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1920
Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na War-

szawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas 
podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem.

Przed chwilą nawiedziłem Radzymin, miejsce szczególnie ważne w naszej historii naro-
dowej. Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce 
w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogę spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohate-
rów tej historycznej bitwy o naszą i waszą wolność. Naszą i Europy. Było to wielkie zwycięstwo 
wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego 
zostało nazwane „Cudem nad Wisłą”. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą na-
rodową. Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu Ser-
cu Jezusa i oddał go pod opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku tym 
wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miejscach tej historycznej bitwy oddali 
swoje życie, broniąc Ojczyzny i jej zagrożonej wolności. Myślimy o żołnierzach, oficerach. My-
ślimy o Wodzu, o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo po ludzku. Wspominamy, 
między innymi, bohaterskiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd, pod 
Ossowem. Dusze wszystkich poległych polecamy Miłosierdziu Bożemu. O wielkim „Cudzie 
nad Wisłą” przez całe lata trwała zmowa milczenia, jak już powiedział ksiądz biskup. Na nową 
diecezję warszawsko-praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzy-
mywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy, jakie 
miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy.

Nie mógłbym stąd odjechać nie wspominając jeszcze jednego ważnego szczegółu. Wielu 
Polaków przybywa do Rzymu, niektórzy odwiedzają też Castel Gandolfo. Kiedy znajdą się w ka-
plicy domowej tej rezydencji Papieża, o dziwo spotkają się tam z freskami na ścianach bocznej 
kaplicy, upamiętniającymi dwa wydarzenia z dziejów naszych, polskich. Pierwszy to obrona 
Jasnej Góry, a drugi to „Cud nad Wisłą”. Jak to się stało, jak do tego doszło? Otóż te malowidła 
kazał w kaplicy w Castel Gandolfo wymalować papież Pius XI, który podczas bitwy warszaw-
skiej, w 1920 roku, był nuncjuszem apostolskim w Warszawie. To jego decyzja, jego inicjatywa 
sprawiła, że Papież Polak zastał tam, w tej kaplicy, dzieje swojego narodu. A w szczególności 
wydarzenia tak bardzo mi bliskie, bo — jak już powiedziałem w Radzyminie — właśnie wtedy, 
w 1920 roku, gdy bolszewicy szli na Warszawę, wtedy się urodziłem. W każdym razie wiem, że 
wobec tych, którzy polegli w bitwie o Warszawę, w „Cudzie nad Wisłą”, zaciągnąłem szczególny 
dług wdzięczności. I to chciałem wam powiedzieć, a raczej wyznać tu właśnie, w waszej nowej 
diecezji, warszawsko-praskiej, gdzie znajduje się Radzymin i gdzie są ślady tego olbrzymiego 
wysiłku żołnierzy, oficerów, generałów, Marszałka. Wszystko to razem jest tam wpisane, w te 
mogiły, które po nich pozostały.

ŚW. JAN PAWEŁ II
(słowa z Pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku)
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OD REDAKCJI

Czekaliśmy na ten rok! Taki „okrągły”, znamienny, przełomowy. No i mamy! Ciszę i martwo-
tę. Strach i niepewność, jakby na przekór pysze człowieka, który już wszystko potrafi i wszystko 
może. I ponoć niczego się nie boi i do tego – zawsze jest młody (bo jest tego wart)! Ten problem 
analizuje ks. Prof. Jerzy Szymik w eseju „Epidemia”. Stulecie urodzin Jana Pawła II i stulecie Cudu 
nad Wisłą, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, pomijając już nawet setną rocznicę urodzin Leopolda Tyrmanda, znakomitego kontesta-
tora stalinizmu w żółtych skarpetach. Wszystkie te wydarzenia wydarzenia muszą odbywać się 
bez braw, wielkich zgromadzeń i koncertów, bez żywiołowej radości, na którą w istocie zasługują. 
Czy to dobrze? Inaczej. 

Wskutek pandemii koronawirusa tak wiele spraw musiało przenieść się z „realu” na „online”, 
zamieszkać wyłącznie w naszych umysłach, sercach. I w naszych sumieniach! To z pewnością lek-
cja pokory i czas na głębszą spokojną refleksję. W zamian za ryzyko choroby otrzymaliśmy wielki 
dar: czas! Wartość, której prawie każdemu brakuje. Wolno więc nadrabiać różne zaległości. Wolno 
też czytać, na przykład nowy numer ALMANACHU PROWINCJONALNEGO. Nasz półrocznik 
żyje, ciesząc się powtórnym, tym razem dwuletnim grantem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Pismo nie przerywa działalności, bo wciąż artyści słowa - poeci, tłumacze i naukow-
cy – tworzą i Racibórz bywa na liście ich preferencji. Do ALMANACHU powrócił wachlarzem 
wierszy Ernest Bryll, pozyskaliśmy też przychylność profesora Andrzeja Nowaka, który publikuje 
ważny tekst na temat czasów powstania listopadowego. Taki gość w numerze to wielki zaszczyt, 
a także ogromne zobowiązanie.

Wypuszczamy raciborski półrocznik w Polskę, niczym butelkę do oceanu. Jako pamiątkę 
czasów epidemii, jako znak naszej humanistycznej nadziei!

2020
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JAN ZAHRADNÍČEK

Na uvítanou

 Jak Bohu
 nesmírně mi záleží na tom
 abys přišel a zkusil to ještě jednou
 s životem
 když nám se to málem nepodařilo
 a jak trosečníci vyhlížíme netrpělivě
 až vystoupíš z temného brodu vod matečných 
 tak plničky budoucnosti

 Nevybral sis nás 
 ani se tě neptali tam na druhé straně
 zda souhlasíš s tímto přistáním
 Tvá dychtivost být
 mocnější mrákotných ukolébavek nezrozených
 nemohla se už dočkat slastného ztroskotání
 a snad že nějaká hvězda zhasla
 ty ses rozsvítil...

 Jaro je právě na odchodu, hodiny bijí, přicházíš,
 jak v této chvíli je jich právě tolik na odchodu
 jak v této chvíli jich právě tolik přichází
 Však mezi všemi
 jsi zrovna ty a nikdo jiný
 jediný
 nezaměnitelný s kýmkoli, kdo kdy projde
 branou narození
 a příboj hlíny ho spláchne zas

 Od prvopočátku
 byla pro tebe připravována chvíle tato
 plod vesmíru na spadnutí
 a teď už ani nejvzdálenější hvezda se bez tebe neobejde
 Poneseš své jméno které tě přetrvá
 a kterým budeš jednou zavolán
 poneseš si domovské právo ráje
 do všech svých dní

 Čekají na tebe, čekají na člověka
 neb více než potopy a více než ocel krutá
 nohy dětské jak nohy apoštolů
 tvář země hnětou
 k podobě nové, po níž se stýská všem
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Na powitanie

 Podobnie jak Bogu 
 niezmiernie zależy mi na tym
 żebyś przyszedł i zmierzył się raz jeszcze
 z życiem
 choć mogło się to nam nie wydarzyć
 jak rozbitkowie wypatrujemy niecierpliwie
 aż wyjdziesz z ciemnego brodu wód macierzystych
 pełniusieńki przyszłości

 Nie wybrałeś nas
 ani nie pytano ciebie tam po drugiej stronie
 czy zgadasz się na to przybycie 
 Twoja żądza bycia
 mocniejsza od mrocznych kołysanek nienarodzonych
 nie mogła się już doczekać słodkiego rozbicia
 i choć może jakaś gwiazda zgasła
 ty zapłonąłeś…

 Wiosna właśnie odchodzi, zegary biją, przychodzisz
 w tej chwili gdy tylu ich właśnie odchodzi 
 w tej chwili gdy tylu ich właśnie przychodzi 
 Bo przecież wśród wszystkich
 jesteś właśnie ty a nie kto inny
 jedyny
 niezamienialny z kimkolwiek, kto przejdzie
 przez bramę narodzin
 i przypływ gliny spłucze go znowu

 Od prapoczątku
 była dla ciebie przygotowywana ta chwila
 opadający owoc wszechświata 
 a teraz już nawet najodleglejsza gwiazda bez ciebie się nie obejdzie
 Poniesiesz swoje imię, które cię przetrwa
 i którym zostaniesz kiedyś zawołany
 poniesiesz prawo domicylu prawo raju
 przez wszystkie swoje dni

 Czekają na ciebie, czekają na człowieka
 albowiem bardziej niż potop i bardziej niż stal okrutna
 nogi dzieci jak nogi apostołów
 twarz ziemi ugniatają
 w nową formę, za którą tęsknią wszyscy

Z tomu Rouška Veroničina, (Chusta Weroniki)
Przełożył Andrzej Babuchowski
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ERNEST BRYLL

Wzięło cień mój do przenicowania

Wzięło cień mój do przenicowania
Cerowania, prania. Dlaczego?
Bo się tak bardzo złachmanił
Że nie mam cienia swego

Braknie wprawy tak stać bez podstawy
Póki durno, chmurno – Nie ma sprawy
A tu z nieba blask – Trzeba udawać
Że masz cień i to w taki dzień.

O czym tu gadać, gdy się spotkamy

O czym tu gadać gdy się spotkamy
Po wielkim niespotykaniu
Rozpakujesz tobołki z brudami
I zaczniemy czas oglądania

Choćby koszuli rozdartej okropnie
W bitwach ponoć, krwawe ma znamiona
Tak się wierzyło. A tu ani kropli
Czy ma być odrzucona?

Tyle zdrady a niknęły ślady
Tyle powodów a nie ma dowodów
Były blizny na skórze – Ale w tej podróży
Zamazało się w brudnej walizce
Nie pasuje, niebliskie, nie da się założyć
Na grzbiet, przez łeb
Jest jeszcze gorzej

WIERSZE
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Czy…

Czy zmykam w miłosierdzie? Może w tej gęstwinie
Przebaczenia mimo osądzenia
Nie zginę. Tam chyba go nie ma
Bo Książę ciemności wędruje najprościej
Od zdarzenia do potępienia

Jego – mówią – blask bez jasności
I logicznie posłuszna ziemia

Ale tu – w splatanym buszu
Bezpiecznie mogę się ruszać
Tu, w niewiadomym: - Czemu przebaczone?
Być może otworzone jest nam w lepszą stronę

Tylko strach iść dalej. Bośmy już poznali
Siebie do rdzenia. A musisz wyjść z cienia
Z gęstwiny niejasnej w jasność

Kto tam czeka na mnie jak jastrząb?

Ze strachu się trzęsę jak myśli zajęcze
Tyle. Ni mniej ni więcej.

Fotografia ślubna

Weszli w miłości krajobraz – jak w obraz
O twardych ramach
Nie była im znana
Ta pułapka
Wiszą na ścianach
On kochany, ona zakochana

Żyli chyba szczęśliwie – Bo ramy 
Dla obrazu – szeroko przydano
Taka przestrzeń że aż powietrze
Wycieka na szarą ścianę

Potem miejsca na miłość nie było
Jakoś się ramy ścieśniły
O kawałki ich ciała, co zbyt wystawały
O cień oddechu o kroplę uśmiechu

Trwają w ramach on sam, ona sama
Jak echo
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Młoda gwardia

Udajemy, że o tym nie wiemy
Ale tą samą drogą po tej samej ziemi
Idą obok
Których 
Wciąż nie poznajemy

Jak skrzydła nastawiamy na wiatr swoje uszy
Słyszymy co się dzieje za górą, za morzem

Ale ich słyszeć nie chcesz; nie możesz
Choć się ocierają o nas, chociaż szarpią
Naddarte sukno naszych szyneli zimowych
I też włos wyskubany na czapie futrzanej
Co ją na łbie mamy nasadzoną twardo

Bo my, jak młoda gwardia idziemy z pogardą
Śmierci
Ślepo i głucho
Nie chcąc ich wysłuchać
Cóż, że ta zmarła armia dalej woła nas
Tą samą drogą drogą biegnie.
Ich czas nie nasz czas

Są nam zawsze obcy
Choć ich
Dobrze znasz
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Raport ( Ojczyznę jaką..)

Ojczyznę jaką nie jest, nie była, nie będzie
Ciągle kochają z krwawą nienawiścią
Nie zmieści się w legendzie
A i w faktach – ściśle

Zresztą jakie tam fakta? Sfałszowane akta
Tu zabiorą, tu dadzą, tam zdradzą
Tacy sąsiedzi, że nie wiesz gdzie siedzisz

Dawniej chociaż się śniło. Teraz im ubyło
Nawet sennej mary. Nie dasz wiary
Jak wiara im ugniła

Czy radzę cos w raporcie moim? Tak. Przeczekać
Bo kraj ich jak umarły – w śmierć nie wierzy, zwleka
Na chwilę ożywa
Lecz czy to prawdziwe
Wskrzeszenie Łazarzowe? – O tym nikt nie myśli

Chcą żyć w życiu najściślej
I przez to sumienie
Zagłuszają liczeniem
Lecz te obrachunki
Marnie udane. Bo wszystko sprzedane
Od widnokręgu aż po horyzonty
Rachują niby prosto – ale się zamącił
Nieboskłon ponad nimi

Jak jest? Zobaczymy
Póki co, niechaj płyną w błotnistej powodzi
Pod niebios głębiną
Czy się co narodzi
Czy do końca umrze?

O to właśnie chodzi
Nam stać, patrzeć i czekać a błota nie grodzić
Niech jak chce sobie płynie
Aby w nasze imię
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Tam za nocą…

Tam za nocą poranek czeka jak duszyczka
Co się obleka niepewnie w ciało
Czy się urodzi, czy przy tym wytrwa
Przeciśnie przez szczelinę. Co się będzie chciało?

Ale jakoś wyłazi słoneczko skrwawione
Spłaszczone jak główka niemowlaka. Takie
Czekane lecz opuszczone

Pod horyzontem, co rozłożony
Nad polem niezbyt równo wygolonym
Główka słoneczka łapie pierwszy oddech
Głęboko w sobie

Podśmierduje.

Podśmierduje. Olbrzymy nażarte
Aż do rozpuku imperiów – strawiły
Co nie do strawienia. Nabierają siły 
Czochrają skołtunione
Żartując nie na żarty

Zaraz uwalą się na tę stronę
Gdzie nasze pole. Nasze niedole
Miękko porosły trawą – A nawet
Stratowane już odbudowane

Podśmierduje. Będzie przywalone 
Wszystko nisko. Jest objawione
Żwawo ich spaśne prawo

A widnokręgi dla nas dotąd tak łaskawe
Już się zaciskają – Wielce przerażone
Pod same gardło nawet

Podśmierduje. Jedni udają:
Nic nie czują. Inni uciekają
Nos zatykając
Niewiele zostaje
Czasu
Tak sprawy się mają

21 marca 2015
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Przyszła Matka Boska…

Przyszła Matka Boska – Noc przed sobą niosła
Jak parasol. Szafirowy i w gwiazdy
Takie jak marzył każdy. I nad naszą wioską
Postawiła. Więc noc wyrosła
Jak ogromne drzewo. Aż po niebo
Od ciebie miła do mnie. A my nieprzytomnie
Wspinaliśmy się z gałęzi na gałąź
I zrywali, co dla nas zostało
Z owoców nocy. Do słodkiej niemocy

Jadło się co popadło
Tak zajadle
Aż nie mogłeś się wspinać

- To nie nasza wina
Wołaliśmy. Z nieba spadaliśmy
Znowu do domów naszych – znikomych
Ale cali. Spali do białego rana
Bo Twój parasol Pani jak niebo osłaniał
Kogo ? Nas, przytulonych słodziutko do marzeń

Bo przecież wszystko może się wydarzyć
I na większe niedole z większym parasolem
Przyjdziesz Matko. Staniesz na straży
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Jak to przy nadziei

Powolutku, do skutku. Jak to przy nadziei
Idzie się ile możesz. A i trochę dalej
Dziecko trzeba ocalić. Powicie
Nie w domu. Takie życie

W obłoku suchym jak w ciszy
Maria słucha
I słyszy
Oddychanie wieczności całej
W serduszku małym
Ono niecierpliwie
Czeka narodzenia, zobaczenia
Powitania na świecie nieznanym
Ma nadzieję. Na co? Na Betlejem
Przez władzę nakazane

Powolutku aż do skutku – poboczami
Józef prowadzi Marię. Bo dłużej nie mogła
Na grzbiecie osła. Droga taka podła
Ludzie gnani rozkazami. Wędrują
Gdzie muszą

A Maria czuje
Jak się – porusza
Nadzieja
Boleśnie
Wiatr kurzem wieje

Aby nie za wcześnie
Nie poronić

W obcej stronie
Maria przy nadziei
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KS. JERZY SZYMIK

„Nie ulękniesz się (…)
zarazy skradającej się w mroku,

ani moru niszczącego w południe. (…)
(…)

Bo rozkazał swoim aniołom,
(…)

Będą cię nosili na rękach,
abyś stopy nie uraził o kamień”

Psalm 91(90)

„wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: 
‘Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane:

 Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, 
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień’. 

Odrzekł mu Jezus: ‘Ale jest napisane także: 
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego’”.

Mt 4, 5-7

Kara Boska?
Czy pandemia koronowirusa jest karą Boską za ludzkie grzechy? Ponoć teza taka pojawiała 

się w homiliach i opiniach, zresztą w kilku różnych wersjach. Na to z kolei ruszyli tezy tej oponen-
ci, przekonując, że stoi za nią nieewangeliczny obraz Boga, że prawda wiary iż Bóg „za złe karze” 
jest co najmniej przesadzona, że żyjemy w epoce Miłosierdzia Bożego, którego nie można „rów-
noważyć” Sprawiedliwością Bożą itp. itd. W toczącej się na ten temat debacie widać (słychać) wy-
raźną przewagę emocji, zacietrzewienia i tzw. opcji (światopoglądowych, jeśli nie politycznych) 
nad biblijno-teologiczną głębią zagadnienia. Przynajmniej w tych kilkunastu głosach, do których 
miałem dostęp.

