęła głowę 
między kolana i rozpłakała się .

Agnieszka Oknińska

WOJNA KOBIET



32 NR 57GALERIA

PROZA

Krótko po tym zdarzeniu obydwoje zniknęli ze szkoły . Korytarze wypełnił rozgorączko-
wany szept dyskusji na temat tego, co się stało . Że para głupich dzieci funduje sobie dziecko . 
Że marnują przyszłość, która notabene i tak nie zapowiadała się szampańsko – obydwoje mieli 
wylądować w zawodówkach . I kto to widział taki wstyd rodzinie przynosić . 

Jakiś czas potem spotkałam na ulicy Beatę . Szła z mamą . Olbrzymi brzuch przechylał 
ją do tyłu – wyglądała jak kaczka . Miała smutną, zmęczoną twarz, podobnie jak jej mama . 
Szły szybko, jakby chciały przemknąć między blokami i ukryć się w mieszkaniu . Patrzyłam 
i wydawało mi się, że ten brzuch ktoś jej przykleił, że wcale nie chce go nosić, że jest jakąś karą . 

Czy to dziecko było szczęśliwe? Kto je wychowywał: mama czy babcia? Co by było, gdyby 
ktoś tym dwojgu dzieciom powiedział, że przepełniające uczucie i chęć bycia jednym może 
mieć konsekwencje? 

Zaczęłam liceum i zakochałam się . Unosiłam się, nie dotykając ziemi . Aż do momentu, 
kiedy pękła prezerwatywa . Byłam wtedy w połowie cyklu . Ogarnął mnie lęk . Pytanie – a co, 
jeśli? – wibrowało w głowie nieustanną wątpliwością . To była miłość . Ale na razie byliśmy 
dziećmi . Dla mnie tym razem skończyło się dobrze . Nie byłam w ciąży . Choć był to najdłuż-
szy cykl w moim życiu . Od tamtej pory miałam przy sobie postinor – tabletkę, którą w razie 
wątpliwości mogłam połknąć . Nie chciałam jak Beata nosić niechcianego brzucha . Tego worka 
pełnego rozczarowania, lęku, wstydu i żalu, że zmarnowałam sobie życie . 

***

Kobiet na ulicy przybywało . Najwyraźniej kierowały się w stronę centrum miasta . Z daleka 
słychać było wycie policyjnych syren . Coraz więcej trąbiących samochodów podskakiwało 
na brukowanej jezdni . Powiewające nad przednimi reflektorami flagi krzyczały: „Wybór, nie 
zakaz”, broniąc się przed uderzeniami znów padającego deszczu .

Zamknęłam okno . Zapach cynamonu siadał na wargach, uśmiechając je . Wyjęłam ciasto 
z piekarnika . Lekko zarumienione wysepki bezowe wyglądały bajecznie . Nagle wydało mi się, 
że w podbrzuszu zatrzepotał skrzydełkami motyl . Poczułam delikatne uderzenie w żołądek . 
Objęłam rękoma brzuch z myślą, że muszę jak najszybciej odebrać lek . Powinnam zacząć go 
brać już dawno, od początku drugiego trymestru . Ale czekanie na pozwolenie, a potem spro-
wadzenie specyfiku trwało długo . Dziś labetalol był do odebrania w aptece . Od lat miałam 
nadciśnienie . Przyjmowanie tego leku było najbezpieczniejsze dla dziecka . Od lat próbowałam 
zajść w ciążę . Udało się i bałam się o nią .

Wychodziłam z domu, kiedy przypomniałam sobie o maseczce . Sięgnęłam do kieszeni 
płaszcza i wypadła z niego kartka z numerem telefonu Julki .

Julka

Spotkałyśmy się przypadkowo wczoraj . W liceum siedziałyśmy w jednej ławce . Wówczas 
obserwowałam zazdrośnie, z jaką łatwością jej wszystko przychodziło . Potem zauważyłam, 
że ten zawsze świeży uśmiech i lekkie przyjmowanie porażek to tylko maska . Obrona przed 
dotykaniem problemów .

Długie, pszeniczne włosy Julki zawsze lśniły . Nawet w ponure późnojesienne wieczory 
wydawało się, że spaceruje w nich słońce . Zawsze otaczała ją też gromadka mężczyzn . Byli 
łasi na jej uśmiech . 

Toni był żonaty . Był jej wielką namiętnością . Spytałam Julkę, czy to jest miłość . Zamyśliła 
się, po czym odpowiedziała:
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 – Nie zawsze jest tak, jak chcesz . Pogodziłam się z tym . Biorę to, co mogę dostać .
Wtedy pierwszy raz zauważyłam, z jakim trudem utrzymuje uśmiech .
Ciąża była wpadką . Dowiedziałam się o niej, kiedy Julka już podjęła decyzję . Zaplanowała 

wyjazd do Rumunii na zabieg, za który płacił Toni . Nie bardzo wiedziałam, czy mam prawo 
pytać . Nie zapytałam . Julka, wyczuwając niewypowiedzianą ciekawość, uśmiechnęła się nie-
naturalnie i rzuciła: 

– Jeszcze nie teraz, może później .
Po latach Julka bardzo chciała mieć dziecko . Wciąż się nie udawało . Z tego powodu roz-

padały się jej kolejne związki . Postanowiła sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku . Poszła 
do lekarza . Okazało się, że nie może mieć dzieci . Zabieg wykonany przed laty w Rumunii 
zostawił trwały ślad . Wtedy oznajmiła, ubierając twarz w ciasny uśmiech: 

– Trudno, ale zawsze mogę być ciocią .
Potem ja zaszłam w ciążę . Powiedziałam jej o tym, kiedy byłyśmy w górach . Przez oblepione 

śniegiem okna ledwo było widać zapadający zmierzch . W kominku trzaskały drwa, a my sie-
działyśmy w milczeniu, każda pogrążona w swoich myślach . Wtedy jej powiedziałam . Spojrzała 
na mnie z tym swoim uśmiechem, ale w oczach przebijał się smutek .

– Żałujesz – odważyłam się spytać .
– Nie – odpowiedziała . Po chwili dodała:
– Nie żałuję decyzji, jaką podjęłam . Żałuję, że nie mogłam tego zrobić legalnie . W normal-

nych warunkach, pod odpowiednią opieką . Być może nie zostawiłoby to takiego śladu . Tak, 
tego żałuję . . .

Po powrocie z gór Julka miała dla mnie coraz mniej czasu . Któregoś dnia oznajmiła, że wyjeż-
dża do Włoch, zacząć wszystko od nowa . Miała już wykupiony bilet i gotowy plan na życie . 

Latami nie miałyśmy kontaktu . Aż do wczoraj, przez przypadek . Nic się nie zmieniła . Dłu-
gie, pszeniczne włosy lśniły – jak zawsze . Twarz przyozdobiona była uśmiechem – jak zawsze . 
Weszłyśmy razem do sklepu . W środku było gorąco, więc rozpięłam płaszcz . Zauważyła mój 
powoli zaokrąglający się brzuch . Znów zobaczyłam, jak nieposłuszny uśmiechowi mięsień 
na twarzy pulsuje, a powieka nerwowo drga . Nagle zaczęła się bardzo spieszyć . Szybko napi-
sała na kartce swój numer telefonu, wsunęła mi ją w dłoń i oddalając się w stronę wyjścia, 
rzuciła, że koniecznie musimy wypić kawę . Zaczęłam się zastanawiać, ile w niej musi być blizn 
i niezagojonych ran . Pomyślałam, że bardzo dużo, skoro ochronny mur uśmiechu już nie jest 
w stanie ich zakryć .

Stałam z rulonikiem w dłoni, czując, że Julka wcale nie chce spotkać się ze mną na kawie .

***

Założyłam maseczkę . Wzięłam parasol i wyszłam z mieszkania . Przeciąg w korytarzu smagał 
po plecach . Zadrżałam . Coś we mnie szepnęło, żeby zostać w domu, wtulić się w miękką sofę, 
pieścić lęki zapachem świeżo upieczonej szarlotki i poczekać do jutra . Zawahałam się przez 
moment . Potem przyszedł lęk, kiedy myśli wirują jak w kołowrotku, kiedy jedna goni drugą . 

Każdy dzień się liczył . I tak los zafundował mi ciążę pełną napięcia . Nadciśnienie i wiek 
były dużym ryzykiem . Do tego szalejący na zewnątrz wirus zburzył wszystkie stałe elementy 
codzienności, a one dawały spokój . Nic nie toczyło się swoim rytmem, tak jak powinno . Ludzie 
zasłaniali twarze maseczkami . Te budowały mur . Grymasy na twarzy, uśmiech, zacięcie warg 
– wszystko, co było istotne w odczytywaniu, z kim masz do czynienia – było zasłonięte . Strach 
o siebie, o bliskich, o jutro był wyczuwalny, nawet przy zachowaniu wymaganej, bezpiecznej 
odległości .
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Ruszyłam w stronę schodów . Poręcze oklejone obrazkami z zakrwawionymi embrionami 
krzyczały hasłem „Nie morduj!” . Okno na półpiętrze, od dawna wybite i zabezpieczone zawil-
goconą dyktą, wpuszczało do środka gniew wzbierającego tłumu . Ulicą zawładnęły wulgary-
zmy . Stały się elementem codzienności . Rozbuchane emocje nie chciały finezyjnych rozmów . 
Zbiorowe ***** *** trzęsło dyktą na półpiętrze . W głowie pojawił się obrazek, krótka chwila 
zarejestrowana z mamroczącej telewizji . Minister, nie pamiętam jakiego resortu – zresztą pew-
nie sam nie wiedział, najważniejsze, że był ministrem – zapytany, czy z czystym sumieniem 
zagłosuje za ustawą, która zabrania kobiecie decydowania o donoszeniu ciąży nawet jeśli ta jest 
zagrożeniem dla jej życia, odparł, że każdy musi kiedyś umrzeć .

Wyszłam na zewnątrz . Z oddali dobiegały dźwięki dzwonów kościoła przy placu Biegań-
skiego, mieszające się z cichszymi ze stojącej na odległym wzgórzu jasnogórskiej twierdzy . Jasne 
mury ratusza oświetlone ciepłym światłem latarni dodały mi odwagi . Plac przed ratuszem był 
prawie pełen . Żeby dojść do apteki, musiałam znaleźć się po jego drugiej stronie . 

Nieznajoma

Wczorajsza rozmowa z Julką była krótka . Uciekła ode mnie, bo byłam w ciąży . Nie wiedziała, 
że tamtą ciążę straciłam . Pierwsze trzy miesiące miałam szczęśliwie za sobą, kiedy nagle 
zaczęło się dziać coś złego . Bóle budziły mnie w nocy . Upławy i plamienia były niepokojąco 
mocne . Lęk o życie we mnie nie pozwalał zasnąć . Poszłam do lekarza . Płód we mnie przestał 
żyć . To było w czwartym miesiącu ciąży .

Konieczne było czyszczenie, więc wylądowałam w szpitalu . Po zabiegu obudziłam się 
w pokoju o wysokich, białych ścianach . Byłam sama . Ostre, zimne światło lampy przy suficie 
uderzało boleśnie po oczach . Każda myśl pojawiająca się w głowie wciągała w ciemny tunel . 
Pustka i chłód wypełniały podbrzusze . Pytania, dlaczego ja, co zrobiłam źle, spływały łzami 
po policzkach . Zaciskały krtań, której nie mogłam rozluźnić żadną odpowiedzią .

Wstałam z łóżka i wyszłam na korytarz . Spacerowała po nim kobieta . Wyglądało, że jest 
krótko przed porodem . Obejmując brzuch dwiema rękoma, coś do niego czule szeptała . 
Patrzyłam na nią z zazdrością i bólem . Wróciłam do pokoju . Ściany znów zaczęły przytłaczać . 
Czułam, że się duszę, musiałam wyjść na korytarz . Teraz już więcej pacjentek siedziało na usta-
wionych wzdłuż ściany krzesełkach . Kobieta dalej spacerowała, jakby nikogo nie dostrzegała . 
Było w niej coś dziewczęcego, naiwnego . Długa grzywka zasłaniała oczy . Widać było tylko 
poruszane szeptem usta . Usiadłam na wolnym miejscu, nie bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić . 
W pewnej chwili usłyszałam, jak siedząca obok mnie pacjentka westchnęła ciężko i wyszeptała: 

– Biedna . 
Spojrzałam zdziwiona . Nie patrzyła na mnie, tylko na spacerującą . 
– Dlaczego biedna? – spytałam . – Przecież za chwilę urodzi . 
Popatrzyła na mnie ze smutkiem . 
– Tak . Martwe dziecko – odparła .
Była tu od kilku dni i znała historię dziewczyny . Pochodziła ze wsi . To była jej pierwsza 

miłość, potem pierwsza ciąża i ślub . Rodzina dawała na mszę, żeby wszystko było dobrze . Nikt 
nie wpadł na pomysł, żeby jechać do lekarza . Choćby kontrolnie . Gorączkowe przygotowania 
do ślubu zabierały dużo czasu . Trzeba było zdążyć, zanim brzuch będzie widoczny . Poza tym 
wszystko było dobrze, więc po co .

Dziecko przestało się ruszać . Bóle podbrzusza i kręgosłupa nie pozwalały dziewczynie spać . 
Kiedy zaczęły się plamienia, rodzina przywiozła ją do szpitala . Było już za późno . Dziecko nie 
żyło . Lekarze podawali jej oksytocynę, licząc, że urodzi naturalnie .
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Pierwszego dnia w szpitalu była cała rodzina . Od dwóch dni przyjeżdżał tylko mąż . Płakał . 
Żałował, że jakieś inne ważne sprawy miał na głowie i zabrakło czasu na wyjazd do miasta . 

***

Wspomnienie białych ścian szpitala zabiło mocniej sercem . Wystraszona, objęłam brzuch 
i zaczęłam się zastanawiać, jak dostać się na drugą stronę ulicy, omijając tłum . Na placu gro-
madziło się coraz więcej ludzi . Coraz więcej samochodów policyjnych parkowało przy kra-
wężnikach uliczek prowadzących do Alei . Policjanci zaczęli budować barykadę, żeby zamknąć 
wejście w III Aleję . Chcieli zatrzymać ludzi idących w stronę jasnogórskiego klasztoru .

Zastanawiałam się, czy nie iść II Aleją tak długo, aż tłum się rozrzedzi . Wtedy spróbowała-
bym przemknąć na drugą stronę . Policjanci stali już przy krawężnikach, a w bramach groma-
dzili się przeciwnicy demonstracji . Nazywali siebie obrońcami życia . Trzymali nad głowami 
plansze i banery z napisem „Mordercy, do piekła z wami!” .

Wolałam zawrócić, ominąć rozlewające się po śródmieściu tłumy, przemykając zaułkami . 
Do zamknięcia apteki miałam jeszcze godzinę . Zaczął padać lekki deszcz . Rozłożyłam parasol .

Magda

Pracowałyśmy razem . Bardzo szybko polubiłyśmy się . Na początku krępowałam się z Magdą 
chodzić po mieście . Wszyscy oglądali się za nią . Potem przyzwyczaiłam się . Przestałam zwra-
cać uwagę na gapiów . 

Miała kruczoczarne włosy, śniadą cerę i niebieskie oczy . Tak niebieskie, jak niebo w upalne 
lato – bezchmurne, swoją intensywnością zapowiadające piękny dzień . Lubiła mówić i gesty-
kulowała bardzo szeroko . Szczupłe, długie palce zdawały się w powietrzu grać na niewidzialnej 
harfie . Kilka razy ktoś wetknął jej w dłoń wizytówkę agencji modelek . Ale Magda nie chciała 
robić kariery . Magda chciała mieć rodzinę .

Poznali się i natychmiast zakochali . Miał na imię Robert . Byłam świadkiem na ich ślubie . 
Magda szybko zaszła w ciążę . Lubiłam wtedy być blisko niej, bo wszystko pachniało konwa-
lią . Nawet w późne listopadowe wieczory świeciła słońcem . W drugim miesiącu ciąży lekarze 
zauważyli coś niepokojącego . Płód nie rozwijał się prawidłowo . Zaczęła schnąć . Zapadały się 
policzki . Przestała świecić . Przestrzeń wypełnił lęk . Badania prenatalne, badania genetyczne… 
Czekanie na wyniki dłużyło się w nieskończoność . W końcu było wiadomo . To była połowa 
czwartego miesiąca . Wada genetyczna . Rozszczepienie kręgosłupa . Szanse na donoszenie ciąży 
były niewielkie . Nawet gdyby się udało, dziecko miało niewielkie szanse na przeżycie . Kolejne 
badania potwierdzały diagnozę, że podstawowe funkcje życiowe będą zaburzone . Rozwinęło 
się wodogłowie . Wiadomo było, że dziecko nie będzie mogło samo oddychać . Poprosiła mnie, 
żebym na kolejną rozmowę z lekarzem poszła razem z nią .

Lekarz zaproponował aborcję, mówiąc, że życie matki i dziecka będzie zagrożone, jeśli 
dziecko w ogóle przeżyje ciążę . Magda zrobiła się bladozielona . Trzęsącymi się rękoma zebrała 
swoje rzeczy, mówiąc, że musi wyjść na świeże powietrze . Wybiegłam za nią . Na zewnątrz 
pachniało wilgotną ziemią . Panoszyła się wiosna . Pąki na gałęziach otwierały się niepewnie, 
chroniąc jasnozielone listki przed podmuchami zimnego wiatru . 

Magda spytała, czy mam papierosa . Nigdy nie paliła . Podałam go jej bez słowa . Wysuszona 
skóra warg była popękana . Zmęczenie cieniem kładło się pod oczami . Zaciągnęła się kilka razy .

– Próbowałam . Już nawet podjęłam decyzję, że usunę – popiół spadał na rozpaczliwie szu-
kające czegoś w powietrzu palce . Nie odzywałam się .
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– Poczułam ulgę – ciągnęła – ale tylko przez chwilę . Potem zakłuło w piersiach, aż nie 
mogłam złapać oddechu . Przecież to moje dziecko, część mnie . Nie mogę!

Spojrzała na mnie . Niebieskie oczy wydawały się przezroczyste . Wbiłam paznokcie w dło-
nie, żeby nie płakać . Przytuliłam ją . Nie było w niej już nawet śladu słońca . Ale postanowiła, 
że nie usunie ciąży . Chudła w oczach . Wydawało się, że za chwilę to, co z niej zostało – skóra 
i kości – nie będzie w stanie dźwigać powiększającego się brzucha . Nie bardzo wiedziałam, jak 
ją wspierać . Najłatwiej byłoby pompować nadzieję . Ale znałam wyniki badań…

Bałam się o przyjaciółkę . Czułam bezsilność . Spytałam, czy może chce, żebyśmy poszły 
do kościoła pomodlić się . Spojrzała na mnie zdziwiona . Odparła, że już od dawna nie chodzi 
do kościoła . Że ją zawiódł . Ale tej dziewczynce, którą ma w sobie, daje tyle, ile potrafi . Nawet 
jak się nie uda, to ten mały człowieczek doświadczy tego, co w życiu najważniejsze – miłości . 
Bo wszystko inne jest kwestią szczęścia .

Tania przyszła na świat w czterdziestym tygodniu ciąży . Była podłączona pod respirator . 
Tylko raz otworzyła oczy . Były niebieskie, jak oczy matki . Tak niebieskie, jak niebo w upalne 
lato – bezchmurne, swoją intensywnością zapowiadające piękny dzień . Żyła dwa dni . Pogrzeb 
był skromny . Patrzyłam na Magdę pełna podziwu . Żegnała się z dzieckiem, wiedząc, że dała 
wszystko, co mogła . Pomyślałam wówczas z lękiem, że nie chcę być w jej sytuacji . Zaczęłam 
prosić w duchu, żeby nigdy nie musieć podejmować takich decyzji .

Po roku Magda znów była w ciąży . Tym razem nie czekano długo z badaniami . Obciążenia 
kwalifikowały ciążę do grupy ryzyka . Szybko okazało się, że anomalia genetyczna tym razem 
również wygrała . Dziecko miało bezmózgowie . Lekarz proponował aborcję . Magda się nie 
zgodziła . Głaskała brzuch i mówiła dzieciątku, jak bardzo je kocha i jak bardzo na nie czeka . 
Robert przychodził do mnie i płakał . Pytał, czy ich życie musi być cmentarzem . Nie umiałam 
odpowiedzieć . W siódmym miesiącu ciąży dziecko umarło .

Niecały rok później Magda była w ciąży . Wczesne badania nic nie wykazały . Tak jakby 
zdeformowany gen się poddał . Urodziła się zdrowa dziewczynka, Natasza . Znów chodziłyśmy 
na spacery . Znów wszyscy się za Magdą oglądali . Gestykulowała szeroko i wydawało się, że jej 
długie, szczupłe palce grają w powietrzu na niewidzialnej harfie .

Kiedyś odpowiedziała mi na nie zadane pytanie . Powiedziała, że kocha wszystkie swoje 
dzieci . I czuje, że one wszystkie przy niej są .

Ja

Deszcz padał coraz mocniej . Nierówne chodniki bocznych ulic pełne były kałuż . Zobaczyłam 
niezgrabnie przyklejony do muru budynku plakat . Szkic kobiecego ciała z pouczeniem, że jest 
ono własnością kobiety . Poza macicą, wynajmowaną przez Boga . Otrząsnęłam się z niechęcią . 

Miałam przemoczone buty . Stopy drętwiały z zimna, więc przyspieszyłam kroku . Zbliżyłam 
się do grupki gestykulujących osób . Starsza kobieta, opierając ciężar ciała na dębowej lasce, 
mówiła do najwyższego z młodych mężczyzn . 

– Chłopcze, czemu nazwałeś mnie morderczynią?
– Idziesz do tych tam, żeby im pomóc zabijać dzieci – wycedził młodzieniec .
– O czym ty mówisz? Idę, żeby mogły decydować o sobie . Tak jak twoja mama to zrobiła .
– Nie znam mojej mamy . I nie pierdol, babciu! – krzyknął, jakby chciał krzykiem coś 

w sobie zagłuszyć . 
Zaciskając mocniej poły płaszcza, przyjrzałam się tej grupce . Krótko obcięte włosy, 

a na bokach wygolone znaki krzyża . Ten najwyższy, który najwyraźniej był przywódcą, 
miał bardzo jasne i zimne oczy . Oczy lisa, chytre, zimno szacujące szanse wygranej .  
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Wzrok przykuwała lśniąca nad lewą brwią szrama . Pamiątka głębokiej rany . Kontrolował się 
z trudem . Zaciśnięte pięści uderzały bielą kości palców . Skóra na dłoniach była prawie prze-
zroczysta . Wydawało się, że widać strukturę kości .

Rozmawiali, ale nie słyszałam, o czym . Wiatr zawiał mocniej, uderzył kaskadą ciężkich 
kropli w parasol i zagłuszył wypowiadane przez nich słowa . W pewnym momencie jeden 
z mężczyzn szturchnął starszą panią w ramię . Zachwiała się . Podbiegłam, żeby ją uchronić 
przed upadkiem . Mocno chwyciłam za wątłe ramię . Spojrzała na mnie i podziękowała . Potem 
zrezygnowanym krokiem, mocno opierając się na rączce laski, ruszyła przed siebie . Grupa 
obrońców życia zniknęła . Pewnie schowali się w jednej z ciemnych bram . A może ruszyli 
na poszukiwania kolejnej ofiary .

Strach smagnął mnie chłodem po plecach . Czułam niepokój . Moje dziecko też . Ruchy 
w brzuchu były niespokojne i coraz intensywniejsze . Przyspieszyłam kroku, próbując się 
uspokoić . Deszcz padał coraz mocniej . Spadająca z parasola woda odbijała się od czubków 
butów i rozpryskiwała po bokach . Drżenie wypełniało ciało . Jeszcze kilkaset metrów i dojdę 
do Alei . Przejdę na drugą stronę . Później muszę wrócić w okolice placu, ale zdążę przed 
zamknięciem apteki . 

Mokrą dłonią głaskałam uspokajająco brzuch, bezgłośnie rozmawiając z moim dzieckiem . 
W drugiej trzymałam parasol . W głowie próbowałam malować obrazki, żeby za wszelką cenę 
się uspokoić . Wróciłam myślami do mieszkania, w którym czekała świeżo upieczona szarlotka . 
Zapachniało jabłkami i cynamonem . Wanilia bezowych wysepek tuliła spokojem . Przez uchy-
lone okno wpadało powietrze pachnące niedawno padającym deszczem . Siedziałam z dzie-
ckiem na kanapie . Gaworzyło, uśmiechając się bez przerwy i patrząc na mnie ufnie . Czuło 
się bezpiecznie . Marszczyło nos, na którym bielił się cukier puder – ślad po spałaszowanym 
cieście . W kąciku ust zagnieździły się okruszki ciasta z fragmentami miękkich kawałków 
jabłka . Wzięłam do ręki chusteczkę . Niebieskie oczka patrzyły wciąż ufnie . Zadrżała mi ręka .

Nagle obraz zniknął . Znów pojawił się niepokój . Ktoś za mną szedł . Słyszałam, jak kilka par 
butów rozbryzguje kałuże . Wolałam się nie odwracać . Uliczka za chwilę się kończyła . Coraz 
wyraźniej było widać mocne światła latarni w Alejach, słychać trąbiące samochody i skando-
wane hasła . Tu było luźniej, tłum nie był tak gęsty . Pomyślałam, że bez trudu uda mi się przejść 
na drugą stronę . Znów mocniej zawiało . Tuż przede mną upadł na ziemię czarny parasol . 
Wyglądał jak nietoperz, który oderwał się od muru, żeby odeprzeć atak . Upuściłam własny 
parasol . W pośpiechu chciałam go ominąć i wtedy ktoś złapał mnie za ramię . Jak przez mgłę 
widziałam lśniącą nad lewą brwią szramę, pamiątkę po głębokiej ranie . Chciałam wyzwolić 
ramię . Próbowałam zrobić krok w tył, ale było to niemożliwe, bo już mnie otoczyli . Było ich 
czterech . Zimny lisi wzrok boląco kłuł, jakby chciał we mnie wejść i grzebać . Czułam strach 
i obrzydzenie . Usłyszałam, co powiedział: 

– Morderczyni . Najpierw się bzykać, a jak problem, to zabijać .
Wilgotny rechot za plecami siadał na karku . Chciałam krzyczeć, ale nie mogłam . Miałam 

ściśniętą krtań . Próbowałam przełykać ślinę . Wydawało mi się, że łykam kamienie . Patrzyłam 
na jego pięści i skórę na kostkach, która wydawała się, jakby za chwilę miała pęknąć . W końcu 
zdołałam wykrztusić:

– Muszę dalej . . .
– Gówno musisz . Im mniej takich jak ty, tym lepiej!
W kościele znów zabiły dzwony . Słyszałam klaksony samochodów . Głosy krzyczące „Wol-

ność, nie zakaz!” . Ktoś z tyłu pociągnął mnie mocno za włosy . Przez spadające na oczy krople 
deszczu dostrzegałam unoszącą się zaciśniętą pięść, ze skórą pękającą na kostkach . Trwało 
to ułamek sekundy, nim poczułam mocne uderzenie w żołądek . Zabrakło mi powietrza . 
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Czułam, że osuwam się na ziemię . Że moje dziecko ze strachu próbuje wydostać się z brzucha . 
Nie mogłam oddychać . A przecież musiałam . Żeby wstać i iść . Żeby zdążyć przed zamknię-
ciem apteki . Za wszelką cenę . Ktoś przecież musi mu otrzeć z kącika ust okruszek ciasta 
z kawałkiem pieczonego jabłka . 

– Proszę! . . .

BERLIN, LUTY 2021 R.

Bartosz Frączek, „Salamandra”, 120x120 cm, 2020
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Dom stał na uboczu maleńkiego miasteczka . Na ciele mocno poszarzałego ze starości tynku 
widać było głębokie rany pęknięć broczących czerwienią cegieł o barwie skrzepniętej 

krwi . Oczodoły okien, pozbawione powiek firan, tylko czasem rozświetlały się o zmroku, 
jaśniejąc zamglonymi źrenicami nagich żarówek wiszących pod sufitami . Usta drzwi, z oka-
leczonymi językami klamek, targane wiatrem ziewały szeroko, plując na przypadkowych 
przechodniów fetorem stęchlizny wypełzającej z głębi piwnic .

Po stromych, szczerbatych schodach, wiodących aż pod dach, chwiejnym krokiem wspinał 
się mężczyzna . Wreszcie, sapiąc ciężko, zatrzymał się przy drzwiach poddasza i uderzył w nie 
pięścią . Otworzyły się z suchym trzaskiem . Wszedł do środka, zatoczył się i z hukiem upadł 
na podłogę z desek .

– Jesteś tam? – wybełkotał, po chwili podnosząc się z trudem .
– Jestem – dobiegło z ciemnego kąta .
– Załatwiłaś? – mężczyzna stanął w szerokim rozkroku i chwiejąc się, zaczął niezdarnie 

rozpinać koszulę .
– Znowu piłeś? – dobiegło z kąta zamiast odpowiedzi .
– Milcz – burknął i powtórzył pytanie: – Załatwiłaś?
– Nie .
– Nie? A to czemu?! – wrzasnął, uderzywszy pięścią w nagi stół .
– Bo . . . – głos z kąta drżał –  . . .doktor nie chciał… nie chciał . . .
– Kłamiesz! – znowu uderzył pięścią w blat stołu, zaklął siarczyście .
– Prawdę mówię . . .
– Z tobą zawsze ta sama polka – mruknął, po czym usiadł, rozparł się wygodnie i zapalił 

papierosa .
– Ze mną? Przecież gdybyś ty uważał . . .
– Co? Ja? A po co mam ciebie? – roześmiał się chrapliwie . – Baba jest dla chłopa, nie odwrot-

nie, nie moja w tym głowa .
– Wychowuje się sześcioro, wychowa się i siódme – cichuteńko westchnął głos z kąta, prze-

chodząc w duszący kaszel .
– Jasne, i nakarmisz je trocinami z materaca, co? A może kupisz drugi wózek inwalidzki 

i sama będziesz go taszczyć po tych cholernych schodach?
– Trudno, jakoś to będzie .
– Jakoś?! – ryknął . – Roboty nie mam, a ty, głupia babo, gadasz, że jakoś?
– To nie pij tyle, wystarczy, ja dorobię . Poradzimy sobie .
– Poradzimy? – parsknął nieprzyjemnie . – Wara ci od mojego picia! Piję, bo chcę! Miałaś 

wyskrobać bachora!

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel

SIEDEM ZŁOTYCH CZASZ (ciąg dalszy)
TRZECIA CZASZA

A trzeci wylał swoją czaszę na rzeki
i źródła wód; przemieniły się w krew .
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– Już nie mogę . . . nie chcę . . . – głos z kąta zamienił się w szloch – a może on będzie kimś 
dobrym? Może wyrośnie z niego porządny człowiek?

– Porządny? Może jaki minister, co? – Mężczyzna roześmiał się głośno .– Oj, ty głupia babo 
– siarczyście splunął na podłogę .

– A może zostanie księdzem?
– Jasne, a przy okazji będzie się za ciebie modlić – mężczyzna nie przestawał się śmiać .
– Przestań! Czy twoje zawsze musi być na wierzchu? Wszystko po twojemu? – Z kąta wciąż 

wydobywał się szloch .
– Zamilcz! Ja to załatwię! – Zerwał się z krzesła, zachwiał lekko i podchodząc do drzwi, 

złapał za klamkę . – A gówniarze gdzie? – zapytał jeszcze zanim zdążył wyjść .
– Marysia, Karolek i Janek w szkole, Tesia u sąsiadki, a maluchy u ciotki . Przyprowadzi 

je wieczorem .

*
Skrzypnęły otwierane drzwi, wrócił mężczyzna, prowadząc ze sobą starą kobietę . Rozejrzała 
się bacznie po pokoju, zdjęła płaszcz, niedbale przerzuciła przez oparcie krzesła i usiadła, 
obok stawiając dużą torbę .

– Czego tak leży? – zapytała, kierując wzrok w kąt pokoju na leżącą na łóżku kobietę .
– Marudzi, że niby chora – odparł mężczyzna .– Ale to chyba nie ma nic do rzeczy, co? – 

zapytał po chwili .
– Nie ma – stara kobieta schyliła się po torbę . – Da mi jaki ręcznik, byle czysty i nagrzej 

wody, żebym umyć się miała w czym – dodała .
– Kim ona jest? Po co tu przyszła? – z kąta dobiegł szept .
– Cicho tam! Nie chciałaś do niej iść, to ona przyszła do ciebie – warknął mężczyzna i nalał 

do szklanki wódki, którą przyniósł ze sobą . Podszedł do leżącej kobiety . – Pij, Jolka, znieczulić 
cię trzeba,

– Nie chcę, nie! – głos z kąta drżał .
– Zamknij pysk i pij! – krzyknął, siłą wtykając szklankę w jej drżącą dłoń . Poczekał aż wypiła 

i wrócił do stołu . Napełnił drugą szklankę, podał starej kobiecie . Wypiła, skrzywiła się lekko 
i wierzchem dłoni otarła usta, po czym sięgnęła w głąb torby . Coś zabrzęczało metalicznie .