Dlatego warto do niej wprowadzić refleksję J. Ratzingera/Benedykta XVI. Pochodzi ona 
z rekolekcji, których Kardynał udzielał księżom ruchu Communione e liberazione w 1986 roku 
w Collevalenza, we Włoszech. Ratzinger mówi/pisze tu – w cytowanym niżej fragmencie tam-
tych rekolekcji - prawie dokładnie na interesujący nas temat. I to jak mówi/pisze... Posłuchajmy: 

„Roztoczona w Apokalipsie św. Jana wizja historii przedstawia największe możliwe przeci-
wieństwo wiary w ciągły postęp, jakie tylko można sobie wyobrazić. O ile bieg historii zależy 
od ludzkich decyzji, jawi się on w tej wizji jako ciągły powrót epizodu budowy wieży 
Babel. Ludzie próbują wciąż na nowo, za pomocą swoich możliwości technicznych, konstruować 
most do nieba, czyli o własnych siłach uczynić się Bogiem. Próbują dać człowiekowi ową całkowitą 

EPIDEMIA. 
LUDZKA FURIA  
I BOSKA RĘKA
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wolność, owo nieograniczone zdrowie, nieograniczoną władzę, jawiącą mu się jako istota boskości, 
którą chciałoby się sprowadzić z nieosiągalnej wysokości Całkiem-Innego do własnej egzystencji, 
‘przyprowadzić z powrotem’. Te próby, które zawierają ludzkie działanie w historii we wszystkich 
okresach, opierają się jednak na nieprawdzie, na ‘nakładaniu prawdzie pęt’ („nakładanie prawdzie 
pęt” dokonuje się „przez nieprawość”, wyjaśnia św. Paweł, Rz 1,18): człowiek nie jest Bogiem, 
lecz jest skończoną i ograniczoną istotą i nie może przez żadną władzę, jakakolwiek by 
ona nie była, sam siebie uczynić tym, czym nie jest. Dlatego wszystkie te próby muszą, niezależnie od 
tego, z jakim rozmachem mogą się zaczynać, kończyć się upadkiem: ich podstawa nie daje oparcia.

Apokalipsa zna jednak obok tego jednego czynnika historii – a są nim owe syzyfowe starania 
sprowadzenia nieba na ziemię – drugą siłę w historii: rękę Boga. Pierwszoplanowo jawi się ona 
jako karząca, ale Bóg nie stwarza cierpienia i nie chce nędzy swojego stworzenia. Nie jest Bogiem 
zawistnym. W rzeczywistości ręka ta jest siłą przeciwko mocy budowanego na nieprawdzie, sa-
mowyniszczającego działania, która jednakże daje historii nadzieję: ręka Boga przeszkadza 
człowiekowi w ostatecznej realizacji samozagłady. Bóg nie pozwala na zniszczenie 
swojego stworzenia. To jest sens Jego działania przy budowie wieży Babel (pomieszanie języków 
i rozproszenie ludzi) i we wszystkich przytoczonych w Apokalipsie ingerencjach. To, co się tu 
przedstawia jako boską karę, nie jest sztucznie nałożonym z zewnątrz biczem, lecz 
urzeczywistnieniem wewnętrznej prawidłowości ludzkiego działania, które prze-
ciwstawia się prawdzie, a tym samym skłania się ku nicości, ku śmierci. ‘Ręka Boga’, 
która objawia się w wewnętrznym sprzeciwie istnienia wobec swojej własnej zagłady, uniemożliwia 
podążanie ku nicości, zanosi z powrotem zabłąkaną owcę na pastwisko istnienia, na pastwisko mi-
łości. Nawet wtedy, gdy to bycie wyjętym z wyszukanego przez siebie krzewu cierniowego i bycie 
zaniesionym z powrotem sprawia ból, jest jednak aktem naszego zbawienia, wydarzeniem, które 
daje nam nadzieję. I któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki Boga, która chwyta człowieka za 
najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii zniszczenia i jego perwersji i uniemożliwia mu pójście dalej?

W Apokalipsie widać zazębienie między pozornym ‘pesymizmem’ a radykalną nadzieją. I do-
tyczy to rozległej wizji całości dziejów. Apokalipsa jest bardzo daleka od obietnicy ciągłego postę-
pu; nic też nie wie o jakiejkolwiek możliwości urządzenia samym własnym ludzkim działaniem 
raz na zawsze szczęśliwej i definitywnej formy społeczeństwa. Mimo to, albo właśnie z powodu 
tej odmowy wobec irracjonalnych oczekiwań, jest ona księgą nadziei.

Apokalipsa mówi ostatecznie o tym, że ludzka historia, mimo wszelkich okropno-
ści, nie zatonie w nocy samozagłady; Bóg nie pozwoli jej wyrwać ze swoich rąk. 
Boże sądy, wielkie cierpienia, w które ludzkość się zanurza, nie są zagładą, lecz służą ratowaniu 
ludzkości. Również w czasie ‘po Auschwitz’, po tragicznych katastrofach historii, Bóg pozostaje 
Bogiem; pozostaje ze swoją niezniszczalną dobrocią dobry, pozostaje Zbawicielem, w którego rę-
kach niszczące i straszliwe dzieło człowieka zostaje przemienione przez Jego miłość. Człowiek nie 
jest jedynym aktorem historii i dlatego śmierć nie ma w niej ostatniego słowa. Fakt, że jest tu 
jeszcze Inny działający, pozostaje jedyną, mocną i pewną kotwicą nadziei, która 
jest mocniejsza i bardziej realna niż wszelkie okropności świata”1.

Tyle Ratzinger.
Oto prawdziwa teologiczna głębia i maestria. Oto prawdziwa teologia nadziei na każdy czas, 

także na czas globalnej pandemii. Bo „któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki 
Boga, która chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii znisz-
czenia i jego perwersji i uniemożliwia mu pójście dalej?”

1 Moje są tu tylko: tytuł, wytłuszczenia, skróty w tekście, wyjaśnienia w nawiasach, kilka zmian w tłumaczeniu. Całość dostępna w: 
J. Ratzinger, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – Chrzest – Naśladowanie (Opera omnia, t. IV), red. K. Góźdź, M. Górecka, 
tłum. R. Biel, M. Górecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 390–391.
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Demiurg czy Ogrodnik. De aesthetica
kłamią.
Nie jest prawdą,
że trzeba przeżyć trzy rozwody,
kilka wejść do i wyjść z AA oraz konać
na syfilis i podobne, by
złapać istotę życia za pysk
piórem, pędzlem, smyczkiem, dłutem,
kamerą, ochrypłym od tequili głosem,
roztrzęsionymi od kokainy palcami.
Nieprawda.

Istnieje stara jak Bóg ścieżka
verum, bonum, pulchrum,
na której da się spotkać
przebite światłem liście w sierpniowe popołudnie,
starego katolickiego księdza o miłosiernych oczach,
kobietę, milczenie zamiast zgiełku,
cierpliwość zamiast rewolucji.
Istnieje piękno, które jest dobre i tym samym prawdziwe.
Istnieje kalokagathia
a życie ma nie tylko pysk.
Można je wziąć za rękę, objąć,
Niekoniecznie trzeba je złapać, może być wolne.
Życie ma twarz.

WIERSZE
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Ogrodnik wie,
że bezgraniczna jest jedynie wdzięczność,
reszta musi mieć granice.

Ogrodnik wie,
że poprzestawać na małym
jest największym z jego zadań
i że nie wolno mu prześlepić całości,
unikać cierni, bać się ran.

Ogrodnik wie,
że nie jest panem jutrzenki,
a jedynie stróżem poranka,
tragicznym, jak przystało
człowiekowi.

Ogrodnik wie,
że zdumienie i zachwyt są warte świtu,
którego różowe zorze
wstają po jego nocy, 
lecz nie z jego mocy,

że przegra i wygra z tego samego powodu,
tym samym ruchem pokory serca

i nie dba o to
Pszów, 13–24 sierpnia 2018 r., 20 lutego 2020 r.
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Dolores O’Riordan
YouTube pamięta.

Oto
The Cranberries na Woodstock 1994.
Dzieci spłodzone w tę noc od lat są na
heroinie. 23-letnia Dolores O’Riordan 
śpiewa Dreams. Życie wzbiera i tryska 
z niej jak krew z przebitej tętnicy. 
Chwilo trwaj.

Właśnie.
Kilka procent z tamtego koncertu nie 
żyje z przedawkowania, reszta w korporacyjnych 
chomątach. Jest i trochę bezdomnych. Wszyscy za
starzy na start upy. Część pije, odreagowując irlandzki 
cud gospodarczy i wygrane referenda. Pozostali leczą 
raka prostaty i menopauzalne komplikacje. Dolores 
próbowała leczyć zaburzenia afektywne dwubiegunowe, 
zanim w wieku 46 lat (2 razy 23) nie utonęła w hotelowej 
wannie. Przed papieżami śpiewała. Troje dzieci, separacja.

Kiedy się ją ogląda i słyszy live in Paris 1999,
ma się pewność, że jest nieśmiertelna,
że nic się nie może przydarzyć nam,
rozwibrowanym, wiecznym, w spazmach
szczęścia i plamach tatuaży. Mamy 20 lat,
nasze blood, sweat and tears jeszcze nie płyną
strumieniami, na razie to tylko celtycki rock,
wonny maj, grunge. Trwa letni semestr, nie wiemy,
że tańczymy ostatnie pogo naszego życia
a za parawanem muzyki już ostrzą nożyce
na każdy z naszych dredów.

Nasze dziewczyny wędrują na ramionach
koncertowego tłumu, nasza egzaltacja sięga
koron drzew wokół stadionu, na których już
pierwsze liście żółkną, marzą o zimie i ziemi.

Właśnie, Dolores, 
czy twoje dreams się spełnią?
Czy coś cię uratuje?
Może różańce twoich ciemnych 
przodków przy kopaniu torfu?
Może ten ciemny krzyż
na twoim prawym przedramieniu?

Katowice – Pszów, 6 maja 2019 r. – 29 stycznia 2020 r.
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Porta moravica. Ostře sledované vlaky
„Chrystus 
jako sprawca ducha europejskiego (…) 
został wzięty w nawias (…) 
nawet postawiony poza nawias”
Jan Paweł II, Warszawa, Park Agrykola, 9 czerwca 
1991 r.

w majowy poniedziałek, dzień po eurowyborach,
w czeskim pociągu gratisują pasażerom „Lidové 
Noviny”, nezavisly denik založeny 1893.
Czytam,
 
że milenci z Verony, Romeo a Julie sou
přece teenageři, czyli

że młodość musi się wyszumieć i ma do tego
pełne prawo. I

że we wczorajszych wyborach do europarlamentu,
populistům nestačil dech, na szczęście
dla wszystkich ludzi przyzwoitych,
czyli

że dla Europy nejhorši scénař se nenaplnil
i jednak nacjonalizm nie rozłoży jeszcze
tak pięknie złożonej z sześciu barw europejskiej
tęczy. I

że chwała Skandinávcim a nĕmeckym Zelenym,
na pohybel Polsku a Mad’arsku, zaś Le Penová
s Matteem Salvinim – do liberalnego piekła. I

że wszyscy oni do otchłani, a niektórzy
do limbo, w niebyt. Czytam i rozumiem,
 
że na tym właśnie wisicie, o niezawiśli:
proletariusze wszystkich krajów łączcie się. I
 
że to pociąg pod specjalnym nadzorem,
że to czeski film w czeskim vlaku.

Katowice – Warszawa, 28 maja 2019 r.

Wiersze z przygotowywanego do druku tomu pt. „Ogród”
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Kaligrafia biblijna
Mój dziadek Antoni (1901-1985), górnik, w niedzielne 
popołudnia przepisywał wiecznym piórem marki peli-
kan Ewangelię św. Jana.. W dużym zeszycie, wolno i sta-
rannie kreśląc litery niebieskim atramentem, ćwicząc 
w ten sposób nie tylko piękno pisma. Tym wierszem 
chcę oddać hołd jemu i jego życiu oraz przedłużyć ro-
dzinny zwyczaj biblijnej kaligrafii

w krainie szakali mnie starłeś
i okryłeś mrokiem,
z wielkiego jestem ucisku

otrę z twoich oczu każdą z łez

woda mi sięga po szyję,
trafiłem na wodną głębinę
i nurt mnie porywa ze sobą

wyprowadzę ciebie z morskiej głębiny

skarć dzikie zwierzę żyjące w sitowiu,
stada byków. Zmęczyłem się krzykiem
i ochrypło mi gardło, osłabły mi oczy
od wypatrywania Ciebie

wysyłam siedmiu aniołów:
grad i ogień, pomieszane z krwią,
spadną na ziemię. I trzecia część
morza stanie się krwią

usłyszałem orła lecącego przez środek
nieba, mówiącego donośnym głosem:
biada, biada, biada. I spadła z nieba 
wielka gwiazda, a imię gwiazdy Piołun

badasz moje serce, ono jest z Tobą.
Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz

jakiś jeździec na koniu kasztanowatym
stał wśród mirtów w dolinie
a za nim konie kasztanowate, kare i białe

Siedzący na koniu białym,
odziany w szatę skąpaną we krwi
z płomieniami w oczach,
z diademami na okolonej 
cierniami głowie:
pociesz mnie na nowo.

Katowice – Pszów, maj – sierpień 2019 r., luty 2020 r.
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ANDRZEJ NOWAK

Powstanie, zwane listopadowym, wybuchło 29 listopada 1830 roku, ale trwało nie tylko do 
końca tego miesiąca, lecz do października roku następnego. Doprowadziło do największego starcia 
militarnego w Europie od czasu wojen napoleońskich, zwanego wojną polsko-rosyjską roku 1831.

Można zobaczyć to powstanie jako ogniwo w łańcuchu podobnych wystąpień, jakie przeto-
czyły się przez Europę od 1820 do 1833 roku: od politycznych rebelii w Italii i Hiszpanii, poprzez 
najdłuższe, skuteczne powstanie Greków przeciwko imperium osmańskiemu, powstanie deka-
brystów w Rosji w 1825, wystąpienia kręgów liberalnych w niektórych krajach niemieckich (m.in. 
w Brunszwiku, Lipsku, Dreźnie), aż po wspomniane przed chwilą przewrót lipcowy 1830 roku 
w Paryżu i następujący po nim bunt Belgii przeciwko panowaniu Wilhelma Orańskiego, a później 
jeszcze zamieszki społeczne w Anglii, toczące się wokół ograniczonej reformy prawa wyborczego 
w 1832 roku. Choć niektóre z tych wystąpień (w tym polskie powstanie) przybierały nazwę „re-
wolucji”, żadne jednak nie było tak radykalne społecznie czy ustrojowo, jak rewolucja francuska lat 
1789-1794. To były wystąpienia przeciw konserwatywnemu status quo, w których, tak jak w pol-
skim przypadku, łączyły się (i rywalizowały między sobą) nurty liberalne z bardziej radykalnymi. 
Jak zauważył najwybitniejszy badacz XIX wieku, Stefan Kieniewicz, polskie powstanie było wśród 
wszystkich tych ruchów najbardziej narodowe i romantyczne.1 Francuska rewolucja lipcowa, włoski 
karbonaryzm czy dekabryści w Rosji – nawiązywali niewątpliwie do różnych nurtów Oświecenia, 
podobnie jak ruchy liberalne w Niemczech przed 1830 rokiem. Powstanie listopadowe rozpaliło 
się w atmosferze podgrzewanej już niewątpliwie romantyczną gorączką. Hasła narodowe, walki 
o niepodległość od zewnętrznej dominacji, podnosiło włoskie Risorgimento, naturalnie także Gre-
cy przeciw Turcji, w pewnym sensie pobrzmiewały one w ruchu liberalno-narodowym w krajach 
niemieckich, pojawiły się również nad nieznaną wcześniej wspólnotą polityczną Belgów. W Polsce, 
ze względu na świeżą pamięć utraconej niepodległości i żywe tradycje walki o jej odzyskanie, te 
hasła były jednak niewątpliwie najsilniejsze. I, jak już to zaznaczyliśmy na wstępie, uderzały naj-
głębiej w podstawy geopolitycznej struktury porządku europejskiego po kongresie wiedeńskim. 
Zwrócone przeciwko dominacji Rosji nad większością ziem dawnej Rzeczpospolitej, powstanie 
zagrażało także potencjalnie pozostałym dwóm mocarstwom rozbiorowym, to jest Austrii i Pru-
som. To czyniło jego cel – odzyskanie niepodległości dla Polski – najtrudniejszym do osiągnięcia. 

Ferment polityczny, przez który przechodziła Europa w roku 1830, dawał jednak nadzieję, 
że w nim właśnie zrodzić się może międzynarodowa szansa na podważenie owego status quo, 
który wykluczał niepodległość Polski. Powstanie nie wybuchło jednak w oparciu o kalkulację 
geopolitycznych szans. Było raczej swoistym odruchem znacznej części młodego pokolenia pol-
skiej, najczęściej mniej zamożnej, szlachty oraz inteligencji. By ów odruch zrozumieć trzeba na 
powstanie listopadowe spojrzeć tak, jak patrzyli jego inicjatorzy, nie tylko w kontekście sytuacji 
międzynarodowej, ale także w perspektywie pamięci o poprzednich polskich powstaniach i wal-

1 Stefan Kieniewicz, Powstanie listopadowe na tle ruchów rewolucyjnych w Europie, in: Powstanie listopadowe 1830-1831. Geneza, uwa-
runkowania, bilans, porównania, eds. Jerzy Skowronek, Maria Żmigrodzka (Wrocław: Ossolineum, 1983), 279-286.

OD POWSTANIA DO 
PANDEMII: DOŚWIADCZENIA 
POLSKIE 1830-1831



kach o niepodległość, w których brali udział ich ojcowie, dziadkowie i pra-
dziadkowie. Nieprzerwana ciągłość i siła tej tradycji, utrwalanej w pamięci ro-
dzinnej i zbiorowej, były ważnym czynnikiem, pobudzającym do wznowienia 
walki. Twórcy i uczestnicy powstania 1830 roku nawiązywali świadomie, także 
w uroczystościach i symbolice tworzonej w czasie jego trwania, do konfederacji 
barskiej, powstania kościuszkowskiego, Legionów Dąbrowskiego i wspomnień 
o nadziejach wiązanych niegdyś z walką polskich żołnierzy u boku Napoleona. 

Powstanie nie było jednak tylko kontynuacją. Przyniosło w swej dynamice 
istotną zmianę, której warto – ze względu na jej wpływ na całą dalszą historię 
Europy Wschodniej – przyjrzeć się dokładniej. Ruszając do akcji wieczorem 29 
listopada, grupka spiskowców liczyła na to, że zdołają złapać czy zabić wielkiego 
księcia Konstantego jako symbol zniewolenia Polski przez Rosję. To się nie udało. 
Konstanty uciekł ze swojej siedziby, Belwederu, w przebraniu kobiecym. Udało 
się natomiast opanować Arsenał, przy pomocy zrewoltowanych mieszkańców 
uboższej części warszawskiego Starego Miasta. Idąc przez miasto, powstańcy 
próbowali pozyskać do powstania napotykanych po drodze wyższych ofice-
rów wojska polskiego. Opornych – zabijali (tej nocy zastrzelono 5 generałów). 
Konstanty liczył, że powstanie upadnie samo i nie rzucił od razu stacjonujące-
go w Warszawie wojska rosyjskiego do walki z nielicznymi jeszcze grupkami 
zorganizowanych spiskowców. Okazało się jednak, że kiedy tylko wiadomość 
o rozpoczęciu walki w imię niepodległości dotarła do jednostek polskich, rozlo-
kowanych tak w Warszawie, jak i w jej sąsiedztwie, większość z nich, zazwyczaj 
pod wpływem młodszych oficerów, przyłączyła się do powstania. 

Jego inicjatorzy nie pomyśleli jednak o sformowaniu rządu. W tym sensie 
na pewno nie byli rewolucjonistami. Liczyli na to, że rząd stworzą przedstawiciele 
starych elit patriotycznych, jak Czartoryski czy Niemcewicz, do których dołączy 
nauczyciel młodzieży –Lelewel. Konstanty wycofał się ze swoimi oddziałami 
pod Warszawę. Inicjatywę przejął książę Ksawery Drucki-Lubecki, który chciał 
pokojowo zlikwidować powstanie. Już 1 grudnia zwołał rząd Królestwa (Radę 
Administracyjną), zapraszając także Czartoryskiego i Niemcewicza. Wspólnie 
wysunęli bardzo popularnego w społeczeństwie, 60-letniego generała Józefa 
Chłopickiego na dowódcę wojska polskiego. Chłopicki, tak jak Lubecki, chciał 
jak najszybszej ugody z carem Mikołajem. Uznawał, że niespełna 30-tysięczna 
armia Królestwa Polskiego nie ma najmniejszych szans w starciu z Rosją, któ-
ra może wystawić 10-krotnie większą armię. To był moment, kiedy powstanie 
mogło się skończyć. 

Ale się nie skończyło. Patriotyczny zapał, raz rozpalony, nie dawał się ugasić 
bez walki. Twórcy powstania, poparci przez liberalnych posłów na Sejm, zażądali 
od Rady Administracyjnej zwołania Sejmu i usunięcia Konstantego z Królestwa. 
Członkowie cywilnej części spisku zawiązali wieczorem 1 grudnia Towarzystwo 
Patriotyczne, zwane Klubem. Jego głównym inspiratorem był Maurycy Moch-
nacki, a jego celem – rozpropagowanie hasła radykalnej walki o niepodległość, 
bez żadnych negocjacji z carem. Rada Administracyjna rozwiązała się, a na jej 
miejsce powstał rząd Tymczasowym z księciem Czartoryskim jako prezesem 
i Niemcewiczem oraz Lelewelem jako ministrami. Jednocześnie jednak, przy 
poparciu warszawskiej ulicy, dyktatorem ogłosił się Chłopicki. Wysłał delegacje 
do Petersburga, z księciem Lubeckim na czele, by negocjować warunki amnestii 
dla uczestników powstania. O walce poważnie nie myślał. Car Mikołaj I jednak 
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„Klęska Imperium Zła. Rok 1920”.
Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschod-
niej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Polsko-
-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN, Komi-
sji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuro-
pejskiej PAU, kolegium redakcyjnego „Kwartal-
nika Historycznego” i „Dziejów Najnowszych”. W 
latach 2006–2010 był członkiem Rady Archiwal-
nej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-
wych, członkiem Rady Muzeum Historii Polski, 
a także wiceprezesem Rady Historyków Na-
rodowego Banku Polskiego  (2007–2010). 
Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy 
z 27 czerwca 2016 został powołany w skład 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.
Od 1988 do 1991 sekretarz redakcji, a w latach 
1991–1994 redaktor naczelny dwumiesięcznika 
„Arka”. Od 1994 do 2012 roku redaktor naczelny 
dwumiesięcznika kulturalno-politycznego „Ar-
cana”. Bardzo długa jest lista czasopism, z któ-
rymi współpracował i nadal współpracuje Prof. 
Nowak jako publicysta. Jest zaszczytem dla re-
dakcji „Almanachu Prowincjonalnego”, że raci-
borski półrocznik został do tej listy dołączony.  
Prof. Andrzej Nowak był Prezesem Rady Nad-
zorczej Spółki Polskie Radio Kraków S.A (1993–
1995) oraz członkiem Rady Programowej Pol-
skiego Radia S.A. w Warszawie od 1997 do 
2001 r. 
11 listopada 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda 
odznaczył Prof. Andrzeja Nowaka Orderem 
Orła Białego.
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odrzucił zdecydowanie wszelką myśl o negocjacjach z „polskimi buntownikami”. Wezwał swoich 
generałów do „pomszczenia honoru Rosji” i zaczął przygotowywać armię interwencyjną do ude-
rzenia na Królestwo Polskie. Kiedy w połowie stycznia 1831 roku dotarła do Warszawy wiadomość 
o tym, że car żąda całkowitej kapitulacji i poddania się jego woli, Chłopicki musiał zrezygnować 
z dyktatury. Wybór był już ograniczony tylko do prostej alternatywy: kapitulacja bez walki, albo 
walka – bez widocznych szans na zwycięstwo. Przewagę uzyskali zwolennicy walki. Liderzy Klubu 
zdołali pozyskać w tym momencie poparcie warszawskich tłumów i wykorzystać je jako nacisk na 
zwołany 18 stycznia 1831 roku Sejm. Tydzień później, gdy Klub zorganizował wielką manifestację 
ku czci powieszonych pięć lat wcześniej przywódców rosyjskiego powstania dekabrystów. To była 
deklaracja wojny z carem. Sejm podjął pod jej naciskiem akt o detronizacji Mikołaja I i dynastii 
Romanowów z tronu Królestwa Polskiego. „Naród polski, na Sejm zebrany” oświadczył, „iż jest 
niepodległym ludem”. Walką o utrzymanie tej niepodległości miał pokierować wybrany przez Sejm 
pięcioosobowy Rząd Narodowy. Jego prezesem został książę Czartoryski, a w składzie znaleźli się 
także: jeden jego zwolennik, dwóch ministrów z liberalnej frakcji Sejmu oraz Joachim Lelewel jako 
przedstawiciel bardziej radykalnej opcji. Faktycznym dowódcą wojska pozostał generał Chłopicki.2

Mająca 50 milionów ludności Rosja była w stanie zmobilizować blisko milion rekrutów, 
czteromilionowe Królestwo Polskie - najwyżej 200 tysięcy. Dobrze wyposażona armia Królestwa 
liczyła w momencie wybuchu powstania 28 tysięcy żołnierzy. Mimo opóźnienia przez Chłopi-
ckiego przygotowań do walki, do końca stycznia udało się zmobilizować łącznie około 57 tysięcy. 
Mikołaj skierował do ofensywy przeciw Polakom w pierwszym rzucie blisko 130 tysięczną armię 
pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza. Pod jego komendą znalazły się także rosyjskie 
oddziały wielkiego księcia Konstantego, które bez walki wycofały się za graniczną rzekę Bug. Dy-
bicz miał za zadanie zdobyć jak najszybciej Warszawę i skończyć z powstaniem. Na przedpolach 
wschodniej dzielnicy Warszawy, pod Olszynką Grochowską, doszło 25 lutego do walnej bitwy: 
największej, jaką stoczono na kontynencie europejskim od czasu Waterloo. Po stronie rosyjskiej 
walczyło 59 tysięcy żołnierzy, po stronie polskiej – 36 tysięcy. Umiejętnie dowodzący polską ar-
mią, Chłopicki prowadził osobiście kontrataki, które powstrzymały napór Rosjan. Ciężko ranny, 
został zniesiony z pola. Dybicz próbował rozstrzygnąć bitwę, rzucając do szarży doborową, ciężka 
kawalerię. Wtedy okazało się, jak dobrze wyszkolone i nowocześnie wyekwipowane było wojsko 
Królestwa Polskiego. Szarżę blisko 10 tysięcy konnicy rosyjskiej zatrzymał oddział polskich wojsk 
rakietowych. Takie oddziały stworzone po raz pierwszy w wojskach brytyjskich, używające rakiet 
stworzonych przez Williama Congreve’a, sprawdziły swoją wartość bojową w czasie wojen z Na-
poleonem. W wojsku Królestwa Polskiego oddział rakietników istniał od 1822 roku – jednym 
z jego inicjatorów i dowódców był młody oficer artylerii, Józef Bem. W bitwie pod Olszynką Gro-
chowską oddział dysponujący co najmniej 10 wyrzutniami, z których każda mogła odpalić po 4 
rakiety jednocześnie, wzbudził swoim uderzeniem ogniowym panikę wśród rosyjskiej jazdy. Choć 
szarża się załamała, to jednak przewagę wciąż zachowywała armia rosyjska. W kilkugodzinnej bi-
twie Rosjanie stracili blisko 10 tysięcy ludzi, Polacy 8 tysięcy. Dybicz zrezygnował ze zdobywania 
Warszawy po tak krwawym starciu i zatrzymał swoją armię na zimowych kwaterach. To pozwoliło 
przedłużyć powstanie na kolejne miesiące.3

Polacy zreorganizowali swoja armię pod nowym dowództwem, generała Jana Skrzyneckiego. 
Już w połowie marca dysponowali blisko 70 tysiącami żołnierzy. Skrzynecki, zgodnie z polityką 
prezesa rządu, księcia Czartoryskiego, chciał unikać decydującej bitwy i utrzymać siły z nadzieją 
na wznowienie negocjacji z Rosją. Czartoryski próbował za pomocą misji dyplomatycznych zain-

2 Władysław Zajewski, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831 (Gdańsk: Gdańskie Towa-
rzystwo Naukowe, 1967); Małgorzata Karpińska, „Nie ma Mikołaja”. Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831 
(Warszawa: Neriton, 2007).

3 Tomasz Katafiasz, Zastosowanie broni rakietowej w polskich powstaniach narodowych XIX w., in: Studia i materiały do historii wojsko-
wości, Vol. XXVI (Wrocław: Ossolineum, 1983), 163-229.
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teresować sprawą polską inne mocar-
stwa, w szczególności Francję, Anglię, 
ale także Austrię, której cesarza sta-
rał się zachęcić perspektywą odda-
nia jego bratu, arcyksięciu Karolowi, 
korony Królestwa Polskiego. Austria, 
której dyplomacją kierował Metter-
nich, nie była jednak zainteresowana 
zmianą status quo na wschodzie Eu-
ropy, a niepokoiły ją przede wszyst-
kim nowe wystąpienia przeciw do-
minacji Habsburgów w północnych 
Włoszech. Francja, pod nowymi, li-
beralnymi rządami, przyjęła zasadę 
nieinterwencji. Anglia – z liberalnym 
rządem Charlesa Greya – podobnie. 
Płaszczyzną, na której można było 
szukać argumentów na rzecz Polski 
w gabinetach mocarstw, było odwoła-
nie do postanowień Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku w sprawie Polski. Czartoryski przedstawiał 
więc Rosję jako naruszycielkę autonomii Królestwa, zagwarantowanej w Wiedniu. Na tej podstawie 
uzasadniał prawo Polaków do wystąpienia przeciw Mikołajowi.4 Prawa narodów do niepodległo-
ści, jakie sam Czartoryski rozwijał i uzasadniał w swoim Traktacie o dyplomacji z 1830 roku, nie 
dało się jednak praktycznie wpisać w ramy systemu wiedeńskiego, zwłaszcza w zastosowaniu do 
Polski, której podległością żywotnie były zainteresowane Rosja, Prusy, a także Austria Metternicha. 

Na oryginalne rozwinięcie koncepcji prawa narodów, daleko poza te ramy, zdobył się wów-
czas służący w baterii artylerii Gwardii Narodowej, młody uczony-przyrodnik z Uniwersytetu 
Warszawskiego, Wojciech Jastrzębowski (1799-1882). Tuż przed bitwą pod Olszynką Grochow-
ską zaczął pisać Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi – Konstytucję 
dla Europy. Widok rzezi na polu tej bitwy zdopingował go do szybkiego ukończenia tego dzieła. 
W pierwszej wersji ukazało się już w marcu w jednym z dzienników w Warszawie. Pełny tekst 
opublikowany został w formie broszury w maju, ze wstępem parodiującym manifest carski, a roz-
poczynającym się słowami: „My, z łaski najłaskawszego Mikołaja I najszaleńsi buntownicy polscy”. 
Nie było to jednak wezwanie do wojny, ale do pokoju. Nawiązując po części do traktatu Kanta 
z 1795 roku, a po części do idei księcia Czartoryskiego, Jastrzębowski stworzył fascynującą w za-
myśle i szczegółach utopię nowego ustroju całej Europy: utopię w znacznej części zrealizowaną 
150-180 lat później. Siłę oręża miała zastąpić siła prawa, które byłoby równe dla wszystkich ludzi 
i dla wszystkich narodów. Jastrzębowski uznawał takie samo prawo również dla, jak je nazywał, 
„narodów rozproszonych”, czyli Żydów i Romów.5

Argumenty prawne, ani wyprzedzające epokę nowe wizje Europy nie mogły jednak wystar-
czyć, by Polska mogła odzyskać niepodległość. Do tego trzeba było wygrywać w 1831 roku kolejne 
bitwy. Romantyczny zapał do walki pobudzała kultura popularna. Jej najbardziej znanym przykła-

4 Andrzej Zahorski, Historia dyplomacji polskiej 1795-1831, w: Historia dyplomacji polskiej, Vol. III: 1795-1918, red. Ludwik Bazylow 
(Warszawa: PWN, 1982), 156-222, Hans Henning Hahn, Powstanie listopadowe a ówczesne prawomiędzynarodowe…, w: Powstanie 
listopadowe 1830-1831, 133-146.

5 Franciszka Ramotowska, Opracowanie i zarys dziejów myśli politycznej, in: Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Traktat o wiecznym przy-
mierzu między narodami cywilizowanymi. Konstytucja dla Europy (Łódź: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – PWN, 1985), 
9-158. Jastrzębowski, kilka lat po powstaniu zatrudniony w Instytucie Agronomicznym pod Warszawą, stał się autorem jeszcze jednej 
pionierskiej książki, w której przedstawił po raz pierwszy w myśli europejskiej nowoczesną koncepcję nauki o pracy: Rys ergonomji 
(1857) – zob.: Bohdan Urbankowski, Źródła. Z dziejów myśli polskiej, vol. IIII, (Warszawa, Instytut Historyczny NN, 2017), 7-56. 
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dem w powstaniu listopadowym stała się nowa pieśń, do muzyki Karola Kurpińskiego. Zaśpiewana 
została po raz pierwszy w Teatrze Narodowym 5 kwietnia 1831 roku, a potem powtarzana była 
tysiące razy, stając się jeszcze jedną kandydatką do polskiego hymnu. Jej słowa były tłumaczeniem 
francuskiego wiersza, jaki powstał na wieść o dumnym powstaniu Warszawy przeciw Rosji. Polo-
nais, à la baïonnette– zaczynał swój wiersz autor, Casimir Delavigne. W polskiej pieśni, nazwanej 
Warszawianką (w nawiązaniu do rewolucyjnej Marsylianki) wezwanie do walki brzmiało jeszcze 
dobitniej: „Oto dziś dzień krwi i chwały / Oby dniem wskrzeszenia był […] Powstań Polsko, skrusz 
kajdany / Dziś Twój triumf, albo zgon!”. Pieśń wyrażała nadzieję, że rewolucyjny czy liberalny Za-
chód przyjdzie z pomocą Polsce walczącej o nie tylko swoja wolność – i zawód, że na razie Francja 
nie ma nic do zaoferowania prócz współczucia.6

Ponieważ Francja z pomocą nie przychodziła, a naprzeciwko stały wojska rosyjskie, to właśnie 
w stronę żołnierzy armii Mikołaja I zwrócone zostało hasło, jakie stworzono także w pierwszych 
miesiącach 1831 roku: „za wolność naszą i waszą”. Wypisane po polsku i po rosyjsku na propor-
cach, zatykanych przed pozycjami armii Dybicza, miało przekonywać Rosjan, że Polacy walczą nie 
z nimi, tylko o ich wolność również: wolność od carskiego despotyzmu. Hasło, wymyślone przez 
Lelewela (lub innego, radykalnego działacza Klubu Patriotycznego, Adama Gurowskiego), zostanie 
w następnych latach spopularyzowane przez Mickiewicza. Stanie się skrótem wiary powstańców 
i konspiratorów polskich w uniwersalny charakter ich misji – w to, że Polska walcząca jest awan-
gardą ogólnoeuropejskiego pochodu wolności, zwłaszcza na wschodzie Europy, zdominowanym 
przez wielkie, autokratyczno-biurokratyczne imperia. Powstanie listopadowe było szczególnie 
ważnym punktem w historii rozwoju tej szczególnej wiary.7 Podobnie istotne miejsce zajęło ono 
w historii innej polskiej idei, albo raczej polskiego kompleksu: tego, który wyrażały słowa „War-
szawianki”. To jest motyw „Polski zdradzonej”. Polacy bronią Europy przed ekspansją „carskiego 
despotyzmu”, ale niewdzięczny Zachód nie przychodzi z pomocą, „zdradza” krwawiącą Warszawę. 