– Poświeci mi czym, w kącie ciemno – stwierdziła i zaraz dodała: – Da mi drewnianą łyżkę .
– A po co? – zdziwił się .
– To dla niej . Zaciśnie zębami, żeby nie wrzeszczeć .
– Nie chcę! Ja nie chcę! – w kącie zakotłowało się . – Nie pozwalam! . . .
– Stul gębę! – mężczyzna pochylił się nad kobietą, zamachnął pięścią . Głos umilkł . – 

Zemdlała . . . chyba . . .
– To i lepiej – stara kobieta odrzuciła na bok kołdrę, okrywającą kobietę . – Zrób porządek 

na stole, tam widniej i poręczniej .
Podszedł do stołu, jednym zamachem ręki zrzucił wszystko na podłogę .
– Podejdzie tu, trza ją przenieść – komenderowała stara kobieta – bo zaraz się ocknie .
Zrobił, co kazała, wcisnął w usta leżącej drewnianą łyżkę .
– Dobrze, teraz ją przytrzyma – stara kobieta rozsunęła nogi leżącej, pochyliła się . – Psia 

jucha, mocna ona, zdrowa – mruknęła pod nosem .
– Nie! – leżąca na stole ocknęła się nagle, wypluła łyżkę . – Nie!
– Cicho, bo cię scharatam! Cicho, zaraz będzie po wszystkim – mruknęła stara kobieta . 

Po chwili kazała podać sobie ręcznik . Wytarła umazane krwią dłonie . – No i po wszystkim . 
Co, znowu zemdlała? To i dobrze – stwierdziła obojętnie, podając mężczyźnie małe zawiniątko .
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– Co to jest? – zdziwiony podniósł zawiniątko na wysokość oczu .
– A co ma być? – roześmiała się rozbawiona jego pytaniem . – To jest to, czego nie chciał – 

wyjaśniła . – No, teraz trza ją na łóżko .
Zrobił jak kazała, odprowadził starą kobietę do drzwi .
– Teraz niech se pośpi – odrzekła na odchodne, wciskając do kieszeni płaszcza kilka 

banknotów .
Kiedy wyszła, mężczyzna usiadł przy stole, łyknął wódki, utkwiwszy wzrok w kącie pokoju, 

gdzie stało łóżko . Po chwili do jego uszu dotarł cichy jęk .
– Śpij! – rzucił krótko .
– Boli . . .
– Mówię ci, śpij, nie jęcz! To przejdzie .
– Bardzo boli . . .
Machnął ręką, wstał dopiero po kilkunastu minutach i chwiejnym krokiem podszedł 

do kobiety . Pochylił się nad nią, spojrzał uważniej, niezdarnie odsuwając na bok okrywającą 
ją kołdrę . Na prześcieradle rozpościerała się wielka czerwona plama . Krew wyciekała spod 
pośladków kobiety, szybko wnikając w lichy materac . Mężczyzna stał zgięty wpół, patrzył 
osłupiałym, pełnym niedowierzania, zamglonym wzrokiem . Stał jak zamurowany . I patrzył, 
nie mogąc oderwać oczu . . .

Wreszcie krew przestała płynąć . Wyschło jej źródło .

CZWARTA CZASZA

A czwarty wylał czaszę swoją na słońce;
i dana mu została moc palenia ludzi żarem .

Potężna metalowa brama otworzyła się w miarę cicho, ale zamknęła się z trzaskiem, który 
przetoczył się po całej ulicy . Mężczyzna, który ją przekroczył, poprawił sfatygowaną mary-
narkę, spojrzał w czyste niebo, uśmiechnął się pod nosem, po czym ruszył przed siebie pew-
nym krokiem .

Miasto już się zbudziło z głębokiego snu . Mężczyzna wziął głęboki oddech, przeszedł 
kilkanaście metrów i wsiadł do autobusu . Kiedy z niego wysiadł, stwierdził, że w mieście 
niewiele się zmieniło podczas jego nieobecności . Bez trudu trafił na swoją ulicę i do swo-
jego mieszkania . Mocno złapał za klamkę u drzwi, pchnął, ale drzwi nie ustąpiły . Zało-
motał w nie pięścią . Uchyliły się, zobaczył twarz zaspanej kobiety . W jej oczach było 
niedowierzanie .

– To ty? – szerzej otworzyła drzwi i rzuciła mu się na szyję .
– Starczy tych czułości – odsunął ją na bok i wszedł do środka, uważnie się rozglądając .
– Miałeś wyjść w przyszłym tygodniu . . .
Mruknął coś niewyraźnie i usiadł przy stole . Zrzucił z nóg ciężkie kamasze, rozprostował 

nogi, uśmiechnął się z zadowoleniem .
– Dzieci jeszcze śpią, one nie mogły się ciebie doczekać, ciągle pytały . . . – podeszła 

do niego, objęła go ramieniem i pocałowała w policzek .
Odsunął ją na bok, przyglądając się uważnie .
– Coś mi utyłaś – zauważył .
– Nic a nic, ta koszula taka szeroka . . . A wiesz, Mundek o ciebie pytał, ma jakąś legalną 

robotę .
– To i dobrze, robota nie zając, poczeka – cmoknął przeciągle przez zęby .



42 NR 57GALERIA

PROZA

– No, nie wiem . . . Obiecałeś, że jak wyjdziesz – przykucnęła przed nim, patrząc mu 
w oczy, ujęła go za ręce – ustatkujesz się i nikomu już nie zrobisz nic złego . . .

Zamiast odpowiedzi zobaczyła jego szeroki uśmiech .
– Obiecaj mi to teraz .
– Najważniejsze, to nie dać się znowu złapać – mruknął .
– No co ty? – jej oczy poszarzały . – Obiecaj!
– Przestań już pieprzyć, kiszki marsza mi grają, masz coś do żarcia? No, na co czekasz? 

Pojem sobie, a później . . . – mrugnął do niej porozumiewawczo .
Postawiła przed nim talerz z białym serem i chleb .
– Co to jest? – wydął usta . – Nie masz nic lepszego?
– Nie mam . Zasiłek już mi zabrali, ale na czarno chodzę do sprzątania, jakieś okna do mycia 

się trafią . . .
Popatrzył na nią z niedowierzaniem, wstał, podszedł do okna, wyjrzał .
– No i sama widzisz – odsunął firankę, spojrzał na podwórze – że uczciwość nie popłaca . 

Tak nie można żyć .
– Można – podeszła do niego, próbując go objąć, ale odsunął ją na bok . – Można – upierała 

się . – Nie jestem leniwa, sam widzisz, jakoś sobie radziłam przez te długie lata . Nie umarliśmy 
z głodu – zaznaczyła .

– Zapychając gębę serem – zachichotał . – A kielicha jakiegoś masz? Napiłbym się .
– Nie mam, wiesz, że ja nie piję .
– No tak . moja świętojebliwa żoneczka nie lubi wódeczki – znowu zerknął na podwórze .
– Obiecałeś, że jak cię wypuszczą . . .
– Do jasnej cholery, przestań mi jęczeć za uszami! I co, że obiecałem? Żeby żyć, trzeba 

kombinować!
– Bój się Boga – wyszeptała i rozpłakała się cicho . – A ja miałam nadzieję . . .
– Znowu ten twój Bóg – mruknął nieprzyjemnie – A kto to taki, co? Gdzie teraz jest? Może 

obżera się tłustą golonką, kiedy ty wpychasz ten suchy ser . . .
– Nie bluźnij . Tak nie wolno! – podniosła głos, ocierając łzy .
– To ty przestań mnie pouczać i jęczeć za uszami . I gnaj do swojego Boga, i poskarż się 

na mnie! No, już!
– Nie bluźnij – powtórzyła cicho . – Przecież mamy dzieci i . . .
– Mamy, i co z tego? – machnął ręką, założył buty i skierował się w stronę drzwi .
Pobiegła za nim, chciała go zatrzymać .
– Zostań, nie wychodź – uczepiła się jego ręki . – Zostań, będzie dobrze .
– Dobrze? – zatrzymał się wpół kroku, spojrzał na nią wściekłym wzrokiem . – Niby jak?
– Znajdziesz uczciwą pracę, masz fach w rękach, Mundek też obiecywał . . .
– Nie łudź się, że ktoś przyjmie recydywę .
– Przyjmie, są jeszcze dobrzy ludzie – starała się go przekonać .
– A jakże, są . W pierdlu sporo ich siedzi – roześmiał się głośno .
– Tamci się nie liczą, zapomnij o nich, zaczniemy wszystko od początku, od nowa . Musi się 

udać, Bóg nam pomoże .
– Co ty mi tu z tym Bogiem tak wyskakujesz? Kto cię tak przekabacił? – potrząsnął 

ją za ramiona .
– Nikt, ale trzeba w to wierzyć . Sama byłam i . . .
– Pieprzysz jak ten klecha, co nas odwiedzał – przerwał jej . – O, gadać to on potrafił . Tylko 

gadać – znowu odepchnął ją od siebie, podszedł do drzwi .
– Zostań! – krzyknęła .
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– Ucisz się, suko – warknął rozzłoszczony jej natarczywością . – Wrócę, jak będę chciał i jak 
będę miał z czym – dodał, wybiegając z mieszkania .

– Proszę, nie krzywdź nikogo, proszę! – wyszeptała, chociaż on nie mógł tego usłyszeć . 
Opadając na kolana, ukryła twarz w dłoniach, nawet nie zauważywszy trzech par oczu wystra-
szonych, dorastających już, wyglądających zza drzwi pokoju, dzieci . – Boże kochany, Boże 
– szeptała – myślałam, że on się zmienił, że śmierć człowieka, który stracił przez niego życie, 
czegoś go nauczyła . – Boże ty mój – westchnęła głęboko i połykając łzy, zaczęła się modlić 
gorliwie do swojego Boga, prosząc Go o opamiętanie dla ojca swoich dzieci . Dla człowieka, 
którego wciąż kochała .

Prosiła, aby Bóg ugasił żar płonącego w nim zła . . .

PIĄTA CZASZA

A gdy piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia
i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach,

gryźli ludzie z bólu swoje języki .

Telefon już nie dzwonił, raczej jęczał przeciągle jak umierający w samotności człowiek .
– Odbierz wreszcie, bo głowa mi pęknie – poprosiła młoda piękna kobieta o smutnych 

oczach i, spoglądając na męża opartego o ścianę, objęła się oburącz za głowę .
– A jeżeli to znowu oni? – zapytał, nie patrząc na nią .
– Skąd mam wiedzieć? Ja już nic nie wiem – odparła, krążąc po pokoju, nerwowo zagryzając 

blade usta .
– To oni, jestem pewien . . .
– Odbierz! – krzyknęła . – Nie mogę tego znieść . Odbierz albo wyłącz telefon .
Podszedł do stolika, pochylił się, zastygł nad nim na moment z wyciągniętą ręką, po czym 

sięgnął po słuchawkę .
– Słucham . . .
– To ty, palancie?
Usłyszał i zagryzł usta .
– Czy to ty?
– Kto mówi? – spytał, starając się zachować spokój .
– Nieważne kto, ważne, co ma do powiedzenia . Słuchaj, frajerze, czas mija, my nie żartujemy .
– Jacy my? Kim ty jesteś?
– Jestem twoim aniołem stróżem – w słuchawce rozległ się szyderczy śmiech . – Dobrze wiesz, 

o co chodzi . Dasz forsę i masz spokój, jasne?
– Forsę? A za co?
– Jak to, nie wiesz, że trzeba się dzielić z bliźnimi? – w jego ucho znowu uderzył ten śmiech, 

chrapliwy i nieprzyjemny . – No jak, kapujesz? Przecież potrzebna ci nasza ochrona – dodał .
– Niczego od was nie potrzebuję, odczepcie się, bo zadzwonię na policję .
– O, nie radzę, bo będziesz żałować . Masz taką śliczną żonkę, byłoby ci jej żal, gdyby . . . No 

i ojczulka, który wciąż jeszcze siedzi w tej waszej norze . Forsa ma być na dziś wieczór, więcej 
nie będę powtarzał . Czekam, wiesz o której i gdzie .

W słuchawce zapanowała cisza, odłożył ją szybko .
– Jednak to on, prawda? – twarz kobiety pobladła .
Skinął głową i sięgnął po kieliszek .
– Nie pij, zadzwoń na policję – poprosiła . – Trzeba z tym skończyć .
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– Nie trzeba, to pewnie jacyś gówniarze, głupie żarty robią .
– Nie jestem tego taka pewna, zadzwoń, proszę .
– Daj spokój – podszedł do okna i wyjrzał na pogrążoną w półmroku ulicę . – Stoi kilka 

samochodów, poza tym pusto – powiedział jakby do siebie .
– Jesteś pewien, że nikt nas nie obserwuje? Może siedzą w środku?
– Uspokój się, powtarzam ci, że to gówniarze . Nic nam nie zrobią .
– Nic? Przecież dzwonili już piąty, nie, szósty raz . Uważasz, że to żarty? – podeszła do niego, 

przytuliła się . – Boję się – szepnęła, opierając głowę o jego ramię .
– Kochanie, nie masz czego – wysunął się z jej objęć i zaczął spacerować po pokoju .
– Nie mam czego? – powtórzyła za nim . – To czemu jesteś taki spięty?
Nie odpowiedział, starając się unikać jej wzroku .
– To wszystko przez ciebie – wybuchnęła nagle – bo zachciało ci się tej cholernej hurtowni! 

Trzeba było siedzieć na państwowej posadzie, przynajmniej mielibyśmy spokój .
– A więc to moja wina? Dobrze wiesz, że za marną pensję nie moglibyśmy leczyć Hani . . . – 

urwał i skrzywił się jak do płaczu .
– Przepraszam . . . Ja nie chciałam, wybacz mi . Masz rację . Ale te pieniądze i tak w niczym 

nie pomogły, jej już nie ma . Odeszła – powiedziała cicho i wspomnienie o zmarłej córeczce 
wycisnęło z jej oczu łzy . Znowu poczuła tamten ból i strach .

Przytulił ją mocno, poczuła, jak drży .
– Kochanie, nie płacz . To nie nasza wina – wyszeptał jej do ucha . – Zrobiliśmy wszystko, 

co można było zrobić . Gdybym mógł, oddałbym Hani własne serce, wiesz o tym . Boże – wziął 
głęboki oddech – o czym my właściwie rozmawiamy?

Wtulona w jego objęcia płakała cicho . Nagle odskoczyła na bok, wzrokiem zaczęła szukać 
zegarka .

– Która godzina?
– Zbliża się . . . dwudziesta – odpowiedział i w tej samej chwili usłyszeli ostry dźwięk telefonu . 

Sądził, że to ojciec, że chce, aby po niego podjechać, więc szybko podniósł słuchawkę .
– Jesteś tam, palancie? Masz jeszcze kilkanaście minut . . .
– Odczep się od nas! Przestań nas straszyć! Nie dam ci ani grosza! – krzyknął, odłożył 

słuchawkę i usiadł w fotelu .
W pokoju zapanowała kilkunastominutowa cisza . I znowu odezwał się dźwięk telefonicz-

nego dzwonka .
– Nie odbieraj – poprosiła kobieta, trwożnie spoglądając na zegarek, którego wskazówki 

były na godzinie dwudziestej zero pięć .
Nie posłuchał jej, wstał i odebrał .
– To pan? – usłyszał znajomy głos . – Proszę szybko przyjechać, pańska hurtownia . . .
– Co się dzieje?
– Mamy pożar . . . był straszny wybuch . . .
– Boże! – jęknął i słuchawka wypadła mu z ręki .
– Co się stało? – kobieta szeroko otworzyła zapłakane oczy .
– Hurtownia . . .
– O co chodzi?
– Ojciec, tam był mój ojciec . . . – z trudem zdołał wykrztusić z siebie te kilka słów, po czym 

zagryzł, niemalże do krwi, zesztywniały jak kołek język .

(cdn .)
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Dzień rozpoczął jak zwykle od podejścia do okna . Janusz Cichoń zostawiał je ostatnio 
otwarte na noc . Dzięki temu lepiej mu się sypiało podczas tych trwających od dwóch 

tygodni koszmarnych czerwcowych upałów . Z okna mieszkania mieszczącego się na czwartym 
piętrze sprawdził, czy jego dziesięcioletni biały golf 5 volksvagen stoi nietknięty na ulicy . Parku-
jący pod domem pojazd był jednym z jego największych osiągnięć . Dużo nim nie jeździł, tylko 
po mieście, głównie po zakupy do Lidla albo Biedronki, a przede wszystkim do Kauflandu . Jego 
złośliwi koledzy określali to jako podróż wokół komina .

Upewniwszy się, że z samochodem jest wszystko w porządku, wstawił wodę na poranną 
herbatę .

Od dwóch lat, od kiedy zmarła jego mama, sam zajmował niewielkie dwupokojowe miesz-
kanie . Był rozwiedziony od trzydziestu lat . Z dwoma synami, mieszkającymi gdzieś pod 
Edynburgiem, nie utrzymywał stałego kontaktu .

Śniadania jadał przy sosnowym stole w maleńkiej kuchni . Miał stały jadłospis dostosowany 
do wieku: płatki owsiane, kajzerka z białym serkiem o nazwie „Mój ulubiony”, czarna herbata 
w szklance z jedną łyżeczką cukru . Spożywając poranny posiłek, słuchał radia . Przeważnie 
nastawiał Jedynkę, rzadziej Radio Maryja lub miejscową Oazę . Jak ognia unikał radiostacji 
polskojęzycznych typu Tok FM lub innych obcych, zwanych „soroszowskimi” od nazwiska 
jakiegoś groźnego człowieka z Ameryki . Takiego bowiem nazewnictwa używał suchy jak wiór 
Władek, kolega z dzieciństwa, potem kumpel w młodości, kiedyś działacz Forum Narodowego, 
nieistniejącej już partii o bardzo ostrym programie, a dzisiaj… a dzisiaj wyjątkowo zajadły 
emeryt .

Przełykając bułkę z serkiem, usłyszał w radio wiadomość o odsłonięciu w Warszawie, 
w gmachu Sejmu, tablicy upamiętniającej postać tragicznie zmarłego Stefana Biernackiego, 
byłego szefa resortu rolnictwa . Rok temu służbowa limuzyna wraz z ministrem rozbiła się 
na stokach Salmopolu podczas zjazdu do Wisły Malinki . Nikt nie przeżył wypadku .

Ta wiadomość szczególnie go poruszyła . Była dla niego istotna, a nawet cenna .
Tak się bowiem złożyło, że nieboszczyk, minister Stefan Biernacki, przed laty mieszkał 

w tym samym bloku, w którym on dzisiaj konsumował swoje emeryckie śniadanie . Biernaccy 
zajmowali lokal w jego klatce schodowej, dokładnie dwa piętra niżej . Rodzice ministra, Zyg-
munt i Joanna, byli nauczycielami, pracowali w miejscowych renomowanych liceach . On uczył 
fizyki, jego żona miała opinię świetnej anglistki . W latach osiemdziesiątych rodzina Bierna-
ckich, po problemach z tamtą władzą, wyemigrowała do Kanady . Janusz, przypominając sobie 
tych sąsiadów, wprawił się w dziwny nastrój . Wystąpiło u niego połączenie dumy z trudną 
do nazwania wątpliwością . Co prawda ich znajomość była więcej niż powierzchowna, sprowa-
dzała się do sporadycznego mijania się na klatce schodowej, ale to akurat nie psuło mu dobrego 
samopoczucia . Mówili sobie dzień dobry bez nawiązywania bardziej zażyłych stosunków . Dwa 
lata temu dowiedział się od sąsiadów, że Zygmunt i Joanna Biernaccy, w wyniku przebytych 
jakiś chorób cywilizacyjnych, opuścili ten świat na emigracji, nie dociągnąwszy nawet do sie-
demdziesiątki . „W Kanadzie ludzie też umierają” – przyjął to w zadumie .

Andrzej Piechocki

PRO MEMORIA
Każdego nacjonalistę prześladuje przekonanie, że przeszłość można zmienić .

George Orwell
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Cichoń był starszy od nieżyjącego Stefana Biernackiego o dziewiętnaście lat, czyli o całe 
pokolenie . W tych okolicznościach nie mogło być mowy o powstaniu między nimi jakichkol-
wiek bliższych relacji . Biernaccy mieli dwoje dzieci: syna i młodszą o dwa lata córkę . Stała mu 
przed oczami postać zgrabnej blondynki, licealistki w granatowym płaszczyku . Niestety, jej 
imienia Janusz za nic nie mógł sobie przypomnieć .

Po śniadaniu Cichoń zaparzył sobie kawę . Z filiżanką w ręku przeszedł do dużego pokoju . 
Usiadł utartym zwyczajem w fotelu stojącym pod ścianą, na której wisiał sporych rozmiarów 
olejny obraz – portret Marszałka, postać Józefa Piłsudskiego w szarym mundurze na grana-
towym tle, dzieło pędzla nieznanego mu miejscowego malarza . To dostojne płótno dostał 
w prezencie od Władka, gdy ten kilka lat temu likwidował biuro miejscowego oddziału Forum 
Narodowego .

Czekał, aż kawa w filiżance nieco ostygnie .
Siedząc w fotelu, rozmyślał o otaczającej go rzeczywistości, o rzeczach zasłyszanych podczas 

spacerów na mieście . Dumał nad tym, co mówili, jakie mieli przekonania wszyscy ci bliżsi 
i dalsi znajomi spotykani przy różnych okazjach .

Dwa, trzy razy w tygodniu, popołudniami, chodził do baru „Amsterdam”, gdzie pijał piwo 
ze starymi kolegami . Nie mógł nadziwić się zmianom, jakie zaszły w ich głowach . Spierał się 
z nimi wielokrotnie . Dochodziło często do kłótni, ponieważ oni wypowiadali dziwne rzeczy . 
W żaden sposób nie mógł pojąć, dlaczego jego rówieśnicy, z którymi wychowywał się na uli-
cach i podwórkach tego miasta, tak bardzo stali mu się obcy . Dzisiaj to, co kiedyś ich łączyło: 
szkolne perypetie, kopanie piłki na boisku, wspólne chodzenie na potańcówki, organizowanie 
prywatek, spijanie win owocowych po bramach – nie miało już większego znaczenia . Oni zara-
zili się obcymi ideami. Nazywał ich w myślach lewakami: „ . . .niby Polacy, a w rzeczywistości 
przyjaciele Żydów . Pyskują uparcie na księży, krytykują Kościół, nie mają problemów z aborcją 
ani z tymi o odmiennej orientacji seksualnej . U nich inni nie wzbudzają strachu” . Dla Janusza 
były to nie dające się strawić wymysły, urojenia albo omamy idiotów . Słuchając tego, odczuwał 
świdrujący niepokój . Rzeczy dla niego najważniejsze podlegały zagrożeniu .

Jego problem zasadzał się na tym, że on sam od jakiegoś czasu zaczął uważać się za praw-
dziwego Polaka – w tej sprawie nie miał już żadnych wątpliwości . Jego największym przywi-
lejem było to, że urodził się w kraju nad Wisłą i Wartą . Uznawał ten fakt za opokę, za skaliste 
podłoże wszystkiego tego co robił, za najpiękniejsze doznanie, jakie mogło mu się przytrafić 
w jego dosyć już długim życiu . 

Czasami miewał krótkie chwile słabości . Na szczęście jego niewiara łatwo się utleniała . Nie 
pozostawał zresztą sam . Marszałek z portretu patrzył na niego codziennie spod krzaczastych 
brwi i nie pozwalał mu zwątpić .

Janusz Cichoń, jak na swoje sześćdziesiąt siedem lat, prezentował się przyzwoicie . Był dziar-
skim emerytem . Siwa, dosyć jeszcze gęsta czupryna przykrywała jego kształtną głowę . Zacho-
wał szczupłą sylwetkę . W przeciwieństwie do swoich rówieśników nie taszczył warstw tłuszczu 
w okolicy brzucha . Miał około stu osiemdziesięciu centymetrów wzrostu . Chodził zawsze 
wyprostowany, mimo przebytego zawału poruszał się sprężystym, elastycznym krokiem .

W młodości zdobył zawód ślusarza . Przez prawie trzydzieści lat pracował w przedsiębior-
stwach, które budowały i remontowały polskie huty .

Słowo robotnik nie napawało go jednak dumą . Nigdy nie odczuwał silnych więzi z kolegami 
w szarych kombinezonach i wysmarowanych kufajkach . Zatrudnienie w państwowych firmach 
traktował jak parawan, jak zasłonkę dla tego, co robił pod Pewexem . Umiał się znaleźć w trud-
nych warunkach . Bywały lata, w których sześć do siedmiu miesięcy spędzał na fikcyjnych 
zwolnieniach lekarskich . Korzystanie z tak zwanych zdobyczy socjalnych miał opanowane 
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do perfekcji . Handlując na ulicy „cinkciarskim papierem” oraz sprzedając pokątnie austriackie 
Złote Dukaty i jednouncjowe Krugerrandy, potrafił wyciągnąć od trzech do czterech pensji 
ślusarza zatrudnionego w hucie . Słowem potrafił sobie radzić w życiu .

W połowie lat dziewięćdziesiątych, gdy przemysł państwowy upadł, a sprzedaż walut się 
ucywilizowała, musiał poszukać sobie innego zajęcia . Miał dużo szczęścia . Zatrudnił go jego 
były sąsiad, żwawy grubasek, wszędobylski inżynier Roman Adamczyk . To był jeden z tych 
facetów, którzy doskonale odnaleźli się w nowym ustroju . Firma Adamczyka zajmowała się 
złomowaniem smutno milczących maszyn w nieczynnych halach różnych branż przemysłu, 
najczęściej były to fabryki włókiennicze . Do pracy przy demontażu tego rdzewiejącego wyrzutu 
sumienia zdołał namówić Władka . Wchodząc w skład kilkuosobowej brygady, jeździli razem 
starym busikiem po różnych częściach kraju, najczęściej do Łodzi albo do miasteczek w jej 
pobliżu . Wszędzie tam, gdzie bezpowrotnie wstrzymano produkcję i gdzie sprawowali rządy 
różnej klasy syndycy lub likwidatorzy . Trzy razy pojechali nawet do Niemiec . W okolicach 
Chemnitz też karczowano przemysł włókienniczy . 

Janusz w tej robocie czuł się doskonale . Demontował, a naprawdę rozwalał maszyny w impo-
nującym tempie . Great Destroyer – tak z angielska przezywał go Adamczyk . Dziwna profesja 
– kat urządzeń mechanicznych .

Sześć lat temu ta robota się skończyła, fabryki zostały wyczyszczone z maszyn . Chwilę póź-
niej Janusz przeszedł na emeryturę .

Z tamtych czasów zostały mu narzędzia, teraz przetrzymywane w trzewiach wersalki stojącej 
w małym pokoju, tej samej, na której dwa lata temu zmarła jego mama . Raz na tydzień zaglądał 
do wnętrza tego mebla . W skrzyni na pościel leżał elektryczny młot udarowy, a zaraz przy nim 
wielofunkcyjna wiertarka, dalej jego ulubiona „boszka”, czyli akumulatorowa szlifierka kątowa 
znanej marki, obok spoczywały tam trzy różnej wielkości młoty oraz lśniące niemieckie brechy .

Specjalną niebieską szmatką przecierał dokładnie każdą z leżących tam rzeczy i z powrotem 
odkładał je na wyznaczone miejsce .

Wierzył w to, że jeszcze wróci do zarobkowego rozbierania maszyn, a poza tym był pedan-
tem . Wszyscy o tym wiedzieli . W odróżnieniu od Władka, tak jak on żyjącego samotnie, jego 
mieszkanie przyjemnie pachniało, starannie posprzątane zawsze lśniło . U niego każda rzecz 
miała swoje przeznaczenie i swoje miejsce .

Pod portretem Marszałka wisiało zdjęcie Janusza, przypomnienie 1968 roku, oprawione 
w drewnianą brązową ramkę wielkości dziesięć na dwadzieścia centymetrów . Na czarno-białej 
fotografii stał w wojskowym polowym mundurze na tle działa typu haubica, słynnej „em trzy-
dzieści” o kalibrze sto dwadzieścia dwa milimetry .

Będąc wówczas żołnierzem służby czynnej, ruszył tamtego lata ze swoją baterią, wchodzącą 
w skład pułku artylerii z Opola, „zrobić porządek z Pepikami” . Dotarli do Kraju Hradeckiego, 
gdzie w małym mieście Jiczyn doszło do krwawej awantury . Jakiś polski żołnierz w pijackim 
widzie zabił dwóch czeskich cywili . Zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie . Dowództwo zarzą-
dziło pełną gotowość bojową . Zajęli stanowisko na stromej łące pod lasem . W polowych warun-
kach doskonale przydała się jego monterska zręczność, którą nabył podczas pracy w hucie, 
ustawiając różnego rodzaju ciężkie maszyny .

Jako pierwszy z całej baterii ustabilizował działo . Precyzyjnie wycelował lufę haubicy w kie-
runku czerwonych dachów miasteczka, z którego pochodził zbójnik Rumcajs, ten słynny 
Rumcajs, bohater czeskich kreskówek . Sytuacja na szczęście została jakoś opanowana . Nie 
było mu wówczas dane wystrzelić na Jiczyn – niemniej kadra oficerska doceniła jego wysiłek . 
Później za tę postawę został nawet wymieniony w rozkazie dowódcy pułku, a jego bezpo-
średni zwierzchnik, szef baterii, podarował mu piękny bagnet typu 6H . Teraz ta biała broń, 
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przyodziana w brązową pochewkę, wisiała pod fotografią Janusza z haubicą i uzupełniała 
kolekcję jego wojskowych reliktów . Wspominał tamte czasy z rozrzewnieniem jako jedne 
z piękniejszych w jego życiu .

W szczególnych chwilach uwielbiał słuchać polskich piosenek i marszów wojskowych . 
Pod drugą ścianą pokoju, naprzeciwko obrazu z Marszałkiem, stała mała komoda, a na niej 
czarne radio z wbudowanym odtwarzaczem płyt kompaktowych . Obok radia w trzech 
równo ułożonych kupkach leżały posegregowane płyty: oddzielnie piosenki partyzanckie, 
pośrodku marsze legionowe, a na końcu przeboje z Kołobrzegu . Miał tam swoją ulubioną 
piosenkę pod tytułem „Rogatywka” z pięknym tekstem „o rogatej duszy polskiego żołnierza” . 
Do niej wracał w najtrudniejszych momentach . Od lat uznawał tylko taką muzykę . Przy niej 
wypoczywał, tylko przy niej mógł się wyciszyć .

Przerywając rozmyślania zauważył, że kawa osiągnęła już dogodną do spożycia temperaturę . 
Zbliżał właśnie filiżankę do ust, gdy zaskrzeczała jego „lenovka” . Rzucił okiem na ekran 
smartfona, ale wyświetlający się numer nic mu nie mówił . Odebrał z niechęcią .

– Pan Janusz? – zabrzmiał zmysłowy, głęboki, dosyć niski, ale bez wątpienia kobiecy głos 
– Walentyna Walczyk, dzień dobry, znowu się spotykamy .

– Poznaję, pani poseł! Czym mogę służyć? – Janusz starał się być maksymalnie uprzejmy . 
Ciekawość mieszała się u niego ze zdziwieniem .

Walentyna Walczyk-Zadziorna była od trzech kadencji miejscowym posłem . Podczas 
ostatniej kampanii wyborczej Janusz wraz kilkunastoma ochotnikami pracował na jej sukces . 
Zbierał głosy poparcia, chodząc z listami po ulicach albo siedząc godzinami przy stoliku 
z parasolem na głównym placu miasta . Czasem dokuczało mu słońce, bywało też, że zmagał 
się z deszczem i wiatrem . a czasem z drwinami niektórych przechodniów . Dużo dawał z sie-
bie . Robił to wszystko dla Walentyny, dla Walczyk-Zadziornej, trochę też dla siebie, liczył 
bowiem po cichu na mały etat w urzędzie miasta .

– Panie Januszu – jej głos przybrał poważną barwę – nie wiem, czy już pan słyszał, że wczo-
raj w Warszawie została odsłonięta tablica poświęcona Stefanowi Biernackiemu .

– Pani poseł – Janusz też się zmodulował na smutno – właśnie dowiedziałem się o tym 
z radia . To już rok minął od tamtej tragedii, a ja nie mogę się z tym pogodzić . Zmarły był 
moim sąsiadem . Znałem też rodziców Stefana . Nawet . . .

– Tak, tak, wiem . Dowiedziałam się o tym od Romka Adamczyka – głos poseł Walczyk-
-Zadziornej stał się znowu stanowczy i jednocześnie zmysłowy . – Żeby nie przedłużać, będę 
waliła prosto z mostu . Chcemy w przyszłą sobotę odsłonić tablicę poświęconą nieżyjącemu 
ministrowi . Ścianę kamienicy, w której pan mieszka, uznaliśmy za najlepsze do tego miejsce . 
Problem w tym, że jeszcze nic nie ruszyliśmy w tej sprawie . Jesteśmy w punkcie zero .

– Popieram . Świetny pomysł . Tylko że dzisiaj mamy środę . Czasu na wykonanie i założenie 
tablicy jest cholernie mało .

 – Panie Januszu, wiem, że to jest strasznie beznadziejny termin, właśnie dlatego wybra-
łam pana – na chwilę przerwała, by dokończyć cieplej – nie możesz mnie zawieść . Czas 
nas naprawdę nagli . Trzeba natychmiast rozpocząć poszukiwanie wykonawcy tej tablicy . 
Masz, chłopie, moje partyjne carte blanche . Szczegóły tej sprawy nie są na telefon . Propo-
nuję spotkanie w moim biurze na Kopernika, jutro o pierwszej w południe . Czy jesteśmy 
umówieni?