W 1831 roku apele, mające zrewoltować rosyjskich żołnierzy przeciwko carowi, pozostały 
nieskuteczne. Podobnie płonne okazały się nadzieje na interwencję Francji. Pozostawała walka. 
Naczelny wódz, generał Skrzynecki, zgodził się w końcu marca na ofensywny manewr, jaki zapro-
ponował jego kwatermistrz, bardzo zdolny sztabowiec, pułkownik Ignacy Prądzyński. Wyprawa 
na oddzielony od głównych sił Dybicza korpus rosyjski, przyniosła kilka taktycznych zwycięstw 
(pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami). Polacy wzięli w toku tej operacji kilka tysięcy jeńców. 
Opieszałość Skrzyneckiego sprawiła jednak, że ów sukces pozostał praktycznie niewykorzystany. 
Kolejny śmiały plan przewidywał atak na rosyjską gwardię, skoncentrowaną pod dowództwem 
młodszego brata cara, Michała (starszy brat, wielki książę Konstanty, zmarł w czerwcu na cholerę, 
przywleczoną ze wschodu przez armię rosyjską). I ten plan zrujnowało niezdecydowanie polskiego 
naczelnego wodza. Na pomoc gwardiom zdążyły przybyć główne siły rosyjskie pod wodza Dybi-
cza i 26 maja zadały strategiczną klęskę wojskom polskim w bitwie pod Ostrołęką. Od zupełnego 
pogromu uratował Polaków brawurowy kontratak oddziału artylerii konnej, dowodzonej przez 
Józefa Bema.W bitwie brało z obu stron łącznie blisko 70 tysięcy żołnierzy. Rosjanie stracili 5700 
ludzi, Polacy – 6500.8

Strona polska straciła inicjatywę strategiczną, jaką przejściowo uzyskała w marcu. Ostatnią 
szansę na zmianę tej sytuacji dawało powstanie, jakie rozgorzało w międzyczasie na Litwie. Zai-
nicjowane przez grupę szlacheckich spiskowców, wybuchło 25 marca. Do powstania, w którym 
łącznie na ziemiach dzisiejszej Litwy i zachodniej Białorusi wzięło udział blisko 30 tysięcy ludzi, 
dołączyli litewscy chłopi, wrogo nastawieni do rosyjskiego panowania. Tu walka miała charakter 

6 Bohdan Zakrzewski, O „Warszawiankach”, „Pamiętnik Literacki”, Vol. LXXII, 1981, No. 2, 83-93.
7 Andrzej Nowak, „Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów...”. Idea słowiańskiego pobratymstwa i historia polskiego apelu 

wolnościowego do Rosjan (1733-1831), „Kwartalnik Historyczny”, Vol. XCVI, 1989, No. 3-4, 99-116.
8 Norbert Kasparek, Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołęką (Ostrołęka: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 2012); 

Władysław Zajewski, Powstanie Listopadowe 1830-1831 (Warszawa: Bellona, 2012), 109-148.



29

partyzancki, nie regularny, jak w Królestwie. Zagroziła liniom komunikacyjnym armii rosyjskiej, 
co zmusiło Rosjan do wydzielenia ponad 30 tysięcy własnych żołnierzy do walki z powstańcami 
na Litwie. Na tym terenie, uznając go za wewnętrzną część Imperium Rosyjskiego, wojsko carskie 
stosowało bardziej brutalne metody rozprawy z partyzantami i wspierającą je ludnością cywilną. 
Symbolem tej brutalności stało się (utrwalone w polsko-litewskiej pamięci zbiorowej) wymordo-
wanie około stu cywilnych mieszkańców Oszmiany (Asmena) przez wkraczających do tego miasta 
Rosjan. Próby przyjścia z pomocą powstaniu na Litwie przez regularne oddziały z Królestwa zostały 
podjęte dopiero w maju, przez odcięty od głównych sił polskich po klęsce pod Ostrołęką korpus 
generała Antoniego Giełguda. Liczący 12 tysięcy żołnierzy korpus próbował w czerwcu zdobyć 
Wilno. Nieudolnie dowodzony, został jednak rozbity w bitwie pod Szawlami 8 lipca. Większość 
korpusu przeszła granicę Prus i złożyła broń, mniejszość, pod wodzą generała Henryka Dembiń-
skiego, przebiła się z powrotem do Warszawy.9

Partyzanckie walki na Litwie trwały jeszcze do listopada. Znacznie krócej trwała próba wznie-
cenia powstania na terenie dzisiejszej Ukrainy, w guberniach podolskiej, wołyńskiej i kijowskiej. 
Konfederacja drobnej i średniej szlachty zawiązała się w połowie kwietnia. Na pomoc próbował im 
przyjść niewielki korpus żołnierzy Królestwa pod wodzą generała Józefa Dwernickiego. Zepchnię-
ty jednak przez przeważające siły Rosjan za granicę Austrii, został tam internowany. Bez pomocy 
z Królestwa działania powstańców na terenie Wołynia i Podola były skazane na szybką klęskę. 
Dowódca wojsk rosyjskich w Kijowie, feldmarszałek Fabian Osten-Sacken, umiejętnie podsycił 
wrogość miejscowego, w większości prawosławnego lub unickiego chłopstwa do polskiej, katoli-
ckiej szlachty. Jego wezwanie do wyłapywania powstańców w zamian za obietnicę uwolnienia od 
pańszczyzny okazało się skuteczne (choć oczywiście obietnice pozostały niespełnione). Po kilku 
potyczkach polskie powstanie na Wołyniu i Podolu upadło. Tylko jeden oddział kawalerii, pod 
dowództwem Karola Różyckiego, przebił się w połowie czerwca do Królestwa i walczył dalej.10

Po bitwie pod Ostrołęką, nieudanej odsieczy dla powstania na Litwie i upadku powstania na 
Wołyniu i Podolu, Polacy zdołali jeszcze odtworzyć zdolną do działania w polu ponad 50-tysięczną 
armię. Była wyposażona częściowo w karabiny i armaty produkowane już we własnych zakładach 
(głównie w fabrykach w Warszawie i Zagłębiu Staropolskim). Luki w szeregach wypełniali nie tylko 
zmobilizowani chłopi, ale także ochotnicy – najczęściej drobna szlachta, rzemieślnicy, inteligenci 
– z zaboru pruskiego (Wielkopolski) i Galicji, łącznie w sile około 5 tysięcy. Przybywali również, 
oczywiście znacznie mniej licznie, ochotnicy walki o wolność – przeciw Rosji – z Francji, krajów 
niemieckich i włoskich. Armia rosyjska operująca na terenie Królestwa, choć osłabiona wcześ-
niejszymi stratami i epidemią cholery, liczyła w lipcu ponownie ponad 100 tysięcy żołnierzy. Po 
śmierci Dybicza na cholerę, nowym, energicznym dowódcą tej armii został zdobywca Armenii 
w niedawnej wojnie Rosji z Persją, feldmarszałek Iwan Paskiewicz. Wódz wojsk polskich, Skrzynecki, 
nie umiał zdecydować się na żadną akcję, która utrudniłaby manewr oskrzydlający Paskiewicza, 
który postanowił obejść Warszawę od północy i zaatakować następnie polską stolicę od zachodu. 

Kryzys na froncie pobudzał walkę wewnętrzną w Warszawie. Czartoryski, liczący jeszcze na 
dyplomatyczne negocjacje przy pomocy mocarstw zachodnich, ścierał się w Rządzie Narodowym 
z liberalną frakcją braci Niemojowskich i Lelewelem. W Sejmie toczyły się gorące debaty o refor-
mie rządu. Żadnej reformy społecznej nie podjęto: w połowie czerwca większość odrzuciła projekt 
nadania chłopom własności ziemi, za odszkodowaniem dziedziców. W mieście nasilał tymczasem 
radykalną agitację Klub Patriotyczny, liczący teraz już ponad 400 członków. W prasie związanej 

9 Ol’ga Garbachova, Paustanie 1830-1831 gadou na Belarusi (Minsk: BDU, 2001); Jacek Feduszka, Powstanie listopadowe na Litwie 
i Żmudzi, in: Teka Komisji Historycznej,Vol. 1 (Lublin: Oddział Lubelski PAN, 2004). 110–160; Virgilijus Pugačiauskas, Lithuania and 
the 1830-1831 uprising, in: Wars of Lithuania, ed. Gediminas Vitkus (Vilnius: Eugrimas, 2014), 31-90; Zajewski, Powstanie Listopadowe, 
149-166.

10 Jarosław Hrytsak, Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu (Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 
2000), 47-48; Zygmunt Andrzejowski, Karol i Edmund Różyccy, dowódcy polscy w walce z Rosją, in: Pamiętnik Kijowski, vol. II (Londyn: 
Koło Kijowian, 1963), 49-60. 
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z Klubem pojawiały się wezwania do uwłaszczenia wszystkich chłopów. 15 sierpnia doszło do prze-
silenia politycznego kryzysu. Członkowie Klubu poprowadzili wielką manifestację pod siedzibę 
rządu z żądaniem ukarania Skrzyneckiego. Tłum domagał się stracenia przetrzymywanych w wię-
zieniu rosyjskich szpiegów oraz dawnych agentów tajnej policji Nowosilcowa i wielkiego księcia 
Konstantego. Nocą doszło do samosądu na ponad trzydziestu więźniach, oskarżonych o zdradę. 
Mochnacki, będący jednym z liderów Klubu, lansował na nowego dyktatora generała Jana Kruko-
wieckiego. Ten uzyskał także poparcie frakcji liberalnej Niemojowskich i przejął 17 sierpnia pełnię 
władzy, jako nowy Naczelny Wódz i prezes rządu. Krukowiecki nie okazał się jednak bynajmniej 
lepszym wodzem od Skrzyneckiego. Po rozprawie z organizatorami zamieszek 15 sierpnia i po 
naradzie wojennej z innymi generałami podzielił wojsko na dwie części. Większa część pozostała 
w Warszawie, by bronić ją przed atakiem Paskiewicza. Mniejszość, pod dowództwem włoskiego 
ochotnika, generała Hieronima Ramorino, ruszyła na wschód, by przeciąć linie komunikacyj-
ne Rosjan i uderzyć na stacjonujący tam korpus Rosena. Z oddziałem Ramorino opuścił stolicę 
Czartoryski, uwolniony już od obowiązków rządowych. Po stoczonej 29 sierpnia bitwie pod Mię-
dzyrzecem Podlaskim (było to ostatnie polskie zwycięstwo w tej wojnie), oddział Ramorino nie 
powrócił do Warszawy, ale na wieść o jej upadku skierował się na południe, do granicy z Galicją 
i tam złożył broń Austriakom. Warszawa, broniona przez 35 tysięcy żołnierzy, atakowana była przez 
dwukrotnie liczniejsze oddziały Paskiewicza, dysponujące także dwukrotna przewagą w działach 
(360 do 192). Szturm na Warszawę rozpoczął się o świcie 6 września. Szczególnym bohaterstwem 
wyróżnili się obrońcy centralnej reduty na Woli, zachodnim przedmieściu Warszawy, gdzie do-
wodził generał Józef Sowiński, a jednym z pułków – inicjator całego powstania, Piotr Wysocki. 
Sowiński zginął w walce, ranny Wysocki dostał się do niewoli. Generał Krukowiecki prowadził 
jednocześnie układy z Paskiewiczem o warunkach opuszczenia Warszawy przez polskie wojsko. 
Wieczorem 7 września, po kolejnym szturmie, Sejm udzielił Krukowieckiemu pozwolenia na za-
warcie porozumienia z Paskiewiczem. Warszawa została oddana Rosjanom. W walkach o stolicę 
Polacy stracili 11 tysięcy żołnierzy i tyle samo Rosjanie, którzy też wystrzelali ze swoich dział całą 
amunicję. Większość wojska polskiego opuściła Warszawę i skierowała się do twierdzy Modlin, 
a następnie na zachód, do Płocka. Z wojskiem wyszedł Sejm i Rząd. Po zdymisjonowaniu Kru-
kowieckiego nowym, ostatnim prezesem Rządu Narodowego został Bonawentura Niemojowski, 
zaś naczelnym wodzem generał Maciej Rybiński. Ten ostatni nie myślał już o walce. Na czele 21 
tysięcy żołnierzy przekroczył 5 października granicę Prus, gdzie wojsko polskie zostało interno-
wane. Kapitulacji wobec Rosji jednak nie podpisano. W październiku broniły się jeszcze twierdze 
Modlin i Zamość (ta ostatnia skapitulowała 21 października). Ostatnie oddziały powstańcze na 
Litwie zostały rozbite w listopadzie.11

Podsumowując swoje wieloletnie badania nad powstaniem 1830-1831 roku, znakomity war-
szawski historyk, Tadeusz Łepkowski ujął jego znaczenie tymi słowami: „Powstanie listopadowe 
było w dziejach Polski końcem i zarazem początkiem. Zamykało ostatecznie czas bezwzględnej 
dominacji szlachty w życiu narodowym. Otwierało natomiast okres w naszych dziejach nowy, wy-
rażając zdecydowany sprzeciw wobec systemu zależności, który składał do duchowego zniewolenia 
i przystosowania do niewoli. […] Było to „nie» powiedziane procesowi umniejszania, skarlania 
celów narodowych, sprowadzenia ich do „realistycznych» półcelów, „znośnej» wegetacji Polaków 
w pozycji półklęczącej. Rewolucja listopadowa nie obaliła zależności, lecz wskazała, iż nie wolno 
rezygnować z największego i najważniejszego celu walki o pełną niepodległość i suwerenność Polski, 
nawet jeśli ten wielki, nadrzędny cel wydawał się utopijny.”12 Te słowa, napisane ponad 150 lat po 
powstaniu listopadowym, wyrażały emocje wciąż aktualne dla ich autora w 1987 roku. Historyk-

11 Wacław Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 roku Warszawa: Volumen, 1993); Tomasz Strzeżek, Warszawa 1831 (Warszawa: 
Dom Wydawniczy Bellona, 1998).

12 Tadeusz Łepkowski, Powstanie listopadowe (Warszawa: KAW, 1987), 77-78.
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-marksista, służący wiernie partii komunistycznej w epoce stalinowskiej, wystąpił z niej w 1968 
roku, stając się jednym ze współpracowników demokratycznej opozycji. To nie będzie opozycja 
motywowana wyłącznie ideałem obrony praw człowieka, deptanych przez komunistyczny system, 
ale także tradycją walki o wolność narodu od zewnętrznej, rosyjskiej (po 1945 roku – sowieckiej) 
dominacji. W tej tradycji walki o niepodległość powstanie listopadowe zachowa bardzo wyraziste 
miejsce w żywej pamięci zbiorowej Polaków. 

Dlaczego? Pisaliśmy przecież o wykazanej przez znaczną część dowództwa armii powstań-
czej nieudolności. Nie sposób nie podkreślić tego, że władze powstańcze nie umiały zaoferować 
żadnego programu przyciągnięcia najliczniejszej, chłopskiej warstwy do sprawy narodowej – a je-
dyną do tego drogą mogło być tylko uwłaszczenie chłopów i uwolnienie od pańszczyzny. W ogniu 

wielkiej wojny z Rosją nie znaleziono także czasu na zajęcie się sprawą żydowską. Część Żydów 
była podejrzewana o szpiegostwo na rzecz Rosjan. Inna część – w Warszawie – przyłączyła się do 
powstania, formując ponad tysiącosobowy oddział Gwardii Miejskiej Starozakonnej, która wzię-
ła udział w obronie polskiej stolicy przed wojskami Paskiewicza. Większość społeczności żydow-
skiej w Królestwie przyjęła powstanie obojętnie lub niechętnie – jak zakłócenie porządku.13 Choć 
powstanie listopadowe rozszerzyło się na tereny wschodnie dawnej Rzeczpospolitej i wciągnęło 
tam do walki ponad 30 tysięcy ochotników (w tym, jak mówiliśmy – część litewskich chłopów), 
to jednak pozostało przede wszystkim powstaniem polskiej szlachty.

Co więc było nowego w tym powstaniu? Na pewno po raz pierwszy zaznaczył się w nim tak 
wyraźnie udział kobiet w „sprawie narodowej”. Praca charytatywno-opiekuńcza nad powstańcami 
skupiła w samym tylko Związku Dobroczynności Patriotycznej Warszawianek ponad 400 członkiń. 
Setki kobiet pracowało w lazaretach wojskowych, organizowało zbiórki na potrzeby walczących 
żołnierzy. Do patriotycznej pracy zagrzewało je nawet specjalne czasopismo dla kobiet „Sarmatka”. 
Jak zauważa badaczka tej problematyki, Anna Barańska, na miejsce wcześniej występującego w pol-
skiej literaturze wzoru „matki-Spartanki”, wychowującej żołnierza dla Rzeczypospolitej, pojawił się 

13 Zob. Abraham Duker, Jewish Participation in the Polish November (1830-1831) Insurrection, in: Abraham Weiss Jubilee Volume (New 
York: Abraham Weiss Jubilee Committee 1964), 81-87; Glenn Dynner, Yankel’s Tavern: Jews, Liquor, and Life in the Kingdom of Poland 
(Oxford: Oxford University Press, 2014), 103-131. 
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wzór nowy: „matki-Sarmatki”, wychowawczyni młodych powstańców. Ten pierwszy wzór odwoły-
wał się do wąskiego kręgu kobiet z arystokracji i bogatej szlachty, ten drugi już był adresowany do 
szerszego kręgu wszystkich szlachcianek, a nawet poza ów krąg – w stronę kobiet ze środowiska 
inteligencji (niekiedy pochodzenia mieszczańskiego).14 W czasie powstania opublikowany został 
w Krakowie i uzyskał szybko wielką popularność nowy wiersz Adama Mickiewicza: „Do Matki 
Polki”.  Tworzył on tragiczny wzór wychowawczyni idących na śmierć konspiratorów, bojowników 
polskości. Powołanie „Matki-Polki” nie miało już żadnych ograniczeń stanowych. W symbolicznym 
wymiarze istotne było także pojawienie się w powstaniu listopadowym grupy kilkunastu kobiet, 
które zdecydowały się na bezpośredni udział w walce, z bronią w ręku, o niepodległość Polski. 
Najsłynniejszą z nich był hrabianka Emilia Plater. Wychowana w duchu romantycznej poezji Mi-
ckiewicza, przyłączyła się do powstania na Litwie. Walczyła w nim na czele sformowanego przez 
siebie, ponad tysiącosobowego oddziału, a następnie przyłączyła się do regularnego pułku (1 Pułku 
Piechoty Litewskiej), dowodząc jedną z jego kompanii. Po rozbiciu powstania na Litwie przedarła 
się w przebraniu do Królestwa, gdzie zmarła z wycieńczenia trudami walk. Jak symbolem powsta-
nia kościuszkowskiego był chłop – Bartosz Głowacki, to symbolem powstania listopadowego stała 
się kobieta, hrabianka Plater, uwznioślona jeszcze w wierszu Mickiewicza „Śmierć pułkownika”. 
Siła oddziaływania tego przykładu w kolejnych pokoleniach kobiet polskich okaże się niezwykła.15

Wartą dostrzeżenia zmianą, w stosunku do powstania kościuszkowskiego, a także czasów na-
poleońskich, był bardzo czynny udział księży katolickich w powstaniu 1830-1831 roku. Część hie-
rarchii katolickiej nie popierała powstania, potępi je w 1832 sam papież Grzegorz XVI, zabiegający 
o dobre stosunki z carem Mikołajem I i z powodów zasadniczych przeciwstawiający się wszelkim 
ruchom podważającym legitymizm monarszy. Część biskupów jednak, z krakowskim – Karolem 
Skórkowskim na czele, entuzjastycznie poparła walkę w obronie sprawy narodowej i zarazem re-
ligijnej. Ten drugi aspekt odsłaniał się w takiej interpretacji powstania, w której polskość łączyła 
się z obroną katolicyzmu, a zagrażający jej wróg: carska Rosja – z ekspansją prawosławia. Księża 
organizowali mobilizujące do walki uroczystości religijne, klasztory oddawały swoje budynki na 
lazarety dla rannych żołnierzy. W wojskach powstańczych służyło około 150 kapelanów, kilkuset 
księży i kleryków walczyło w szeregach powstańczych. Jeden z księży-organizatorów powstania 
na Litwie został za to rozstrzelany, wielu trafiło za karę na Syberię, ponad 100 uda się po klęsce 
powstania na emigrację.16

Istotniejsze jeszcze wydają się jednak inne zmiany, jakie swoim przebiegiem i konsekwen-
cjami pociągało za sobą powstanie listopadowe. Było ono pierwszym z polskich powstań, które 
zostało dostrzeżone jako ważne wydarzenie na mapie ideowej całego kontynentu europejskiego. 
Konfederacja barska miała raczej swoją „czarną legendę” w oświeconej Europie. Powstanie kościusz-
kowskie, niezależnie od ocen, jakie z nim łączono, pozostawało w opinii europejskiej, w każdym 
razie w Europie zachodniej, na pewno w cieniu uwagi, jaką przykuwały dramatyczne przemiany 
rewolucji francuskiej w 1794 roku. Robespierre był w tamtym momencie na pewno ważniejszy od 
Kościuszki. W roku 1831, kiedy władza nowej monarchii lipcowej w Paryżu była już ustabilizowa-
na, radzono natomiast dopiero na konferencji w Londynie nad przyszłością zbuntowanej Belgii, 
opinia, zwłaszcza liberalna, w Europie niezwykle żywo reagowała na polskie powstanie. Zdawano 
sobie sprawę, że jego wybuch rzeczywiście osłonił nowoutworzoną Belgię – jeśli nie od interwencji 
militarnej Mikołaja I, to na pewno od bardziej zdecydowanej postawy jego dyplomacji na konfe-
rencji w Londynie. W Europie zachodniej odradzała się rusofobia, której osią konstrukcyjną był 

14 Anna Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1998).
15 Bogdan Zakrzewski, Emilia Plater, w: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, red. Zofia Stefanowska, Janusz Tazbir (Warszawa: 

PWN, 1980),189-206.
16 Mieczysław Żywczyński, Watykan wobec powstania listopadowego (Kraków: Universitas, 1995), Ewa Jabłońska-Deptuła, Przystoso-

wanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym (Warszawa: PAX, 1983), 374-490; Łepkowski, Powstanie, 75-77; Zajewski, 
Powstanie Listopadowe, 167-186.
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strach przed caratem jako „żandarmem starego porządku”, główną siłą polityki antyrewolucyjnej 
czy – szerzej– antyliberalnej na kontynencie. Polska walczyła przez blisko rok samotnie z Ro-
sją – tą samą Rosją, którą pamiętano jako pogromczynię Wielkiej Armii Napoleona. To budziło 
u niektórych zdumienie, u innych podziw dla Polski, u wszystkich właściwie obserwatorów sce-
ny politycznej roku 1831 duże zainteresowanie. Nie przerodziło się ono, jak już wspomnieliśmy, 
w żadną efektywną pomoc dyplomatyczną dla Warszawy. Utwierdziło natomiast te dwa wątki 
w polskiej autointerpretacji powstania, jakie już wspomnieliśmy, nawiązując do tekstu „Warsza-
wianki”: przekonanie o odrodzonej roli Polski jako swoistego przedmurza Europy, tym razem 
przedmurza wolności (nie jak dawniej: chrześcijaństwa), a z drugiej strony – pretensja, że ta rola 
czy misja nie jest wystarczająco wspierana przez jej beneficjentów: społeczeństwa zachodniej Eu-
ropy. Obydwa te motywy zostaną jeszcze umocnione przez doświadczenie emigracji. Uczestnicy 
powstania, którzy udali się na emigrację przez kraje niemieckie do Francji czy Belgii, zobaczyli 
najpierw, jak nagle stali się bohaterami, przynajmniej w oczach liberalnej części opinii publicznej 
krajów, przez które przechodzili. To zjawisko ze szczególną siłą objawi się w postaci serii sławią-
cych powstanie niemieckich Polenlieder (na fali sympatii dla polskiej walki o wolność młody Ry-
szard Wagner napisał patetyczną uwerturę Polonia, wykonaną po raz pierwszy w 1836 roku).17 Po 
wzniosłych emocjach przyjdzie jednak naturalnie codzienny, mniej odświętny i poetycki los życia 
na uchodźstwie. A w ślad za tym – często rozgoryczenie i pytanie: czy „rycerze wolności” z Polski 
nie zasługują na więcej wdzięczności?

Powstanie listopadowe zmieniło, przynajmniej częściowo, postrzeganie Polski: na miejsce 
obrazu kraju anarchicznej i anachronicznej szlachty pojawia się wizerunek śmiałych powstańców, 
rzucających wyzwanie „despotyzmowi”, albo też – na drugim biegunie – wizerunek kraju, który jest 
centrum wciąż odradzającej się rewolucji, zagrażającej porządkowi w Europie.18 „Sprawa polska” 
stała się osią podziału europejskiej sceny ideowej, przynajmniej na kolejnych 20 lat. 

Swoim wybuchem i przebiegiem powstanie wpłynęło na umocnienie w opinii rosyjskiej wi-
zerunku Polski jako najgroźniejszego wroga Rosji. Skojarzenie walczącej o niepodległość Polski 
z budowaniem antyrosyjskiego stereotypu w opinii zachodniej wywoła prawdziwą eksplozję an-
typolskich nastrojów w opinii wykształconych elit Moskwy i Petersburga. Powstanie listopadowe 
budzi swoistą, nacjonalistyczną reakcję rosyjskiego imperialnego centrum. Interpretacja konfliktu 
polsko-rosyjskiego, stworzona przez Karamzina, zatriumfowała w 1831 roku m.in. w poezji Alek-
sandra Puszkina. Jego wiersze, wydane w tymże roku w formie propagandowej broszury, mającej 
umacniać ducha bojowego Rosjan w walce z „polskim buntem”, stworzą swoisty kanon rosyjskiej 
wizji śmiertelnego konfliktu nie tylko z Polską, ale także z popierającym ją Zachodem (zachodnim 
liberalizmem). W szczególności takie znaczenie ma, powtarzany do dziś w popularnej kulturze 
Rosji, wiersz „Oszczercom Rosji”.19

Najogólniej znaczenie powstania listopadowego można określić jako zgodne z duchem kul-
tury romantycznej wyostrzenie tragicznej alternatywy: albo, albo. Albo niepodległa Polska, albo 
Rosyjskie Imperium; albo wolność, albo despotyzm; albo Zachód, albo Wschód; „albo tryumf, albo 
zgon” – jak głosiły słowa „Warszawianki”. Gdyby spisek podchorążych udało się stłumić już 30 listo-
pada 1830 roku, tej dramatycznej alternatywy może by nie było. Gdyby Mikołaj podjął negocjacje 
z wysłannikami z Warszawy w grudniu – może doszłoby do jakiegoś kompromisu? Gdyby powsta-
nie upadło po pierwszej bitwie, w lutym 1831 roku – zapewne utwierdziłoby tylko przekonanie 

17 Gerhard Kozielek (red.), Polenlieder. Eine Anthologie (Stuttgart: Reclam, 1982); The Wagner compendium: a guide to Wagner’s life and 
music, ed. Barry Millington (London: Thames & Hudson, 2001), 310.

18 Peter B. Squire, „The Metternich – Benckendorff Letters 1835-1842”, The Slavonic and East European Review, vol. 45 [1967], No. 105, 
368-390.

19 Katya Hokanson, In Defense of Empire: “The Bronze Horseman” and “To the Slanderers of Russia”, in: Beyond the Empire: Images of 
Russia in the Eurasian Cultural Context, ed. Mochizuki Tetsuo (Sapporo: Hokkaido University Slavic Research Center, 2008), 149-
166; Andrzej Nowak, History and Geopolitics. A Contest for Eastern Europe (Warsaw: Polish Institute of International Affairs, 2008), 
77-86.
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o beznadziejności wszelkich dalszych prób mierzenia się z potęgą Rosji. Polskie powstanie prze-
grało – ale jednak po długiej i budzącej respekt walce. Prowadziło do myśli nie o nieuchronności 
klęski, ale raczej o niewykorzystanych szansach, o własnych błędach, mobilizowało do stworzenia 
nowego programu społecznego, który mógłby doprowadzić do zwycięstwa w kolejnym powstaniu. 

Powstanie podważyło bardzo mocno pozycję starych elit politycznych, wywodzących się 
z arystokracji i bogatego ziemiaństwa. Młodzi inicjatorzy spisku 29 listopada 1830 roku oddali im 
faktycznie władzę i w związku z tym odpowiedzialność za klęskę powstania, za niewykorzystane 
szanse, spadała na przedstawicieli owych starych elit. Ich dominację osłabiło dodatkowo rozbicie 
na dwie grupy: tych, którzy jak książę Lubecki wybrali pełną lojalność wobec cara-króla Polski, 
przeciwko powstaniu – i tych, którzy (jak książę Czartoryski),  zgodzili się stanąć „na narodu czele”, 
ale jednocześnie hamowali bardziej radykalne koncepcje walki. Zgłaszający takie koncepcje Klub 
(Towarzystwo Patriotyczne), wyrażał aspiracje nowej, młodszej pokoleniowo i odmiennej w skła-
dzie społecznym grupy do przejęcia roli „liderów narodu”. W Klubie przeważali przedstawiciele 
uboższej szlachty i miejskiej inteligencji. Do głosu dochodzą, jak mówiono w ówczesnych salo-
nach Warszawy, „ludzie nowi, nie znani nikomu”. Pod wpływem doświadczenia wielkiego wysiłku 
militarnego, w którym po stronie powstania wzięło udział ponad 200 tysięcy ludzi, i poniesionych 
w walce ofiar, mobilizacja patriotycznych emocji tworzyła nową wizję hierarchii w strukturze 
wyobrażonej wspólnoty polskiej. To będzie hierarchia zasług i ofiar poniesionych dla „narodowej 
sprawy”, a nie hierarchia odziedziczonego szlacheckiego herbu, majątku i prestiżu rodowego. Kul-
tura romantyczna, jaka rozkwitnie bezpośrednio po powstaniu, zwłaszcza na emigracji, umocni 
zdecydowanie tę zmianę.

Najważniejsze jednak wydaje się potwierdzenie przez powstanie 1830-1831 roku statusu pol-
skiej wspólnoty wyobrażonej jako narodu politycznego. Wyrażali wiarę w znaczenie tego statusu 
sami powstańcy, ale także co najmniej kilkuset tysięcy „kibicujących” im innych mieszkańców 
ziem dawnej Rzeczpospolitej. Naród polityczny potrzebuje niepodległości, niepodległego państwa 
– inaczej rezygnuje z owego statusu i daje się zepchnąć do poziomu (tylko) narodu „kulturowe-
go”, to jest pielęgnującego swój język, kulturę i obyczaje, w najlepszym razie – prawną autonomię 
na wyznaczonym przez obce mocarstwo, ograniczonym obszarze. Powstanie listopadowe i wojnę 
z Rosją w 1831 roku można interpretować jako reakcję na realną perspektywę przekształcenia owej 
wspólnoty wyobrażonej Polaków z narodu politycznego w post-polityczny, to jest pogodzony z tym, 
że polityka (czyli sfera realizacji wolności we własnym państwie) zostaje ostatecznie oddana na 
rzecz obcego imperium. Swoimi hasłami i swoim dramatycznym przebiegiem powstanie przypo-
minało samym Polakom (także w zborze austriackim i pruskim) polityczny wymiar świadomości 
narodowej. Ukazywać będzie ten wymiar również rodzącym się dopiero i dojrzewającym innym 
ruchom narodowym w Europie Środkowej i Wschodniej –w tym, jak zobaczymy, ukraińskiemu 
czy litewskiemu. To był istotny moment w dynamice rozwoju zjawiska, o którym mówił – już 
perspektywy kolejnego polskiego powstania – lord Acton: zjawiska „unarodowienia” polityki.20

W roku 1831 dla większości mieszkańców obszaru dawnej Rzeczypospolitej, który powstań-
cy chcieli odbudować jako niepodległe państwo, pojęcie „naród” było jednak, pamiętajmy o tym, 
abstrakcją. Konkretną postać miało inne powszechne wówczas doświadczenie. Nosi ono medyczną 
nazwę: cholera asiatica. Nie każdy może słyszał o Polsce w roku 1831, ale każdy – od Dniepru do 
Odry – usłyszał o cholerze. Wojska rosyjskie okazały się awangardą pandemii, która szła z Indii 
i Chin, by w roku 1829 przekroczyć już pasmo Uralu. Kiedy armia generała Iwana Dybicza wkro-
czyła do Królestwa Polskiego, niosła już ze sobą falę cholery. W Moskwie przypadki tej zarazy 

20 Hans Henning Hahn, Polskie powstania i europejski system wielkich mocarstw. Rozważania nad międzynarodowymi uwarunkowania-
mi polskich walk niepodległościowych, w: Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. Anna Barańska, 
Witold Matwiejczyk, Jan Ziółek (Lublin: TNKUL, 2001), 11-24; Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulakauskas, Pod władzą carów. 
Litwa w XIX wieku (Kraków: Universitas, 2003), 136-146; Jan Kozik, The Ukrainian National Movement in Galicia: 1815-1849, ed. 
Lawrance Orton (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1986), 29-50.
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odnotowano już w roku 1830. Kiedy w kwietniu następnego roku dotarła do Petersburga, razem 
z wieściami z frontu wojny z Polską, w stolicy Imperium Rosyjskiego wybuchła panika. Zarazę 
miejska plotka przypisała celowemu działaniu mieszkających nad Newą Polaków, którzy mieli za-
truwać wodę i drzewa owocowe, by podstępnie zabijać wiernych poddanych cara. W Petersburgu 
zaczęły się lokalne pogromy ludzi podejrzewanych o związki z Polską. Zaraza, nie pierwszy i nie 
ostatni raz w historii ludzkości, skojarzona została z grupą społeczną zidentyfikowaną jako wroga. 
W Petersburgu miała oblicze Polaka. 

Rzeczywiste źródło cholery, beztlenowe bakterie z rodzaju vibrio, zostały zidentyfikowane 
dopiero w roku 1883 przez niemieckiego uczonego, Roberta Kocha, który zresztą przez lata (1869-
1880) pracował ofiarnie jako lekarz w Wielkopolsce, wśród tamtejszej, polskiej ludności. Przenoszo-
ne przez zanieczyszczoną ludzkimi odchodami wodę, ale także przez muchy i karaluchy, bakterie 
cholery powodują najczęściej odwodnienie i porażenie czynności jelit. W 1831 roku śmiertelność 
była ponad 50-procentowa w stosunku do liczby zarażonych. W całej armii rosyjskiej w tym roku 
ofiarą epidemii padło ponad 100 tysięcy żołnierzy. W kwietniu cholera pojawiła się wśród żołnierzy 
polskich, a wkrótce także wśród ludności cywilnej. W Warszawie zaraziło się blisko 5 tysięcy ludzi, 
zmarło ponad 2500. Zaraza szybko rozprzestrzeniała się dalej. W czerwcu była już w Gdańsku, gdzie 
do końca roku zmarło na tę chorobę ponad 3600 osób. Cholera szła dalej – przez Wielkopolskę, 
gdzie zmarło także kilka tysięcy ludzi (w samym Poznaniu ponad 500) – na Berlin. W Prusach 
padli jej ofiarą m.in. wielki filozof, Georg Wilhelm Hegel i najsłynniejszy teoretyk wojny, Carl von 
Clausewitz. Cholera dotarła w końcu do Paryża i Londynu. Największe żniwo epidemia zebrała 
w 1831 roku w ubogiej Galicji. Mimo że władze austriackie wprowadziły kordon sanitarny od stro-
ny granicy z Królestwem Polskim i Rosją, a także od września wstrzymano naukę w szkołach, to 
jednak w samym Krakowie, na około 33 tysiące mieszkańców, zmarło 1400, we Lwowie – ponad 
2600. W całej, liczącej nieco ponad 4 miliony ludności Galicji według oficjalnej statystyki zmarło 
w owym fatalnym roku na cho-
lerę ponad 118 tysięcy ludzi.21 

W następnym roku pan-
demia ustąpiła. Zabiła na zie-
miach dawnej Rzeczpospolitej 
zapewne nie mniej niż 200 ty-
sięcy ludzi (choć dla zaboru ro-
syjskiego nie ma precyzyjnych 
statystyk), znacznie więcej niż 
zginęło w samym powstaniu 
i bezpośrednich działaniach 
zbrojnych wojny polsko-ro-
syjskiej roku 1831. To był na 
pewno czarny rok w historii 
tych ziem i ludzi je zamiesz-
kujących.