– Tak . Nie widzę problemu . Mnie pasuje każda godzina – godząc się na spotkanie, wyob-
rażał sobie, jak w tym momencie faluje obfity biust poseł Walentyny . „Czy jest w spodniach, 
czy też w obcisłej spódnicy? Nie, w taki upał jest w prześwitującej luźnej sukience” .
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Wchodząc do kamienicy, w której mieściły się biura miejscowych parlamentarzystów, 
natknął się na kulistą postać inżyniera Adamczyka .

– Mistrzu, gratuluję – zaczął obcesowo jego były pracodawca – właśnie jestem po rozmowie 
z panią poseł . Nie możesz zawieść Walentyny . Bardzo liczy na ciebie!

– Myślę, że pan ma większe możliwości ode mnie – odparł Cichoń zaczepnie .
– Stary, teraz to ja jestem zajechany, mam sto spraw na głowie i dodatkowo kontrolę ze skar-

bówki . Nic się nie martw! Mamy forsę na funduszu . Ustaliłem z panią poseł, że organizację 
uroczystości i jej poprowadzenie biorę na siebie . Powodzenia!

Odszedł szybkim, drobnym krokiem, machając przy tym krótkimi rękami .
Adamczyk przed laty, zanim wyprowadził się do nowego domu pod miastem, zdążył w bloku 

Janusza wykupić trzy mieszkania, które później wynajmował z sukcesem . Przy okazji wybrany 
został na przewodniczącego ich wspólnoty mieszkaniowej . Adamczyk, jako typ nad wyraz 
aktywny, działał i udzielał się wszędzie .

Walentyna Walczyk-Zadziorna urzędowała w trzypokojowym lokalu na pierwszym piętrze . 
Jej gabinet przypominał kancelarię proboszcza na bogatej parafii . Ciężkie meble . W kącie 
pokoju stała czarna przeszklona biblioteczka w gdańskim stylu . Pomalowane na kremowy 
kolor ściany były gołe, bez najmniejszego obrazu czy grafiki . Nad rustykalnym biurkiem wisiał 
znacznych rozmiarów dębowy krzyż z figurą Jezusa wykonaną ze srebrnego metalu .

Przywitała go na stojąco, ubrana w białe obcisłe spodnie i luźną różową bluzkę z dużym 
dekoltem . Rozsiewała elegancki zapach piżma .

Gospodyni zaproponowała mu kawę, ale on grzecznie odmówił .
Później usiedli we dwójkę przy biurku . Pani poseł Walentyna w wygodnym fotelu pod krzy-

żem, a Janusz z przodu, na krześle z toczonymi nogami i amarantowym obiciem .
– Tak się cieszę, że jest pan z nami – zaczęła Walczyk-Zadziorna – sprawa jest szczególnie 

ważna i pilna . Mam do pana zaufanie, więc wyłożę wszystko bez ogródek . Chcemy odsłonię-
ciem tablicy, upamiętniającej postać świętej pamięci Stefana Biernackiego, rozpocząć kampanię 
wyborcza do sejmu w naszym okręgu . Zaczynają się wakacje . Dodatkowo, w przyszłą sobotę 
będzie w naszym mieście wicepremier Maczuga . Ta ostatnia informacja tylko do pańskiej 
wiadomości . Widzi pan teraz, panie Januszu, że tempo realizacji tego pomysłu, tej inicjatywy, 
musi być takie szalone .

– Jestem zaszczycony zaufaniem, którym mnie obdarzono – odezwał się słabym głosem – ale 
w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego to padło na mnie .

– Znamy się dobrze z ostatniej mojej kampanii . Wówczas wpadłeś mi w oko – rzuciła kokie-
teryjnie – widziałam, chłopie, jak sobie radzisz w zaskakujących okolicznościach . Romek 
Adamczyk, pana sąsiad i przewodniczący waszej wspólnoty mieszkańców, jednocześnie członek 
zarządu naszego oddziału, opowiedział mi o tym, że świętej pamięci Stefan Biernacki mieszkał 
w tym samym domu . To jest niebywały splot okoliczności, między innymi dlatego w tej sprawie . 
zwróciłam się do pana .

– Dziękuję! Mamy zaledwie tydzień z hakiem, żeby sprawę przygotować . Wszystko będzie 
robione na wariata .

– Sprawa jest trudna, dlatego stawiamy na pana .
– Zrobię wszystko, żeby ta tablica zawisła na budynku w następny piątek – Janusz był zasko-

czony pewnością swojego głosu .
Zauważył, że Walczyk-Zadziorna odchyliła się do tylu . Białe spodnie przylegały ściśle do jej 

mocnych ud .
– Jeszcze jedno – rzekła powabnie – zależy nam na tym, żeby to był spontaniczny 

pomysł mieszkańców domu w, którym mieszkasz, autentyczna inicjatywa waszej wspólnoty 
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mieszkaniowej . Romek Adamczyk poinformował mnie, że nie ma żadnych problemów 
ze sfinansowaniem tablicy z funduszu remontowego . Przeprowadzenie tego wydarzenia 
to już moja i Adamczyka sprawa… Na tablicy powinien się znaleźć napis o treści, którą tutaj 
zamieściłam .

Smukłą dłonią, ozdobioną dwoma złotymi pierścionkami, z paznokciami pomalowanymi 
lazurowym lakierem, przesunęła po blacie biurka kartkę kratkowanego papieru .

Rzucił obojętnie wzrokiem na zapisane na niej słowa, po czym złożył płachetkę na pół 
i wsunął ją do kieszeni koszuli, którą założył na dzisiejsze spotkanie .

Janusz poczuł, ze nadszedł dobry moment do podbicia stawki .
– Mam jeszcze osobistą sprawę – rzekł, ściszając odruchowo głos . – Od dwóch lat, od czasu 

ostatnich wyborów, staram się o pracę nocnego portiera w urzędzie miasta . Swego czasu 
mówiłem o tym pani, ale jakoś nam nie wyszło . Zatrudniono tam emerytowanych milicjantów 
i ubeków . Moja osoba została pominięta . Byłem rozgoryczony i zawiedziony tym, że mi pani 
wtedy nie pomogła .

– Januszku, nie histeryzuj – odparła z uśmiechem . – Co się odwlecze, to nie zginie . Jestem 
za godzinę umówiona z prezydentem Krasuckim . Przyrzekam, że w rozmowie z nim poruszę 
twoją sprawę . Prawdę mówiąc to nie pamiętam, dlaczego wówczas ta sprawa miała takie bez-
nadziejnie zakończenie . Martw się tablicą, a ja twoją przyszłą pracą w urzędzie miasta . Będzie 
dobrze .

Portier w urzędzie miasta – o tym marzył . Funkcja z godnością, wykonywałby ją z przy-
jemnością, na złość tym mądralom z „Amsterdamu” . „Władka też będzie skręcać . Dwa tysiące 
na rękę dodatkowo do jego emerytury! Byłby finansowo ustawiony . Co miesiąc jest w stanie 
odłożyć dwieście dolarów, a przez rok – dwa koła papieru” .

To, że Walczyk-Zadziorna traktowała go z tak dużą poufałością, sprawiało mu fizyczną 
przyjemność . Płynne przechodzenie od formy „pan” do zwrotu „ty” nadawało ich rozmowie 
charakter szczególny, za którym kryła się wspólnota celów i wartości . „Tak należy . Walentyna 
ma do tego prawo” .

Kilka godzin po spotkaniu z poseł Walczyk-Zadziorną, po zjedzeniu obiadu w postaci odgrze-
wanej zupy pomidorowej, wyszedł z domu . Skierował swoje kroki do baru o dźwięcznej nazwie 
„Amsterdam”, który mieścił się w oficynie przedwojennej pożydowskiej kamienicy, stojącej 
w Alejach, będących główna ulicą miasta . Do tego lokalu chadzał regularnie . Była to obskurna 
dziura prowadzona przez wąsatego, zasiedziałego Ormianina o imieniu Martik .

Wyposażenie lokalu stanowiły: sofy pokryte czerwoną sztuczną skórą, okrągłe, drewniane, 
pomalowane na różowo stoliki oraz bar zbudowany z niklowanych rurek i tafli czarnego, harto-
wanego, grubego szkła . Podobno cały ten anturaż Ormianin Martik zdobył po likwidowanym 
burdelu w Hamburgu .

Na środku podwórka kamienicy rósł kilkudziesięcioletni, potężny kasztanowiec, pod którym 
latem właściciel baru ustawiał stoliki z parasolami .

Starzy mieszkańcy opowiadali, że w dawnych czasach, w czterdziestym piątym, na tej pose-
sji funkcjonował przejściowy szpital Armii Czerwonej . Tam, gdzie dzisiaj wznosi się piękne 
drzewo, była podwórkowa studnia . Podobno sanitariusze z „ruskiego lazaretu” wrzucali do niej 
amputowane nogi i ręce rannych sowieckich żołnierzy . Zaraz po wojnie studnię zasypano . 
Potem jeden z lokatorów kamienicy zasadził w tym miejscu mały kasztanowiec zwyczajny . 
Przez lata aesculus hippocastanum, użyźniony krwią sołdatów, wyrósł wspaniale . Był po sta-
roświecku rozłożysty, najokazalszy w okolicy i nigdy nie chorował .

Janusz spotykał się tutaj z kolegami .
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Wchodząc na podwórko, dostrzegł samotnie siedzącego nad szklanką piwa Władka . Miejsca 
przy dalej stojących stolikach były zajęte przez nieznane mu hałaśliwe towarzystwo .

– Szukam kamieniarza, który w tempie ekspresowym zrobi tablicę i zainstaluje ją na ścianie 
mojego bloku – rzucił bezceremonialnie .

– Jaką tablicę? – Władek przypalił sobie papierosa .
– Tablicę poświęconą ministrowi Biernackiemu . Nie pamiętasz, że on mieszkał w mojej 

klatce?
– Coś sobie przypominam, to było tak dawno . Różni ludzie zamieszkiwali w tej kamienicy .
– Muszę wszystko załatwić w ciągu kilku dni . Walentyna mnie naciska .
– Poseł Walentyna . Nieźle . Ta zawsze się odzywa, jak czegoś potrzebuje .
Władek puścił dym papierosowy przez nos, uśmiechnął się krzywo i rzucił:
– Pogadam z Tadzikiem, obecnym partnerem mojej Beaty . On prowadzi teraz dwa duże 

zakłady kamieniarskie i firmę budowlaną .
– To się świetnie składa . Tylko kto to jest Tadzik?
– Tadzik to magister Tadeusz Dąbrowski . Znasz go dobrze .
– Nie żartuj, ten ubek? – Janusz poczuł ukłucie w dołku . – Chcesz powiedzieć, ze twoja córka 

żyje dzisiaj z byłym oficerem Służby Bezpieczeństwa?
– Daj spokój . Tadzio jest w porządku, a Beata jest szczęśliwa . Są razem od pięciu lat .
Władek pociągnął ostatni łyk piwa, upuścił tlący się niedopałek papierosa na betonowe 

płytki pod stolikiem i zaczął się podnosić . Ponownie wyartykułował chęć pomocy:
– Dąbrowski w te kamieniarskie klocki jest naprawdę dobry . Twoja decyzja . Jeżeli jesteś 

przeciwny, to nie ma sprawy .
– W porządku, spokojnie! Władziu, proszę, porozmawiaj z nim – wycedził zrezygnowany 

– dzisiaj jest środa, a ja muszę tę tablicę zainstalować do przyszłego piątku – determinacja 
mieszała się Januszowi z bezsiłą .

– Czekaj na mój telefon – Władek nie żegnając się, wyszedł w Aleje .
Dla Cichonia Dąbrowski był brzydką blizną z lat osiemdziesiątych .
Niezauważalnie zapadł zmrok . Powietrze nadal było gorące i ciężkie . Przy stolikach pod 

kasztanowcem opustoszało .
Wstał powoli i przez przelotową bramę w kamienicy wszedł w uliczkę, przy której stał jego 

blok .

Następnego dnia siedział jak zwykle po śniadaniu pod portretem Marszałka . Dźwięk dzwonka 
w przedpokoju przerwał jego rozmyślania . Otworzył drzwi .

Przed nim stał Tadeusz Dąbrowski w całej wyjątkowości człowieka sukcesu . Czar i elegancja 
w jednym . „Przystojniacha z telewizyjnych programów dla gospodyń domowych” .

Niósł ze sobą zapach drogiej wody kolońskiej . Dżinsy rurki, koszula w angielskie niebieskie 
paseczki podkreślały jego sportową sylwetkę .

„Nic się menda nie zmieniła” – kołatało się Cichoniowi po głowie . „Jak to się dzieje, że oni 
zawsze spadają na cztery łapy?”

Uścisnęli sobie dłonie całkiem serdecznie, jak przystało na starych znajomych .
– Widzimy się znowu, Januszku – zaczął Dąbrowski . – Władziu trochę wprowadził mnie 

w tę sprawę . Więcej szczegółów muszę dostać od ciebie . Prowadzę teraz dwa zakłady kamieniar-
skie i dodatkowo firmę budowlaną . Szczęśliwie w Polsce zapotrzebowanie na grobowce nigdy 
nie spada . Czasami mamy problem z materiałami, szczególnie z dobrym kamieniem na płyty 
nagrobkowe, dlatego musimy się posiłkować chińskim gównem .

– W tym przypadku żaden fajans nie wchodzi w rachubę – rzucił twardo Janusz – jestem 
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przekonany, że z materiałem dasz sobie radę . Najważniejszy jest termin . Tablica musi być zain-
stalowana najpóźniej w przyszły piątek . Dzień później, w sobotę, ma nastąpić jej odsłonięcie 
z wielką polityczną pompą .

Zamilkł . Przypomniał bowiem sobie, co wczoraj Walentyna Walczyk-Zadziorna mówiła 
o zachowaniu tajemnicy .

– Spokojnie – uśmiechnął się Dąbrowski, jego twarz była opalona i zadbana – jestem 
dokładny i solidny . Przecież znamy się dosyć długo . A swoją drogą, jak to się losy ludzkie 
dziwnie plączą…

– O tak! Wy zawsze byliście perfekcyjni – w głosie Janusza można było wyczuć irytację .
– Już myślałem, że darujemy sobie impertynencje – Dąbrowski mówił bardzo spokojnie, 

patrząc przy tym w oczy gospodarza – nie będę się tłumaczył . Powiem krótko, że robiłem tylko 
to, co robią ludzie we wszystkich tego rodzaju firmach na świecie . Czy ty myślisz, że dzisiaj jest 
inaczej? Niewiele byśmy wówczas osiągnęli, gdyby tak wiele osób, dobrowolnie, bez przymusu, 
nie zechciało z nami rozmawiać . Nieprawdaż, Januszku?

– Kogo masz na myśli?
– Nikogo . Chcę tylko wiedzieć, czy montujemy tę tablicę, czy też babramy się w przeszłości .
– Montujemy – odarł Janusz z bardzo widoczną rezygnacją .
– Jeżeli tak, to podaj mi treść napisu, który trzeba będzie wykuć na płycie i powiedz, na kogo 

ma być wystawiona faktura za całość roboty .
U niego wiarygodność jest rzemiosłem – pomyślał bezwolny Cichoń .
Podał Dąbrowskiemu kartkę papieru otrzymaną wczoraj od Walczyk-Zadziornej . Przed 

rozstaniem uzgodnili jeszcze kilka technicznych szczegółów .

W następnym tygodniu upał trochę zelżał . We wtorek po południu Janusz zdecydował się 
na spacer do pobliskiego parku . Usiadł na ławeczce przy stawie z czerwono-złotymi rybkami, 
po którym pływały tłuste kaczki . Niestety, nie mógł tam znaleźć spokoju . Irytowały go kobiety 
z małymi dziećmi . Mamy ze swoimi pociechami robiły nieznośny harmider, dokarmiając 
resztkami bułek ptactwo na wodzie i gołębie na trawnikach .

W pewnej chwili zadzwonił Dąbrowski . Poinformował go, że tablica jest już gotowa . Wie-
czorem miał podać dokładną datę założenia jej na budynku .

Z tego faktu tak się ucieszył, jakby znalazł złotego Krugerranda na ulicy .
W tej sytuacji postanowił skierować swoje kroki do baru „Amsterdam” .
Wchodząc w podwórko zauważył, że pod kasztanowcem siedzi Władek w towarzystwie 

krępego wąsacza o pomarszczonej twarzy, z grubymi szkłami okularów na zadartym nosie . 
Nieznajomy ubrany był w czarne dżinsy i błękitny podkoszulek z napisem Toronto . Jego głowę 
wyróżniała potężna czupryna utworzona z długich siwych włosów, spływających w malowni-
czym nieładzie na ramiona . Zaczął uważnie przyglądać się tej postaci . Twarz wydawała mu 
się znajoma .

„Kim jest ten misiek?”
– Nie poznajesz? – rzucił Władek na przywitanie .
Janusz długo się zastanawiał, szukał w pamięci, ale nie mógł nic z siebie wydusić .
– Robert Szymczyk, nie pamiętasz? Grał i śpiewał w „Diamentach” .
Dopiero po tej informacji rozpoznał w siedzącym przed nim spaślaku przystojnego klu-

bowego gitarzystę z końcówki lat siedemdziesiątych, który później przeistoczył się w barda 
solidarnościowych wydarzeń . W tamtych czasach znali się dosyć dobrze .

Kątem oka dostrzegł, że na jednym z wolnych krzeseł stojących przy ich stoliku spoczywa 
akustyczna gitara .



53CZĘSTOCHOWSKI MAGAZYN LITERACKI

PROZA

– Wybacz, tyle lat minęło, wszyscy trochę zmieniliśmy się – zaczął usprawiedliwiać się 
Janusz .

Uścisnęli sobie mocno dłonie .
– W porządku, wyjechałem z Polski dawno temu, na początku stanu wojennego . Cieszę 

się, że powróciłem do domu po tylu latach – Robert Szymczyk, uśmiechając się, odsłonił rząd 
zdrowych, dobrze utrzymanych zębów .

– Na mieście mówili, że trafiłeś do Kanady – kontynuował Janusz . – Co tam porabiałeś? – 
zakończył zaciekawiony .

– Zaraz wam opowiem . Zamówmy wcześniej coś do picia .
Na stole pojawiły się trzy dobrze nalane tyskie piwa z czapą i dodatkowo, z inicjatywy nowo 

odzyskanego kolegi, trzy podwójne johnnie walkery z kostkami lodu, nalane przez Ormianina 
Martika z butelki z czerwono-złotą etykietą do specjalnych kwadratowych szklanek .

Uśmiechnęli się . Zimne piwo złamane łykiem whisky wprowadziło ich w dobry nastrój .
– Pytasz mnie, jak tam było – ciągnął rozmowę Robert Szymczyk . – W Kanadzie zacząłem 

od pracy w przemyśle filmowym – uśmiechając się dorzucił – ale nie wypytujcie mnie, czym 
się w tej branży zajmowałem . . . Poważnie to sprzedawałem i przedzierałem bilety w kinie . 
Obsługiwałem też bufet z prażoną kukurydzą, nalewałem coca-colę w plastikowe kubki oraz 
robiłem wszystkie inne rzeczy . Później imałem się różnych zajęć, jak większość Polaków 
na obczyźnie . W Kanadzie życie było szorstkie, zimne i cholernie konkretne . Czasami trafiały 
się kolorowe dni, nazywałem je Disneylandem, to były chwile . Wielkiego sukcesu tam nie 
odniosłem . Dobrze, że spotkałem mecenas Annę Altman, krajankę, prawniczkę pochodzącą 
z naszego miasta . Dzięki niej dostałem dobrą robotę na taśmie montażowej w koncernie moto-
ryzacyjnym . Czasami po pracy wracałem do tego, co lubiłem najbardziej . Grałem i śpiewałem 
na polonijnych imprezach . Pisywałem artykuły do naszych gazetek, a nawet współpracowałem 
z polskojęzycznym radiem . W międzyczasie ożeniłem się i rozwiodłem . Nie zostałem nigdy 
ojcem . Kanada pozwoliła mi przeżyć na emigracji . Doceniam to . Nie mam zamiaru, w przeci-
wieństwie do wielu moich znajomych, grać milionera ani bogatego wujka z Ameryki . Po trzy-
dziestu latach pracy dorobiłem się kanadyjskiej emerytury . Za odłożone pieniądze kupiłem 
tutaj, w rodzinnym mieście, małe mieszkanie . Po latach powróciłem na stare śmieci i jestem 
znowu wśród was . Życie minęło strasznie szybko . Nie narzekam, bo mogło być dużo gorzej .

– W tym samym czasie w Polsce – zaczepnie zaczął Janusz – były ciężkie lata . Musieliśmy 
strasznie kombinować, żeby przetrwać i utrzymać nasze rodziny, a po osiemdziesiątym dzie-
wiątym było jeszcze gorzej . Padł przemysł i wszystko się zesrało . Różni cwaniacy rozkradli 
cały majątek . Polacy strasznie podupadli i do dzisiaj nie mogą się pozbierać . Niektórzy nawet…

– Chyba trochę przesadzasz – przerwał mu Robert – od pół roku jestem w Polsce i widzę, 
że jest to zupełnie inny kraj .

– Wielu ludzi straciło pracę . Z dnia na dzień stali się bezradni, osamotnieni i oszukani . 
Na pewno nie zarobili na przemianach . Zobaczyliśmy biedę . Taka jest prawda! – ciągnął 
uparcie Janusz .

– Daj spokój . Prawda zawsze się jąka, a kłamstwo płynie potoczyście . Rzeczywistą biedę 
to ja widziałem w Meksyku albo na Karaibach .

– Za wszystkim stoją Żydzi i inni polskojęzyczni przebierańcy, którzy się w Polsce rozprze-
strzenili . Zgarnęli wszystko, co najlepsze . Dodatkowo lewacy postanowili sprowadzić do Polski 
obcych .

– Jakich obcych? Ktoś powiedział, że każdy bliski był kiedyś obcym .
– Nie rozumiesz . Wszystkich tych, którzy pchają się tutaj ze Wschodu, tego bliższego i dal-

szego, z Azji, a nawet z Afryki .
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– Cholera, myślałem, że z lęków do foreigners dawno żeśmy się wyleczyli . Masz pretensję 
do Polaków pochodzenia żydowskiego, tak jakby to były czasy Gomułki albo jeszcze gorszy, 
wcześniejszy okres…

– Nie rób ze mnie antysemity – żachnął się Janusz – w podstawówce miałem kolegów tam-
tego wyznania . Chodziłem do ich domów .

– Tłumaczysz się jak Adolf Eichmann . On też miał wielu znajomych w żydowskich 
rodzinach .

– Przestańcie! Nie chcę słuchać takiej rozmowy – mocno przerwał Władek . Po chwili, 
patrząc na Roberta, dodał – lepiej zaśpiewaj nam coś spokojnego .

Ponownie zamówili alkohol w kwadratowych szklaneczkach . Właściciel baru Martik szybko 
spełnił ich życzenie .

Zachęcony do występu, Robert odgarnął siwe włosy do tylu, poprawiając okulary na nosie, 
ujął w dłonie leżącą obok niego gitarę . Zaczął delikatnie sprawdzać strojenie instrumentu . 
Miał długie i szczupłe palce dłoni, zupełnie niepasujące do jego masywnej postaci . Później, 
uderzając ręką w struny, wypuścił pierwsze akordy . Z pudła gitary popłynęły metalowe kropelki 
dźwięków . Zaczął śpiewać ciepłym, miękkim głosem, dochodząc do końca frazy, zawieszał 
głos na wyższym pułapie, by po sekundzie wracać do poprzedniego poziomu . Piosenka miała 
wolny, ale dobitny rytm .

Janusz wsłuchiwał się w ten utwór jak wilk w odgłosy nagonki . Poczuł niepokój, chociaż nie 
rozumiał angielskiego tekstu . Śpiewana przez Roberta piosenka była inna od tych, które znał . 
Całość melancholijnie wibrowała . Taka rzecz mu nie pasowała, bo wszelka lekkość kojarzyła 
mu się ze słabością . Wolał rzeczy konkretne, zdecydowane, najlepiej marsze wojskowe .

Robert zakończył swój muzyczny popis . Powoli odłożył gitarę i sięgnął po szklaneczkę 
whisky . Przysłuchujący się występowi Szymczyka Ormianin Martik zaczął mocno bić brawo .

– Dziwnie się czuję – odezwał się Janusz – powiedz nam tylko, o czym jest ten kawałek .
– To staroć, „Imagine” Johna Lennona . Na pewno słyszałeś o tym utworze .
– Niestety, nie znam – wycedził Cichoń bez entuzjazmu .
– To jest piosenka, którą należy ocalić od zapomnienia . Mówi ona o niepoprawnym marze-

niu ludzi . . . o marzeniu polegającym na stworzeniu świata bez szkodliwych różnic . Lennon 
stworzył hymn nadziei . Muzyczne przesłanie dla tych, którzy chcieliby żyć w pokoju . Pacyfi-
styczna utopia – ale jaka piękna .

– Jeżeli jest tam o pokoju, to wybacz, zalatuje mi to lewactwem – znowu zaczął Cichoń .
– Dobrze, zamknijmy już te trudne, ale podstawowe sprawy – Szymczyk oddalił zaczepkę 

– chciałbym się was zapytać o najbliższą przyszłość . Wczoraj miejscowe radio mówiło coś 
o odsłonięciu tablicy poświęconej Stefanowi Biernackiemu . Kiedy to dokładnie będzie?

– Dobrze trafiłeś . Tę sprawę, z wyboru pani poseł Walentyny, prowadzi obecny tutaj nasz 
kolega Cichoń – znad piwa odezwał się Władek . – Czy doprowadziłeś rzecz do końca?

– Wszystko jest pod kontrolą . Tablica zostanie odsłonięta w najbliższą sobotę – zareagował 
wywołany Janusz, a zaraz potem zwrócił twarz w kierunku Szymczyka – a… a dlaczego to cię 
tak interesuje?

– Wspominałem wam już o osobie, która mi pomogła w Kanadzie, o lawyer z Toronto, 
o pochodzącej z naszego miasta pani Altman . Otóż ta kobieta przed zamążpójściem nazy-
wała się Biernacka . Zmarły minister Stefan Biernacki był jej bratem . Pani Altman od miesiąca 
przebywa w Polsce . Niedawno prosiła mnie o pomoc przy zbieraniu materiałów do książki, 
którą zamierza napisać o losach swojej rodziny . Jutro spotykam się z nią w Katowicach . Mam 
ją zawieźć do miejscowego biura IPN . Planujemy reasarch i kwerendę w różnych polskich 
instytucjach oraz archiwach . Cieszę się z tego, bo będę się mógł zająć czymś pożytecznym .
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W tej chwili Janusz stracił ochotę do dalszej rozmowy . Pod kasztanem robiło się coraz 
bardziej duszno . Pomimo wieczorowej pory temperatura nie spadała . Czuł, że wypity alkohol 
przyspieszył bicie jego serca . Wyszedł już z wprawy . Zaczął kombinować, jak zręcznie opuścić 
towarzystwo Władka i tego niebezpiecznego mądrali z Kanady .

Na szczęście odezwał się jego smartfon . Wstał od stolika i spojrzał na ekran . Tadeusz 
Dąbrowski wysłał krótką wiadomość: SUKCES! JUTRO MONTUJEMY . SZYKUJ KASĘ!

Pożegnał się zdawkowo z kolegami przy stoliku, rzucił im coś o pilnym spotkaniu w biurze 
Walczyk-Zadziornej . Powoli opuścił podwórko z kasztanowcem .

Wracając chwiejnym krokiem do domu, doszedł do wniosku, że wysłuchana przed chwilą 
angielska piosenka jest dużo słabsza od jego ulubionej „Rogatywki” .

Obudził się gdzieś około godziny dziesiątej . Wczorajszy pobyt w „Amsterdamie” spowodował, 
że wyjątkowo późno opuścił łóżko . Paliło go w gardle, drżały mu ręce . Miał po prostu tępego 
kaca .

Zgodnie z codziennym rytuałem wychylił głowę przez okno .
Na dole czterech robotników w niebieskich kombinezonach majstrowało coś na ścianie jego 

bloku .
Szybko naciągnął spodnie . Nie myjąc się, rozczochrany, zszedł na dół .
Tablica z białego piaskowca tkwiła już dumnie na ścianie . Zainstalowano ją po prawej stronie 

wejścia do klatki . Mosiężne łby czterech śrub mocujących gwarantowały rzetelne wykonanie 
pracy . Górny bok tablicy był półkolisty, a lekko ścięte krawędzie podkreślały jej formę . Wykute 
w kamieniu i wypełnione złotą farbą litery tworzyły następujący napis :

Tu mieszkał w latach
1967-1984

STEFAN BIERNACKI,
Minister Rolnictwa,

Zginął w dn . 15 .04 .2014 r ., pełniąc obowiązki służbowe .

FUNDATOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Janusz nareszcie mógł odsapnąć . Nie krył zadowolenia . „Dąbrowski, zakała z przeszłości, 
bezpieka jego mać, spisał się na medal!”

Takiego sobotniego popołudnia nie znała historia tej uliczki .
W górze, nad krawędziami dachów domów, rozpościerało się filmowo błękitne, bezchmurne 

niebo . Walczyk-Zadziorna zaplanowała rozpoczęcie uroczystości odsłonięcia tablicy na godzinę 
siedemnastą . Chodziło o zmniejszenie wszelkich niedogodności związanych z upałem .

Janusz już od drugiej po popołudniu pracował nad swoim wyglądem . Ogolił się na gładko, 
a potem wymył głowę niemieckim szamponem, którego używał tylko na specjalne okazje . 
Suszenie i modelowanie bujnych jeszcze włosów zajęło mu prawie pół godziny . Założył białą 
koszulę z perłowymi guziczkami . Jej długie rękawy zawinął starannie na długości połowy 
przedramienia . Czarne spodnie od garnituru i po żołniersku wyglancowane „salamandry” 
uzupełniały jego strój . Tak przygotowany czuł się pewnie .

Zszedł na dół .
Uczestnicy uroczystości zaczęli wypełniać przestrzeń pod domem . W powietrzu wisiała miła 

ciekawość . Na trawniku zajęła stanowisko orkiestra strażacka w biało-niebieskich uniformach 
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organizacyjnych . Dowieziono ją z jednej z podmiejskich miejscowości . Na ten muzyczny 
ansambl składało się kilkunastu krzepkich mężczyzn w różnym wieku plus dwie nastolatki 
w krótkich, obcisłych spódniczkach ze srebrnymi fletami w dłoniach .

Przy jezdni ustawili się umundurowani policjanci . Resztę chodnika wypełniał tłum złożony 
z okolicznych mieszkańców . Wśród zebranych dostrzegł Władka oraz Roberta Szymczyka, 
z którym dwa dni temu odnowił znajomość w barze „Amsterdam” . Razem z nimi stała krótko 
obcięta blondynka w koszuli z kieszeniami w kolorze szarego piasku wypuszczonej na żółte 
dżinsy . „Ubrana tak, jakby za chwilę miała wziąć udział w safari” . Skądś znał jej twarz .

Dobrych kilka metrów za nimi zauważył elegancką sylwetkę Tadeusza Dąbrowskiego . „Dzi-
siaj publiczność dopisała!”

Zrezygnował z towarzystwa Władka i jego znajomych . W trakcie uroczystości chciał być 
blisko Walczyk-Zadziornej .

Pod tablicą wartę trzymało dwóch strażników miejskich . Byli ubrani niczym ułani z czasów 
Rydza-Śmigłego: czarne galowe mundury, szable w niklowanych pochwach, buty z cholewami 
i do tego rogatywki . Prawdziwie historyczna elegancja .

Biało-czerwona szarfa zwisająca dostojnie pomiędzy śrubami mocującymi tablicę, od prawej 
górnej do lewej dolnej, skojarzyła się Januszowi z akselbantem zdobiącym pierś Marszałka 
na obrazie, pod którym on siadał zawsze po śniadaniu .

W odległości kilku metrów od tablicy na zielonym dywanie ustawiono dwa mikrofony 
zamocowane na wygiętych statywach . Na wysmukłym, drewnianym stoliczku stała srebrna 
waza wypełniona wodą, zapewne święconą, bo przy naczyniu spokojnie leżało kropidło .

Całą imprezą zarządzał inżynier Adamczyk . Był w swoim żywiole . Witając się z przyby-
wającymi notablami, zginał się niczym scyzoryk . Co chwila dochodził ktoś znaczący i ważny . 
Dotarł nawet sam prezydent Krasucki, gospodarz miasta, elegancki siwobrody mężczyzna 
w towarzystwie asystenta z dużą teczką . Kwadrans później pojawił się ksiądz Jończyk, pro-
boszcz właściwej parafii, który od razu podjął rozmowę z jedną z flecistek z orkiestry straża-
ckiej . Janusz z tym zacnym duszpasterzem znał się dobrze . W dawnych czasach ksiądz Jończyk 
z pasją skupywał Deutsche Mark, potrzebne mu na wydatki związane z jego różnorodnymi 
zamiłowaniami .