21 Richard S. Ross, Contagion in Prussia, 1831: The Cholera Epidemic and the Threat of the Polish Uprising. McFarland, 2015, 38-58; 
Roderick E. McGrew, Russia and the Cholera: 1823—1832. University of Wisconsin Press, 1965; Wojciech Zawadzki, Epidemie cholery 
wśród katolików Żuław Wielkich i Małych oraz Powiśla w XIX wieku, „Studia Elbląskie”, 11/2010, 23-46; Ryszard Tomczyk, Zagrożenia 
epidemiologiczne na terenie austriackiej części monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914 r.). Aspekty prawne i administracyjne, „Galicja. 
Studia i materiały” (Rzeszów), 1/2015, 99-113; Jan Szewczuk, Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848, Lwów 1939, 
185-189, 344-348.
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BARBARA GRUSZKA -ZYCH

***
jeden szary gołąb na dachu sąsiada
no to nie jestem sama
wstyd się przyznać
że przez całe życie
cierpliwie wysypując ziarnka
dniom i nocom doczekałam się
jednego gołębia
niektórzy go nie widzą
taki powszedni jak ja
aleśmy się dobrali w korcu maku

***
deszcz schodzi schód po schodzie
w nieskończoność w głąb ziemi
która udaje że nas nosi
a przecież nieustannie otwiera się 
oszukując że jedynie wypuszcza 
uwięzione w niej trawy kłącza
owoce i kwiaty uchyla im wyjście
po nieznanych schodach jeden
po drugim każdego ranka
w świetle nowego słońca
które też tam wpada na chwilę 
zmienioną w wieczność 
rozpraszając ciemności
żeby łatwiej nam było schodzić

WIERSZE
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prognozy

zobaczyłam twoją twarz po długim niewidzeniu 
gdy wysycha woda ze wspomnieniami 
i nic się nie dzieje czy nic się nie dzieje 
kiedy wszystkie milczące miejsca na lądzie 
który wynurzył się między nami zajęły 
cudze ptaki i słowa które karmisz ty i ja osobno 
kiedy znowu zobaczyłam twoją twarz 
wróciły do mnie najlepsze krajobrazy naszego świata 
bo niewątpliwie da się go rozpoznać 
po twoim nosie oczach i czole trochę zmienionym 
przez ciemne chmury ale na szczęście 
zapowiadano szybką poprawę pogody

przy okazji zdjęcia rentgenowskiego
widzę czarno na białym jaki ze mnie kościotrup
do tego proch ciała w bluzce płaszczu butach
z butów wysypuje się przy każdym kroku
nawet kiedy chciałabym to ukryć buty
są pełne przechodzonych dni moje białe kości opowiadają
jak mnie nosiły i jak ja nosiłam innych najwięcej dzieci
na izbie przyjęć pytają kogo chory upoważnia
do udzielania informacji mogłabym podać tych
których nosiłam ale przychodzi mi do głowy
że jest taki Jeden który najlepiej zna kształt
mojej każdej kostki Kto wniósł mnie do łona matki
i moje prochy wyniesie na wysokości
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twarze i suknie
przesuwają się twarze 
czarne suknie gdzieniegdzie w kwiatki 
z kolcem albo różdżką wstążki
kolczyki rozkołysane nad światem 
jak wielkie dzwony
nie w kościołach ale przy twoich uszach
kiedy przeglądasz po raz kolejny fotografie
na których żyją małomówni ale jednak
i nie da się strzepnąć z nich
tego pyłku chwili która trwa
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na murawie 
wstążka przy wstążce dzieciństwo 
na meczu rozdają nadzieję że nasza drużyna wygra 
po co te moje wstążki falują 
nad głowami mężczyzn siedzących 
na trybunach zajętych gwizdaniem i krzykiem 
zrywającym się ze stadem gawronów 
czerniejącym pod ogrodzeniem 
wstążki nie kryją radości że są nowe 
błyszczą odwinięte ze szpulki przez mamę 
zanim wyszłam z tatą na ten mecz 
podczas którego nie biegamy po murawie 
ale w przestworzach razem 
z kolegami taty panem Stasiem i Bogusiem 
którzy rozkładali białe chusteczki na ławce 
żeby uchronić przed ubrudzeniem czyste spodnie 
te rozgrywki trwają nadal między ziemią a niebem 
biała murawa pełna chmur
zawodników goniących za piłką 
tylko nie wiadomo czyja drużyna zwycięży

***
niewidoczne ptaki o zachodzie
ich śpiew z ciemnych zakamarków
najlepsza pochwała odchodzącego dnia
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LISTY DO REDAKCJI

Szanowny Panie Redaktorze,
Drogi Marku,

Ten podwójny adres stąd, że piszę w sprawie publicznej, która wystawiła na próbę naszą wie-
loletnią znajomość i przyjaźń. Każdy numer „Almanachu Prowincjonalnego” przynosił mi wiele 
radości, udało Ci się stworzyć niekonwencjonalne pismo, w którym gościsz autorów z odległych 
prowincji ideowych. Czyż muszę dodawać, że przez pół roku czekam na kolejny numer „Alma-
nachu”, a kiedy już do mnie dotrze, to najpierw – tak, tak przed lekturą tekstów wierszem i prozą 
- przeglądam fotografie, niezmiennie fascynujące, budzące coś więcej niż zachwyt. I oto doznałem 
estetycznego i ponad-estetycznego zawodu, czytając Twoją recenzję esejów Adama Zagajewskiego 
w numerze 30.

Recenzję „Substancji nieuporządkowanej” zatytułowałeś w „Stronę Mahlera”. Próbujesz de-
maskować niespójność, ba jakiś trupi rozkład poety i eseisty. Akceptujesz wrażliwego melomana, 
czułego słuchacza Mahlera, smakosza sztuki i poezji, a brzydzisz się jego krytycznymi uwagami 
na temat kryzysu demokracji w Polsce po 2015 roku. Sugerujesz, że nie wypada poecie stawać 
się politologiem. Nie wiem, co poecie wypada i zawsze mnie dziwi, gdy ktoś sądzi, że wie. A poza 
tym tej części esejów Zagajewskiego nie odbieram jako głosu politologa, lecz obywatela. Autor 
„Samotności i solidarności” od lat próbuje scalać doświadczenia osobiste, żarliwość podróżnika 
i czytelnika, mistykę dla początkujących z troską o polis, która byłaby pięknym miejscem, gdyby 
jej utrapieniem nie stawały się demony.

Ale nie o samą interpretację książki Zagajewskiego mi chodzi, w końcu recenzent ma prawo, 
a nawet obowiązek ogłaszania własnej oceny. Ale w żadnym wypadku nie wolno jej ferować w to-
nie pogardy dla ludzi z innego obozu politycznego. To bardzo niedobra praktyka, która okalecza, 
rani i zabija kulturę. „Przewodnikami dla poety w tym kraju cywilizacyjnej opresji są sędziowie: 
Łętowska, Safjan, Stępień, Gersdorf (co wiemy z następnego tekstu). Nic dodaj, nic ująć!” O co tu 
chodzi? Czy to jakaś lista proskrypcyjna? Recenzja jest bardzo zwięzła, ale to nie usprawiedliwia 
tak lekceważącego tonu. Obraża to czytelnika, który chciałby wiedzieć, dlaczego to nie wolno po-
woływać się na opinie prawników posiadających istotny dorobek w swej dziedzinie. Wreszcie co 
uprawnia recenzenta do selektywnego traktowania elit? Wiara, że to jakieś łże-elity? Ukąszenie 
rewolucyjną pasją wymiany elit?
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Drogi Marku, strzeż się oddzielania estetyki i polityki. Pomyśl o hańbie Ezry Pounda. Este-
tyczny mit Rzymu tak go oślepił, że nie widział bestialstwa faszyzmu. Nad podobnymi przypadka-
mi rozmyślał Thomas Mann w trakcie pisania „Doktora Faustusa”, w swym dzienniku zanotował: 
„wyrafinowana kultura staje się barbarzyństwem”. Powiało faszyzmem, ale nie mówię, że jesteś na 
tej drodze. Ufam, że „książęta zmysłów” i „potęga smaku” wyprowadzą Cię z krainy, w której nie 
cierpi się składni koniunktywu.

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

W ODPOWIEDZI SŁOWO POKORNE

Drogi Fredzie! Księże Profesorze!

Marny finał życiorysu Ezry Pounda, naznaczony apologią faszyzmu i antysemityzmem, 
dalibóg, i mnie przeraża, tylko przykład błądzącego na stare lata amerykańskiego poety ma nie-
wiele, lub zgoła nic, wspólnego z postawą krytyki poglądów intelektualistów takich jak np. Adam 
Zagajewski, którzy jak mogą wspierają dzisiejszą opozycję polityczną w Polsce. Nieporozumienie 
zawarte w Twym liście bierze się stąd, że ja – inaczej niż to sugerujesz – uważam, iż słynny poeta 
błądzi w swych diagnozach politycznych, nie dlatego, iżby nie miał prawa mieć własnych poglądów; 
przeciwnie, dlatego, ze nie drąży dociekliwie tematu, tak jak w przypadku innych przedmiotów 
swej uwagi (literatura, malarstwo, muzyka), lecz powtarza „toczka w toczkę” poglądy obowiązu-
jące w swym środowisku. Nie zabraniam więc komukolwiek wyrażania swoich poglądów, jeno 
oczekuję od wybitnych erudytów pogłębionych refleksji, uzasadnienia racji, nie zaś zdawkowego 
aplauzu dla swoich.

Nawiasem: moja osobista refleksja ostatnich lat buduje we mnie dumę z miejsca, w którym żyję. 
I w przeciwieństwie do pewnego krakowskiego aktora nie wstydzę się mówić po polsku za granicą.

Z niezmienną nadzieją na dyskusję, a nie monologi, na współ-czucie zamiast wykluczenia – 
w imię wspólnoty losu oraz wiary - pozdrawiam Cię serdecznie - MR 

PS. Istotę mojego stosunku do problemu „Adam Zagajewski” wyrażę w następnym AP, w tekście 
pod tytułem – jakże by inaczej – „Ulubiony poeta”. Tam będzie dużo szerzej o moim zachwycie 
i o moim sprzeciwie.
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Z ZIEMI POLSKIEJ DO WŁOSKIEJ

MAREK RAPNICKI

SUCHA ŁZA

Już trzeci miesiąc Pan Amo rozgląda się 
nieufnie i bezradnie zerka na południe
przypomina sobie że tęsknota to po włosku
nostalgia
milczy litanię
 Sirmione
 Monza
 Milano i Pavia
 Mantova
 i Cremona
sucha łza pędzi autostradą zmierzchu po twarzy
jak wyschnięty owoc
 Arezzo
 Cortona
 Orvieto 
 Vieste
 Ruvo di Puglia 
 Matera
na zero wystrzyżone garby Toskanii kędzierzawe czupryny
Umbrii porażone strachem śmierć wchodzi jak Hannibal
albo Marco Polo który powrócił z kuframi pełnymi zarazy
i panoszy się teraz w stylowych krużgankach

uczucie Pana Amo wystawione na próbę
śnią się Panu Amo sceny miłości ukochana z oczami
jak romańskie biforium
kamienne biodra piersi strojne w winorośl
płaski brzuch z terakoty
i uda kanelowane cierpliwie

najbardziej Bergamo Bergamo oaza dostatku gdzie
Santa Maria Maggiore ma pełne ręce intencji

objąć tych co zostali polecić Synowi
dla których zabrakło powietrza 



43BERGAMO



44SANT’ANTIMO



45RAVELLO



46MILANO, SANTA MARIA DELLE GRAZIE



47CERTOSA DI PAVIA



SPOLETO

MATERA



49MATERA



50

WOJCIECH KASS

Grzywka 

Posiada ładnie sklepione czoło, co zobaczyłem,
gdy uniosła grzywkę; zetnij lub częściej ją podnoś – mówię,
miłość pogodą cierpliwości jest – mówię 
lecz jak to ostatnie zdanie miało się do czoła 
i grzywki – któż to może wiedzieć. 
Było czoło, była grzywka lecz nie pamiętam, 
do kogo należały. Było imię ale nie znajduję 
czoła i grzywki dla niego. Była pora lata,
był księżyc jak złamany guzik na kapocie nieba,
było czoło, była grzywka unoszona przez lekki wiatr 
dochodzący z miejsc, które wszyscy mieli gdzieś. 
Ciekawe czy były sklepione? W sumie poznałem 
wielu ludzi, skreśliłem niewielu, żadnego zupełnie. 
I wiele słów – od tego kiedy padają i jak padają 
zacząć się może podrzynanie gardła.
Wybacz potomny, tyle ogrodu ci zabrałem,
tyle żywego w ogrodzie, nie potrafiłem dla ciebie 
ocalić słonia i sasanki, dębu i tarantuli, łąk 
tyle dróg powstaje lecz nie mam dokąd iść 
mój grzech jest krok przede mną, moja śmierć krok za mną
lecz jak się to ma do ładnie sklepionego czoła,
które zobaczyłem gdy uniosła grzywkę – zapomniałem. 

23. 01.2020 

WIERSZE
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Walczyk

Śnił mi się Jerzy Markuszewski
i jego żona Zosia, byli żywsi od żywych, 
których zastałem po przebudzeniu,
– doprawdy, czy już niczego nie będzie 
oprócz cywilizacji? – byli pogodniejsi 
od wiejskiego ogrodu, gdzie on czytał 
Wyborczą, ona pieliła grządki ze smolinosem. 
W tym śnie po naszej terra firma, 
(księżyc sterczał jak łeb złotego wołu)
ktoś w noc jak co noc robił rewolucję 
lecz tylko w swoich włosach, ktoś tępo
się pętał, debata nie kwestią myśli 
a śliny już była, ktoś z dala omijał ruiny 
ale one słały się powszechne jak pastwiska
wieku – bliziutko i blisko, dalej i w dali, 
ktoś za próg wniósł pył z martwej planety 
ktoś zaklinał dwa dołeczki na twarzy 
młodo umarłej, ktoś nie chciał żyć na smutno 
wstawiał więc zacier na bimber lecz podawał 
whisky, parzył herbatę lecz częstował kawą,
ktoś w hałasie szeptał bo wierzył w ciszę 
oraz światło, które sądzi. 
Pośród nich prowadziłem moich świętej
pamięci Jurka i Zosię, parę, która nie śpi,
tańczy walczyka; od znajomka do znajomka, 
od trupka do trupka przedstawiałem ich –
nie jako znikliwie wirujących gości 
lecz zmartwychwstałych
tak przedstawiałem. 

Pranie, 22.01.2020 
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Ustęp 

To ja cię poznaję zaranna, to ja cię poznaję
nie on, nie oni, ani te i tamte, ani wy, to ja patrzę
na pierwsze poruszenia twojej głowy i gdy ją podnosisz 
z poduszki jak wyspę z wód snu. Oto dzień, rzecz w sumie 
jasna ale po latach dotarł do mnie list w butelce, 
gdzie napisano: świat jest redukcją światła – 
czy nie w Ohlsdorfie tak napisano? To jasne,
dzisiaj możesz spostrzec spacer wdowy w żałobie
we wszystkich kierunkach świata i na wskroś.
Ciemność zaciska obroże na krtani, pełznie z ust 
do ust, ostrzeliwują się nią młodziutkie wiersze
lecz cóż mogą, co rozstrzygnie takie pif paf.
Słowo promotor wyparło stręczyciela, postępowiec
szabrownika i co? Pękł balonik, zaraz ktoś nadmucha
nowy, wolisz różowy czy zielony, a może czarny 
jak pończocha? Nie ma dobrych rozwiązań
jest więzienie ciała, bliźniaczka zaradnej pychy
czyli tortura bezradności, czego byś nie zyskał, 
utracisz, czego byś nie zdławił, zatęsknisz. 
Odwracaj głowę od ruin – to mówił i miął brodę proroka
na popiół, stękała natura, baba, fryzjer, pijus 
oddający mocz, stękali starcy i biurokraci
lecz on tylko pobłażał; przychodzi taka pora w życiu
kiedy każdy dzień zmierzcha na niebiesko 
– to też mówił, nie stękał. Poznaję cię zaranna, 
ja dysponariusz okruszka urody lądu przedindustrialnego,
pomimo teologów i artystów, którzy rozplątują
mrok i zaplatają sznury światła, pomimo zdobyczy 
techniki i dobrodziejstw socjalnych, które życie
czynią (nie) znośnym, człowiek pozostaje sam ze swoimi 
demonami i przeznaczeniem; walizko Gałczyńskiego
pełnaś rozpaczy, walizko Ludwiki pełnaś serca 
Chopina, pełnaś rękopisów walizko Pessoi, walizko 
pełnaś Prania, a ty nocy, ty ciężka jak popiersie ziemi,
ty ustąp. 

Pranie, 10.03.2020
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Z NASZYCH MIEJSC

KRZYSZTOF LISOWSKI

Kiedy Efezyjczycy wygnali z miasta jego najlepszego przyjaciela polityka Hermodora, Heraklit 
nabrał niechęci do tłumu i jego bezmyślności, głupoty, sobiepańskiego myślenia. Nie zastanawia-
jąc się wiele, postanowił opuścić dom miejski i schronić się w górskiej samotni nad Efezem. Jakież 
to tam góry znajdziemy? Niewysokie. Wszak sam Efez piątego wieku p.n.e ciągnie się w długiej 
kotlinie prowadzącej do portu i morza, między wypiętrzeniami na oko wysokimi, ale to raczej za-
ledwie wzgórza, co prawda strome niekiedy, nie żadne góry.

Gdzie więc mógł się znajdować górski dom Heraklita? Może gdzieś w bliskości późniejszego 
o pięć stuleci domku Matki Boskiej, która po pracowitym życiu tam usnęła i dostąpiła – stam-
tąd – wniebowzięcia? Ale przecież to, co teraz zwiedzamy to Efez inny, miasto przeniesione już 
po śmierci Heraklita przez Lizymacha w nieco inne, pobliskie miejsce, między wzgórza Coressus, 
gdzie zbudowano nowy port i mury obronne. Zamulony przez rzekę Kaystros stary port nie na-
dawał się już do użytku. 

Znane są opowieści o jego odosobnieniu, pogardzie dla mas, mizantropii, ale ileż może 
uczynić plotka i pomówienie, które – prawie wszystkie – powstały, zostały utrwalone i zapisane 
całe wieki później, po śmierci 60-letniego myśliciela. Znamy ludzi znacznych, którzy uchodzili za 
nieprzystępnych, gdy w gruncie rzeczy czuli się najlepiej w niewielkim gronie przyjaciół, strzegąc 
swojej prywatności i prawa do egzystencji poza sądami współczesnych plotkarzy i nienawistników.

Wśród lasu idei Heraklita warto zobaczyć jego samego w scenach życia, wszak idea to „rzecz 
do zauważenia”, wrażenie ludzkiego umysłu stanowiące przedmiot poznania, zatem chciałoby 
się uwidocznić to, co pozostaje za zasłoną przeszłości, zakryte, nieznane, ale poznawalne choćby 
z powodu niezmienności ludzkiej natury, jej nastawień, reakcji. Zobaczyć go nie tylko w „rzece 
czasu”, jak chciał młody Miłosz, ale jako postrzegającego codzienność dostępną zmysłom jako 
nieograniczoną fizyczność.

HERAKLIT
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Diogenes Laertios, piszący swoje dzieje filozofii w II wieku naszej ery, powtarza rzeczy za-
słyszane, cytuje źródła, opinie o presokratyku, siedem stuleci po śmierci Efezyjczyka; taki dystans 
utrudnia niewątpliwie zbliżenie się do sądów pewnych i prawd niepodważalnych. Pisze co prawda, 
że filozof zalecał poznawać „rozumną myśl”, która rządzi wszystkim, ale nie omieszkał napomknąć 
o wzgardliwości i wyniosłości Heraklita, który jak mało kto rozumiał, że głupota jest ludziom 
niejako przyrodzona, zawsze bliska i wierna, gdy inteligencja (dar samodzielnego rozumowania, 
twórczej interpretacji) wiąże się z wysiłkiem i niemałymi kosztami nie tylko psychicznymi. Może 
dlatego (z powodu samodzielnego myślenia, obserwacji bytu w permanentnej przemianie) zarzu-
ca się Heraklitowi smutek, „łzy Heraklita” przeciwstawia się „śmiechowi Demokryta”. Taki pogląd 
przedstawia m.in. Lukian. Ale czy i to jest prawda? Czy wiara w wariabilizm, pogląd, że rzeczywi-
stość jest zmienna, czyni od razu kogoś posępnym? Przecież to tylko dostrzeżenie i uznanie jakiejś 
idei za istotę rzeczy, sprawczą przyczynę, puls rzeczywistości.

Ponieważ nie wiemy prawie nic o jego życiu, spróbujmy sobie – w gąszczu przeciwieństw 
i paradoksów – wyobrazić kilka scen z jego codzienności. Pochodzi z królewskiego rodu, od dzie-
ciństwa wyróżnia się – czym? – wybitnym umysłem, skłonnością do introspekcji, wymyślaniem 
zagadek. Gdy osiągnie dojrzałość, rezygnuje z proponowanych stanowisk, z pokus władzy, a po 
stracie przyjaciela nabiera prawdziwego wstrętu do miejskiej zbiorowo-
ści. Najpierw oddala się od miasta w kierunku Artemizjonu – grywa tam 
z dziećmi w kości. Może docenia w dzieciach istoty nieskażone ziemską 
pożądliwością?

Wybiera dom na wzgórzach nad Efezem, skąd ma widok na nurt 
rzeki Kaystros, na błękit morza. Ten dom, choć skromny, to jednak może 
nie pustelnia. Jako szlachetnie urodzony posiada służących, pewnie ktoś 
przynosi z miasta plotki i zamówione lektury, ktoś inny z portu dostarcza 
rybę. Ktoś znosi sprzęty bardziej i mniej potrzebne, także lirę i łuk. Dom 
stoi w gaju oliwników, może nieopodal winniczki, aczkolwiek filozof jest 
człowiekiem trzeźwym, ceniącym umiar, w stanie wysokiego napięcia woli 
badającym Kosmos i Chaos. Wszechświat i siebie samego. Z wszystkich 
żywiołów wyróżnia Ogień, jako przyczynę, siłę sprawczą wszelkiej zmia-
ny; to on przecież najskuteczniej dokonuje metamorfozy kształtów, naj-
dokładniej niweczy. To Piorun rządzi światem, ustanawia w przemianie 
jego chwilowy kształt.

Tego kosmosu, tego samego dla wszystkich, nie stworzył ani któryś 
z bogów, ani z ludzi, lecz zawsze był, jest i będzie ogniem wiecznie żywym, 
zapalającym się według miar i według miar gasnącym (przekład Kazimierz 
Mrówka).

Co może jeszcze robić w swej kryjówce? W tym łagodnym klimacie 
uprawia pewnie dynie albo bób (przed jedzeniem bobu przestrzegał już 
jednak Pitagoras), pielęgnuje zioła, przyjmuje na krótkie rozmowy wę-
drownych sofistów, podpatruje pastuszków poganiających koźlęta i tańce 
dzikich pszczół nad kwiatami, prowadzi obserwacje nocnego nieba. Ale też zastanawia się nad 
snami, bada, co poza jawą dzieje się z ludźmi. Po raz pierwszy formułuje pewne myśli tak katego-
rycznie; tok jego namysłów jest szokujący, niejasny, twardy, przekonujący, wiarygodny, niewiary-
godnie pociągający. Jak odsłaniające się tylko na chwilę w nocnej błyskawicy pejzaże. Wszystko 
to jest możliwe, prawda?

Dalsze domniemania o nim przynoszą wieści smutne – uboga dieta przyprawia go o puchlinę 
wodną (pokarm roślinny źle działa na nerki?) i schorowany, starszawy już Heraklit schodzi z wy-
sokiego do niskiego, ze wzniesień do miasta. Trawi go gorączka. Niesie swe jedyne dzieło, nazywa 
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je O naturze; podzielone jest na trzy części: o wszechświecie, o państwie, o bogach. Napisane wy-
raźnie, dużymi literami na jednym zwoju w dialekcie jońskim. 

Inni nadawali temu dziełu odmienne tytuły: Ster nieomylny do kierowania życiem (Diodotos) 
albo Przewodnik do postępowania dla całego świata, dla jednego i dla wszystkich. Najpewniej to nie 
traktat, a nieduży zbiór gnom, przestróg, aforyzmów i zwięzłych obserwacji. Składa je Wielkiej 
Matce jako wotum. Pragnie uzdrowienia. Artemida Polymastis, Pszczela Bogini, nie spełnia jego 
próśb, ale chroni dzieło przed ciemnymi umysłami nieprzyjaznych ludzi. Heraklit zakrywa zna-
czenia, nie mówi wprost – jeśli formułuje zdanie o wojnie, chodzić może także o spór, polemikę, 
odmienne argumentacje; jeśli o Logosie, będzie to Rozum Kosmosu, moc stwarzająca harmonię 
świata, zgodę i niezgodę jego elementów.

Ale mówią też inni, Ariston i Hippobotos, że nie była to puchlina wodna i przerażająca śmierć, 
ale zgoła zwykła starość i – jakby to było jakimś pocieszeniem - całkiem inna choroba.

Kim był w istocie? Materialista i mistyk, wierzący ateista, mizantrop i ten, który troszczy się 
o dobre prawo dla Miasta. Medytujący gwałtownik. Prorok i znawca dusz. Piewca Apollina i – to 
pewne – znawca sentencji delfickich.

Droga pod górę jest drogą w dół.
Słowem, po długim i trudnym życiu filozof umarł. Umarł, ale żyje. Jeśli tylko rozejrzę się po 

mojej małej biblioteczce (nie tylko antycznej), dostrzegam sądy Heraklita w Uczcie Platona (kryty-
kuje myśl Efezyjczyka lekarz i nudziarz, Eryksimachos), u Arystotelesa i u Lukiana, kilka u Marka 
Aureliusza. Także u Atenajosa w Uczcie mędrców. I dalej, idąc ku naszym czasom, u zawodowo po-
sępnego Emila Ciorana, piszącego o upadku w czas i tegoż upadku konsekwencjach, u Zygmunta 
Baumana w jego iście heraklitejskiej tezie o „płynnej nowoczesności”.

Na innej półce Borges. I u niego znajdzie się oczywiście wiersz Heraklit, w którym czytamy:
Cóż to za rzeka,
która rozwłócza mitologie i miecze?
Bezcelowe jest, bym spał.
To płynie we śnie, przez pustynię, przez piwnice.
Uprowadza mnie rzeka i tą rzeką jestem.
Z materii sypkiej zostałem uczyniony, z tajemniczego czasu.
Być może źródło jest we mnie.
Być może z mojego cienia
fatalne i złudne wyłaniają się dni.

A jeszcze rzeczy, pamiątki – moja żona upodobała sobie od lat jedną tylko ozdobę - wisiorek 
z monetą, to zdobyty przeze mnie obol z Efezu z wizerunkiem pszczoły (na pamiątkę patronki 
i opiekunki miasta). 

Może Heraklit, namyślając się nad czymś, obracał go w palcach?
… i wszystkie rzeczy stają się przez niezgodę i konieczność.
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KATARZYNA KWIOTEK

Gdybyśmy zapragnęli przenieść się oczami wyobraźni do świata wy-
pełnionego poetyką średniowiecznych opowieści, ceglana Brugia byłaby 
doskonałym miejscem owej metamorfozy. Dawniej Brugia, podobnie jak 
Gandawa, słynęła z produkcji sukna i była ważnym ośrodkiem handlowym, 
w 2002 roku została Europejską Stolicą Kultury. Na jednym z budynków 
w centrum dostrzegłam street art ukazujący portret Margarity van Eyck ze 
słuchawkami: oto jak duch dawnej Brugii łączy się tu z zanurzoną w pop-
kulturze współczesnością. Obraz Jana van Eycka w oryginale zobaczyć 
można w brugijskim muzeum Groeninge, w którym zgromadzono również 
inne prace tego artysty, w tym słynną „Madonnę kanonika van der Paele” 
(1434-36). W tym monumentalnych rozmiarów, epitafijnym obrazie, ar-
tysta ukazuje Sacra Conversazione – świętą rozmowę: zamożny, brugijski 
kanonik klęczy u stóp tronującej Marii z Dzieciątkiem, w otoczeniu św. 
Donacjana i św. Jerzego. Podobnie jak w innych obrazach van Eycka w tle 
pojawiają się malowane z niezwykłą precyzją i kunsztem elementy archi-
tektury, stanowiące nawiązania do Starego Testamentu, a prócz realizmu 
w przedstawieniu postaci, fascynuje przemyślana kompozycja, niezwykła 
głębia koloru i świetlistość barw, refleksy w drogocennych kamieniach zdo-
biących suknię Marii czy szaty Donacjana. Obok dzieł van Eycka, Petrusa 
Christusa, Hansa Memlinga, Hugo van der Goesa czy Gerarda Davida, ko-
lekcję ubogacają obrazy belgijskich przedstawicieli neoklasycyzmu, ekspre-
sjonistów czy surrealistów – z najbardziej znanych wymienić można Rene 
Magritte’a czy Paula Delvaux. Historię Brugii, którą warsztaty malarskie 

wypełniały zwłaszcza w XV wieku, odkrywać można przez pryzmat artystów z nią związanych. 
Spacerując dziś po ulicach miasta, wzdłuż kanałów, wydaje się, że słyszymy szepty rozmawiających 
ze sobą twórców, szum mieszania farb, stukot pędzli, skrzyp naciągania płótna na blejtramy. Ach 
Brugia! Miasto, którego rytm odbija się w taflach wody, kanały znaczą tkankę miasta, a szczytowe 
fasady budynków wytężają się ku górze jak grzbiety książek układane w szafach bibliotek, ugina-
jące się niczym waga, zazębiające jak obronne mury. 

Dawne elementy są tu pielęgnowane, pieczołowicie odtwarzane i eksponowane, dzięki czemu 
miasto sprawia wrażenie spójnego. Brugia już od XII wieku była wspólnotą miejską, zdominowa-
ną przez silne i zamożne mieszczaństwo, skupiła więc w sobie wiele charakterystycznych budowli 
municypalnych, jak choćby ratusz z XIV-XV wieku czy sukiennice połączone z wieżą-dzwonnicą: 
Belfort en Hallen. Zbudowana w XIII w., podwyższona w XV w. o ośmioboczną część, stanowi do-
minantę placu Markt i symbol miasta. W mijanych kamienicach maleńkie witraże, czasem cyzelo-
wane jak emalia, ubogacają już i tak pełne blasku okna, kreując barwny, świetlny spektakl niczym 
w obrazach pobratymca z Niderlandów – Johanesa Vermeera. Nad niektórymi otworami okien-

TRYPTYK PÓŁNOCNY II:  
GANDAWA, BRUGIA, LEUVEN
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nymi dostrzeżemy wyrzeźbione daty budowli, a wyrafinowane kołatki czy wymyślne obramienia 
okienne, z maskami przypominającymi renesansowe maszkarony, zdają się raz uśmiechać do prze-
chodnia, to znów subtelnie z niego drwić. Nowa architektura jest umiejętnie połączona ze starą; 
cegła spotyka się z wertykalnymi akcentami co koresponduje z charakterystycznymi dla północnej 
architektury szczytami. Uproszczone, zwarte bryły nowych kamienic czy domów mieszkalnych 
wchodzą w wyważony dialog z przeszłością, szanując historię, dziedzictwo i estetykę tego miejsca. 

Kultura Księstwa Burgundii, jeszcze w XIV w. rozmiłowana w turniejach, ceremoniale, dwor-
skim życiu, stopniowo zapowiadała nowożytność. Swój rozkwit przeżywa w XV wieku, co w dużej 
mierze było zasługą zamożnego mieszczaństwa. Był to też czas rozwoju Brugii jako ośrodka sztuki. 
To tam działali mistrzowie, czasem zwani prymitywistami flamandzkimi – wspomniani Jan van 

Eyck, Petrus Christus czy Hans Memling. Narracyjne dzieła tego ostatniego, oparte na przemyślanych 
kompozycjach o wyrafinowanej kolorystyce i z przepięknym tłem - pejzażami, architekturą, znajdują 
się w dawnym, średniowiecznym Szpitalu św. Jana - St-Janshospitaal – mieszczącym dziś Muzeum 
Memlinga. Zobaczyć tam możemy między innymi słynny Relikwiarz św. Urszuli czy „Mistyczne 
zaślubiny św. Katarzyny”. W dziełach XV-wiecznych mistrzów płynnie łączą się ze sobą sfery sac-
rum i profanum, realistycznie utkana ze skrawków codzienności ziemska rzeczywistość - wnętrza 
domów, przedmioty, fragmenty miast, a nawet roślinność, ale też tematyka rzeczy najważniejszych: 
przypomnienie o śmierci, zbawieniu, sceny Ukrzyżowania, Sądu Ostatecznego, motywy biblijne, 
historie z życia świętych. Pobożność nie ograniczyła się jednak tylko do średniowiecza. Podobnie 
jak w miastach i miasteczkach włoskich, także i w wielu brugijskich zakątkach spotykamy rzeźbione 
figury aniołów i świętych (prowadzący na Markt most z figurą św. Jana Nepomucena), umieszczone 
narożnie czy płaskorzeźbione na elewacjach. Często to Maria z Dzieciątkiem: jej figura dominuje na 
Belfort en Hallen, ale też na fasadach wielu kamienic. Pod niejedną z nich, okraszone słowami „Ave 
Maria”, donice z pelargoniami, wydają się niby banalne, trochę ludowe, ale jakże bezpretensjonalne, 
szczere, serdeczne i wdzięczne. Jednocześnie te wyrazy pobożności wydają mi w swym wyrazie tak 
odmienne od licznie tworzonych obrazów dewocyjnych, przedstawiających klęczących donato-
rów, modlących się o zbawienie wieczne, ukazanych z niezwykłą wręcz maestrią przez mistrzów 
pędzla. I to właśnie Brugia może poszczycić się wspaniałą statuą dłuta Michała Anioła w kościele 
Onze Lieve Vrouwekerk - Najświętszej Marii Panny. Twarz brugijskiej Madonny Buonarottiego jest 
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nieco zamyślona, zatroskana, podob-
nie jak w Piecie Watykańskiej. Badacze 
datują jej powstanie na bardzo twórczy 
okres w życiu Il Divino Maestro, jakim 
był początek XVI wieku. Odsunięta 
od matki, wysuwająca się do przodu 
postać małego Jezusa wprowadza dy-
namikę, która kontrastuje z zastygłą, 
skupioną twarzą Maryi. 

Religijne uroczystości były jed-
nym z elementów wyznaczających 
rytm miasta. Szczególnie obchodzo-
no procesję Najświętszej Krwi Chry-
stusa podczas uroczystości Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, podczas której 
wierni oddawali hołd znajdującej się 
od czasów średniowiecza w brugijskiej 
bazylice Heilig-Bloedbasiliek relikwii 
Krwi Chrystusa. Kościół ten składa się z dwóch przestrzeni: XII-wiecznej, romańskiej, ascetycznej 
w formie kaplicy św. Bazylego, jednej z najstarszych w Brugii, gdzie uwagę zwraca rzeźba pelikana 
- symbol miłości rodzicielskiej oraz odkupieńczej ofiary Jezusa oraz wyższej gotyckiej z XV wieku, 
przebudowanej w XIX wieku. 