Kilkadziesiąt metrów dalej od strony Alei wjechały cichutko trzy czarne mercedesy . Z samo-
chodów wysunęło się kilkanaście postaci . Zwartym szykiem wszyscy ruszyli do przodu . Janusz 
na ich czele dostrzegł sylwetkę Walentyny Walczyk-Zadziornej . Ubrana była w beżowy kostium 
podkreślający opaleniznę jej korpulentnego ciała . Kroczyła, falując szerokimi biodrami . Pro-
mieniowała naturalną zmysłowością . Obok niej dreptał nieśmiało średniego wzrost grubas 
w granatowym „armaniaku”, w kusym, ale modnym garniturze, którego marynarka z trudem 
zapinała się na wydatnym brzuchu jej właściciela . Janusz domyślił się, że to jest zapowiadany 
wicepremier Maczuga . Za nimi kroczyli podobnie ubrani, ale potężniejszej postury faceci 
o szarych twarzach .

Wszystko potoczyło się według scenariusza opracowanego przez inżyniera Adamczyka . 
Orkiestra strażacka ze zgrabnymi flecistkami zagrała hymn . Nastąpiły dłużej lub krócej trwa-
jące przemówienia w wykonaniu przybyłych oficjeli . Do Janusza nie dochodziła treść poszcze-
gólnych wystąpień . Słowa nie miały tutaj żadnego znaczenia, bo zdarzenia przesuwały się tak 
pięknie! Zapamiętał jedynie otłuszczenie dziobatej twarzy Maczugi i obłość jego ust .

W szczytowej fazie uroczystości trzy postaci zbliżyły się do tablicy . W środku postępowała 
masywna, granatowa sylwetka człowieka zwanego wicepremierem, z boku, z lewej, sunęła 
ponętna rozłożystość Walczyk-Zadziornej z bukietem czerwonych róż, po prawej dostojnie 
kroczył prezydent Krasucki .
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Pulchna dłoń wicepremiera Maczugi pociągnęła za biały sznurek zwisający obok tablicy . 
Wstęga… Biało-czerwony akselbant zakołysał się i wyprostował, by chwilę potem opaść 
bezszelestnie .

Dopełniło się . Tablica została odsłonięta .
Składając kwiaty, Walczyk-Zadziorna musiała się pochylić i lekko przyklęknąć . Przy wyko-

nywaniu tych czynności jej beżowa spódniczka niebezpiecznie podeszła do góry, odsłaniając 
dużą część opalonego, mocnego uda . Januszowi szybciej zaczęła płynąć krew . Rozmarzył się 
migdałowo, nie zważając na to, że w tym czasie ksiądz Jończyk zaczął machać kropidłem . Janusz 
Cichoń pomimo swoich sześćdziesięciu siedmiu lat był jeszcze w grze i… i „ona, Walentyna, 
powinna to wyczuwać!” . Przyszło mu do głowy, że mogliby się kiedyś razem wybrać jego bia-
łym golfem 5 volksvagenem do Szczyrku albo do Wisły, albo nawet do samego Zakopanego .

Uroczystość dobrnęła do wzniosłego końca .
– Pozwól na chwilę – Walczyk-Zadziorna położyła rękę na białej koszuli Janusza .
– Panie prezydencie – Walentyna ciągnęła go w kierunku dystyngowanej postaci – to jest 

właśnie ten kolega, o którym panu wspomniałam . Tylko dzięki niemu mogliśmy dzisiaj odsło-
nić tablicę .

– Moje uznanie, podziwiam – rzucił z uśmiechem zagadnięty gospodarz miasta . Gratulacje 
zakończył mocnym uściskiem dłoni .

Zaskoczony sytuacją Cichoń bąknął coś pod nosem . Stracił jednak rezun . . . Po chwili, gdy 
chciał zagadać, było już za późno . Walczyk-Zadziorna wraz z Krasuckim wsunęli się w tłumek 
otaczający wicepremiera Maczugę .

Wszyscy zaczęli się rozchodzić . Uśmiechnięty Janusz zastanawiał się, co dalej robić z tak 
wspaniałym dniem . Miał ochotę na szklaneczkę czegoś zimnego w barze „Amsterdam” .

W chwili, gdy zaczął rozglądać się za Władkiem, podeszła do niego blondynka w żółtych 
dżinsach i koszuli w kolorze pyłu, ta sama, która od początku uroczystości stała obok Roberta 
Szymczyka .

– Panie Januszu – zaczęła pewnym głosem – nazywam się Anna Altman, w dawnych cza-
sach Biernacka . Minister był moim bratem . Piszę teraz książkę o moich zmarłych rodzicach, 
o ich politycznym zaangażowaniu w latach osiemdziesiątych . Muszę rozwikłać, dlaczego ich 
los potoczył się tak, jak się potoczył .

Janusz patrzył spokojnie w jej twarz . Teraz przypomniał sobie, że córka Biernackich miała 
na imię Anna .

Powinien się skupić, powinien ważyć słowa, a on zamiast tego w tym czasie rozpaczliwie 
szukał w głowie nazwy dla koloru koszuli opinającej jej szczupłą sylwetkę . 

Anna Altman nie pozwalała mu złapać oddechu, ciągnęła dalej:
– Z dokumentów, które wczoraj znalazłam w IPN-ie wynika, że ma pan dużo do wyjaśnienia 

w sprawie aresztowania moich rodziców . Koniecznie musimy umówić się na rozmowę .
Patrzyła mu przenikliwie w oczy . 
Podał jej numer swojego telefonu . Jutro mieli uzgodnić datę i miejsce spotkania .
Odeszła mu ochota na piwo w barze „Amsterdam” .
Z trudem wdrapał się na czwarte piętro . Po drodze trzy razy odpoczywał na podestach 

między piętrami . W mieszkaniu temperatura była wyższa niż na dworze .
W lodówce znalazł muszyniankę . Kilka szybkich łyków zimnej wody mineralnej poprawiło 

mu samopoczucie . Zaczął wykonywać rutynowe czynności . Rozebrał się, koszulę i spodnie 
starannie powiesił w szafie, buty umieścił na swoim miejscu w przedpokoju . Rozluźniony, 
w samych majtkach, zasiadł wygodnie w fotelu . Chwilę się zastanawiał, po czym z komody, 
na której leżały płyty z wojskowymi piosenkami, wyciągnął pękatą butelkę pliski . Brązowym 
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trunkiem wypełnił niewielką szklankę . Od dawna nie pijał samotnie alkoholu, ale tym razem 
chwila była szczególna .

Musiał odtworzyć zatarte wydarzenia, wyświetlić fragmenty uporczywie zapominanego 
filmu sprzed trzydziestu kilku lat . Dużo mocniej, więcej: teraz chciał dotrzeć do rzeczy, które 
przez dziesięciolecia stale wymazywał z pamięci . Z biegiem minut, kwadrans po kwadransie, 
coś nadciągało, powoli się odtwarzało jak stara winylowa płyta, jak muzyka z przypadkowo 
znalezionych, zakurzonych kasetek w plastikowych pudełeczkach . Zgniatając stary niepokój, 
zaczął wyłuskiwać sceny i epizody z tamtych czasów . Tkwiący w nim prątek przeszłości znalazł 
dogodne warunki do rozwoju . Powróciły detale, odnalazły się szczegóły . Jeden z tych mężczyzn, 
którzy tamtego kwietniowego dnia wyprowadzali Biernackich do samochodów, miał szarą 
marynarkę z angielskiego tweedu .

Pociągnął duży łyk bułgarskiej brandy .
Wiosną w 1984 roku Cichoń zaliczył wpadkę . Milicjanci w cywilnych ubraniach, draby 

z PG, ujęli go na próbie sprzedaży kilku tysięcy dolarów . Zaraz po tym, jak został przewieziony 
na komendę, w pokoju przesłuchań pojawił się Tadeusz Dąbrowski, trzydziestoparoletni elegant 
ze Służby, magister polonistyki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wówczas porucznik 
na stanowisku młodszego inspektora . Był on dla Janusza jak pomocny duch, jak patron, jak 
zwierzchnik losu rozsiewający zapach dyskretnej, ale bezwzględnej władzy i modnej wody 
po goleniu o dziwnej nazwie „Old Spice”. Dąbrowski złożył szczodrą propozycję: w zamian 
za podjęcie współpracy sprawa z dolarami przestanie istnieć .

„W takiej sytuacji nie ma eleganckiego wyjścia, trzeba się brzydko zmoczyć” .
Na pierwszym spotkaniu Cichoń bez większych oporów podpisał wszystkie wymagane 

dokumenty, w tym zobowiązanie do współpracy . Postawił się tylko raz, gdy Dąbrowski zapro-
ponował mu używanie ksywki „Banan” . Ostatecznie, po krótkiej dyskusji, Janusz zgodził się 
na pseudonim „Granit”, zaznaczając jednocześnie, że „żadnych wypracowań nie będzie gry-
zmolił” . W tej sytuacji pisanie informacji pan porucznik wziął na siebie . Spotykali się w prywat-
nym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty, położonym w innej dzielnicy miasta . Pewna wdowa 
po milicjancie udostępniała swoje lokum na potrzeby panów ze Służby . Gospodyni, wychodząc 
w tym czasie z domu, zostawiała im termos z herbatą, szklanki, kieliszki oraz talerz „sznytek” 
z bułki krakowskiej posmarowanych pasztetową . Kontakty następowały regularnie, co tydzień, 
zawsze we wtorki między godziną piątą a szóstą po południu . Wszelkie zmiany w tym planie 
Janusz miał obowiązek zgłaszać telefonicznie na podany przez Dąbrowskiego numer . Pan 
młodszy inspektor otwierał drzwi i zapraszał go do środkowego pokoju . Zasiadali przy stole 
nakrytym szydełkową serwetą . Dąbrowski ze skórzanego sztywnego nesesera w kolorze rudym 
wyciągał kilka kartek kancelaryjnego papieru, gruby kalendarz wielkości zeszytu z zatkniętym 
długopisem typu jotter, mały kasetowy magnetofon oraz butelkę wódki „Wyborowej” z naklejką 
w srebrne prążki . Zaczynali donosicielskie misterium . Te spotkania budziły w Januszu cieka-
wość pomieszaną ze strachem . Były intrygujące, były też groźne, bo ten rozmówca to nie był 
zwykły gaduła ani pytel, ani miły klepak . Przed nim siedział zimny spowiednik .

Wyciąganie informacji przebiegało w wolnym tempie, co jakiś czas robili przerwę, wtedy pan 
magister porucznik odkręcał nakrętkę butelki z wódką i napełniał pękate kieliszki . Wypijany 
alkohol zakąszali małymi kanapkami z pasztetową . Od tamtego czasu Cichoń znienawidził 
wszelkie wyroby podrobowe .

Dąbrowski sprawę handlu walutami sprytnie omijał . Tak naprawdę interesowała go tylko 
rodzina nauczycieli z drugiego piętra . Podejrzewał, że w ich mieszkaniu jest przygotowy-
wane i drukowane pisemko pod nazwą „CDN” . Cichoń miał za zadanie bacznie wszystko 
obserwować .
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Z Biernackimi nie miał żadnych oporów . Szczerze ich nie lubił . Wywyższali się . Byli grzeczni, 
ale nie przekraczali granicy poufałości . Poza tym należeli do tych mieszkańców bloku, którzy 
nie przyjmowali księdza po kolędzie . W tamtych latach Janusz nie mógł się zaliczyć do grupy 
obywateli szczególnie religijnych, ale takiej niezależności nie potrafił strawić . Sąsiadka z niższej 
kondygnacji powiedziała mu kiedyś w zaufaniu, że według niej Biernaccy to zapewne Żydzi . 
Ta informacja pozwalała na wiele .

Zgodnie z zaleceniami Dąbrowskiego zaczął im się uważnie przypatrywać .
W bloku była tylko jedna, centralna klatka schodowa . Potężny komin korytarza wznosił się 

od parteru aż po sam strych . Przylepione do ścian schody pięły się do góry . Cichoń, wychyliw-
szy się sprzed drzwi swojego mieszkania przez poręcz na podeście, miał doskonały przegląd 
sytuacji . Potrafił być czujny i spostrzegawczy . Zauważył, że do Biernackich na drugim piętrze 
zaczęli przychodzić jacyś nieznani mu młodzi ludzie . Sprawiali wrażenie ciężko pracujących 
kurierów . Wchodząc i wychodząc z obserwowanego lokalu, dźwigali ciężkie torby podróżne 
albo taszczyli na plecach mocno wypełnione plecaki .

Wieczorem, przechodząc z kubłem na śmieci, słyszał, jak zza drzwi trefnego miejsca dola-
tywał igiełkowy stukot maszyny do pisania . Zapamiętał też głuchy odgłos pracującego nie-
zidentyfikowanego urządzenia . Nie mógł zrozumieć, co to mogło być .

Swoimi spostrzeżeniami dzielił się skrupulatnie z Dąbrowskim .
Ten zaś podczas któregoś z ich kolejnych spotkań zapytał, czy przypadkiem przy pojemni-

kach na śmieci nie walają się metalowe, niklowane, średniej wielkości puszki z obcojęzycznymi 
napisami . Podobno w takiej postaci były dostarczane farby drukarskie . Zasugerował nawet, 
żeby Cichoń dyskretnie pogrzebał w podwórkowym śmietniku . Janusz obruszył się na ten 
pomysł . Do przerzucania czyichś odpadów nikt nie był w stanie go namówić . Pan porucznik 
ze zrozumieniem przyjął jego sprzeciw . Do tej roboty Dąbrowski miał znaleźć swojego „nurka” .

Rzeczywiście, w krótkim czasie przy śmietniku zaczął się pojawiać niski, żwawy staru-
szek z torbą na zakupy i długim patykiem w ręku . Ten nieznany osobnik z dużym zaanga-
żowaniem szperał w poszczególnych pojemnikach . Zauważyli to sąsiedzi Janusza . Mówili 
ze współczuciem: 

– Dzisiejsi emeryci, żeby przeżyć, muszą przeszukiwać śmieci . . .
W następnych dniach wydarzenia potoczyły się niezwykle szybko, widocznie „nurek” osiąg-

nął sukces . Któregoś sobotniego poranka na trawnik przed drzwiami wejściowymi do klatki 
zajechały zawadiacko trzy fiaty 125p w kolorze kości słoniowej . Przy krawężniku ustawiła 
się oznakowana milicyjna nysa . Z zaparkowanych pojazdów wyskoczyło kilkanaście szybko 
poruszających się postaci, w tym jeden umundurowany funkcjonariusz i dwie kobiety w dżin-
sach i skórzanych kurtkach, jedna z nich, blondynka, miała włosy uczesane w koński ogon . 
Na czele tej grupy szedł mężczyzna koło czterdziestki, wąsacz w tweedowej marynarce, zapewne 
dowódca . Janusz rozpoznał w nim znanego na mieście byłego piłkarza, kiedyś napastnika miej-
scowej pierwszoligowej drużyny . Groźna wataha, poruszając się szybko po schodach, dotarła 
do mieszkania Biernackich na drugim piętrze . Całe to wydarzenie było bacznie obserwowane 
przez mieszkańców domu: jedni spozierali przez szpary powstałe w wyniku uchylenia drzwi, 
inni, przytrzymując firanki w oknach, kontrolowali teren przed blokiem, wreszcie lokatorzy 
z wyższych kondygnacji, wykazując odwagę, bezceremonialnie gapili się na ruchy groźnych 
ludzi na schodach . Mijały godziny . W tym czasie do lokalu na drugim piętrze ktoś wchodził 
i wychodził . Pojawił się nawet fotograf z potężną lampą błyskową na aparacie . Później wyspor-
towani panowie zaczęli wynosić z przeszukiwanego lokalu do samochodów jakieś kartony, 
paczki i torby . Na koniec sprowadzono na dół gospodarzy mieszkania . Zygmunt Biernacki miał 
ręce skute z przodu kajdankami . Dwóch funkcjonariuszy trzymało go za ramiona . Po lewej 
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stronie zatrzymanego szedł pan były piłkarz w tweedowej marynarce, a w drugim strażniku 
Janusz rozpoznał Tadeusza Dąbrowskiego . Po chwili pojawiły się kobiety . Panie w dżinsach 
z wdziękiem stąpały obok żony gospodarza . Matka nieżyjącego ministra, Joanna, jedną rękę 
trzymała na pasku zarzuconej przez bark torby podróżnej, drugą przytrzymywała przerzucony 
przez plecy granatowy prochowiec . Idąc, cały czas coś mówiła do funkcjonariuszki z włosami 
zaczesanymi w koński ogon . Zatrzymani małżonkowie zostali usadowieni w oddzielnych 
samochodach .

Po tej akcji porucznik Dąbrowski awansował na kapitana i został przeniesiony do pracy 
w naprawdę dużym mieście . Podobno odnosił znaczące sukcesy zawodowe na terenie Łodzi .

Janusz w tym czasie wyjechał na delegację do Gliwic . Nie chciał już więcej współpracować 
z panami od Dąbrowskiego . Wszelkie naciski ze strony różnych funkcjonariuszy dzielnie 
odpierał . Zresztą! Zresztą w zmieniających się warunkach politycznych moc tamtej strony 
zaczynała słabnąć .

Widząc moment aresztowania sąsiadów z drugiego piętra, Janusz nie czuł radości . Poczuł 
ulgę, ale też zmęczenie . To był stan po wykonaniu ciężkiej, nielubianej pracy .

Szybko doszedł do wniosku, że brał udział w grze, której nie rozumiał . Trzymał w sobie 
przekonanie, nigdy nie nadwątlone, że on w latach osiemdziesiątych zachowywał się poważnie .

„W zasadzie, tak naprawdę, jego sąsiedzi z drugiego piętra bawili się w partyzantkę albo 
w konspirację . Dlaczego to byli Biernaccy? Słyszał o takich, którzy chcieli zmieniać ustrój 
państwa . Co się za tym kryło? Pewnie ich apetyt na życie nigdy nie został zaspokojony? Dzisiaj 
mówi się, że naród walczył o wolność . O wolność od czego? Od frustracji! Nie było na świecie 
takiej władzy, takich bogatych wujków mogących zaspokoić potrzeby, zresztą nie tak wygóro-
wane, żyjących wtedy Polaków . Biernaccy mieli szczęście i możliwość ukończenia wyższych 
uczelni w latach sześćdziesiątych . Ciekawe, jak się zachowywali, chodząc w tamtym czasie 
na uniwersytety? Prawdopodobnie na studiach siedzieli cicho jak myszy pod miotłą . Należeli 
do jakiegoś ZSP albo czegoś jeszcze gorszego . Maszerowali w pochodach pierwszomajowych, 
uczestniczyli w uroczystych akademiach, brali udział w hucpach zwanych czynami społecz-
nymi . Pod przymusem! Tak? Zna to doskonale! Wszyscy teraz tak mówią, że chodzili z obrzy-
dzeniem i pod przymusem” .

Przypomniał sobie uroczystość w Hucie Baildon, związaną z uruchomieniem nowej linii 
do produkcji elektrod . Przecięcia wstęgi dokonał sam Wielki Pierwszy Sekretarz, który przy tej 
okazji zaczął witać się z załogą . Januszowi też mocno uścisnął dłoń . Szczerze mówiąc, nikt nie 
czuł się wówczas ani przymuszony, ani upokorzony . To było równie przyjemne jak darmowy 
kotlet schabowy wydawany z okazji tamtego wydarzenia w zakładowej stołówce .

Wracając do Biernackich – „długo nie siedzieli, tylko sześć miesięcy, do amnestii” . Póź-
niej widział ich przelotnie dwa razy . Zaraz potem wraz z dziećmi wyjechali do Kanady . Tam 
się podobno nieźle urządzili . Stefan Biernacki, syn Joanny i Zygmunta, przyszły minister, 
absolwent uniwersytetu w Toronto, wrócił do Polski na początku lat dziewięćdziesiątych jako 
wysokiej klasy specjalista od rolnictwa .

„Ktoś się pośrednio do tego przyczynił . Powinni mu być wdzięczni, bo ten »ktoś« pchnął 
ich do lepszego życia . Teraz wracają, przybywa Anna i będzie mu wymierzała sprawiedliwość . 
Na jakiej podstawie? A gdzie ona była, jak on musiał jeździć w zimową szarugę po różnych toną-
cych w błocie przemysłowych budowach? Co oni robili, gdy on godzinami sterczał w bramach 
pod Pewexem, trzymając za pazuchą zwitki dolarów, gdy kombinował z kartkami na mięso, 
gdy biegał za podstawowymi produktami dla domu? Nikt! Dosłownie nikt, komu psim swę-
dem udało się żyć w świecie kolorowego dobrobytu i pachnącego ładu, nie ma prawa osądzać 
zachowania ludzi w tamtych czasach – w tamtych czasach w tym kraju” .
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Pliska i zmagania z pamięcią wprowadziły go w szare znużenie .
Oparł głowę o brązową ozdobną poduszkę, leżąc na tapczanie obrócił się na bok i pod-

kulił nogi . Janusz, zanurzając się w ciężki sen zobaczył, jak Walentyna, pani poseł Walczyk-
-Zadziorna, kołysząc biodrami, ubrana w beżowy kostium, podąża uliczką ciągnącą się wzdłuż 
rzeki . W tle majaczył masyw wielkiej huty, przemysłowego monstrum, chwały miasta . Ruszył 
za Walentyną, chciał ją dogonić, ale nie mógł tego zrobić, bo w nogach miał ołów . Każdy krok 
wymagał od niego wielkiego wysiłku . Tracił siły . Postać kobiety w beżowym kostiumie nie 
była możliwa do doścignięcia . Walentyna co jakiś czas stawała, zwracała głowę w kierunku 
Janusza . Stanowczym gestem dawała mu do zrozumienia, że nie chce go już widzieć . Dostrzegał 
te oznaki niechęci, a mimo to z wysiłkiem brnął dalej . Mozolnie, ociężale przesuwał się za nią .

Uliczka się skończyła . Znaleźli się na błotnistej drodze pośród ciemnego, liściastego zagaj-
nika . Sunęli pod zielonymi płatami olszyny . Na koniec wyszli na jasny placyk z murem ota-
czającym przedwojenny żydowski cmentarz . W kamiennym ogrodzeniu wznosiła się brama 
zwieńczona trójkątną attyką z przymocowanym miedzianym zarysem menory . Wewnątrz 
kirkutu Walentyna zginęła mu z oczu . Samotnie stawiał kroki na alejce pokrytej grubym 
białym żwirem . Z obu stron skrzypiącego traktu rosły stare drzewa . Krzepkie buki, wiązy, 
obfite klony – wszystkie one rozpinały zielony baldachim nad gruzowiskiem z macew, nad 
rumoszem powstałym z czyjejś pogardy i obojętności . Ocalałe pojedyncze groby przykrywała 
płachta zimozielonego bluszczu, który wijąc się wspinał się z ziemi na pnie drzew . W tym 
zielonym smutku chciał przywołać Walentynę, ale głos mu grzązł w ustach . Chwilę później 
zobaczył, że zza ścianki samotnie stojącego betonowego ohelu wyszła Anna Altman w towa-
rzystwie dwóch milicjantek w dżinsach i skórzanych kurtkach . Były to te same funkcjona-
riuszki, które w 1984 prowadziły do samochodu Joannę Biernacką . Jedna z nich, blondynka 
z włosami uczesanym w koński ogon, rzuciła się na Cichonia . Wprawnym chwytem obaliła 
go na kolana .

Otoczyły jego skuloną postać . Trwały przygotowania do tajemniczego misterium, do nie-
znanego rytuału, do rzeczy groźnej i nieuchronnej . W dłoni Anny Altman zobaczył wojskowy 
bagnet, podobny do tego, który wisiał w jego mieszkaniu pod zdjęciem z haubicą . Ostrze broni 
przybliżało się groźnie . Czuł chłód klingi na twarzy . Strach położył go do ziemi . . .

Obudził się w ciemnym pokoju, leżąc na tapczanie . Czerwcowa noc uciskała mu pierś 
na wysokości serca . Po dłuższej chwili zsunął nogi na podłogę . Zapalił dużą stojącą lampę 
i skierował wzrok na ścianę z portretem Marszałka . Musiał sprawdzić swój ciężki sen . Bagnet 
typu 6H, zawieszony na parcianym pasku, tkwił spokojnie na swoim miejscu . Na ściennym 
zegarze zobaczył, że pół godziny temu minęła północ . Podszedł do otwartego okna . Sąsiednie 
domy straszyły ciemną ścianą . Na dole, nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej, paliła 
się mała lampka z płaskim kloszem . Słaby poblask padał na odsłoniętą wczoraj tablicę . Pod nią 
na szarym betonie leżały wiązanki kwiatów, obok palił się średniej wielkości czerwony znicz . 
Co jakiś czas nocną ciszę przerywał pomruk samochodów przejeżdżających sąsiednią ulicą . 

Cofnął się z powrotem do wnętrza pokoju . Marszałek z portretu obserwował go spod krza-
czastych brwi . Łączyła ich samotność ludzi dzielnych .

Otworzył skrzynię tapczanu, w której trzymał wypielęgnowany sprzęt do demolowania 
złomowanych maszyn . Spojrzał na narzędzia ułożone w równy rząd . Chwilę się zastanawiał . 
Wybrał zieloną szlifierkę kątową – ulubioną „boszkę” . Ręką fachowca sprawdził tarczę tnącą . 
Rozładowany akumulator narzędzia podłączył do szybkiej ładowarki, a tę z kolei wetknął 
w ścienne gniazdko . Czerwona dioda potwierdziła pracę urządzenia . Mając chwilę czasu, ubrał 
się w niebieskie levisy i stary zielony podkoszulek . Później wyciągnął z szafy turystyczny plecak, 
do którego wsunął dwa duże młoty i lśniące niemieckie brechy .
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Wyjrzał ponownie przez okno . Na dole pod tablicą migotał płomień znicza .
„Khaki! Kurwa, khaki!” Przypomniał sobie, że na kolor koszuli, w którą ubrana była dzisiaj 

Anna Altman, mówi się khaki . 
Szlifierka była gotowa do użycia . Dołożył ją do groźnych utensyliów umieszczonych wcześ-

niej w plecaku, który po zasunięciu zarzucił na ramię .
Zgasił światło, nie hałasując zamknął drzwi . Nikogo nie spotkał na klatce schodowej .
Na dole przed tablicą panowała czerwcowa, lepka cisza . Z plecaka położonego na ziemi 

wyciągnął „boszkę” . Ostrożnie, jak najdelikatniej, przesunął czerwony klawisz włącznika 
trzymanego w ręku narzędzia . Czuł się dziwnie, przez plecy zaczęły mu przechodzić dresz-
cze, tak jak wtedy, gdy w sześćdziesiątym ósmym pod Jiczynem ustawiał haubicę . Znowu był 
żołnierzem, który musiał spełnić swoją powinność . Delikatne mruczenie zielonej szlifierki, tej 
niezawodnej przyjaciółki, uspokoiło dygot jego dłoni .

Powoli zaczął zbliżać się do tablicy zamocowanej na ścianie budynku . Szedł odważnie . Wróg 
był przed nim .

Bartosz Frączek, „Renesansowa para”, 80x100 cm, 2021
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Szczęśliwe to były czasy, kiedy życie toczyło się miarowym rytmem odmierzanym przez 
tykanie zegara, który bardziej lub mniej spokojnie oznajmiał kolejny ranek, popołudnie 

i wieczór upływający na krzątaninie dnia codziennego .
Zarówno w rodzinnym domu cioci Krysi i wujka Janka, jak i później, już w małżeństwie, 

życie naszego kuzyna Leszka i jego brata Grzesia upływało pod znakiem pracy, dbania o dom 
i najbliższych . Może dlatego było możliwe, że ostał się rodzinny dom i pamięć o tej rodzinie 
również wśród sąsiadów i znajomych .

Tak więc dom ten był otwarty i gościnny dla wszystkich, którzy z sercem podchodzili do dru-
giego człowieka, co w przyszłości było kontynuowane przez Irenkę, żonę Leszka, z którą two-
rzyli bardzo dobraną parę przez dwadzieścia sześć lat . Na imieninach miłego solenizanta lub 
po prostu w gościnie zawsze było wesoło i serdecznie, czego mogliśmy doświadczyć osobiście, 
bywając u nich, może niezbyt często, ale za to zawsze z dobrym wspomnieniem .

I tak mijały lata i nikt nie spodziewał się odmiany losu, zwłaszcza odmiany na gorsze, która 
jednak zbliżała się nieodwołalnie i która wkrótce miała nastąpić .

Pewnego dnia Irenka źle się poczuła, okazało się, że jest poważnie chora . Przeszła dwie 
operacje, była na granicy życia i śmierci . Przez cały ten trudny okres mogła liczyć na wsparcie 
i miłość kochającego męża, a także rodziny – i tym razem los okazał się łaskawy .

Niestety, minął jakiś czas i okazało się, że poważna choroba znów ich dotknęła . Tym razem 
zachorował Leszek .

Pamiętamy dobrze – mama i ja – ten dzień i tę wiadomość, w którą w pierwszym momencie 
trudno było nam uwierzyć . Siedzieliśmy wszyscy przy stole u nas w kuchni i patrzyliśmy na sie-
bie w milczeniu, tak jakby to wszystko, co nas otaczało, przestało istnieć i straciło znaczenie . 
Trwało tak przez chwilę, wtedy Leszek przerwał milczenie, mówił cicho, bez nerwów w tej 
sytuacji uzasadnionej paniki: ,,Zobaczymy, jak będzie i co powiedzą lekarze…” . Do dziś widzę, 
jak stoi w drzwiach wyjściowych i uśmiechem pozdrawia nas na do widzenia . 

Nikt wtedy pewnie nie przypuszczałby nawet, że to wszystko potoczy się w taki spo-
sób i że będzie to nasze ostatnie spotkanie . Jednak w każdym z nas tli się iskierka nadziei, 
że wszystko będzie dobrze, że uda się pokonać chorobę i nasze życie będzie trwać nadal… Tak 
też było w tym przypadku . Leszek z odwagą i stoickim spokojem znosił wszystko . Od strasznie 
inwazyjnej operacji, ratującej jednak życie, po uciążliwe leczenie farmakologiczne dwa razy 
w miesiącu . Wszystko, co było jego udziałem, było też udziałem jego żony Irenki i jej rodziny . 
Wspólnie starali się tej trudnej sytuacji zaradzić i wspólnie przez nią przechodzić . I rzeczywi-
ście – zarówno operacja, jak i samo leczenie przynosiły oczekiwaną poprawę (mimo że sam 
obraz choroby od początku był ciężki) .

Leszek walczył… Walczył w sposób właściwy dla siebie . Z prostotą i wiarą człowieka, który 
ze względu na nieugięty i pogodny charakter ma nadzieję na poprawę zaistniałej sytuacji 
i nie pozwala sobie i najbliższym na pesymizm i myślenie o najgorszym . Wiele razy mówił 
w rozmowie telefonicznej, że je takie czy inne smakowite danie, chociaż wszyscy wiedzieliśmy, 
że jest na ścisłej diecie i musi mieć żywienie dojelitowe . Z lubością przy tym opisywał samą 
potrawę, zachwycając się jej wyglądem i zapachem . Już samo to świadczy, jak myślał i jak 

Małgorzata Franc

SIÓDME PIĘTRO 
Pamięci Leszka 
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podchodził do tej choroby, która dzisiaj stała się chorobą cywilizacyjną i która dotyka lub 
dotknie co czwartą osobę na świecie .

Tak minęły kolejne tygodnie, podczas których nadzieja powrotu do zdrowia zdawała 
się powracać i miesiące, kiedy działo się zupełnie odwrotnie . Wraz z upływem czasu te dni 
i momenty, w których nasz drogi kuzyn czuł się względnie dobrze, były coraz krótsze, a czas 
osłabienia organizmu i spadku sił życiowych się wydłużał, jednak nawet wtedy w rozmowie 
telefonicznej z Leszkiem trudno było poznać, że jest źle i że jest naprawdę bardzo chory .

Całą prawdę znał tylko on sam, lekarze i Irenka, której w końcu mąż na pewien czas zabro-
nił przekazywania złych wiadomości, żeby oszczędzić jej strachu i cierpienia, zwłaszcza gdy 
w ostatnich tygodniach musiał przebywać w szpitalu i można już było tylko uśmierzać ból . 

Wspominamy również z czułością rozmowę telefoniczną na tydzień przed…, którą zapamię-
tamy na zawsze . Przebiegała z czułością i troską, nie z rozpaczą – i to najważniejsze .

Zdajemy sobie sprawę, że z tą chorobą z różnym skutkiem walczą całe rzesze ludzi i trudno 
ją pokonać . Mimo to lubimy myśleć, że chociaż nasz kuzyn zmarł 6 grudnia 2020 r ., to walki 
z chorobą nie przegrał .

Wygrało siódme piętro w jednym z tutejszych szpitali, gdzie mieści się onkologia, bo to pię-
tro właśnie dla naszego Leszka okazało się ostatnim . 

25.02.2021 R.

Bartosz Frączek, „Basen w Kalifornii”, 80x100 cm, 2020
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NA SZTALUGACH

BARTOSZ FRĄCZEK urodził się w 1974 r . w Częstochowie . Studia w częstochowskiej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im . 

Jana Długosza) ukończył z wyróżnieniem w roku 1999 dyplomem z malarstwa w pracowni 
prof . Wincentego Maszkowskiego . Doktorat uzyskał na wydziale malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w roku 2009, habilitację także w ASP Kraków w 2019 r . Pracuje jako 
profesor uczelni w Katedrze Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im . Jana Długosza w Częstochowie .

Ma na swoim koncie ponad 90 wystaw indywidualnych, m .in . w Anglii, Holandii, Szwe-
cji, Danii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Belgii i na Węgrzech, Turcji, Japonii, 

Cyprze, Chinach, Kazachstanie, Austrii, Chorwacji, Meksyku oraz ponad 200 zbiorowych 
na całym świecie . Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą, 
pokazywane były także na targach sztuki Hanse Art (Lubeka, Oldenburg, Brema, Hamburg), 
Artevent expo (Antwerpia, Arnhem), Art . Revolution Taipei (Tajwan) czy Artistes Contem-
poraines (Lozanna, Genewa) . 

Ostatnie realizacje to szereg wystaw w Azji: w Chiang Mai oraz Bangkoku w Tajlandii, Taipei 
na Tajwanie, w chińskich Pekinie, Nankinie, Quingdao oraz w Dafen . 

Jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia i wykłady na Akademii Sztuk Pięknych 
w Rijece (Chorwacja), Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy), Akademii Sztuk Pięknych w Bra-
tysławie (Słowacja), Uniwersytecie w Chiang Mai (Tajlandia) oraz Uniwersytecie w Quingdao 
w Chinach . Zajmuje się głównie malarstwem oraz upowszechnianiem kultury plastycznej .  
Jest pomysłodawcą Międzynarodowego Biennale Miniatury oraz kuratorem czterech edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Sztuki Incident Accident oraz wielu międzynarodo-
wych wystaw i sympozjów malarskich . 

HTTP://WWW.FRACZEK.ART.PL

BARTOSZ
FRĄCZEK
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Bartosz Frączek, „Szklanka oranżady”, 100x80 cm, 2021
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W swoich pracach Bartosz Frączek zaprasza nas do ponownego odkrycia natury; poprzez 
swoją sztukę pozwala nam na podróż dookoła świata oraz zetknięcie się z ogromną 

różnorodnością fauny i flory . Jego obrazy zamieszkiwane są poprzez rozmaite, udomowione 
i egzotyczne zwierzęta, które błąkają się po zwyczajnych ogrodach i odległych zakątkach dżun-
gli . Istotnym wątkiem jego twórczości jest nasza złożona i czasem sprzeczna wizja natur(y) . 

Jak pisał Timothy Morton, „im intensywniej ją badamy, tym wyraźniej dostrzegamy, iż –abs-
trahując od tego, że istnieje wiele opinii na jej temat – natura sama w sobie migocze pomiędzy 
obiektami – zarówno jest nimi, jak i nie jest . Owo migotanie wpływa na sposób, w jaki o niej 
piszemy . Natura to… zwierzęta, drzewa, pogoda… bioregion, ekosystem . Jest zarówno zbiorem, 
jak i elementami tego zbioru . Jest światem i istotami, które go zamieszkują”1 .

Kiedy myślimy o naturze, niejednokrotnie postrzegamy ją jako dziką, nieokiełznaną lub 
wręcz niebezpieczną, jako coś, czego nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować . Jednakże, 
z drugiej strony, jesteśmy przekonani, iż natura jest posłuszna naszej woli i możemy ją kształ-
tować oraz używać do własnych celów – przykładowo dekoracyjnych, jak miało to miejsce 
we francuskich ogrodach, gdzie naturalny wzrost roślin podporządkowany był ścisłej geometrii . 
Kiedy myślimy o tych dwóch wizjach, zdajemy sobie sprawę, że obie są projekcją naszych kul-
turowych wyobrażeń dotyczących natury i że obie są w pewnym stopniu zarówno prawdziwe, 
jak i fałszywe . Wspomniane sprzeczne wizje natury są obecne w obrazach Frączka, w których 
widz konfrontuje się zarówno z oswojonymi/udomowionymi, jak i dzikimi/egzotycznymi 
gatunkami . 

W niektórych obrazach Frączka pojawiają się postaci kobiet – prace te opowiadają nie tylko 
o naszych zróżnicowanych wizjach natury, ale także o odmiennych sposobach, w jakie pozycjo-
nujemy się wobec niej . W niektórych przypadkach kobiety dominują nad naturą, zawłaszczają 
ją . Jednakże w cyklu „Seawitch” zamieszkują one podwodne światy, tak jak towarzyszące im 
morskie organizmy . Wydają się zjednoczone z otaczającym je środowiskiem . To prowadzi nas 
do pytania o zasadność kulturowo uwarunkowanego przekonania o oddzieleniu człowieka 
od natury . Możliwe, że powinniśmy raczej mówić o naturzekulturze, jak sugerowała to Donna 
Haraway . W takiej perspektywie „naturakultura jest syntezą natury i kultury, która uwzględ-
nia ich nierozłączność w ekologicznych relacjach, formowanych zarówno biofizycznie, jak 
i społecznie”2 . 

Wyróżniającym aspektem sztuki Frączka jest jego niekonwencjonalne podejście do techniki 
malarskiej, gdyż jego obrazy łączą w sobie różnorodne estetyki . Dziedzictwo neo-ekspresjoni-
zmu jest w nich widoczne w żywej kolorystyce i zdecydowanych pociągnięciach pędzla, jednak 
dostrzegalne są również wpływy secesyjne w ornamentalnych tłach, które nasuwają skojarzenia 
z pracami Klimta . Te dwie tradycje wydają się bardzo odległe, a nawet sprzeczne . Dekoracyjny 
sposób myślenia wymaga pewnego ustrukturyzowania, gdyż ornament jest powtarzalny 

1  T . Morton, Ecology without Nature. Rethinking Environmental Aesthetics, Cambridge-Massachusetts-London 
2007, s .18 .

2  N . Malone, K . Ovenden, Natureculture, [w:] The International Encyclopedia of Primatology, red . A . Fuentes, 
Chichester 2017, s . 848 .

Agata Stronciwilk

KOEGZYSTENCJA PRZECIWIEŃSTW
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i zorganizowany, natomiast energia ekspresjonizmu odrzuca jakikolwiek porządek czy granice . 
Nietypowe jest to, że Frączek jest w stanie połączyć te dwa różne podejścia w jednym obrazie . 
Świat, który tworzy w swoim malarstwie, nie zawsze jest harmonijny, ponieważ wspomniana 
koegzystencja i bliskość różnych estetyk wywołują pewne napięcie . Należy jednak podkreślić, 
że to właśnie dzięki tym kontrastom jego prace są pełne energii i życia . Niepowtarzalna bujność 
oraz wigor obrazów Frączka są także efektem użycia bogatej i śmiałej kolorystyki – soczyste 
pomarańcze, ogniste czerwienie, intensywne odcienie różu, umieszczone zostają obok ultra-
maryny, głębokiego kobaltu i ożywczych zieleni . Ta energiczna eksplozja koloru jest czasem 
uspokajana poprzez wprowadzenie ciepłych brązów i srebrzystych szarości . Niejednokrotnie 
dominują odcienie złota . Pozłacane ornamenty z powtarzalnymi motywami dekoracyjnymi 
przypominają floralne tapety . Warto także wspomnieć o uderzającym kontraście pomiędzy 
bogactwem a surowością . W przypadku niektórych obrazów złocenia i ornamenty sąsiadują 
z czystym, szarym płótnem . Obfitość i prostota . Pełnia i pustka . Porządek i wolność . 

Strukturaliści, jak Claude Lévi-Strauss, uznawali, że nasz sposób myślenia oparty jest 
na dychotomiach, a nasza wizja wszechświata jest zbudowana wokół binarnych opozycji . 
W obrazach Frączka przeciwieństwa łączą się w zaskakujący sposób . Jego prace są niczym 
heterogeniczne przestrzenie współzamieszkiwania, miejsca spotkań i koegzystencji różnorod-
nych gatunków oraz estetyk . W efekcie, obrazy Frączka kwestionują nasze sposoby myślenia 
o przeciwieństwach, które ujawniają się zarówno, kiedy obserwujemy naturę, jak i wtedy, gdy 
kontemplujemy sztukę . 

Agata Stronciwilk, historyczka sztuki i kulturoznawczyni, adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończyła Międzywydziałowe 

Indywidualne Studia Humanistyczne (kierunki wiodące: filozofia, kulturoznawstwo) na Uniwersytecie 

Śląskim oraz historię sztuki  na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2013-2018 związana z Muze-

um Śląskim w Katowicach, gdzie zatrudniona była w Dziale Edukacji. Prowadziła gościnne wykłady 

na Uniwersytecie w Turku (Finlandia). Autorka licznych recenzji wystaw oraz tekstów o sztuce. Pub-

likowała m.in. w: „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Estetyce i Krytyce”, 

„Opcjach”, „Fragile”, „Śląsku”, „International Journal of Food Design”.

Bartosz Frączek, „Smutny pies”, 60x160 cm, 2019
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Działalność wydawnicza Towarzystwa Galeria Literacka w Częstochowie w grudniu 2020 
roku zaznaczyła się edycjami dwóch ważnych tomów tłumaczeń w serii „Biblioteka «Gale-

rii»” . Ukazał się bowiem trójjęzyczny (polsko-niemiecko-rosyjski) wybór Wiersze / Gedichte 
/ Стихи Haliny Poświatowskiej w przekładzie Franziski Zwerg i Siergieja Moreiny1; ostatni 
z tłumaczy, mieszkający na Łotwie rosyjski prozaik, zaprezentował jednocześnie czytelnikom 
zbiór opowiadań Śmierć, listy i pięć kolorów, przełożony przez Bogdana Knopa2 . Dodajmy, 
że w linii książkowej „Galerii” z 2018 roku znalazł się tom wierszy Wasyla Słapczuka w trans-
lacji Bohdana Zadury3 . Nie wolno też pominąć faktu, iż spośród osób bardzo silnie związanych 
z Towarzystwem i Częstochowskim Magazynem Literackim „Galeria”, Olga Anna Wiewióra 
przyczyniła się do wydania wartościowej pozycji „Wszystkie ptaki, co we mnie…” / „Visi putni, 
kas manī”. Antologia współczesnej poezji łotewskiej4 .

Bogdan Knop, pełniący funkcje prezesa Towarzystwa i redaktora naczelnego Magazynu 
„Galeria”5, dotąd opublikował 2 zbiory opowiadań6, tom szkiców literackich7 oraz arkusz 
poetycki8 . Sam autor tak skwitował swoją książkę Literatura prywatna i inna: „to jest jakaś 
analiza osobista – postawienie luster swojemu językowi i przyjrzenie się w ten sposób samemu 
sobie”9 . Wiele miejsca w cytowanym wywiadzie częstochowski twórca poświęcił niepisaniu 
wierszy:

1  Halina Poświatowska / Халина Посвятовская, Wiersze / Gedichte / Стихи, wybór i przekład Franziska 
Zwerg i Siergiej Moreino, Towarzystwo Galeria Literacka, Częstochowa 2020, seria „Biblioteka «Galerii»” .

2  Siergiej Moreino, Śmierć, listy i pięć kolorów, przekład z j . rosyjskiego Bogdan Knop, Towarzystwo Galeria 
Literacka, Częstochowa 2020, seria „Biblioteka «Galerii»” .

3  Wasyl Słapczuk, kropka w środku, przekład z j . ukraińskiego i posłowie Bohdan Zadura, Towarzystwo 
Galeria Literacka, Częstochowa 2018, seria „Biblioteka «Galerii»” .

4  „Wszystkie ptaki, co we mnie…” / „Visi putni, kas manī”. Antologia współczesnej poezji łotewskiej, wybór 
i przekład Olga Anna Wiewióra, wstęp Māris Salējs, posłowie Andrzej Niewiadomski, Wydawnictwo War-
sztaty Kultury, Lublin 2020 .

5  [Bogdan Knop – biogram], Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria” nr 1, maj 2007, s . 23 . W dalszej 
części szkicu na oznaczenie cytacji i przywołań tekstów z Magazynu, zamiast pełnej nazwy tytułu podaję 
tylko jego wersję skróconą – „Galeria” .

6  Bogdan Knop, Trzy podróże, cztery sny i jeden dzień, Media Art ., Częstochowa-Brzeg 2006; tenże, Inheritance, 
edycja dwujęzyczna polsko-angielska, tłumaczenie Katarzyna Wantoch, Literackie Towarzystwo Wzajemnej 
Adoracji „Li-TWA” i Wydawnictwo „Dom Książki”, Częstochowa 2008, seria „Częstochowska Biblioteczka 
Poetów i Prozaików” .

7  Tenże, Literatura prywatna i inna, Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” i Wydawnictwo 
Literackie „Li-TWA”, Częstochowa 2010, seria „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików” .

8  Tenże, Relacje, Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” i Wydawnictwo „Dom Książki”, 
Częstochowa 2007 .

9  O literaturze, Częstochowie i Towarzystwie „Li-TWA” – Marian Panek rozmawia z Bogdanem Knopem, 
Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria” nr 21, s . 18 .

Arkadiusz Frania

NAJPIERW ZADURA, POTEM WIEWIÓRA, 
A TERAZ KNOP
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Ja nie staram się pisać poetycko, język poetycki wywołany jest u mnie potrzebą 
skrótowości, niechęcią do zbędnej gadaniny, maksymalną kondensacją emocji 
i języka . Nie piszę wierszy ani do, ani dla szuflady . Czasem piszę do „Galerii”, ale 
tylko wyjątkowo . W młodości pisałem bardzo dużo wierszy, prawie wszystkie 
podarowałem różnym ludziom . Widocznie jest coś, co mnie powstrzymuje przed 
formą wiersza – Bóg raczy wiedzieć, co?10 .

Bogdan Knop jest obecny w świadomości czytelników i miłośników literatury tworzonej przez 
częstochowian jako redaktor i literat, choć od pewnego czasu zaczyna się zdecydowanie utrwalać 
jego wizerunek tłumacza . Nie bez powodu w Nocie od tłumacza, zamieszczonej w książce Sier-
gieja Moreiny, został nazwany „ambasadorem literatury ukraińskiej i białoruskiej w Polsce”11, 
wszak w 2019 roku Międzynarodowa Literacko-Artystyczna Akademia Ukrainy uhonorowała 
Bogdana Knopa Nagrodą Literacką i Artystyczną im . Pantelejmona Kulisza . Przypomnijmy, 
że pisarz z Częstochowy na łamach „Galerii” „ujawniał” głównie przekłady z języka niemieckiego 
(Gottfried Benn, Conrad Ferdinand Meyer)12 oraz rosyjskiego, w tym dotyczące twórczości 
Aušry Kaziliūnaitė13 oraz Siergieja Moreiny (zapowiedź omawianego zbioru prozatorskiego)14 . 
Mając na uwadze zasługi Bogdana Knopa dla popularyzacji piśmiennictwa z Białorusi, osobno 
należy wyróżnić dwa numery „Galerii”: 35 . – w pełnym tego słowa znaczeniu – „białoruski” 
z obszernym „katalogiem” poetyckim15 oraz 55 . z obfitą częścią – Poezja białoruska16 .

Uwypuklijmy, że wydanie książki Śmierć, listy i pięć kolorów wsparła Platforma Literatury 
Łotewskiej we współpracy z Fundacją Państwowej Stolicy Kultury Łotwy . To sygnał na swoiste 
braterstwo czy pobratymstwo oraz życzliwość literatur .

Z pewnością można mówić o, wynikającej z „przebytych” lektur, fascynacji autora Relacji 
literaturą rosyjskojęzyczną: „Dużo czytałem literatury rosyjskiej: Dostojewski, Bułha-
kow, Czechow, Gogol, no i Nabokov, oprócz tego poezja rosyjska – mam całą biblioteczkę 
poetów rosyjskich w oryginale”17 . Nadmieńmy, iż środowisko „Galerii” gościło w Często-
chowie m .in . pisarzy ukraińskich, w 2007 roku – Serhija Sołowiewa i Siergieja Ponome-
rienkę18, a w 2013 roku – Wasyla Słapczuka19, oraz białoruskich, w 2015 roku – Uładzimira 

10  Tamże, s . 20 . W jednym z ostatnich numerów „Galerii” pisarz upublicznił liryk Melancholia (nr 53, styczeń-
-marzec 2020, s . 13) .

11  Nota o tłumaczu, [w:] Siergiej Moreino, Śmierć, listy i pięć kolorów, s . 118 .
12  Gottfried Benn, Podróże [wiersze], „Galeria” nr 33, styczeń-marzec 2015, s . 38; Conrad Ferdinand Meyer, 

Zabłyśnij dniu, a życie, wymknij się! / Tag, schein’ herein und, Leben, flieh hinaus! [wiersz], „Galeria” nr 46, 
kwiecień-czerwiec 2018, s . 81-82 .

13  Aušra Kaziliūnaitė, Wiersze wybrane, „Galeria” nr 31/32, lipiec-grudzień 2014, s . 42-45 .
14  Siergiej Moreino, Kolor: czarny [opowiadanie], „Galeria” nr 38, kwiecień-czerwiec 2016, s . 78-84; tenże, 

Kolor: turkus [opowiadanie], „Galeria” nr 54, kwiecień-czerwiec 2020, s . 53-60 .
15  Poezja Białorusi: Franciszek Bohuszewicz [przekład z j . białoruskiego Jazep Januszkiewicz], Uładzimir 

Niaklajeu [przekład z j . białoruskiego Czesław Seniuch], Halina Chinka-Januszkiewicz [przekład z j . bia-
łoruskiego Czesław Seniuch], Jazep Januszkiewicz, „Galeria” nr 35, lipiec-wrzesień 2015, s . 28-34 . W tym 
numerze zob .: Bogdan Knop, Magia realizmu [recenzja książki Uładzimira Niaklajeua Automat z wodą 
gazowaną z syropem lub bez], s . 100-101 .

16  Poezja białoruska: Michaś Stralcou, Uładzimier Arłou, Walżyna Mort, Hanna Komar [przekład z j . biało-
ruskiego Bohdan Zadura], „Galeria” nr 55, lipiec-wrzesień 2020, s . 37-49 .

17  O literaturze, Częstochowie i Towarzystwie „Li-TWA” – Marian Panek rozmawia z Bogdanem Knopem, s . 20 .
18  Bogdan Knop, Ojczyzno moja… [relacja z pobytu pisarzy ukraińskich, Serhija Sołowiewa i Siergieja Pono-

merienki, w Częstochowie], „Galeria” nr 2, czerwiec 2007, s . 30-33 .
19  Aleksandra Keller [właściwie Olga Wiewióra], „Literatura jest szlakiem samuraja (…)” – o spotkaniu z ukra-

ińskim pisarzem Wasylem Słapczukiem, „Galeria” nr 26, kwiecień-czerwiec 2013, s . 157-159 .
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Niaklajeua20 . 24 października 2019 roku w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej 
w Częstochowie w cyklu Wieczór z „Galerią” odbyło się, interesujące mnie w kontekście 
tematyki niniejszego szkicu, spotkanie z Franziską Zwerg i Siergiejem Moreiną; mityng 
prowadził Bogdan Knop, z powodzeniem parający się również tą formą aktywności kultu-
ralnej . W materiale promującym wizytę Muzeum Częstochowskie zachęcało: „Spotkanie jest 
niezwykłą okazją do zaprezentowania znakomitych gości i ich dorobku, ale też do czytań 
w trzech językach . Będzie można usłyszeć, jak ten sam utwór brzmi w języku niemieckim 
i polskim oraz w rosyjskim i polskim”21 . O wschodniosłowiańskiej tkance wrażliwości 
Bogdana Knopa świadczy też jego zmysł reportażowo-peregrynacyjny22 .

W opisie literaturoznawczym, dla potrzeb bieżących recenzji czy omówień, zamiennie 
stosuje się wyrazy „tłumaczenie” („tłumacz”) i „przekład” . Zauważmy jednak, że na stro-
nicy tytułowej wydrukowano „przekład / Bogdan Knop” . Sięgnijmy zatem do rozróżnienia 
poczynionego przez Karla Dedeciusa: „Tłumaczenie to to, co wierne, choć nieartystyczne . 
Przekład to to, co i artystyczne, i wierne”23 . Częstochowskiemu „przekładowcy” na pewno 
przyświecał cel stworzenia wiernego odpowiednika artystycznego odczytywanych piórem 
i sercem opowiadań, żeby być, jak stwierdził Józef Ratajczak, „jak najbliżej oryginału, ale 
równocześnie być bardziej twórcą we własnym języku niż bezwolnym kopistą”24 .

W opinii Karla Dedeciusa, tłumaczenie jest „nadawaniem imienia istotom obcym, dotąd 
bezimiennym . Tłumacze stwarzają prapodstawy tego współżycia . Sprawiają, że to, co obce, 
staje się jednocześnie znane i zrozumiałe”25 . Bogdan Knop zdaje się nie tylko w-czytać, ale 
w-żyć i w-czuć w przekładany tekst, by oswoić to, co obce, i znaleźć cząstkę siebie, własnej 
historii, przecież blok translacji wierszy Aušry Kaziliūnaitė opatrzył wiele mówiącą oso-
bistą adnotacją: „Niezwykła wyobraźnia Aušry Kaziliūnaitė uwiodła mnie i poprowadziła 
w regiony z jednej strony nieznane jak nieodkryty ląd, ale z drugiej przecież – znajome, 
bo zarys tego lądu przypomniał mi rysowane słowami lądy mojej młodości, wciąż we mnie 
tkwiące”26 . 

Nieco żartobliwie można byłoby zadać tłumaczowi Siergieja Moreiny pytanie, jak radził 
sobie z trudnościami w pracy translatorskiej, bo jednej z heroin Śmierci, listów i pięciu kolo-
rów, Myszy, gdy utknęła w pracy literackiej, pomagało jedzenie:

Herbata z malinowych liści i owoców rokitnika, zebranych w zapuszczonych sadach 
między Rauschen i Georgenwaldem, zwiększała poziom akceptacji dla różnora-
kich kaprysów przeróżnych autorów . Chrupiące rosyjskie naleśniki z bananem i wiś-
niową konfiturą pozwalały jej zrozumieć obcojęzyczny zwrot – jakby nie był trudny . 

20  Bogdan Knop, Niaklajeu w Częstochowie, „Galeria” nr 36/37, październik-grudzień 2015/styczeń-marzec 
2016, s . 9-10 .

21  Spotkanie z tłumaczami. Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej. 24 października 2019, [w:] https://
www .muzeumczestochowa .pl/inne/spotkanie-z-tlumaczamidom-poezji-muzeum-haliny-poswiatowskiej24-
-pazdziernika-2019/ – dostęp 15 stycznia 2021 roku .

22  Bogdan Knop, Krym. Opowieść pierwsza – podróżnika, „Galeria” nr 17, wrzesień-październik 2010, s . 100-102 .
23  Karl Dedecius, Tłumaczenie i społeczeństwo, [w:] tenże, Notatnik tłumacza, przełożyli Jan Prokop oraz Irena 

i Egon Naganowscy, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1988, s . 53 .
24  Józef Ratajczak, O tłumaczeniu (Kartki z notatnika), [w:] Pisarze o sztuce przekładu. 1440-1974. Antologia, 

wybrał teksty, napisał wstęp i komentarze Edward Balcerzan, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977,  
s . 385 .

25  Karl Dedecius, Przekład jako nadanie imienia, [w:] tenże, Notatnik tłumacza, s . 45-46 .
26  Bogdan Knop, Słowo od tłumacza [nota dotycząca przekładu wierszy Aušry Kaziliūnaitė], „Galeria” nr 31/32, 

s . 44 .
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Potrawka z kurczaka w dzikim ryżu przenosiła Mysz wartkim nurtem ponad pod-
wodnymi rafami dowolnego tekstu [podkreślenia-pogrubienia moje] (s . 12) .

W dedykowanym Bogdanowi Knopowi wierszu Jesteśmy ograniczeni Izabela Kołdej-Ptak 
zauważa, poniekąd odwołując się do jego matematycznego wykształcenia: „Ogranicza nas 
przestrzeń, / ogranicza nas czas, / czy jest liniowy / – na pewno?”27 . Znak zapytania to sym-
bol wątpliwości obejmujący nasze trwanie, postrzeganie siebie i otoczenia . W opowiadaniu 
Śmierć w Lipsku bohater Siergieja Moreiny przedstawia pewną egipską teorię temporalną:

„Czas każdego z nas w ogóle donikąd nie idzie, stoi w miejscu . Ciągle przeży-
wamy jedną i tę samą chwilę, którą nazywamy „kwantem życia”, a cały nasz 
[…] ruch i rozwój – niby trwający w czasie – to zaledwie forma przeżywania 
tej chwili; w istocie miraż . Kiedy nasz kwant krzyżuje się z kwantami innych 
ludzi, widzimy cząsteczki ich miraży, a gdy się z niczym nie krzyżują, powstaje 
w nas wrażenie deja vu” (s . 21) .

Wątek czasu zaś wiedzie nas do odkrycia innego sposobu na przezwyciężanie niemocy 
artystycznej: „Nie ma udanych i nieudanych dzieł, są tylko dobrze lub źle tempowane . Gdy 
pracujesz nad tekstem i gdzieś utknąłeś, oznacza to, że w tym miejscu czas ci się nie zgadza 
i trzeba zwolnić albo przyspieszyć” (s . 15) .

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej dystrybutora książki (Motyle Książkowe), 
„akcja opowiadań dzieje się w Polsce, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech . Opowiadania łączą 
nowoczesną formę z potoczystą narracją i wysublimowanym stylem”28 . Na tom składa się 7 
próz: Śmierć w Lipsku, 5 opowiadań o tytułach według schematu onomastycznego: Kolor: 
(biały, czarny, czerwony, niebieski, turkus) oraz Listy Redy . Głównymi bohaterami są Markus 
i Aleks oraz ich konstelacje życiowo-miłosne współtworzone z kobietami w scenerii realnej, 
jak i przywidzeń, przyśnień, przypomnień . W opowiadaniu inicjalnym mamy do czynienia 
z nakładaniem się historii własnych i zasłyszanych, żonglowaniem opowieściami, przenika-
niem się planów narracji, co w większym lub mniejszym stopniu cechuje pozostałe teksty .

Głównym składnikiem rzeczywistości opowiadań Siergieja Moreiny jest ruch, droga, 
jazda, wędrówka piesza . Przemieszczanie się to ucieczka: od siebie, do kogoś, przed losem, 
prawdą, przypuszczeniem, ale też wyjście naprzeciw zdarzeniom i „ja” z przyszłości . Narrator 
bywa „ukołysany monotonną jazdą” (s . 48), wyznaje zwyczajnie: „zjeżdżam na wewnętrzną 
drogę do domu” (s . 8) . Wynotujmy inne tego typu passusy: „Teraz spóźniał się, jednak jechał 
nie spiesząc się, ponieważ czekał go cały tydzień jazdy, której nie powinno się zaczynać 
od zarycia przodem w rów” (s . 47), „Kręta droga rozprostowała się w nudny szlak i poprzez 
zmieniające się na przemian kawałki szarych lasów i białych pól” (s . 47-48) . Kulminacyjnym 
punktem odniesień do życia jako wędrówki jest stan bezdroża, najbardziej egzystencjalnej 
sytuacji w ziemskim przebywaniu: „Stoisz na rozdrożu . Czy pójdziesz szlakiem obranym 
wcześniej, na którym będą cię pętać liczne więzy i obowiązki, czy też wybierzesz inny, 
ku któremu prowadzi cię samo życie, właśnie otwierające się przed tobą od nieznanej strony 
– wszystko jedno” (s . 10) .

Warto uwypuklić historię pięciu barw, czyli opowiadań, w których tytułowy kolor niejako 
sugeruje pigmentację lektury . To swoisty przykład synestezji, twórczego „po-mieszania” 

27  Izabela Kołdej-Ptak, Jesteśmy ograniczeni [wiersz], „Galeria” nr 31/32, s . 35 .
28  https://www .motyleksiazkowe .pl/literatura-piekna/45739-smierc-listy-i-piec-kolorow-9788365994172 .

html – dostęp 15 stycznia 2021 roku .
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zmysłów, gdy wrażenia dotyczące jednego z nich zostają przypisane czy raczej „pożyczone”, 
„zwerbowane” lub nawet „zrabowane” przez inny zmysł29 . Rosyjski pisarz każdą opowieść 
dodatkowo skomentował więc odautorsko jednym kolorem, wywołującym u czytelników 
pewne skojarzenia . Jednocześnie Siergiej Moreino zmusza odbiorcę do doszukiwania się 
narracji o konsystencji dominującej barwy . Na własny użytek wypisałem z każdego opo-
wiadania po jednym fragmencie (poniższe podkreślenia-pogrubienia pochodzą ode mnie), 
przynoszącym, w moim odczuciu, esencję mentalnej i psychicznej fabuły (największą frajdę 
daje mi czytanie nie biegów zdarzeń, ale przyswajanie aury unoszącej się nad tekstem):

Kolor: biały
Wydawało mi się, jakby jakieś dzieci przebiegły, w białych szatach . Choć wiesz 
co, najprawdopodobniej gołe, ale z białymi szmatkami . I zniknęły (s . 25);

Kolor: czarny
Kiedy one [wrony] zlatują się na swoje wronie posiedzenia, by rozwikłać ważne 
wronie sprawy, wydaje się, że trzem drzewom wyrastają wielkie czarne liście, 
które nigdy nie opadają, tylko ulatują w górę (s . 43);

Kolor: czerwony
W samochodzie Da zdjęła płaszcz, zostając w samej tylko białej dzianinowej 
sukience i owijając czerwony szal wokół szyi (s . 56);

Kolor: niebieski
Zamszowe noski butów stopniowo stają się ciemnoniebieskie (s . 67);

Kolor: turkus
Deszcz wymieszany z mgłą, zawiesina rozmywa widok na turkusowym jedwa-
biu . W Warszawie jedwab byłby zielony . A mógłby być żółty, jak w Pradze (s . 75) .

Zauważmy połączenie kolorów: „biała dzianinowa sukienka” i „czerwony szal” (Kolor: 
czerwony); wydzielmy również szereg barwny: jedwab może być turkusowy, zielony, żółty, 
przy czym kolory skojarzono z miastami (Kolor: turkus) .

Nie od rzeczy będzie zacytowanie listu Redy: „Kontakt ze sztuką to akt miłosny we wszyst-
kich możliwych wariantach” (s . 100) . Kochajmy się zatem z literaturą i w literaturze . Wysiłki 
translatorskie takich osób, jak Bogdan Knop, ułatwiają spełnienie tej namiętności .

29  Zob . definicję „synestezji” zamieszczoną przez Mariusza Soleckiego w jego niezwykle użytecznym Słowniku 
środków stylistycznych z przykładami (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2020, s . 70): „transpozy-
cja wrażeń . Postrzeganie jakiegoś wrażenia zmysłowego nie tym zmysłem, który jest do tego przeznaczony 
z natury, czyli np . odbieranie bodźca wzrokowego za pomocą narządu słuchu (hałas świateł) . Służy do jed-
noczesnego zaktywizowania dwóch różnych typów wyobraźni – z pięciu możliwych (wyobraźnia: wzrokowa, 
słuchowa, zapachowa, smakowa, dotykowa); kreuje zaskakujące efekty estetyczne” .

•
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Druga połowa roku 2020 w zakresie inicjatyw wydawniczych Towarzystwa Galeria Lite-
racka w Częstochowie została zdominowana przez tłumaczenia . Była redaktor naczelna, 

a obecnie członek redakcji Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”, Olga Anna 
Wiewióra, jako autorka wyboru i przekładów, przyczyniła się do publikacji zbioru „Wszystkie 
ptaki, co we mnie…” / „Visi putni, kas manī”. Antologia współczesnej poezji łotewskiej1 . Z kolei 
obecny redaktor naczelny Magazynu i prezes Towarzystwa, Bogdan Knop, dokonał translacji 
z języka rosyjskiego tomu opowiadań Siergieja Moreiny Śmierć, listy i pięć kolorów2 . 

Ten mieszkający na Łotwie Rosjanin oraz Franziska Zwerg to natomiast tłumacze, którzy 
przygotowali trójjęzyczny (polsko-niemiecko-rosyjski) wybór Wiersze / Gedichte / Стихи 
Haliny Poświatowskiej3, mimo iż, jak dostrzegł Karl Dedecius, „Do najpiękniejszych właściwo-
ści książki należy to, że jej forma, jej sens i działanie są nieprzekładalne”4 . Ponieważ strumienie 
translatorskie płyną nurtami obu płci, nie od rzeczy będzie przywołanie innej notacji niemie-
ckiego tłumacza: „Czynnik żeński w procesie powstawania przekładu to biologiczna predyspo-
zycja tłumacza – wraz z jej gotowościami i uwarunkowaniami, czynnik męski to przygotowanie 
filologiczne, określona ilość przyswojonych wiadomości i utrwalonych doświadczeń”5 .

Tom nie jest jedną z wielu pozycji z kategorii selected poems, gdyż poza zawartością poe-
tycką odznacza się niezwykłą szatą graficzną . Edycję zdobią piaszczysto-pustynne fotografie 
Andrzeja Zembika, a zdjęcia poetki pochodzą z archiwum jej brata, Zbigniewa Mygi, będącego 
strażnikiem pamięci o siostrze i opiekunem twórczości autorki Ody do rąk, także kustoszem 
Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie (jednostka organizacyjna 
Muzeum Częstochowskiego) .

Wiersze stają się zatem nie tylko przedmiotem lektury i refleksji metafizycznej, ale również 
obiektem zachęcającym zarówno do oglądania, jak i dotykania . Tom, jako dzieło sztuki edy-
torskiej, nie zaistniałby bez zaangażowania Jacka M . Krasuckiego, który zaprojektował okładkę 
oraz jest autorem składu książki . Druk to domena częstochowskiej Drukarni Usługowej „Gryf” 

1  „Wszystkie ptaki, co we mnie…” / „Visi putni, kas manī”. Antologia współczesnej poezji łotewskiej, wybór 
i przekład Olga Anna Wiewióra, wstęp Māris Salējs, posłowie Andrzej Niewiadomski, Wydawnictwo War-
sztaty Kultury, Lublin 2020 . O tej cennej pracy pisałem w tekście Z przykładów przekładu: poezja łotewska 
Olgi Anny Wiewióry (Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria” nr 56, październik-grudzień 2020, s . 72-
80; dalej, cytując teksty zamieszczone w „Galerii”, podaję tytuł bez wyróżnika „Częstochowski Magazyn 
Literacki”) .

2  Siergiej Moreino, Śmierć, listy i pięć kolorów, przekład z języka rosyjskiego Bogdan Knop, Towarzystwo 
Galeria Literacka, Częstochowa 2020, wydano w serii „Biblioteka «Galerii»” .

3  Halina Poświatowska / Халина Посвятовская, Wiersze / Gedichte / Стихи, wybór i przekład Franziska 
Zwerg i Siergiej Moreino, Towarzystwo Galeria Literacka, Częstochowa 2020, wydano w serii „Bibliote-
ka «Galerii»” . Bogdan Knop w Nocie od wydawcy (s . 157) napisał: „Dwoje tłumaczy pracowało nad każdą 
z wersji przekładu – Franziska Zwerg jest tłumaczem z języka rosyjskiego na niemiecki, Siergiej Moreino 
z kolei przekłada zarówno z niemieckiego, jak i z polskiego – na rosyjski . Mamy zatem gwarancję spełnienia 
wymogu, elementarnego w sztuce przekładu, tłumaczenia na język rodzimy, jak i możliwość wzajemnego 
wpływania tłumaczy na siebie, dyskutowania i korygowania” .

4  Karl Dedecius, Libri, [w:] tegoż, Notatnik tłumacza, przełożyli Jan Prokop oraz Irena i Egon Naganowscy, 
wstępem opatrzył Jerzy Kwiatkowski, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1988, s . 21 .

5  Tenże, Sprawy osobiste, [w:] tegoż, Notatnik tłumacza, s . 30 .

Arkadiusz Frania

POŚWIATOWSKA W TRZECH JĘZYKACH
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(właściciel Andrzej Szczepańczyk6, redakcja techniczna Jarosław Leszczuk) . Nad całością 
czuwał redakcyjno-korektorski talent Barbary Strzelbickiej . W Nocie od wydawcy Bogdan 
Knop z pełną odpowiedzialnością mógł zdobyć się zatem na rekomendację: „Wydanie wyboru 
wierszy Haliny Poświatowskiej w przekładach na język rosyjski i niemiecki, które właśnie 
przedstawiamy czytelnikom, […] zawiera również nutkę eksperymentu i odrobinę odważnego 
nowatorstwa”7 . Nie możemy przemilczeć faktu, że wydanie zostało dofinansowane ze środków 
budżetu Gminy Miasta Częstochowy .

Zbiór mieści 35 liryków pochodzących z tomów: Hymn bałwochwalczy (1958) – 6 utworów8, 
Dzień dzisiejszy (1963) – 49, Oda do rąk (1966) – 910, Jeszcze jedno wspomnienie (1968) – 1311 

6  Zob . wywiad: Perłowy jubileusz. Z Andrzejem Szczepańczykiem, właścicielem Drukarni „Gryf”, rozmawia 
Barbara Strzelbicka („Galeria” nr 54, kwiecień-czerwiec 2020, s . 21-27) .

7  Bogdan Knop, Nota od wydawcy, [w:] Halina Poświatowska, Wiersze, s . 157 .
8  ***(my nie wierzymy w piekło), ***(w twoich doskonałych palcach), Jestem Julią, Wenus, ***(umarłe włosy nie 

tańczą), Kot .
9  ***(bądź przy mnie blisko), ***(no chodź), ***(liryczniejemy sobie), ***(pod moją lewą pachą) .
10  ***(delikatnie niosę moje serce), Śpiący jednorożec, ***(powlokłam lakierem paznokcie), ***(za całą moją 

miłość – bracie Aniele), ***(czekam na ciebie obok tej nocy), ***(podziel się ze mną), ***(rozcinam pomarańczę 
bólu), ***(zawsze kiedy chcę żyć krzyczę), ***(moja twarz jest coraz bardziej) .

11  ***(jeszcze jedno wspomnienie), ***(w moim barbarzyńskim języku), Maj, ***(nie boję się ciebie), ***(miłosierni 
byli Scytowie), ***(stworzyłam dla ciebie całkiem), ***(ślad zniknie z mojej skóry), ***(ich ciepło jest bezimien-
ne), ***(mam ręce stopy usta i całą tę resztę), ***(ptaku mojego serca), ***(to złe miejsce), ***(czy świat umrze 
trochę), ***(z takich nitek jest uplątane ciało) .
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Siergiej Moreino Franziska Zwerg

oraz Wiersze odszukane – 3, przy czym te ostanie (***(w plastrze miodu mogę zamieszkać), 
***(jestem jak gwiazda), ***(kochanie)) nie są nieznane miłośnikom literatury, były bowiem już 
drukowane w części Wiersze z lat 1958-1962 w 1 . tomie Poezji w ramach Dzieł Poświatowskiej12 .

Omawiana książka jest jednym z wielu przedsięwzięć artystycznych obejmujących życie 
i poezję Poświatowskiej, a podejmowanych przez osoby mocniej lub luźniej związane z Towa-
rzystwem Galeria Literacka, którego notabene wiele spotkań odbywało się w Domu Poezji, 
w jego salach wystawowych13 bądź w legendarnym już ogrodzie14 . Wymieńmy jednak wybrane 
efekty publikacyjne . Na łamach Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria” ukazały 
się artykuły: Małgorzaty Nowakowskiej-Karczewskiej15, Tomasza „Aztzentego” Barańskiego16, 
autora niniejszego tekstu17 czy sprawozdanie Barbary Strzelbickiej18 .

Na osobną uwagę zasługuje bez wątpienia numer 34 . (z 2015) – monograficzny – cały 
„w Poświacie” (przygotowany w 80 . rocznicę urodzin poetki)19, zawierający m .in . artykuły 

12  Halina Poświatowska, Wiersze z lat 1958-1962, [w:] tejże, Dzieła, t . 1: Poezja 1, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1997, s . 239, 247, 249 .

13  Barbara Strzelbicka tak pisała o spotkaniu, które odbyło się w Domu Poezji 11 października 2019 roku 
(w 52 . rocznicę śmierci Poświatowskiej): „Wspomnienia o życiu Haśki snuł jej młodszy brat Zbigniew Myga, 
kustosz tego zacnego miejsca, które wcześniej było domem rodzinnym Poświatowskiej . Wiersze, nad wyraz 
emocjonalnie, interpretowała aktorka Agnieszka Łopacka, a spotkanie prowadziła Barbara Strzelbicka” 
(Subiektywna kronika wypadków kulturalnych: O Poświatowskiej w Domu Poezji, „Galeria” nr 52, październik-
-grudzień 2019, s . 105) .

14  „Osobną i ważną rolę w życiu rodziny odgrywał ogród . W centralnym miejscu, zwanym szumnie altanką, 
między dwoma bzami rozciągnięty był hamak, w cieniu pod drzewami rosło mnóstwo konwalii, a dookoła 
fasola jaś na dwumetrowych tyczkach” (Zbigniew Myga, Dom, [w:] Kalina Słomska, Zbigniew Myga, Po-
światowska we wspomnieniach i inspiracjach, projekt graficzny i ilustracje Lech Majewski, BOSZ, Olszanica 
2016, s . 47 .

15  Małgorzata Nowakowska-Karczewska, [o poezji Haliny Poświatowskiej], „Galeria” nr 7, grudzień 2007,  
s . 13 .

16  Tomasz „Aztzenty” Barański, Ptaku mojego serca, objaw się! (fragmenty), „Galeria” nr 28, październik-
-grudzień 2013, s . 73-80 .

17  Arkadiusz Frania, Tadeusz Gierymski o Halinie Poświatowskiej. Przypomnienia, uzupełnienia i sprostowania, 
„Galeria” nr 52, s . 61-75 .

18  Barbara Strzelbicka, Jesienne dni Poświatowskiej (9-17 października 2017 r.), „Galeria” nr 44, październik-
-grudzień 2017, s . 8-9 .

19  „Galeria” nr 34, kwiecień-czerwiec 2015 . O wieczorze promującym numer w Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater” w Częstochowie (29 lipca 2015 roku) pisała Barbara Strzelbicka w relacji pt . Promujemy się 
(„Galeria” nr 35, lipiec-wrzesień 2015, s . 140-141) .
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i szkice: Małgorzaty Nowakowskiej-Karczewskiej (Halina Poświatowska (1935-1967)), Justyny 
Michalskiej (Między życiem a śmiercią. „Opowieść dla przyjaciela” Haliny Poświatowskiej), 
Zbigniewa Mygi (Czytanka o poetach), Tomasza „Aztzentego” Barańskiego (Miejsca Haliny 
Poświatowskiej w Częstochowie), piszącego te słowa (Halina Poświatowska. Eksperyment melan-
choliczny), recenzję Elżbiety Hurnikowej dotyczącą biografii poetki (Opowiedzieć o Poświa-
towskiej od nowa. O książce Kaliny Błażejowskiej „Uparte serce. Biografia Poświatowskiej”) 
oraz tekst Bogdana Knopa o aktywności Towarzystwa przede wszystkim w kontekście działań 
utrwalających częstochowską pamięć o poetce (O rocznicy z umiarem) . Numer przynosił rów-
nież materiały 36 . Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im . Haliny Poświatowskiej, w tym 
protokół, wiersze nagrodzone, podsumowanie pióra jednego z jurorów (Marcina Zegadły), 
a także Wiersze częstochowian wyróżnionych w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej (Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Ryszard „Sidor” 
Sidorkiewicz, Władysław Edward Piekarski, Tomasz „Aztzenty” Barański, Jacek Gierasiński) 
oraz Wiersze o Halinie Poświatowskiej (Arkadiusz Frania, Małgorzata Franc, Wojciech Pestka, 
Bożena Gorska) .

Do numeru 34 . „Galerii” dołączono ważką książkę eseistyczną Bożeny Gorskiej Rola Pani 
Hiob nie była dla niej20, gdzie czytamy: „i biografia, i poezja Poświatowskiej miały moc mito-
twórczą . Stały się metaforą losu”21 .

Dzięki uprzejmości i życzliwości kilkakrotnie wzmiankowanego już Zbigniewa Mygi, 
wydawnictwa dotyczące Poświatowskiej zostały wzbogacone o reprodukcje zdjęć poetki pocho-
dzące z archiwum domowego . W Nocie wydawcy znajdziemy podziękowanie dla kustosza 
Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej za „pomoc w dokonaniu wyboru wierszy 
i za udostępnienie artefaktów z archiwum prywatnego”22 .

Uwypuklijmy, że Zbigniew Myga jest współautorem barwnie ilustrowanej książki Poświa-
towska we wspomnieniach i inspiracjach, gdzie zaprezentował szereg opowieści z życia Poświa-
towskiej i jej rodziny (Kotek, Cała reszta kotów i… psów, Adaś, Dom, Edukacja, Uroda, Goście, 
Język – słówka, Oko Węża, Kulinaria, Czytanka o poetach) oraz materiał informacyjno-wspo-
mnieniowy Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej . Biorąc pod uwagę powodzenie 
czytelnicze poezji Poświatowskiej, ciekawie brzmi jego wypowiedź, pochodząca z wywiadu 
wydrukowanego na łamach „Gazety Częstochowskiej” w 1989 roku: „siostra raczej nie trak-
towała swego talentu jako powołania, posłannictwa . Swój dar traktowała normalnie”23 . Wiele 
lat później Zbigniew Myga zaznaczył, że „Haśka należała do bardzo rzadkiego gatunku kobiet 
świetlistych . Gdziekolwiek wchodziła, tam robiło się jaśniej”24 . Uzupełnijmy nasz „galeryjny” 
przegląd materiałów o Poświatowskiej fragmentami wierszy dwóch częstochowianek . Małgo-
rzata Franc w Haśce pisze:

A serce
jak zraniony ptak

20  Bożena Gorska, Rola Pani Hiob nie była dla niej, Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”, 
Częstochowa 2015 .

21  Tamże, s . 65 .
22  Bogdan Knop, Nota od wydawcy, s . 157 .
23  „Chciała żyć szybko…”. Ze Zbigniewem Mygą, bratem i spadkobiercą Haliny Poświatowskiej, rozmawia 

Waldemar M. Gaiński, „Gazeta Częstochowska” 1989, nr 2, s . 6 .
24  Zbigniew Myga, Uroda, [w:] Kalina Słomska, Zbigniew Myga, Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach, 

s . 63 .
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ciągle wybija
poezji takt25,

natomiast Bożena Gorska, stosując lirykę roli, „przytacza” spowiedź poetki:
 
rzucałam się w zieleń
w poezję
miłość
głową w dół26 .

Nadmieńmy, że z impulsu środowiska naukowego (akademickiego) Częstochowy, które 
współpracuje z Towarzystwem, opracowano cenny tom: Halina Poświatowska. Czytanie wie-
lokrotne27, a Elżbieta Hurnikowa poświęciła autorce Hymnu bałwochwalczego część książki 
Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas”28 . Ta znakomita badaczka, znawczyni życia 
i dzieł Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz wiedeńskiej moderny, jak i popularyzatorka 
pisarzy związanych z Częstochową, zauważyła: „Miłość w wierszach poetki postawionej wobec 
realnego zagrożenia, jaką była poważna choroba, świadomej tego, że śmierć może nadejść 
w każdej chwili, określa sens egzystencji, stanowi najbardziej elementarne potwierdzenie 
indywidualnego istnienia”29 . 

Ponieważ literatura przedmiotu obfituje w prace opisujące miejsce Poświatowskiej w historii 
poezji polskiej, nie będę analizował tekstów autorki Dnia dzisiejszego, pozwolę sobie jednak 
na małą zabawę literacką . Proponuję ze słów stanowiących tytuły bądź pierwsze linijki wierszy 
(incipity „zamknąłem” w nawiasach kwadratowych, tytuły wyróżniłem kursywą), składają-
cych się na prezentowany tom, utworzyć zupełnie nowe liryki bądź ich fragmenty (gdy wiersz 
posiadał tytuł, ale większą potencję „łączeniową” miały jego pierwsze słowa, wykorzystywałem 
wers otwierający):

[no chodź]
[bądź przy mnie blisko]
[w twoich doskonałych palcach]
Jestem Julią
[moja twarz jest coraz bardziej] Wenus
[kochanie]
[jestem jak gwiazda] Kot

[ponieważ jesteś piękny]
[stworzyłam dla ciebie całkiem] Maj
[powlokłam lakierem paznokcie]

25  Małgorzata Franc, Haśce [wiersz], „Galeria” nr 34, s . 40 .
26  Bożena Gorska, Helena-Halina [wiersz], „Galeria” nr 34, s . 40 .
27  Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne, pod redakcją Agnieszki Czajkowskiej, Elżbiety Hurnikowej, 

Anny Wypych-Gawrońskiej, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2010 .
28  Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas”. Antologia wierszy Władysława Sebyły, Jerzego Lieberta, Haliny 

Poświatowskiej, Ludmiły Marjańskiej, wstęp i wybór wierszy Elżbieta Hurnikowa, Muzeum Częstochowskie, 
Częstochowa 2006 .

29  Elżbieta Hurnikowa, Z częstochowskiej ziemi na „literacki Parnas” [wstęp], [w:] tejże, Z częstochowskiej ziemi 
na „literacki Parnas”, s . 50 .
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[czekam na ciebie obok tej nocy]

[ptaku mojego serca]
[nie boję się ciebie]
[pod moją lewą pachą] 
[delikatnie niosę moje serce]

[za całą moją miłość – bracie Aniele]
[rozcinam pomarańczę bólu]
[zawsze kiedy chcę żyć krzyczę]
[podziel się ze mną]

[w moim barbarzyńskim języku]
[mam ręce stopy usta i całą tę resztę]
[z takich nitek jest uplątane ciało]
[ich ciepło jest bezimienne]
[ślad zniknie z mojej skóry]
[czy świat umrze trochę]

[w plastrze miodu mogę zamieszkać]
[to złe miejsce]

[my nie wierzymy w piekło]
[liryczniejemy sobie]

[jeszcze jedno wspomnienie]
[umarłe włosy nie tańczą]

Powyższy test dowodzi, że liryka Poświatowskiej jest wciąż żywa, otwarta na przestrzenie 
nowych obecności w świadomości czytelników . Odbiór nie może być biernym wchłanianiem 
fluidów i feromonów poetyckich . Prawdziwa lektura to spotkanie się człowieka z tekstem 
w pół drogi .
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Bartosz Frączek, „Leśne jeziorko”, 130x100 cm, 2021
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Stawiam pytanie – czy w dzisiejszym świecie warto być głupim? Albo też, czy głupim żyje się 
lżej? Niestosowność obydwu pytań rzuca się w oczy z rażącą siłą paradoksu . Stawiając takie 

pytania, sam narażam się na uśmiech politowania, wobec oczywistej oczywistości wyższości 
mądrego nad głupim . Przecież, na ogół, każdy z nas uznaje siebie za mądrego, a w każdym 
razie nie za głupiego . Wiemy jednak, mimo samooceny, że to inni nieuchronnie nas oceniają 
i to właśnie ten ślad naszego życia utrwala w środowisku dość powszechnie akceptowaną opinię .

 Bardzo wyważone i rozsądne określenie potrzebnego nam wizerunku pozostawił w swoich 
wypowiedziach prof . Władysław Bartoszewski, który powiedział, że warto być przyzwoitym . 
Nie jest to, co prawda, ta sama sfera rozważań, ale jakże wygodnie posłużyć się tym określe-
niem, nie narażając siebie i innych na wątpliwe i niezasłużone oceny .

Postawione pytania skłaniają do odpowiedzialności moralnej i zarazem do niedopuszczal-
ności zbyt łatwej, i być może, obraźliwej hierarchizacji ludzi .

Nie zmienia to faktu, że zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy różni, a więc także potocznie 
zwani – mądrymi i głupimi, i uciec od tego się nie da .

Ponieważ mądrość kojarzymy z potrzebą wiedzy, nie mówiąc o przymiotach charakteru 
jako podstawy rozmaitych decyzji, ci którzy chcą wiedzieć więcej i aktywnie domagają się 
odpowiedzi – na ogół nie są zbyt mile widziani . Przez tych, którzy sprawują władzę (w jakim-
kolwiek zakresie), często bywają uznawani za niewygodnych i niebezpiecznych . Czy słusznie?

Na nasze poglądy i postawy wywodzące się z osobistych przekonań ideowych i religijnych 
dodatkowy wpływ wywierają niezwykle silne dwa czynniki: to władza państwowa i rynek . 
Obydwa te czynniki chcą za wszelką cenę wychować potrzebnego im człowieka, uznającego – 
w szerokim sensie tego słowa – ich racje za własne . Władza i pieniądze mają zazwyczaj jeszcze 
innego ważnego i często wasalnego sojusznika: media . O głupocie niektórych akcji informa-
cyjno-propagandowych, a zwłaszcza reklamowych, przekonujemy się prawie na co dzień . Tak 
dalece przywykliśmy do obecności rozmaitych bzdur reklamowych, że podświadomie trak-
tujemy je jako konieczny i zabawny koloryt rzeczywistości, w ogóle nie myśląc o jego wpływie 
na świadomość, zwłaszcza dzieci i ludzi młodych .

 Przed wielu laty austriacki filozof Ludwig Wittgenstein wyraził pogląd, że nie wie, 
po co tu jesteśmy, ale na pewno nie po to, żeby się bawić . Wszakże we wszechobecnej w naszym 

Maciej Rudlicki

ZMUTOWANA MĄDROŚĆ
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kraju, i nie tylko, kulturze masowej, jak mantra powtarzane jest hasło-idea, że najważniejsze 
w życiu jest to, abyśmy się dobrze bawili . Prawie z każdej estrady różnych programów rozryw-
kowych co chwila jakiś artysta wykrzykuje pytanie: „jak się bawicie?” – być może jako wyraz 
własnego lęku co do poziomu swojej twórczości . Z pozoru ma to służyć naszemu dobremu 
samopoczuciu i nieskrępowanej radości istnienia, a więc naszemu dobru de facto, ma to odsu-
nąć masowego odbiorcę i obywatela od spraw ważnych, którymi zajmuje się ktoś inny, komu 
nie powinno się przeszkadzać . Takim to sposobem przemysł rozrywkowy stał się dziś jednym 
z ważniejszych filarów światowej gospodarki .

Hasło: nie myśl o jutrze, myśl, w co chcesz się bawić dzisiaj – jest coraz bardziej synonimem 
współcześnie rozumianego humanizmu .

Stąd wynika, że najwdzięczniejszym uczestnikiem życia publicznego jest pożyteczny idiota, 
który niekoniecznie za takiego siebie uważa . Trzeba mu tylko dać zabawki, za które jeszcze 
słono zapłaci .

 Można by to traktować jak satyrę, gdyby nie fakt, że człowiek i świat dość nagle znaleźli 
się w dramatycznym momencie swego istnienia . Świat zachorował na kryzys klimatyczny, 
a człowiek na koronawirusa i populizm . Czy nie było ostrzeżeń? Ależ były i są nadal, potwier-
dzane przez naukę i badania, ale któż jest w stanie odebrać przyjemność chciwości bogactw 
i rządzenia władcom politycznym i bankierom . Czy zdążymy się ochronić? Być może tak, ale 
koszt będzie ogromny . A świadomość? 

Dorota Sumińska, publicystka i lekarz weterynarii, tak pisze w swoim felietonie („Wysokie 
Obcasy” 19 .12 .2020): „głupota jest z gruntu niezdrowa, zaraźliwa i dewastująca organizm 
społeczny . Bywa, jak teraz w pandemii, śmiertelnie groźna . (…) Wielcy tego świata nie dostrze-
gają tego, co naprawdę ważne . Tymczasem rzeczywistość, jaką znamy, kończy się i czeka nas 
wszystkich wielka niewiadoma” .

Ale jakże wygodnie jest świadomie tego nie dostrzegać, nie narażać siebie na rozterki 
i trudy myślenia, na szukanie dróg bezpieczeństwa, a może i ratunku ludzkości! Jakże przy-
jemnie jest sycić się paranoicznymi poglądami, że mnie to nie dotyczy, bo ja żyję w innym 
świecie i to nie moje zmartwienie . Ktoś chce mnie w coś wrobić, ale ja taki głupi nie jestem . 
O ileż bezpieczniej być „płaskoziemcem”, ponieważ nie boję się, że ziemia usunie mi się spod 
nóg, że spadnę .

W 2010 r . w stanie Indiana w USA odbyło się spotkanie „ekspertów”, którzy zakwestiono-
wali odkrycia Mikołaja Kopernika, Johannesa Keplera, Isaaca Newtona i innych, twierdząc, 
że Ziemia jest centrum wszechświata . Pisze o tym w 52 . numerze „Polityki” Ewa Wilk, podając 
równocześnie, że przewodniczący tego spotkania, formalnie naukowiec, jest autorem książek 
z zakresu teologii, kultury i polityki . Aż chce się wykrzyczeć pytanie, czy wykształcenie i własna 
inteligencja nie chronią przed głupotą? Autorka artykułu twierdzi, że nie, bo głupota to zacho-
wanie albo, jak można dodać, to szczególny sposób bycia, często dla jakiegoś celu .

 Prawo do głupoty ma każdy, choćby w imię swojej niedoskonałości biologicznej, ale pań-
stwo działające na zasadach racjonalnych nie może pozwolić, aby wirus głupoty dezorgani-
zował nasze życie i zagrażał systemowi edukacyjnemu . Przez głupotę niektórych polityków 
chorują albo umierają demokracje, kiedy potrzebne komuś kłamstwa stają się zarzewiem 
konfliktu lub rewolty . Kiedy piszę ten tekst, amerykański Kapitol jest sceną dramatycz-
nych i krwawych wydarzeń . To szok dla Amerykanów, ale i dla świata . To jeden z dowodów, 
że wirus głupoty infekuje też polityków najwyższej rangi, powodując czasem nieobliczalne 
skutki, ponieważ głupota nie zna odpowiedzialności .

 Jedynym sposobem i tarczą chroniącą nas przed tymi niebezpieczeństwami są: rozum, 
prawo i nauka . Poza tym nie mamy nic innego w zakresie realnych działań zapobiegawczych . 
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Dzięki genialności naukowców mamy wreszcie szczepionki na koronawirusa i realną nadzieję 
na uratowanie życia milionom ludzi na Ziemi . Mimo to w wielu krajach pojawiają się anty-
szczepionkowe demonstracje, a szeptana i internetowa propaganda przeciwników szczepienia 
budzi rozterkę i strach . 

Włoski pisarz Francesco M . Cataluccio w swoim artykule pt . Sposób na imbecyla („Wolna 
Sobota” 2-3 .01 .2021) przytacza słowa swego rodaka Umberta Eco, a brzmią one: „Sieć nie 
wymyśliła idiotów, po prostu dała im taką samą publiczność, jaką mają laureaci nagrody 
Nobla” . Niełatwo jednak pogodzić się z faktem, że w XXI wieku ma miejsce tak silna konte-
stacja dokonań nauki i to nie w drodze weryfikacji metodami naukowymi . a poprzez głupotę, 
populizm i lęk . Coś zawiodło w powszechnej edukacji, coś zawiodło w komunikacji społecznej 
i relacjach międzyludzkich . a wcisnął się tam i rozpycha coraz bardziej kompletny brak zaufania 
wszystkich do wszystkiego . To prawda, że utracił swoją moc porządek światowy, wywalczony 
i wypracowany przez międzynarodową społeczność po dramacie drugiej wojny światowej . 
Prawdą jest również, o czym często piszą naukowcy, publicyści i politycy, że nastąpił dość gwał-
towny zmierzch rozmaitych ideologii i kryzys Kościoła Katolickiego . Ale czy to musi oznaczać 
mutację w niekorzystnym kierunku ludzkiej mądrości? Jeśli idziemy w nieznane, to czym jak 
nie mądrością wynikającą z naukowego doświadczenia musimy się kierować? Czyżby wolność, 
Internet i demokracja stały się także dobrą pożywką dla głupoty? Wypowiedź Umberta Eco 
w relacji do tak postawionego pytania staje się niepokojącym wyjaśnieniem .

Sprawa jest zapewne bardziej poważna i nie dotyczy tylko jednego kraju, jest symptomem 
naszej cywilizacji . Jej niezwykle szybki rozwój technologiczny zdruzgotał dotychczasowe 
więzi kulturowe, społeczne, rodzinne i nadal nie rozwiązał społecznych problemów biedy 
i wykluczenia, a nawet je pogłębił .

Wiemy też i to, choć nie wszyscy, że zawrócenie kijem Wisły jest niemożliwe .
Człowiek, uważający siebie za pana tego świata, zadufany w swej wyjątkowości, noszący 

dumną nazwę homo sapiens, warto jednak, by uprzytomnił sobie, że biologicznie rzecz biorąc 
posiada tylko 43 % swoich, ludzkich komórek . Reszta to bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki . 
Tak, tak, nie jesteśmy monolitem, jesteśmy, jak określają to biolodzy, holobiontem . Oznacza 
to, że człowiek to organizm złożony i wewnętrznie współzależny od innych bytujących w nim 
organizmów, co więcej, bez tej struktury zaistniałej ewolucyjnie – nie mógłby istnieć . Mały 
przykład: niezależnie od doskonałej higieny i wspaniałych kosmetyków na ciele każdego z nas 
żyje ok . 8 mln roztoczy – na zasadzie biologicznego kontraktu zawartego przed milionami lat .

Ale po co właściwie przytaczam ten fakt? Otóż po to, by stwierdzić, że jedyna rzecz, która 
zdecydowanie odróżnia nas od innych istot biologicznych – to mózg . To niezwykłe, cudowne 
„urządzenie”, dzięki któremu wyszliśmy z lasów i jaskiń, a dziś wybieramy się na Marsa .

Na mój subiektywny i trochę złośliwy użytek stawiam tezę, że wirus zmutowanej mądrości, 
a dosadniej: wirus głupoty, szczególnie dobrze rozkwita tam, gdzie nad naszym ludzkim ego 
górę biorą nasi lokatorzy, pierwotniaki, grzyby i drobnoustroje . No bo cóż może wiedzieć 
o poważnych problemach współczesności choćby wiciowiec, pierwotniak – mój symbiont, 
który tak ciężko pracuje w moich jelitach, trawiąc celulozę?

O naszym postępowaniu świadczą nasze cnoty,
Ale jak rozpoznać mądrość przy braku głupoty?
Bywa, że niełatwo dostrzec, by sens był odkrytym,
Dlatego najpierw poszperaj w mózgu i bądź przyzwoitym!

05.01.2021
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Rok 2021, w związku z setną rocznicą urodzin pisarza, Sejm RP ogłosił rokiem Stanisława 
Lema . Pisarz, filozof, futurolog, a przy tym może najbardziej przenikliwy umysł epoki 

– tak przedstawia nam się urodzony we Lwowie, a całe dorosłe życie związany z Krakowem, 
Lem . Wśród wielu inicjatyw mających upamiętnić stulecie Jego urodzin, warto dostrzec cykl 
Częstochowskiego Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, który prezentuje co miesiąc 
jedną z książek Lema . Ja zaś chciałbym przy tej okazji napisać o „moim” Stanisławie Lemie . 
Bo żaden chyba pisarz nie ukształtował mego światopoglądu, gustu literackiego i mych zain-
teresowań tak jak ON .

Zaczęło się jeszcze w podstawówce od Obłoku Magellana i Bajek robotów, poprzez powie-
ści głównego nurtu czytane w liceum – Solaris, Niezwyciężony, Eden, Powrót z gwiazd, Głos 
Pana, opowiadania o pilocie Pirxie i Cyberiadę, po rozprawy Fantastyka i futurologia, Summa 
technologiae, Filozofia przypadku, które świadomie przyswoiłem w okolicach matury, a potem 
wielokrotnie wracałem do nich, jednocześnie towarzysząc pierwszym już wydaniom kolejnych 
dzieł – Doskonałej próżni i Wielkości urojonej, Katarowi i Wizji lokalnej . Wreszcie, na prze-
łomie tysiącleci, sprawiłem sobie wydanie Dzieł zebranych Stanisława Lema pod redakcją 
Jerzego Jarzębskiego, które i dziś stoi na najwyższej półce mojej biblioteki . Chyba przeczy-
tałem wszystko, co Lem opublikował – łącznie z jego wierszami młodzieńczymi, rozprawą 
w NRD-owskim czasopiśmie filozoficznym, artykułem o AIDS w rosyjskiej „Prirodie” oraz 
wstępem do książki o twórczości schizofreników . 

Gdy dziś zadaję sobie pytanie, które z dzieł Lema wywarło na mnie największe wrażenie, 
odpowiadam na nie wielorako . Zaczynam od Głosu Pana – fikcyjnej biografii matematyka, 
którego poznawcza klęska jest dowodem naszej bezsilności i nadziei zarazem, spuentowanej 
wersami ze Swinburne’a; dalej idzie Golem XIV – wizja sztucznej inteligencji, wobec której jeste-
śmy (jako ludzkość) zwykłymi pętakami, ledwie godnymi pouczenia; potem może najbardziej 

Bogdan Knop

STANISŁAW LEM
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przejmująca Wizja lokalna – w jej tle niebo było tak jakby podszyte piekielną machinacją; 
wreszcie ostatnia powieść – Fiasko, w której niemożliwy jest Kontakt, bo z jednej strony Oni 
i My z natury jesteśmy do niego niezdolni, ale przecież jednocześnie jakby sam pisarz uznał, 
że jego kontakt z czytelnikiem wyczerpał się . Od tej pory Lem pisał już tylko publicystykę 
i eseje . 

A przecież jest jeszcze Summa technologiae, której głębia myślowa, prostota i wyrafinowa-
nie zarazem do dziś nie dają mi spokoju . To było też dzieło, przez które jeszcze przed maturą 
przebrnąłem z niejasnym poczuciem obcowania z geniuszem i zarazem poturbowania przez 
język, który doprowadzał mnie do rozpaczy i co raz obrażał moją ignorancję . Porównuje się 
je do Samolubnego genu Dawkinsa . Mój Boże, idea jest podobna, z tym że u Lema wcześniejsza 
o parę lat, a i rynsztunek myślowy angielskiego etologa nie tego kalibru, co u Lema . Poprzez 
tę książkę Lem wdarł się na wysokie pokoje akademickiej filozofii (nie bez oporów i prób lek-
ceważenia ze strony np . Leszka Kołakowskiego), a na łamach „Studiów Filozoficznych” odbyła 
się uczona dyskusja z udziałem autora i zawodowych filozofów .

Muszę jeszcze wspomnieć o krytyce literackiej uprawianej przez mędrca z Krakowa . Wspo-
mniana już Fantastyka i futurologia, czyli młot na tandetę szerzącej się ówcześnie science fiction, 
ale i przecież narzędzie do wyciągnięcia z bagna sci-fi na wierzch takich rodzynków jak Philip 
K . Dick czy John Ballard . Niejako w ramach realizacji postulatów zawartych w Fantastyce 
i futurologii, w latach siedemdziesiątych ukazała się seria wybitnych dzieł fantastyki naukowej 
sygnowana: „Stanisław Lem poleca”, a w niej kongenialne omówienia powieści Strugackich 
Piknik na skraju drogi oraz Czarodzieja z archipelagu Ursuli K . Le Guin (w przekładzie Stani-
sława Barańczaka) . Z kolei we wrocławskiej „Odrze” w latach osiemdziesiątych (a może dzie-
więćdziesiątych) ukazały się cykle felietonów Lema na temat twórczości Leśmiana, a potem 
Sienkiewicza . To mogło się wydawać kuriozalne – zatopiony myślami w przyszłości, z głową 
gdzieś nie w chmurach nawet, ale we wszechświecie, Lem okazuje się być apologetą Trylogii?! 
Rozgryzający tajemnice trybów technologii i filozofii nauki, zakamieniały scjentysta nurza się 
z bezwstydem w rozpasanej Leśmianowskiej polszczyźnie! A przecież nawet niezbyt uważny 
czytelnik zauważy w twórczości Lema tropy prowadzące do tych dwóch pisarzy, szczególnie 
w Bajkach robotów i w Cyberiadzie .

Kiedy w swych rozmowach z pisarzem Stanisław Bereś zapytał Lema, przetrwania którego 
ze swych dzieł życzyłby sobie najbardziej, ten odpowiedział, chyba bez zastanowienia: „Chciał-
bym, żeby przetrwała Cyberiada” . Lem w rozmowie z Beresiem wyłuszczył powody takiego 
wyboru . Ja podam swoje . Cyberiada jest najbardziej polskim ze wszystkich dzieł Lema – nie 
ze względu na tematykę i bohaterów, ale ze względu na język . Cała jest hołdem, który wytrawny 
myśliciel oddał dwóm mistrzom polszczyzny: Leśmianowi i Sienkiewiczowi . 

Kto by pomyślał… A przecież i ja nisko się kłaniam Sienkiewiczowi za to, że z przeszłością 
naszą nas pojednał i z niebytu nam Paska wyciągnął, a na przyszłość nas zabezpieczył, fundu-
jąc dzieło swego najzacieklejszego krytyka – Gombrowicza . I w pas, czapką do ziemi, kłaniam 
się Leśmianowi, bo dał nam w zaścianku naszym poczuć lodowaty oddech wszechświata 
i polszczyznę na takie krańce posłał, gdzie niegdyś jeden Sęp-Szarzyński dróg szukał, a dziś 
napotkać można samotnego Jarosława Marka Rymkiewicza .

A Lem? Cóż, Lem… Dał nam świat jako możliwą przyszłość i jako iluzję zarazem, tak jak 
zostało to opisane w Kongresie futurologicznym: zapierające dech wspaniałości świata tego 
i ledwie dychanie, gdy się prawdziwa strona tej wspaniałości objawia . Świat i przyszłość szam-
pańskie i siermiężne – w swej jedności .

LUTY 2021 R.
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Bartosz Frączek, „Lampa Alladyny”, 130x100 cm, 2021



87CZĘSTOCHOWSKI MAGAZYN LITERACKI

Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K

„Dwie tedy rzeczy człowieka szlachcią: obyczaje a rozum” – napisał Kochanowski 
w Wykładach cnoty, posiąść obie byłoby rzeczą wspaniałą, jeśli to niemożliwe, tedy 

cnocie należy dać pierwszeństwo . Niestety, człowiek – z różnych pobudek – drogę cnoty nie 
zawsze wybiera, wszak niełatwa, wymaga wyrzeczeń, bywa że i własne życie trzeba poświęcić . 
O uznanie też trudno, inni, miast naśladować, spotwarzą raczej, co świetnie potwierdzają słowa 
jednej z pieśni Kochanowskiego:

„( . . .) za cnotą w też tropy zazdrość postępuje ( . . .)
A iż baczy po sobie, że się wspinać próżno,
Tego ludziom uwłóczy, czym jest od nich różno” .

Wybór drogi życiowej nie jest sprawą prostą, trzeba sobie choćby odpowiedzieć . . . – 
i tu odwołam się lepiej do wiersza Johanna Wolfganga Goethego Zachęta:

„Czegóż pragnąć w ziemskim życiu?
Czy jest lepiej cicho siedzieć
I zostawać wciąż w ukryciu,
Czy też się po świecie biedzić” .

Szczególnie to ważne w czasie wszelkich wojen, powstań, gdy byt ojczyzny i narodu jest 
zagrożony, bo – jak pisał Krzysztof Opaliński:

„Trudno tego zamilczeć, co ojczyznę boli,
Bodaj nie żył, kto jej nic nie życzy dobrego” .

Małgorzata Nowakowska-Karczewska

BOHATEROWIE I ZDRAJCY
„Krom dobrej sławy, która z cnoty roście,

Nie posiadł człowiek nic trwałego proście” .
(Jan Kochanowski)
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Wykonanie patriotycznych nakazów zmuszało często do dokonania wyjątkowo trudnych 
wyborów, było żądaniem poświęcenia nie tylko życia, ale i spokoju sumienia, honoru . Wielu 
ludzi w dziejach doświadczyło podobnego dramatu jak ów, który stał się udziałem znanego 
literackiego bohatera . Konrad Wallenrod, bo to o nim mowa, uciekł się do czynów, które 
daleko odbiegały od zasad rycerskiego kodeksu, uznając, iż podstęp i zdrada to jedyny spo-
sób, by skruszyć potęgę Zakonu . Wybór ciążył, Konrad długo wahał się, przeżywał moralne 
rozterki – „stokroć przeklęta godzina, w której od wrogów zmuszony chwycę się tego spo-
sobu” – zwierzał się Aldonie . Porwany za młodu przez Krzyżaków, wychowany na dworze 
Winrycha, ale „dusza litewska została”, musiał tedy przyjąć ciężar powinności wobec własnego 
narodu . Poświęcił dobre imię, szczęście swoje i Aldony, skazał się na samotność . Wróg został 
pokonany, win Konrada rychło dowiódł sąd tajemny:

„Sędziowie! Ja na Mistrza zaskarżenie kładę
O fałsz, zabójstwo, herezyją, zdradę” .
 

Konradowi pozostało już tylko złożyć ostatnią ofiarę – ofiarę życia . Wypija truciznę tuż 
przed przybyciem wykonawców wyroku . Śmierć z własnej ręki i ostatnie słowa, które śmiało 
cisnął w twarz wrogom, pozwoliły godnie rozstać się z życiem:

„Ja to sprawiłem; jakem wielki, dumny,
Tyle głów hydry jednym ściąć zamachem!” .

Wielokrotnie rozważano, czy szlachetny cel usprawiedliwia użycie wszelkich środków, 
prowadzących do jego zdobycia . Zwolenników otwartej walki, unikania zdrady i podstępów 
było chyba więcej .

Nie opuścił ojczyzny w potrzebie także generał Józef Sowiński, bohaterski obrońca Woli 
w czasie szturmu wojsk rosyjskich na Warszawę w 1831 roku . I on zachował godność i odwagę 
w godzinie śmierci, chwilę tę przypomniał Juliusz Słowacki:

„Starzec o drewnianej nodze,
( . . .) szpadą się jako fechmistrz
Opędzał przed bagnetami;
Aż go jeden żołnierz stary
Uderzył w piersi i przebił . . .
Opartego na ołtarzu
I na tej nodze drewnianej” .

Może dobrym komentarzem do tego obrazu są słowa Carla Sandburga, poety amerykań-
skiego szwedzkiego pochodzenia:

„Tak, są ludzie, co wiedzą, jak umrzeć w wielkim stylu .
Są ludzie, którzy kres swój czynią wartym wspomnień” .

Na taki kres własnego życia sposobił się Józef Zaliwski, uczestnik Powstania Listopado-
wego, dowodził m .in . akcją zdobycia arsenału przy ulicy Długiej w Warszawie w nocy z 29 
na 30 listopada 1830 r .: „Śmierć dla mnie z bronią w ręku, w więzieniu lub na rusztowaniu 
zawsze jest jedna – w każdej z godnością przyzwoitą człowiekowi potrafię skończyć” .
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Stłumienie powstania nie zagłuszyło wolnościowych pragnień wielu Polaków . W grud-
niu 1832 r . utworzona została we Francji tajna organizacja Zemsta Ludu, której celem było 
przygotowanie zbrojnej wyprawy do kraju, a przewodził jej właśnie pułkownik Zaliwski . 
Iskrą zapalną miała być działalność partyzantki zwerbowanej przez emisariuszy z Paryża . 
Spośród ochotników, którzy różnymi drogami próbowali się nielegalnie dostać do kraju, 
dotarło niewielu . W pamiętniku Karola Borkowskiego, jednego z uczestników wyprawy, 
znalazła się i taka wzmianka, która wiele tłumaczy: „intrygi i nieporozumienia szły z nami 
na ziemię rodzinną” . Ci, którym się udało, rychło znaleźli się pod czujnym okiem szpiegów 
tajnej policji . W kraju szalał terror Mikołajowski, tedy nieliczni udzielili emisariuszom 
pomocy czy gościny, jednym z nich był mój przodek, Marcin Nowakowski, który przechowy-
wał im proch i fuzje . Partyzantka działała ledwie kilka tygodni . Zaliwski, aresztowany przez 
Austriaków w Galicji, skazany został początkowo na karę śmierci, którą zamieniono na 20 
lat ciężkiego więzienia, amnestii doczekał dopiero w roku 1848 . Inni także wcześniej czy 
później trafili pod sąd wojenny, skazano ich na śmierć bądź zesłanie, skonfiskowano majątki . 
Z okazji imienin Mikołaj I, w akcie miłosierdzia, niektórym osobom „które ze śledztwa 
i sądu okazały się winnemi uczestnictwa w zamiarach zbrodniarzy, usiłujących wzniecić 
nowy rokosz w Królestwie Polskim ( . . .) udzielić zupełne przebaczenie, z dozwoleniem 
powrotu do swych zamieszkań” .

Zesłaniem do Jarosławia nad Wołgą zapłacił za swój buntowniczy memoriał Zygmunt 
Szczęsny Feliński, arcybiskup metropolita warszawski, który w 1863 roku takimi słowy 
zwrócił się do cara Aleksandra II:

„Zbrodnię nam czynią z tego, że kochamy Polskę, ( . . .) zapominając o tym, 
że miłość ojczyzny jest tak samo uczuciem wrodzonym, jak miłość matki . ( . . .) 
wyrodny tylko obywatel nie miłuje swej ojczyzny” .

Duchowy związek z miejscem, w którym człowiek przyszedł na świat, zawsze jest nie-
zwykle silny, to kierowało postępowaniem Konrada Wallenroda, ale i wielu innych ludzi, 
spośród których wymienię choćby Mariana Hemara . Ów „Polak ochotniczy ( . . .) z miłości 
od pierwszego wejrzenia, a nie z przymusu” – jak sam o sobie pisał – mimo wielu lat spędzo-
nych na obczyźnie pamięć o swoim mieście zachował, a z ogromnej tęsknoty za minionym 
czasem wyrosły te słowa:

„Z wszystkich marzeń ( . . .)
Pozostało to jedno marzenie,
Aby kiedyś umierać we Lwowie” .

George Noel Gordon Byron wziął udział w wojnie przeciw Turkom o niezależność Gre-
cji, nie chciał pozostać obojętny, gdy mógł pomóc, choćby ponosząc koszty uzbrojenia 
oddziałów:

„Umarłych obudzono – mam żyć we śnie?
Świat z tyranami w walce – mam stać z boku?
Plon dojrzał – miałbym z pola zejść przedwcześnie?
Nie mogę usnąć” . 
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Byron, zawsze zbuntowany przeciw światu i losowi, czego dowody dawał i w życiu, i w twór-
czości, chciał żyć tak, by czuć, że istnieje, nawet za cenę cierpienia . Urodzony ze zdeformo-
waną stopą tak ćwiczył ciało, że w niczym nie ustępował zdrowym rówieśnikom, znakomicie 
pływał, jeździł konno, fechtował, nawet boksował . We wczesnej młodości hulaka, ozdoba 
salonów, smaki życia poznawał, wikłając się w niefortunne romanse i podróże po świecie . 
Małżeństwo z Annabellą Milbanke okazało się nieszczęśliwe, zazdrosna żona wierzyła roz-
maitym plotkom, nie rozumiała go, nie potrafiła zaakceptować jego dziwactw, nadmiernej 
nerwowości . Na świat przyszła wprawdzie córka Augusta Ada, ale nie uzdrowiło to sytuacji . 
Intrygi, plotki narastały, wykorzystano i lekarzy, by uznali poetę za chorego psychicznie . 
Byron opuścił Anglię na stałe, we Włoszech znalazł oddanych przyjaciół i ostatnią miłość – 
Teresę Guiccioli, ale i nowe cierpienia, zmarła nieślubna córka Allegra, która była przy nim . 
W dniu 33 . urodzin Byron zapisał taki gorzki wiersz:

„Przez nudę życia, brudy i grzech
Jam do trzydziestu dowlókł się i trzech .
I cóż ta droga zostawiła mi?
Nic – jeno owe trzydzieści i trzy” .

Wieść o wybuchu wojny w Grecji sprawiła, że Byron znalazł nowy cel, rychło znalazł się 
wśród walczących . Niestety, w czasie obrony wartowni Missolungi zachorował na malarię . 
Niekompetentni medycy kurowali go przystawianiem pijawek do skroni, co powodowało 
trudne do zatamowania krwotoki i dodatkowo osłabiało poetę . Zmarł 19 kwietnia 1824 roku . 
Ciało odesłano do Anglii, choć Byron tego nie chciał . Pogrzebem zajęła się jego przyrodnia 
siostra Augusta i przyjaciele, władze umyły ręce pod pretekstem zachowania neutralności 
wobec konfliktu grecko-tureckiego . Pochowano Byrona w rodzinnym grobowcu w pod-
ziemiach kościoła w Hucknall Torkard, gdzie prawie 30 lat później spoczęła też jego córka 
Ada, na jej wyraźne życzenie i wbrew uporowi nadal nieprzejednanej matki . Wspominając 
zmarłego przyjaciela, John Cam Hobhouse zapisał w dzienniku: „nie znałem człowieka, który 
by posiadał taką jak on moc przywiązywania do swojej osoby wszystkich naokoło ( . . .) . W jego 
sposobie bycia było coś budzącego posłuch, chociaż nie budzącego lęku” .

Bezczynność, obojętność, milczenie w sytuacji, gdy dostrzega się niesprawiedliwość, 
krzywdę innych, pozwala złu triumfować . Człowiek szlachetny będzie jednak, świadomy gro-
żącego ryzyka, naśladować bohatera wiersza Potwór Pana Cogito Zbigniewa Herberta:

„rozsądni mówią
że można współżyć
z potworem ( . . .)

oddychać płytko
udawać że nas nie ma

Pan Cogito jednak
nie lubi życia na niby ( . . .)

Pan Cogito chce stanąć
do nierównej walki” .
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Niezwykłą osobowością był bez wątpienia Bronisław Knaster . Wzorem ojca, znanego 
lekarza Ludwika Knastera, rozpoczął studia medyczne i przyrodnicze w Paryżu, przerwał 
je po trzech latach i odtąd jego pasją stała się matematyka, bo jak twierdził, sztuka lekarska 
jest zawodna, matematyka nie . Specjalnością Knastera była topologia i teoria mnogości, ale 
miał mnóstwo innych zainteresowań, wirtuozersko grał na fortepianie, hodował róże . W cza-
sie I wojny jako lekarz ratował rannych, zaraził się wtedy rzadką odmianą malarii, z której 
powodu cierpiał przez resztę życia . Tragiczne lata II wojny przetrwał dzięki pomocy wielu 
ludzi we Lwowie, długi czas był karmicielem wszy w instytucie tyfusowym Rudolfa Weigla . 
Znajoma lekarka, nie bacząc na ryzyko, przyjęła do swego mieszkania troje ludzi żydowskiego 
pochodzenia: Bronisława, jego żonę Marię i jej kochanka Hermana Rubinrauta . Tragizm tej 
sytuacji opisała po wojnie Irena Krzywicka w opowiadaniu Zamurowany świat . W 1949 roku 
Bronisław Knaster był świadkiem obrony w głośnym wrocławskim procesie kierownictwa 
okręgu lwowskiego AK, jego aktywnej członkini, Zofii Orliczowej . Spośród matematyków 
tylko on zgodził się i wystąpił w sądzie .

Komentarzem do takiej postawy może być wiersz Zbigniewa Herberta Potęga smaku:

„To wcale nie wymagało wielkiego charakteru 
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy to była sprawa smaku
Tak smaku

który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
głowa” .

Przeżyć życie godnie nie jest sprawą prostą, zwłaszcza iż zewsząd czyhają na człowieka 
rozmaite niebezpieczeństwa, pokusy . Pisał o tym choćby William Drummond, angielski 
poeta pochodzący ze starej arystokratycznej rodziny szkockiej . Drummond był też autorem 
historii Szkocji, a nawet wynalazcą wielu przyrządów optycznych i nawigacyjnych:

„Ten świat to łowy:
Człowiek zdobyczą jest, śmierć zawziętym Nemrodem;
A jego szybkie charty
To żądze i choroby, zawiść i zażarty
spór, ciągle nowy,
który, dopóki biją, serca ze złem wiodą” .

Człowiek zmaga się ze złem, które jest na zewnątrz, ale równie heroiczną walkę musi sta-
czać z tym, co potrafi zrodzić się w jego myślach . Franz Kafka opisywał przyjacielowi przera-
żającą wizję, która go prześladowała . Leżał rozciągnięty na podłodze, posiekany jak pieczeń, 
kawały odciętego mięsa podsuwał siedzącemu obok psu . Natrętny obraz noża do wędlin, 
który wcinał mu się w bok i szybko odkrawał płaty ciała, zanotował także w swoim dzienniku . 
Kafka prawie nie spał, bolała go głowa, nie mógł pisać, bronił się przed szaleństwem . Zgłosił 
się do ogrodnika, by po godzinach pracy w firmie ubezpieczeniowej, gdzie był zatrudniony, 
zajmować się pieleniem warzyw, co niewiele pomogło .
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W tym miejscu przytoczę fragment jednego z wierszy Jarosława Iwaszkiewicza:

„Strachem przejmuje głębina wieczna,
Czarny jar Boga, ( . . .)
Lecz przerażenie większe porywa,
Gdy spojrzę w siebie” .

Człowiek często mierzy się ze swymi słabościami, namiętnościami, wabią go uroki świata, 
odnosi zwycięstwo, gdy potrafi oprzeć się pokusom, gdy nie krzywdzi innych . Maria z Fren-
klów Knasterowa, żona Bronisława, była kobietą niepospolitą . „Śliczna, delikatna, o cudnych, 
koloru morskiej wody oczach» – wspominała Irena Krzywicka . Znana była zwłaszcza pod 
scenicznym pseudonimem – Maria Morska . Ona często na wieczorach poetyckich Skaman-
drytów deklamowała ich wiersze, a jako Marjusz Dawn pisywała w „Wiadomościach Litera-
ckich” ciekawe felietony, odzwierciedlające jej szerokie zainteresowania literackie, naukowe, 
polityczno-społeczne . Zakochał się w niej Antoni Słonimski, historia tego uczucia często 
pojawiała się we wspomnieniach Skamandrytów . Szczęście obojga oznaczałoby krzywdę 
Bronisława Knastera, który bezgranicznie kochał żonę . Ślady tej namiętności pozostały 
w sonetach Słonimskiego:

„Proste wtedy przychodzą i największe smutki,
Gdy cię ujrzę na chwilę, choć na moment krótki,
Wspartą cicho i słodko na cudzym ramieniu” .

Maria Morska odegrała także szczególną rolę w życiu Anny Iwaszkiewiczowej . Panie 
poznały się w 1925 roku we Francji . „Stała się dla mnie jakąś niewypowiedzianie uroczą 
i tajemniczą istotą, od której myślą nie byłam w stanie się oderwać” – wyznawała w dzienniku 
Anna . Stoczyła ciężką walkę z namiętnością, jaka rodziła się między nią a Marią, broniła się 
przed grzechem, a także przed posądzeniem o mściwość, wszak nie były tajemnicą homosek-
sualne skłonności Jarosława Iwaszkiewicza .

A choć koniec wszelkich zmagań człowieka z góry wiadomy, o czym w wierszu Zaduszki 
z czarnym nieco humorem pisał Antoni Słonimski:

„Tak czy inaczej ( . . .)
Zawrzemy czułe, wieczne związki,
Chemiczne związki z własnym grobem”,

nie powinno chyba być obojętne, jak żegna się ze światem, jaką pamięć po sobie pozostawi, 
by przypomnieć słowa Czesława Miłosza:

„Masz jedno życie, jeden punkt,
Co zdążysz zrobić, to zostanie” .
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II

Wierzaj mi – ludzie nigdy się nie zmienią,
Wbrew Owidiusza ułudnym marzeniom” .

(William Congreve)

Działania człowieka wynikają z rozmaitych motywacji, ale – jak pokazują dzieje świata – domi-
nują raczej motywacje egoistyczne, nie wszystkim dany bywa dar dokonywania szlachetnych 
wyborów, potwierdzałyby tę myśl gorzkie słowa Cypriana Kamila Norwida: „Najniewdzięcz-
niejszy twór na świecie: człowiek” . Historia ludzkości jest nagromadzeniem przerażających 
skutków, jakie przynoszą za sobą nienawiść, chciwość, stronniczość, hipokryzja, zła wola, 
zazdrość, chęć dominacji, otumanianie innych czy tchórzostwo . Człowiek często nie potrafi 
oprzeć się rozmaitym pokusom, nawet za cenę posunięcia się do podłości . Niskie pobudki 
popychają do występnych działań, stosowną chwilę zawsze znaleźć można . Przytoczę tu frag-
ment poematu Lukrecja Williama Szekspira:

„O, sposobności, wina twoja wielka!
Ty zdrajcy drogę do zdrady otwierasz:
Gdy kto chce zgrzeszyć, ty porę wybierasz;
Ty prawdą, prawem i czcią poniewierasz;” .

Źródła podłości bywają różne, czasem wystarczy krzyknąć jakieś słowa, wskazać potencjal-
nego wroga, by ludzie podatni na manipulację stali się posłusznymi służalcami . Jan Kocha-
nowski radził przeto w jednej z fraszek:

„Poczekaj jeszcze, a przypatrz się pilnie,
Jeśli prawdziwie, czy mówią omylnie” .

Wymyślić jakiegoś rzekomo potężnego wroga nigdy nie było trudno . Celem polowań na te 
czy inne „czarownice” zawsze jest chęć zdobycia lub utrzymania władzy . Ofiarą złożonej roz-
grywki politycznej padł ongi ksiądz Antoni Grandier, oskarżony w głośnym procesie w Louden . 
W czasie egzorcyzmów matki Joanny od Aniołów ksiądz Mignon wydarł diabłom informację, 
jakoby znalazły się w klasztorze i wnętrzu przeoryszy z rozkazu Grandiera . Sprawa wywoływała 
wielkie emocje, sędzią został de Laubardemont, działający z rozkazu kardynała Richelieu, który 
z różnych względów zainteresowany był surowym ukaraniem Grandiera, ten bowiem uchodził 
za autora krytycznego wobec kardynała memoriału . Grandiera poddano torturom, ale milczał . 
Śmierci jednak uniknąć nie mógł, sędzia wykonał to, czego żądał przełożony, przy okazji grał 
też o własne sprawy, splendory, majątek . Grandier spłonął żywcem, choć obiecywano, że wcześ-
niej zostanie uduszony . Egzorcysta Lactanse podłożył ogień, zanim nadszedł kat z powrozem . 
Proces i publiczna egzekucja przyciągnęła do miasteczka wielu ludzi z dalszych nawet okolic, 
wzrosły przy okazji zyski karczmarzy, handlarzy, nawet ladacznic .

Proces Grandiera był jednym z wielu podobnych, „dobrowolne” zeznania wymuszano, 
używając wyrafinowanych tortur . Jędrzej Kitowicz opisał rozliczne narzędzia, które służyły 
katom do zadawania męczarni w czasie przesłuchań . W rezultacie pomieszczenia pełne były 
krwi i ekskrementów, tedy „wszyscy, którzy takowych tortur dyspozytorami, egzekutorami, 
spektatorami być musieli albo chcieli, mieli na pogotowiu kadzidło i trunki na odpędzenie 
smrodu” .
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Posłuszni wykonawcy podobnych czynów w różnych czasach skłonni byli usprawiedliwiać 
swoje postępowanie spełnianiem obowiązków, rozkazów . Warto w tym miejscu przytoczyć 
fragment Traktatu moralnego Czesława Miłosza:

„Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyś był jak kamień polny,
Lawina bieg od tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach . ( . . .)
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny” .

Zachłanność, chęć dominacji, dbałość tylko o siebie także prowadzą do czynów niegodnych . 
Symbolem bogactwa, narzędziem władzy, przekupstwa, od najdawniejszych czasów było złoto, 
można przywołać tu krótki fragment ody Horacego:

„Król macedoński bramy twierdz otwierał złotem
I rywali przemieniał w przyjaciół łaskawych” .

Wielu gotowych było wisieć u przysłowiowej „pańskiej klamki”, licząc na własne korzyści . 
Stanisław Radziejowski oddawał rozliczne przysługi możnym, fetował ich na ucztach, wreszcie 
dochrapał się godności wojewody . Jego syn Hieronim pomnażał majątek, trzy razy bogato się 
żeniąc, co pozwalało słać kosztowne podarki wpływowym osobom . Otrzymał urząd podkan-
clerzego . Hieronim miał opinię okrutnika, doświadczyła tego jego trzecia żona, Elżbieta, którą 
bił, zarzucając jej zdradę, rywala upatrywał nawet w królu Janie Kazimierzu, przeto buntował 
szlachtę przeciw monarsze . Radziejowska schroniła się w klasztorze i zwróciła do nuncjusza 
z prośbą o unieważnienie małżeństwa . Hieronim usiłował porwać żonę z klasztoru, wszedł 
też w konflikt z jej braćmi . Perypetie, których podstawą była walka o majątek, przyniosły 
Radziejowskiemu wyrok śmierci, wydany przez sąd marszałkowski, a ponieważ uciekł za gra-
nicę, skazano go na banicję i infamię . Schronił się na dworze szwedzkim, haniebny udział 
Radziejowskiego w czasie najazdu Karola Gustawa na Polskę jest doskonale znany . Dodam 
tylko, że żona rozwód dostała, a pałac w Warszawie, którego Radziejowski braciom Elżbiety 
zwrócić nie chciał, został ograbiony i zniszczony w czasie potopu .

Zło nie zawsze bywa ukarane – gdy ma się władzę, łatwo nagiąć fakty, niejeden krzywdziciel, 
jak pisał Ernest Bryll:

„Wynajdzie rymopisów, co wszystko wymażą, 
I historyka w dowodach zręcznego,
Który wyrzeźbi dzieje z tak dostojną twarzą,
Jak nigdy w dziejach jeszcze nie było” .

Sumienia własnego jednak się nie uciszy . Na zakończenie zacytuję wart przemyślenia frag-
ment jednego z sonetów Szekspira:

„Ci, którzy mogą krzywdzić, lecz krzywdy nie czynią,
Ni rzeczy, w których udział inni im zadają,
Którzy nieporuszeni jak głazy pustyni,
Obcy pokusom, chłodni, innych rozpalają . ( . . .)
Ci jeno są panami własnego oblicza,
Inni służą, ze stołów biorąc, co zostanie” .
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Encyklopedia Częstochowy to projekt, nad którym od lat pracuje Ośrodek Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy pod kierownictwem Juliusza Sętowskiego . Pierwotnie celem projektu 

miała być publikacja książkowa . Inicjatywa ta miała szansę zaangażować skromne środowisko 
częstochowskich regionalistów, być pretekstem do zainicjowania nowych badań (także przez 
inne osoby) nad wieloma tematami, nad którymi nie pochylił się dotąd żaden historyk . W 2006 
roku powołano nawet Radę Naukową i Komitet Redakcyjny . Tymczasem dowiadujemy się, 
że zmieniła się koncepcja . Teraz powstaje wirtualna encyklopedia, która w założeniu ma dać 
możliwość pozyskania informacji – jak deklaruje jej strona internetowa – „ze sprawdzonego 
źródła – z jednej strony wiarygodnego, z drugiej otwartego, gdzie każdy użytkownik ma moż-
liwość dodania rekordu, którego zawartość jest opracowywana przez zespół redakcyjny” . 
Na stronie zamieszczono pierwsze 800 haseł, których autorami są redaktorzy Encyklopedii, 
czyli pracownicy Ośrodka (Juliusz Sętowski, Andrzej Kuśnierczyk, Wiesław Paszkowski) oraz 
historyk dr Paweł Michalski . 

Co prawda na stronie Encyklopedii nie ma tego określenia, ale materiały prasowe Urzędu 
Miasta szeroko lansują ten projekt jako „Częstochowską Wikipedię” . Internetowa Wikipedia 
nie jest projektem naukowym, jest „pospolitym ruszeniem” anonimowych pisarzy . Znajdziemy 
tam, owszem, hasła napisane (anonimowo) przez historyków lub nieprofesjonalnych, acz bar-
dzo wytrwałych i pracowitych badaczy, jednak większość powstaje metodą Wikipedii – czyli 
po często bezkrytycznym przeczytaniu jakiegoś drukowanego tekstu (to jedyny wymóg) i bez 
całościowego spojrzenia na opisywane zagadnienie . Stąd też efekty ich pracy są niewielkie, 
a mogą być mylące . Pracownicy Ośrodka są znani z publikacji, dlatego nie wątpię, że Juliusz 
Sętowski jest specjalistą w biografistyce i historii ruchu socjalistycznego naszego miasta, Wie-
sław Paszkowski jest znawcą dziejów częstochowskich Żydów, a Andrzej Kuśnierczyk specja-
listą od Kamienicy Polskiej . Co do innych tematów – nie wiem, czy kierują się podejściem 
historyka (krytyczne korzystanie z opracowań i źródeł oraz całościowe „ogarnięcie” tematu), 
czy wolą metodę Wikipedii . Wątpliwości te budzą się po pobieżnym nawet przejrzeniu haseł 
Encyklopedii .

Na liście opublikowanych haseł znajdziemy sporo dotyczących organizacji komunistycz-
nych i komunistycznej partyzantki . Autor tych haseł korzysta pełną garścią z opracowań 
PRL-owskich – bezkrytycznie i bez dystansu, jakby nie zauważając, że choćby badania Piotra 
Gontarczyka podają w wątpliwość wartość naukową tych źródeł . Jak dotąd żaden historyk nie 
badał krytycznie ruchu komunistycznego w Częstochowie . Dla odmiany Autor haseł dotyczą-
cych organizacji narodowych i narodowej partyzantki nie powstrzymuje się od słów krytycz-
nych . Ciekawe, bo także żaden historyk nie opracował dotąd tego tematu . Skąd więc mądrość 
Autora? Ano z książki Krzysztofa Komorowskiego Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu 
narodowego 1939-1945 (2000) . Eureka! Kiedy opisywałem protest „Solidarności” w klubie „Ikar” 
w 1980 roku czy podziemny biuletyn „CDN” – zamiast męczyć się, mogłem zajrzeć do książek 
Jerzego Holzera, Andrzeja Friszkego czy artykułów Janusza Płoweckiego . Mogłem zastosować 
metodę Wikipedii . Pytanie, czy znalazłby tam coś na temat . . .

Wojciech Rotarski

ENCYKLOPEDIA CZĘSTOCHOWY – 
FALSTART CZY FIASKO?
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Ale przejdźmy do konkretnych haseł . Autor hasła Grób Nieznanego Żołnierza chyba nie wie, 
o czym pisze . Grób to faktycznie POMNIK Nieznanego Żołnierza, przed wojną używano nazwy 
„Płyta Nieznanego Żołnierza” . Po wojnie przyjęła się obecna nazwa (nb . kwerenda prasowa 
pozwoliłaby dokładniej określić czas zmiany potocznej nazwy, ale to wymaga pracy), ale tam 
prochów nie ma . Autor bezkrytycznie powtarza bujdę wymyśloną przez Janusza Płoweckiego 
o „mitycznej” wcześniejszej płycie . Ponieważ już kolejny raz kolportowana jest ta bujda, wzy-
wam Autora – Pana Doktora Pawła Michalskiego, aby przedstawił jakikolwiek dowód, że Płyta 
istniała przed 1925 rokiem . Nie będę okrutny – nie musi to być dokument archiwalny, wystarczy 
prasowa notatka o złożeniu tam kwiatów przez dostojników państwowych czy wojskowych 
odwiedzających Jasną Górę . Zapraszam do kwerendy .

Autor nie wie, jakie znaczenie miała Płyta przed wojną – nie wie, że stanowiła stałą część 
trasy (Pomnik Legionistów na cmentarzu Kule, Płyta Nieznanego Żołnierza, kwatera powstań-
ców śląskich na cmentarzu św . Rocha), jaką przebywały wtedy demonstracje patriotyczne . Nie 
wie, że po wojnie była raczej na uboczu – władza komunistyczna miała inne pomniki do świę-
towania . Autor nie rozumie też znaczenia Płyty/Grobu w latach 80 . Krzyż brzozowy, a potem 
metalowy nie pojawiły się tam jak deus ex machina . To było dzieło konkretnych ludzi – nie 
z nieokreślonej „opozycji demokratycznej”, ale z „Solidarności”, Płyta/Grób była stałym miej-
scem demonstracji podziemnej „Solidarności” w latach 80 . – to wszystko zostało już opisane . 

Mało ważne szczegóły, prawda? A co dla Autora jest ważne? Podzielił się z nami informacją, 
że w 1930 roku planowano przenosiny Płyty . Kto, kiedy, dokąd, a przede wszystkim po co – nie 
wiemy, ale informacja została znaleziona, rozumiem więc radość Autora . To mi przypomniało, 
jak w 1984 roku my ze szwagrem przez całą noc planowaliśmy wybudować piramidę na placu 
(wtedy) Nowotki . Wysoką na 7 metrów, cudo po prostu . Następnego dnia, a dokładnie gdy 
wytrzeźwieliśmy, przeszło nam, ale informacja jest jak znalazł do kolejnego hasła . Oddaję 
ją za darmo . Na koniec Autor twierdzi, że obecnie jest tam pierwotna, przedwojenna płyta . 
Cóż, zapraszam do oględzin…

Hasło Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę to kolejne kuriozum . Autor, korzystając 
z niewiele dłuższego, ale równie lakonicznego hasła internetowego, pisze, że Papież był w Czę-
stochowie sześciokrotnie . I to właściwie wszystko . Żadnych szczegółów, żadnych konkretów . 
Nic nieznaczące wizyty na Jasnej Górze! Nie dowiemy się z tego hasła, że Jan Paweł II przybył 
przekazać nam proste i jednoznaczne nauczanie . Brak jest odnośników do tekstów jego homi-
lii, do licznych relacji prasowych z wizyt, choćby do publikacji Powrót do Matki. Wspomnienie 
pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła do Ojczyzny – Częstochowa 1979 (2009) czy 
do filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez Krzysztofa Kasprzaka . Autor nie wie, czy 
pielgrzymki miały znaczenie dla kogokolwiek poza Papieżem i może Ojcami Paulinami . Nie 
wie, że w 1979 roku władze komunistyczne blokowały dostęp do Częstochowy, że miały wtedy 
miejsce „strajki szkolne” w Liceum Ogólnokształcącym im . Świerczewskiego (w całości) czy 
w Technicznych Zakładach Naukowych (część, ale z nauczycielką) . W tym roku i w następnych 
były to także (niektórzy powiedzą – przede wszystkim) spotkania Jana Pawła II z Narodem, 
na które się czekało i które się przeżywało . A w latach następnych przy okazji także demonstro-
wało przywiązanie do „Solidarności” . Tego wszystkiego w haśle wykonanym metodą Wikipedii 
nie znajdziemy . Z niecierpliwością czekam na hasło Pilecki w Częstochowie . Będzie dużo zabawy .

Wyjątkowy brak zrozumienia wykazuje też Autor hasła Pomnik Poległym w Obronie Ojczy-
zny . Cytuje z lubością obszerną listę dostojników partyjno-państwowych i sowieckich, obecnych 
przy odsłonięciu Pomnika i jednym tchem pisze o Społecznym Komitecie Budowy (z I sekre-
tarzem na czele) . Prawda, że była to inicjatywa środowiska kombatanckiego z 1981 roku, która 
otrzymała szerokie poparcie społeczne . Na przykład wsparła ten projekt „Solidarność” i w 1981 
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roku rozprowadzała przypinki metalowe na fundusz budowy . Po 1982 roku inicjatywa ta została 
zawłaszczona przez władzę i przestała być społeczną, stała się „partyjno-państwową” . „Solidar-
ność” miała własny pomnik – właśnie Grób Nieznanego Żołnierza, a władza komunistyczna 
własny . I od tego momentu nie wszystkie uroczystości państwowe odbywały się przy „Iwanie” 
na placu Biegańskiego . Właśnie tej dobrej konstatacji mi zabrakło .

W haśle Pomnik Piłsudskiego na pl. Biegańskiego brak początku . Z inicjatywą budowy, 
a dokładnie odbudowy pomnika, który stał przy ul . Krakowskiej, wyszedł powstały 6 sierpnia 
1981 roku Związkowy Klub Historyczny im . Marszałka Józefa Piłsudskiego, działający pod patro-
natem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” . Do inicjatywy powrócono w październiku 1988 r ., 
powstał wtedy Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika J . Piłsudskiego . W obu inicjatywach brał 
udział m .in . Aleksander Markowski . W 1989 roku odrodził się Związkowy Klub Historyczny 
im . Marszałka Józefa Piłsudskiego, który w 1990 roku postulował odbudowę pomnika na pl . 
Biegańskiego w miejscu usuniętego . Nie wiem: skąd wzięła się inna postulowana lokalizacja?

Zajrzałem też do hasła Lisiniec . Lisiniec to jedna z najmłodszych dzielnic miasta . Mało 
do pisania, jeszcze mniej do zapominania – pomyślałem . Nic to . Autor korzystał z materiałów 
Ośrodka, nigdy nie był w dzielnicy, więc nie wie, że są tam dwa kościoły i dwie parafie, że jest 
cmentarz parafialny, nie tylko komunalny . Historyka zainteresowałyby zapewne internetowe 
doniesienia o dawnym cmentarzu ewangelickim (epidemicznym) . W dzielnicy są też dwie 
szkoły podstawowe – nr 13 i nr 37 (na Wielkim Borze), jest także pomnik (do niedawna tylko 
płyta pamiątkowa) Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” . Ta informacja przydałaby się także 
w haśle – Sojczyński Stanisław Michał . Zapewne jest ważny powód, aby hasło to nie było zaty-
tułowane – Sojczyński Stanisław „Warszyc”? Gratis podaję wiadomość, że w kaplicy na cmen-
tarzu św . Rocha od 1981 roku jest tablica pamiątkowa poświęcona marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, okoliczności zainstalowania jej tam też są opisane .

W haśle Częstochowa wobec powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku brak nazwisk 
częstochowian poległych w III powstaniu – to nieistotne? W haśle Kwatera powstańców śląskich 
są nazwiska pochowanych, bez wyodrębnienia częstochowian i bez sprawdzenia prawidłowości 
zapisu pozostałych . Pisałem już o tym, że są sprzeczności w źródłach i lista ta powinna być 
zweryfikowana pod względem poprawności zapisu nazwisk .

W haśle Anka. Spółdzielnia Inwalidów Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Anka” brak 
wzmianki o strajku załogi 14 grudnia 1981 roku – to też nieistotne?

Autor hasła Marzec 1968 w Częstochowie korzystał z książki Kazimierza Miroszewskiego, wtór-
nej wobec artykułu Jarosława Neji . Artykuł ten jest dostępny w internecie . Zapraszam do lektury .

Na koniec parę dobrych słów . Wśród 800 haseł encyklopedii są już wcześniej opublikowane 
biogramy . Opublikowane, dodajmy, zgodnie z regułami sztuki historycznej . Choć i tu dałoby 
się coś dodać . Na przykład do biogramu Pietrzykowski Jan – jego wspomnienia Od gestapo 
do bezpieki zostały jednak wydane, choć w małym nakładzie . Poza tym można tu dopisać 
niektóre istotne artykuły Pietrzykowskiego, pozostające w czasopismach .

https://www.encyklopedia.czestochowa.pl/

Wojciech Rotarski, ur. 29 maja 1961 r. w Olkuszu, od roku 1966 mieszka w Częstochowie. Historyk naj-

nowszej historii Polski i eksplorator jej literatury pięknej. Opracował syntezę dziejów NSZZ „Solidarność” 

Regionu Częstochowa (2010) i NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” (2010) oraz kilkanaście 

biogramów i haseł do Encyklopedii „Solidarności”. W 2018 roku wydał Wiersze zebrane młodego poety 

Konstantego Dobrzyńskiego, poległego w Częstochowie w pierwszych dniach Września 1939 roku.
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Artykuł Wojciecha Rotarskiego zatytułowany Encyklopedia Częstochowy – falstart czy 
fiasko? jest próbą oceny zawartości Encyklopedii Częstochowy . Sam tytuł z góry zakłada, 

że projekt jest nieudany, nietrafiony . 
Pierwotny cel wydania Encyklopedii Częstochowy w formie publikacji książkowej (o którą 

upomina się pan Rotarski), wyznaczony, przypominamy, kilkanaście lat temu, był pomysłem 
archaicznym . Dynamika, z jaką świat gna do przodu, nie powinna być ignorowana, a wyko-
rzystana we właściwy sposób . Czasy, gdy encyklopedia była wielotomową księgą przygotowy-
waną w zaciszu towarzystw naukowych przez panów z brodami i w melonikach, już dawno 
odeszły w niepamięć . Można wymienić, jaką przewagę ma wersja wirtualna encyklopedii nad 
papierową . Największą jej siłą jest to, że wszyscy mają do niej dostęp za darmo, całą dobę . 
Błędy w książkowym wydaniu encyklopedii mogą wpłynąć na jej merytoryczną wartość . 
Wykrywane po latach, są nie do naprawienia, chyba że za każdym razem, gdy pojawią się nowe 
fakty, będziemy dodrukowywać cały nakład (kto to będzie finansował?) . Odnośnie do kwestii 
zaangażowania w projekt środowiska częstochowskich regionalistów: czy jest lepsza przestrzeń 
niż wirtualna wersja encyklopedii, która będzie platformą dla wszystkich zainteresowanych 
ocaleniem lokalnej historii? 

Wirtualna Encyklopedia Częstochowy jest stworzona pod okiem profesjonalnego zespołu, 
co odróżnia ją od wspomnianej Wikipedii, zachowując jednocześnie atut polegający na moż-
liwości nadsyłania haseł i materiałów do Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, gdzie 
pracuje bardzo skromny zespół redakcyjny . Odnosząc się do fragmentu dotyczącego Wikipedii, 
należy stwierdzić, że nazywanie wpływu Wikipedii na świat „niewielkim”, jest kuriozalne . 
Przypominamy jedynie, że z powodu jej rozwoju i poprawy jakości haseł zamknięto większość 
redakcji encyklopedycznych na świecie . 

Nie wiemy, na jakiej podstawie Wojciech Rotarski, historyk częstochowskiej „Solidarności”, 
autor haseł do Encyklopedii „Solidarności” deprecjonuje sens całego projektu . Nie odniósł 
się do całości pracy, a dokonał jednoznacznej oceny . Trzeba mieć wyjątkowo dużo złej woli, 
by po pobieżnym przejrzeniu haseł negatywnie ocenić cały projekt . 

Jeszcze przed udostępnieniem w 2020 r . Encyklopedii Częstochowy, z jej haseł w Ośrodku 
korzystały dziesiątki osób, które poszukiwały informacji; byli to uczniowie miejscowych 
szkół, przygotowujący prace konkursowe i semestralne, nauczyciele, dziennikarze, genealo-
dzy, rodziny osób, których biogramy tworzyliśmy, wreszcie młodsi i starsi miłośnicy historii 
naszego miasta . 

Nie ma ludzi nieomylnych, wszyscy popełniamy błędy . W publikacjach W . Rotarskiego też 
można je znaleźć . Chodzi o to, by opublikowane w Encyklopedii teksty korygować i uzupełniać . 
To jest działanie, które będzie trwało lata, może dziesiątki lat . Nie da się określić docelowej 
liczby haseł . Z pewnością będzie ich kilka tysięcy . Do opracowanych i opublikowanych tekstów 
stopniowo będzie dołączany materiał ilustracyjny . 

Udostępnione teksty są dopiero początkiem Encyklopedii Częstochowy; na opubliko-
wanie czeka kilkaset kolejnych tekstów o ludziach, miejscach i wydarzeniach . Opracowały 
je osoby z Ośrodka, inni pracownicy Muzeum Częstochowskiego, a także niewielka grupa osób 
z zewnątrz . Wojciech Rotarski zawęził (można to poczytać za złośliwość) sferę zainteresowań 

Juliusz Sętowski

WIRTUALNA ENCYKLOPEDIA
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badawczych historyków z Ośrodka . Wystarczy prześledzić tematykę artykułów, choćby 
w kolejnych edycjach Rocznika Muzeum Częstochowskiego, a także w wielu publikacjach, które 
ukazywały się w ostatnich kilkunastu latach, żeby dowiedzieć się, jak obszerny jest zakres zain-
teresowań wymienionych osób . Przy okazji, jeżeli wymienia się stopnie naukowe pracowników 
Ośrodka i Muzeum Częstochowskiego, to stopnie doktorów posiadają także Juliusz Sętowski 
i Andrzej Kuśnierczyk, a magistra Wiesław Paszkowski . 

Krytyk naszego przedsięwzięcia pisze, że w haśle Częstochowa wobec powstań śląskich „brak 
nazwisk częstochowian poległych w III powstaniu – to nieistotne?” . Nazwiska te są wymie-
nione w haśle Kwatera powstańców śląskich na cmentarzu św. Rocha . Gdy dołączymy ich 
biogramy, wówczas zostaną wyodrębnieni odnośnikami (strzałkami), które czytelnika prze-
kierują do odpowiednich haseł biograficznych . Postaci te znajdą się też w haśle Ochotnicy 
częstochowscy w powstaniach śląskich, które jest już przygotowane . Można też skorzystać 
z opracowanego w Ośrodku leksykonu Częstochowa i region wobec powstań śląskich 1919-
1920-1921 . Miejsca-ludzie-wydarzenia. Wkrótce ukaże się Słownik biograficzny częstochowian 
– uczestników powstań śląskich . Jeśli chodzi o weryfikację zapisu nazwisk poległych powstań-
ców, to dokonaliśmy tego (chociaż wątpliwości zawsze pozostaną, szczególnie jeśli chodzi 
o rdzennych Ślązaków) . W uzupełnieniu dodajmy, że dokonaliśmy korekty nazwiska z listy 
górnośląskiej powstańców, którą zamieścił W . Rotarski w swoim artykule Za Niepodległą 
w Roczniku Muzeum Częstochowskiego w 2009 r . (Goczoł, nie Goczot, jak mylnie podano) . 

Zachęcamy Wojciecha Rotarskiego do współpracy przy tworzeniu internetowej wersji Ency-
klopedii Częstochowy, która nie jest „falstartem” ani „fiaskiem” . Tytuł artykułu?/recenzji?/
przygany? jest dziennikarsko efektowny, ale obiektywnie nie odnosi się do całości materiału 
encyklopedycznego . Czyżby jego autor kierował się, jako zawodowy historyk, innymi powo-
dami niż jedynie merytoryczne?

Zapraszamy ponownie, bowiem w naszych zasobach są już hasła, które przekazał W . Rotar-
ski do Encyklopedii Częstochowy – niestety, bez dołączenia wymaganej bibliografii . 

W imieniu pracowników Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy – 
– JULIUSZ SĘTOWSKI

Juliusz Sętowski, historyk, ur. w Częstochowie w 1959 r., kierownik Ośrodka Dokumentacji Dzie-

jów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego. Zajmuje się głównie historią Częstochowy i regionu. 

Autor, współautor i redaktor szeregu opracowań dotyczących dziejów miasta, m.in. monografii szkół, 

czterech przewodników biograficznych po cmentarzach częstochowskich. Organizator i przewodnik 

wycieczek historycznych (pieszych i rowerowych) po Częstochowie. Uczestnik życia społecznego 

i kulturalnego miasta. Członek Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, współzałożyciel Towarzystwa 

Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Uczestnik prac Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytka-

mi Cmentarzy Częstochowskich. Laureat nagrody im. Karola Miarki (2007).



101CZĘSTOCHOWSKI MAGAZYN LITERACKI

Z PODRÓŻY

Mam pochodzenie częstochowsko-sandomierskie, dlatego miasto Kielce jest mi bliskie, 
gdyż znajduje się dokładnie w połowie drogi między mymi rodzinnymi miastami . Jest 

punktem przesiadkowym, bo tylko w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych istniało 
bezpośrednie połączenie między Częstochową i Sandomierzem .

Kielce i Częstochowa podobne są do siebie szczególnie pod względem wielkości, chociaż 
Kielce nigdy nie miały kłopotów z pełnieniem funkcji stolicy województwa . W kwestii stolicy 
może ratuje nas to, że Częstochowa jest „duchową stolicą Polski” . W rejonie świętokrzyskim 
Kielce są bezapelacyjnie największym miastem . Częstochowa również jest znacząca, ale chyba 
tylko raz w historii była główną siedzibą województwa i to w czasach tzw . „komuny” . Może 
znaczenie ma też tutaj fakt, że nasze miasto znajduje się stosunkowo blisko innych większych 
ośrodków . Tak jak Częstochowa, stolica Świętokrzyskiego opiera się na osi głównej ulicy: w Czę-
stochowie jest nią Aleja Najświętszej Maryi Panny, a w Kielcach – najbogatsza, będąca salonem 
wystawowym tego miasta aleja Sienkiewicza . W centrum Kielc znajduje się coś w rodzaju 
rynku (w Częstochowie rolę taką może pełnić plac Biegańskiego tudzież plac Daszyńskiego) 
– z tym, że kielecki rynek jest starszy i znajduje się tu kamienica z podcieniami oraz okazały 
klasycystyczny pałac . Posiadają też Kielce swój jedyny pod względem znaczenia Teatr im .  
S . Żeromskiego (mieszczący się przy alei Sienkiewicza) oraz Uniwersytet im . J . Kochanow-
skiego, a także to, czego im najbardziej zazdroszczę – Muzeum Narodowe, w którym mieszczą 
się okazałe zbiory malarstwa polskiego (prawdopodobnie szóste pod względem ilości zgroma-
dzonych obrazów w całym kraju) .

Do tych podobieństw trzeba by dodać jeszcze podobne okolice – mianowicie blisko Często-
chowy znajdują się ruiny zamku w Olsztynie, a pod Kielcami są to ruiny zamku w Chęcinach 
(zresztą bardzo do siebie podobne), poza tym Kielce otoczone są ze wszystkich stron Górami 
Świętokrzyskimi, a Częstochowa znajduje się na charakterystycznej Wyżynie (Jurze) Krakow-
sko-Częstochowskiej . Częstochowa posiada natomiast aż trzy (!) linie tramwajowe, czego nie 
uświadczysz w Kielcach . I jeszcze jedno: odnoszę wrażenie, że kielczanie czują się w swoim 

Tomasz „Aztzenty” Barański

KIELCE – MIASTO BLIŹNIACZE?
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mieście „u siebie”, a do tego są dumni, że są właśnie stąd – czego odczuć nie sposób w zakom-
pleksionej Częstochowie! Gdy wszedłem na chwilkę do holu kieleckiego teatru, otrzymałem 
gratis bardzo porządne wydawnictwo dotyczące tej instytucji, z całą jej historią, a choć starałem 
się o podobną rzecz w naszym Teatrze im . A . Mickiewicza – zawsze odchodziłem z kwitkiem!

Tak jak najokazalszym zabytkiem Częstochowy jest Jasna Góra, rolę tę w Kielcach pełni 
Pałac Biskupów Krakowskich – i jemu poświęcony będzie niniejszy tekst . Ten najwspanialszy 
obiekt w mieście, będący główną siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach, jest najcenniej-
szym przykładem polskiej rezydencji z epoki Wazów, zaprojektowanym przez Tomasza Pon-
ciniego (1590-1659), architekta przybyłego do Polski z Italii w 1620 r . na zaproszenie biskupa 
Jakuba Zadzika .

Sam biskup to postać niezwykła . Wywodził się ze zubożałej szlachty, doszedł do najwyższych 
godności, stając się doradcą królów Zygmunta III i Władysława IV . Jako kanclerz koronny 
wraz z innymi sprawował realne rządy w państwie i prowadził rokowania pokojowe ze Szwe-
cją i Moskwą . Ostatnie lata swego życia spędził jako zarządca ogromnej diecezji krakowskiej, 
w obrębie której znajdowały się Kielce – wtedy też zadecydował o wzniesieniu nowej rezydencji 
biskupiej . Pałac pełnił funkcję czasowej rezydencji biskupów krakowskich na najodleglejszym 
terenie ich diecezji – co wyjaśnia jego nazwę .

Czas powstania pałacu to lata 1637-1644 . Wzorce architektoniczne dla tej wczesnobarokowej 
budowli można znaleźć w warszawskich realizacjach z lat 20 . i 30 . XVII w ., między innymi 
w Zamku Ujazdowskim czy Pałacu Kazimierzowskim . Kielecki pałac znajduje się na wzgórzu 
nieopodal kolegiaty . Jest to budynek piętrowy na planie zbliżonym do kwadratu, z wysokimi 
wieżami o ażurowych hełmach, nawiązującymi do tradycji średniowiecznego zamku . Fasada 
zawiera okna obramowane czerwonym piaskowcem . Naroża pałacu i wież ozdabiają rowko-
wania (bonie), zaś ściany pod gzymsem obiega fryz wykonany techniką sgraffito . Część środ-
kową budowli stanowią loggie oprawne od strony dziedzińca w chęciński marmur, którym 
na piętrze odpowiadają wielkie okna reprezentacyjnych sal . Fasadę zdobią kamienne kartusze 
z herbami: biskupa Zadzika (wielokrotnie powtarzane we wnętrzach), Wazów – Orzeł Polski 
ze snopkiem na piersi, a także kapituły krakowskiej – Trzy Korony . Dawniej blisko pałacu stały 
posągi, które miały przypominać o roli, jaką w ówczesnej Polsce odgrywał fundator – biskup 
i kanclerz Jakub Zadzik . Przed pałacem zawsze rozpościerał się dziedziniec reprezentacyjny, 
a z tyłu ogród ozdobno-użytkowy, zwany włoskim .

W 1 . połowie XVIII w . pałacowi nadano cechy rezydencji barokowej typu francuskiego, 
dobudowując ok . roku 1745 skrzydła południowe i północne . Mimo odrębnego przeznaczenia, 
zarówno na parterze, jak i na piętrze część środkową zajmowały sień i izba stołowa . Na niższej 
kondygnacji mieściły się jeszcze pomieszczenia administracyjno-mieszkalne, a na wyższej 
apartament biskupi i pokoje gościnne . Najważniejsze w pałacu jest piętro, gdzie znajdują się: 
sień górna, izba stołowa, a następnie apartament biskupi, skarbczyk i kaplica, a także aparta-
ment senatorski i pokoje prałatów . Sień górna pełniła funkcje reprezentacyjne – podłoga jest 
tu drewniana, ściany gładkie, a strop belkowany, modrzewiowy, bez polichromii . Obecnie obok 
stropu najoryginalniejszym elementem wystroju jest marmurowy portal z 1 . połowy XVII w ., 
prowadzący do izby stołowej . Izba stołowa górna to oficjalna jadalnia (na parterze znajdowała 
się druga przeznaczona dla służby) . Strop belkowy tej sali posiada niezwykle bogatą polichro-
mię: wśród motywów geometryczno-roślinnych przedstawionych zostało 40 scenek alego-
rycznych . Dekoracje te miały pouczać o świecie, o przemijaniu życia i nieuchronności śmierci .

Według siedemnastowiecznych zasad budowania w Polsce, kuchnia mieściła się w oddziel-
nym budynku . Potrawy tam przygotowane przenoszono klatką schodową do sionki, a następnie 
do izby stołowej – w tej zaś za przepierzeniem stał kredens, zamykany drzwiczkami, w którym 
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trzymano zastawę stołową ze szkła i srebra . Ściany pomieszczenia pod stropem obiega malo-
wany fryz z portretami biskupów krakowskich: górny przedstawia 35 poprzedników biskupa 
Zadzika, dolny 16 następców .

Największy jednak podziw wzbudzają dalsze pomieszczenia w układzie amfiladowym 
(co na myśl przywiodło mi widziane we wczesnej młodości podobne pomieszczenia w różnych 
pałacach carów rosyjskich w obecnym Petersburgu) . Ich cudem zachowana autentyczność robi 
niemałe wrażenie . I tak, drugi pokój biskupi pełnił rolę przedpokoju (antykamery) – goście 
oczekiwali tu na przyjęcie przez gospodarza . Ściany pokrywa tkanina brokatowa w kolorze 
karmazynowym . Z dawnego wystroju zachowała się marmurowa oprawa kominka z herbami 
Korab i fragmenty posadzki . Z kolei trzeci pokój biskupi wg pierwotnych zamierzeń miał 
pełnić funkcję reprezentacyjnej sypialni i gabinetu . Ponieważ pokój okazał się zbyt chłodny 
w zimie, sypialnię urządzono w drugiej antykamerze, a omawiana komnata służyła już tylko 
jako gabinet . Pomieszczenie nakrywa strop z malowidłem przedstawiającym scenę „Sądu nad 
arianami w 1638 roku”, wykonanym ok . 1642 roku przez warsztat Tomasza Dolabelli .

Tommaso Dolabella (1570-1650) to jeden z głównych przedstawicieli malarstwa barokowego 
w Polsce na potrzeby królów z dynastii Wazów . Jako nadworny artysta wykonał dekoracje 
w apartamentach na Wawelu oraz szereg portretów rodziny królewskiej . Był także autorem 
obrazów religijnych i historycznych, w tym malowideł przeznaczonych do Zamku Królewskiego 
w Warszawie . Jedno jego wielkie malowidło znajduje się również na Jasnej Górze .

Równie ciekawy jest alkierz pod wieżą . Nazwa oznacza tyle, co kameralny gabinecik, gdzie 
można prowadzić prywatne rozmowy, oddawać się lekturze bądź odpoczywać . Dziś o sie-
demnastowiecznym wystroju pomieszczenia przypomina stiukowa dekoracja na sklepie-
niu z herbem Korab . Pierwszy pokój biskupi to izba przeznaczona dla pokojowych, stąd jej 
mniej reprezentacyjny wygląd . Ważnym elementem z dawnych lat jest tu marmurowa oprawa 
kominka z herbem Łabędź . Sypialnia biskupa Kajetana Sołtyka urządzona jest w stylu póź-
nobarokowym: belkowania zastąpiono tu sufitem gipsowym, zachowały się też fragmenty 
polichromii ściennej . Niezwykle wzruszający jest fakt, iż pomieszczenie to, zawierające m .in . 
ogromne, stylowe łoże, jest w całości takie, jakie było od początku – odczuwa się, że nie jest 
to rekonstrukcja, lecz autentyk, co się bardzo rzadko zdarza . Niesamowity jest też skarbczyk 
z niezliczoną ilością wspaniałych srebrnych naczyń i innych przedmiotów .

I na koniec rodzynek – po przeciwnej stronie izby stołowej znajdowały się równie oka-
załe wnętrza tak zwanego apartamentu senatorskiego, przeznaczonego dla gości świeckich . 
Od czasu, kiedy gościł tu w roku 1661 król polski Jan Kazimierz, a następnie w 1702 r . król 
szwedzki Karol XII, pomieszczenia te nazywano również pokojami królewskimi . I można 
by tak jeszcze wiele, dodam tylko, że jeśli ktoś ma zapotrzebowanie na żywe spotkanie z histo-
rią, powinien pojechać do Kielc! Kto by się spodziewał, że tak blisko można odnaleźć aż tyle! 
Pałac Biskupi w pobliskich Kielcach jest jak dobra muzyka: łagodzi obyczaje .

A teraz mały slogan reklamowy: Jedź do miasta, które ma takie same problemy jak Twoje! 
Z „medalika” stań się „scyzorykiem”!

Wykorzystano przewodniki:
Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, nakładem Muzeum Narodowego w Kielcach, 

Kielce 2012 . 
Kielce – weekend latem i zimą, autor tekstu: Ryszard Garus, Urząd Miasta Kielce, Agencja 

JP s .c . Kielce 2008 .
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SIERGIEJ MOREINO, Śmierć, listy i pięć kolorów, 
przeł . Bogdan Knop, Towarzystwo Galeria Literacka, 
Częstochowa 2020, seria „Biblioteka «Galerii»” . 

Zbiór siedmiu opowiadań, które pierwotnie ukazały 
się w języku łotewskim, a następnie po rosyjsku, cztery 
z nich (w przekładzie Bogdana Knopa) drukowane 
były w polskich czasopismach literackich, w tym dwa 
w „Galerii” . Książka została wydana przy wsparciu Plat-
formy Literatury Łotewskiej przy współpracy z Funda-
cją Państwowej Stolicy Kultury Łotwy, a jej wydanie 
odnotował rosyjski portal translatorski . [BS]

ARKADIUSZ FRANIA, Razem i osobno. O poetach 
(z) Częstochowy, Towarzystwo Galeria Literacka, Czę-
stochowa 2021, seria „Biblioteka «Galerii»” .

Trzecia część książkowego tryptyku o życiu litera-
ckim współczesnej (począwszy od lat 50 . XX wieku) 
Częstochowy, osnuta wokół sylwetek poetów (Tadeusz 
i Wojciech Gierymscy, Waldemar M . Gaiński, Tadeusz 
i Krystyna Biskupowie, Zbigniew Żmigrodzki, Lech 
Szaraniec, Władysław Edward Piekarski), grup litera-
ckich (Bakałarze, C-6”, Pryzmaty, Grupa Literacka im . 
Wł . Sebyły), wydawnictw („Aleje 3” i Częstochowska 
Biblioteczka Poetów i Prozaików) oraz Huty im . Bole-
sława Bieruta . Na napisanie książki Autor otrzymał  
w r . 2020 stypendium Marszałka Województwa  
Śląskiego w dziedzinie kultury . [BS]

WASYL SŁAPCZUK: Nowiutki rower starych bino-
kli, przeł . Bohdan Zadura, Wydawnictwo Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021 .

Niezwykły tomik wierszy znanego w Częstochowie 
poety i prozaika ukraińskiego, w przekładzie rów-
nie dobrze znanego w Częstochowie tłumacza . Wasyl 
Słapczuk w cyklu wierszy stworzył poetycką biografię 
innego ukraińskiego poety i polityka – Pawło Tyczyny . 
Bohdan Zadura zrobił zapierający dech przekład . Ilu-
stracje dołożyła Olga Czyhryk, ukraińska malarka i per-
formerka . Cacko! [BK]
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WOJCIECH KAJTOCH: Mierzeja i inne wiersze, 
Wydawnictwo AUREUS, Kraków 2020 .

Tom wierszy związanego z „Galerią” krakowskiego pro-
fesora, eseisty i krytyka . Tom bardzo osobisty, przej-
mujący . Zawiera wiersze z lat 2014-2020, jeden z nich 
poświęcony Halinie Poświatowskiej . Staranne wydanie 
z ilustracjami Piotra Prażucha . [BK]

WOJCIECH PESTKA: Syrop z kocimiętki, Stowa-
rzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 
2020 .

Monodram . Mocne nawiązanie do Mrożka, który sło-
wami z Tanga pojawia się zresztą w podtytule . Mrożek 
napisał kiedyś sztukę pod tytułem Krawiec, znakomitą 
i profetyczną, jednak podobną w zamyśle do Operetki 
Gombrowicza, która z czasem całkiem ją przysłoniła . 
Syrop z kocimiętki to sztuka na jednego krawca i kilka 
manekinów . Mrożek by się jej nie powstydził . Woj-
ciech Pestka mocno związany z Częstochową, przy tym 
w najlepszej formie . Wydane w cyklu „Książka Duma 
Lublina . Lubelska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich”, tom 11 . [BK]

WOJCIECH PESTKA: MONO # DRAM, Stowa-
rzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 
2020 .

Tom wierszy . Wybór nowszych wierszy pisarza z okolic 
Radomia, bardziej znanego z tworzonej prozy, a może 
nie całkiem słusznie . Od czasu Dziesięciu wierszy dla 
Grosza autor wraca co kilka lat do poezji . Jak zawsze 
dużo ref leksji, dojrzałych żali i mądrości . Wydane 
w cyklu „Książka Duma Lublina . Lubelska Biblioteka 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”, tom 6 . [BK]
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Bartosz Frączek, „Kwiaty dla psa”, 100x80 cm, 2020
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ZAPISKI GALERJANA

Jan Ciesielski

LICENTIA CYBERNETICA

Teraz, z początkiem wieku
(potwierdzą to nawet gejsze),  
nastała moda, obok plików – 
na poezję, szczególnie wiersze .

Wiersz napisać w obecnej erze – 
bez zaklinania się: o zgrozo! – 
wrzucasz garść słów i w komputerze
masz załatwione – prozą .

Dawni wyrobnicy ostrzyli pióra,
szukali weny, natchnienia . . .
Dziś skończona rymów dyktatura!
Wiersze powstają od niechcenia .

To znaczy lekko, z polotem,
bez wysiłku skołatanej głowy,
inwencją myszki, pilotem,
napięcie w sieci – wiersz gotowy .

Autor już tylko uważa
(a tyle przecież jest w stanie),
czy się komputer nie wyraża
słownictwem elit na ekranie .

I głowić się będą, mózg orząc,
abiturienci przyszli:
co też komputer, wiersz tworząc,
miał na myśli???
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Bartosz Frączek, „Tejon meksykański”, 80x80 cm, 2020

Bartosz Frączek, „Nosorożec”, 100x100 cm, 2020

Bartosz Frączek, „Małpa w zaroślach”, 100x100 cm, 2020

BartoBartosz Frączek, „Surykatka”, 80x80 cm, 2020
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Bartosz Frączek, „Wiosenne porządki”, 130x100 cm, 2021
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