„Cisza panująca wokół belgijskich „beguinages”, przytułków, kolegiat i holenderskich „Hofjes” 
(domostw) nie oznacza jedynie nieobecności hałasu, lecz po prostu jakiś konkretny fluid, który 
przenika i napina wszystkie architektoniczne formy” - pisał Peter Meyer w swojej „Historii sztuki 
europejskiej”1, dopatrując się w niej laickiej nabożności, która utrzymała się w obrazach XVII-wiecz-
nych artystów - Vermeera, de Hoocha, Saenredama. Niezaprzeczalnego, wyjątkowego uroku doda-
je Brugii pełen spokoju, malowniczy beginaż, gdzie w cieniu otynkowanych i ceglanych elewacji 
odbijają się porządek, pobożność, cisza, a ażurowe latarnie roztapiają światło. Nieco archaiczny na 
pierwszy rzut oka, zastygły w milczeniu mikrokosmos brugijskiego beginażu, wprowadza atmo-
sferę oderwaną od doczesnego świata. Koncepcja tzw. beginaży rozwinęła się w czasach zmierzchu 
średniowiecza i obejmowała instytucje dobroczynne o zakonnym charakterze, niewymagające 
jednak składania ślubów. Obok klasztorów skupiały niezamężne kobiety - beginki - utrzymujące 

1  Peter Meyer, Historia sztuki europejskiej, t.1: Od starożytności do schyłku średniowiecza, Warszawa 1973, s. 245.



się z własnej pracy, które zajmowały się głównie działalnością dobroczynną, opiekowały chorymi, 
pracowały też, tworząc koronki. 

Niedaleko beginażu, w uroczym Parku Minnewater, znajdujący się na jego terenie staw Min-
newater - dziś rezydencja łabędzi - był dawniej miejscem przeprawy między Brugią a Gandawą. 
Bo też Brugia to nie tylko budowle, lecz i urokliwe kanały. Można zobaczyć miasto z wielu per-
spektyw, doświadczać rewersów miejskiej architektury. Niezwykle frapujące jest owo odkrywanie 
Brugii na opak, możemy zajrzeć do jej zakamarków, ukrytych zakątków. Uwielbiany przez tury-
stów rejs kanałami, pozwala na podglądnięcie codziennego życia przez ogromne okna, zamknięte 
podwórza, załamujące się wykusze, zarośnięte ogrody. Dostrzec można i rzeźby, jak choćby posąg 
leżącej Niobe autorstwa belgijskiego artysty Constanta Permeke. Płynąc kanałami, nawet w tempie 
andantino, próżno jednak szukać tam owej znanej z beginaży ciszy.

Brugia dawnej świetności, ostentacyjnie prezentująca wykwintne kosztowości, dzieła sztuki 
gromadzone przez bogatych mieszczan, zleceniodawców, włoskich bankierów czy kupców, prowa-
dząca dialog z artystami, a zarazem Brugia z wybrzmiewającą nutą pochwały codzienności, cichej 
pobożności. Dostrzec ją taką można w skupieniu, patrząc uważnie. Dla mnie Brugia najpiękniejsza 
jest o poranku. Milczą wtedy gwarne uliczki, a wśród utkanych z cegieł, rytmicznych brył kamienic 
i monumentalnych wież kościoła Najświętszej Marii Panny, kościoła Zbawiciela (St.Salvatorskat-
hedraal) i Belfrot en Hallen rozlega się cichy świt, preludium nadchodzącego dnia. 
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KRZYSZTOF SZYMONIAK

PROSTY POEMAT

I stało się – 
po kilku zimach zbierania się do lotu,
po długich miesiącach studiowania map,
krążenia w internecie, wysłuchiwania 
opowieści bliższych i dalszych znajomych,
dwa lata przed emeryturą spakowałem 
plecak, kupiłem bilet, wsiadłem wieczorem 
do pociągu, aby dojechać nim (z trzema 
przesiadkami: w Poznaniu, Katowicach 
i Czechowicach-Dziedzicach) na dziesiątą
rano do stacji Cieszyn.

I dojechałem – 
jakoś tak w połowie lipca, a dzień był raczej
upalny. Pierwszy obraz… pamiętam dworzec 
kolejowy w remoncie, dworzec autobusowy 
w budowie, powstające tam rondo przy moście,
obok wyłażące z ziemi monstrum przyszłej
galerii oraz kilka kamienic bosej ulicy, 
a za torami niepozorne, obrośnięte chaszczami 
koryto rzeki Bobrówki i moja noclegownia.

I się zaczęło – 
pierwszy hotel z rezerwacją pokoju,
pierwsze przejście ul. Liburnia w stronę granicy,
pierwszy rzut oka na cieszyński zamek, wieżę
w parku na wzgórzu i sławny browar zamkowy,
pierwsze kroki chodnikiem obok baru „Smakuś”,
piwiarni „U Ryśka” i pomnika „Ślązaczki”, 
pierwsze spojrzenie w ul. Głęboką,
pierwsza wymiana złotówek na korony czeskie,
pierwsze wejście na most graniczny,
pierwszy rzut oka na Olzę (Płyniesz Olzo po dolinie,
płyniesz jak przed laty, takie same na twym brzegu 
kwitną wiosną kwiaty…),
pierwszy kufel piwa Radegast „U Partyki”,
pierwszy kontakt z żywym językiem czeskim,



pierwsza rozmowa w polskiej księgarni 
z Polakiem z Zaolzia (Księgarnia u Wirthów), 
zakup pierwszych książek o Cieszynie 
i Śląsku Cieszyńskim,
pierwszy knedlik z gulaszem w jadłodajni 
„Tempo” przy dworcu kolejowym Český Těšín,
a wszystko po to, żeby najpierw wejść w inne 
miasto, a zaraz potem znaleźć się w innym 
kraju, aby usłyszeć inne języki, aby spotkać ludzi,
którzy od wielu lat uczestniczą w „Święcie Trzech
Braci”, oglądają filmy w „Kinie na Granicy”
i zasiadają na widowni Festiwalu Teatralnego
„Bez Granic” (fuks, w marcu 2019, zupełnie zresztą 
przypadkowo, jako obeznany z miastem perypatetyk, 
trafiłem na 14. Urodziny Zamku Cieszyn),
jednym słowem wszystko działo się tam dla mnie
i z moim udziałem po raz pierwszy, a to znaczy,
że zaczynałem od zera swoją znajomość z Cieszynem,
historią Zaolzia i ludźmi, których dopiero poznam,
moje zmysły rejestrowały każdy metr przestrzeni, 
każdą godzinę światła, a każdy kolor, głos
i zapach napędzały mnie pozytywną energią, oto
radość odkrywania innego kraju i coś na kształt
cichej euforii, chodząc uważnie, szwendając się 
namiętnie od rana po obu Cieszynach nie czułem 
zmęczenia, nie towarzyszyło mi zwątpienie, nie 
ogarniał mnie lęk przed nieznanym, nie doskwierały
mi samotność i fakt że jestem tu obcy, nie bałem
się pytać o rzeczy i sprawy dla miejscowych 
oczywiste, bo nie byłem banalnym turystą, który 
pokręci się po centrum, zrobi kilka zdjęć i zniknie,
ja chciałem zrozumieć, poznać, a przede wszystkim
nie miałem zamiaru udawać kogoś, kim nigdy
już w tym kraju nie będę, towarzyszyła mi więc 
prosta zasada: patrz, słuchaj, czytaj, myśl.

I przyszło – 
przyszły słowa: jo je tu stela, werbus, sranda 
musi być, szkopyrtok, dajmy se po półce;
przyszły polskie i czeskie nazwy miast, wiosek, ulic, 
placów, rzek, gór, polskie i czeskie pomniki, sklepy, 
piwiarnie i jadłodajnie, polskie i czeskie gazety; 
a z mapą i planem miast przyszła topografia: 
hotele, hostele, schroniska wycieczkowe, muzea,
kościoły, zabytki, punkty informacji turystycznej,
księgarnie, sklepy z pamiątkami, kantory wymiany
walut, bazary warzywno-owocowe, bary mleczne,
kawiarnie, cukiernie, poczty, postoje taxi, rozkłady

Krzysztof 
Szymoniak 
urodził się w 1953 roku w Kępnie. Od roku 
1969 mieszka w Gnieźnie, gdzie ukończył II 
LO. Współzałożyciel, wraz z Krzysztofem Kucz-
kowskim, gnieźnieńskiej Niezależnej Grupy Poe-
tyckiej DRZEWO (1977-1988). Także wspólnie z 
Krzysztofem Kuczkowskim (późniejszym twórcą 
i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „To-
pos”) współinicjował i organizował w Gnieźnie, 
w latach 1978-1984, „Piastowskie Lato Poezji”. 
Od roku 2000 – wykładowca akademicki. W In-
stytucie Językoznawstwa UAM uczył dzienni-
karstwa, twórczego pisania, wiedzy o mediach 
i wiedzy o fotografii. Publikacje naukowe w 
zakresie językoznawstwa, medioznawstwa i  
wiedzy o fotografii. 
Opublikował zbiory wierszy: „Żony poetów” – 
1985, „Oszustwo” – 1987, „Czarna rzeka” – 1990, 
„Martwa natura z człowiekiem” – 2001, „Wszę-
dzie, skąd wracałem” – 2006, „29 prac Szymona 
Słupnika” – 2007, „Światłoczułość” – 2009, „Pokój 
bez okien” – 2009, „Poemat Amerykański” – 2011, 
„Strach przed poezją” – 2018, „Wyjazd” – 2019 
oraz, wspólnie z Krzysztofem Kuczkowskim, 
książkę poetycką „Stado. Nasza mała metafi-
zyka” – 1995. 
W roku 2016 opublikował książkę „Rodzina Ja-
rząbków, czyli 14 opowieści na ten sam temat” 
(rzecz o rodzinie górali z Bańskiej Niżnej, która 
wychowała i wykształciła muzycznie 11-ścioro 
dzieci), a w roku 2017 powieść „Osmoza”, której 
bohater, po opuszczeniu Gniezna, poszukuje 
nowej małej ojczyzny w Cieszynie i Czeskim Cie-
szynie. W lutym 2018 roku, ukazało się trzecie 
wydanie powieści autobiograficznej „Epizody”. 
Na całość zbeletryzowanej trylogii autobio-
graficznej Krzysztofa Szymoniaka składają się 
trzy tomy: „Epizody”, „Apropak” i „Pustelnia”.  
Najnowszą książką z roku 2018 jest literacki 
reportaż (dokument) pt. „Negatyw”, którego 
akcja dzieje się na Lubelszczyźnie, na Górnym 
Śląsku i w Wiedniu. 
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jazdy pociągów i autobusów, nieistniejąca już
linia tramwajowa, mosty, zaułki, wieże kościołów,
główne place z ratuszem, boczne uliczki, blokowiska,
polskie i czeskie drogi wylotowe w głąb obu tych
krain, dawne przejścia graniczne, teatry, biblioteki
oraz wszystkie inne budynki, szkoły, parki, ławki 
w parkach, miejsca publiczne i prywatne ogrody, 
płaskie lub górzyste horyzonty, skarpy ze schodami, 
widoki na miasto z obu brzegów rzeki, widok 
z Wieży Piastowskiej, jednym słowem wszystko to, 
co jest Cieszynem i Czeskim Cieszynem, co było, 
jest i zostanie na zawsze jako Těšínské niebo, 
Cieszyńskie nebe,
Sentimentální tramvajová rallye.

I odeszło – 
po kilku dniach, a zwłaszcza po drugim i trzecim
pobycie w tym dwumieście, opuściła mnie naiwna 
wiara w możliwość szybkiego zapuszczenia tam 
korzeni, choćby prowizorycznych, choćby na początek 
tymczasowych, okazało się, że nie jest to tak oczywiste 
(dla upartego) jak wejście latem na ośmiotysięcznik, 
owszem, poznałem Wojciecha Święsa, Annę Cieplak, 
Jarosława jot-Drużyckiego, Ewę Gołębiowską, 
Zenona Wirtha, Władysława Żagana, Katarzynę 
Worek, Miloslava Sikorę, Halinę Pasekovą, Lucynę
Henriettę Ciencialovą, Irenę French, Jerzego Kronholda, 
Zbigniewa Macheja, Andrzeja Drobika, poznałem też 
Mariolę i Łukasza z kawiarni „Kornel i Przyjaciele”,
dzięki którym zdobyłem nieosiągalne „Opowiadania 
cieszyńskie” Kornela Filipowicza, ale nie dane 
było mi poznać, uścisnąć dłoni ani porozmawiać 
z Renatą Putzlacher, Dorotą Havlikovą, czy Jaromírem 
Nohavicą, nie poznałem też wielu innych osób, które 
zapewne nigdy nie dowiedzą się o moim istnieniu, 
bo i po co (biorąc na zdrowy rozum) miastu nieznany 
siwy poeta, w dodatku z odległej planety, z miasta G.?
wiem – za późno, wiem – za stary jestem na nowe
przyjaźnie i miłosne fascynacje, nawet jeżeli
kobietę z krwi i kości miałyby zastąpić rzeka i miasto,
ale nie jest źle – mogę chodzić lub stać, kontemplować 
płynącą wodę, mogę zaglądać ludziom w oczy
w poszukiwaniu ciepłego kąta, mogę siadać przy
stoliku w znanej kawiarni, mogę jeść obiady raz tu,
raz tam (po obu stronach granicznego mostu), mogę
słuchać bicia ratuszowego zegara, uprawiać trainspotting 
w Czeskim Cieszynie i oglądać stare widokówki, 
mogę o poranku kupować słynne cieszyńskie kanapki



(np. ze śledziem), trzaskać selfie przy designerskim
różowym jeleniu przed zamkową Oranżerią, patrzeć 
z Wieży Piastowskiej na czeską stronę (lub Zaolzie), 
starzeć się zwolna w hotelowych pokojach, badać 
mapy tego kraju, czytać plany miast stojących przede mną 
otworem, a potem iść krok w krok za 
nieoczywistym, nienazwanym, nieosiągalnym.

I tak to wygląda – 
właśnie tak to wygląda, bo ja – ani werbus, ani 
stelak, bo ja – przybłęda, włóczęga, kosmita, mogę też 
powiesić na kuchennej lodówce porcelanowego 
anioła stróża oraz takież serce (z magnesem) ze sklepu 
„Święty Jacek”, mogę pić herbatę z kubka „Cieszyn” 
kupionego w Cieszynie pod ratuszem, mogę chodzić 
na czeską stronę do polskiego pubu „Dziupla”, ale muszę 
pamiętać o tym, co jot-Drużycki powiedział mi tam 
kiedyś – Tu jest tak: albo trzymasz z Polakami 
z Zaolzia, albo jesteś czechofilem, musisz bowiem 
wiedzieć, że tutaj to są dwie różne bajki… 
fakt, na takiej barykadzie (nawet, gdy jest tylko sprytną
metaforą) okrakiem siedzieć się nie da.

I – 
i obszedłem przez trzy lata (sześć tygodniowych
pobytów) cały Cieszyn i cały Český Těšín, byłem
tam za dnia i w nocy, o świcie i po zachodzie słońca,
zaglądałem na żydowskie cmentarze i do świątyń
protestantów, wszedłem na Czantorię, powiedziano mi,
że na morawską Łysą Górę można wjechać autobusem,
zajrzałem do Ustronia i Skoczowa, obejrzałem
zapadliska Karwiny, piłem herbatę w Ostrawie, obok
Haldy Ema, nie są mi obce Frýdek i Místek, Gnojník 
i Orłowa, dobrze poznałem Bielsko-Białą, przede mną 
Trzyniec i Jabłonków, przede mną Jaworowy
i Ostry, przede mną ciągle inny kraj.

I teraz – 
teraz (ja – poeticus emeritus) zastanawiam się, jak to 
wszystko urządzić, aby jednak zamieszkać między 
Czantorią a Łysą Górą, aby z okien mieszkania 
patrzeć na Olzę, aby do granicy było pięć minut
(obojętnie z której strony), aby zaprosić do siebie 
kilka osób, które nigdy nie były w Cieszynie,
aby już nigdy nigdzie nie wyjeżdżać, nie uciekać, 
zwłaszcza od złych polityków i wrogiej mantry,
a potem spać spokojnie i cieszyć się zdrowiem
i znaleźć przystań na lata



i mieć paru dobrych kolegów
i napisać kilka dobrych wierszy
i usłyszeć głosy minionych pokoleń
i zrozumieć wszystkie języki tej ziemi
i odbyć krótką jazdę cieszyńskim tramwajem
i postawić kropkę nad „i” pod cieszyńskim niebem.

I się toczy – 
leżę na hotelowym łóżku, wsłuchuję się 
w dźwięki miasta nadlatujące wieczorem 
przez otwarte okno, w pokoju nie ma drugiej 
osoby, z którą mógłbym porozmawiać, albo 
chociaż pomilczeć na ten sam temat, więc leżę,
i wtedy dociera do mnie, że zwyczajni ludzie, 
zwyczajni mieszkańcy Cieszyna nie roztrząsają 
przy obiedzie zagadek historii, nie badają tekstów 
J. Przybosia i K. Filipowicza, nie szukają na niebie 
komety, bo związane z nią przepowiednie już sto 
razy zmyły deszcze i starły śnieżne zawieje, nie 
czytają trudnych książek, nie piszą referatów 
na konferencje naukowe, nie chodzą na sesje Rady 
Miejskiej, bo mają na głowie inne, zwyczajne, 
ważniejsze problemy (przedszkole, garaż, kredyt, 
dziura w dachu, choroba, praca) nie bronią własnym
ciałem wycinanych przy torach drzew, z rzadka 
drążą prawdy, półprawdy, zmyślenia i kłamstwa
na temat Śląska Cieszyńskiego (być może są 
za blisko, być może więcej widać z oddali), ale 
chętnie oglądają wyścigi szalonych rowerzystów
w ramach DOKA Downhill City Tour (jest to
jakaś odmiana wobec przeszłości znakomitej,
skoro przyszłość bywa pewną niewiadomą),
nie dręczy ich fakt, że mieszkają w domach
po Niemcach i Żydach (gdzieś trzeba mieszkać, 
a Cieszyn to nie muzeum), że codziennie chodzą 
po cieniach minionego świata, który już nie wróci, 
nie muszą też przejmować się trupami w szafach, 
bo to nie ich szafy, bo wczoraj to nie dzisiaj, więc 
toczy się to życie małego miasta z wielką historią, 
a ja – spóźniony o trzydzieści lat – mogę tylko 
się włączyć (lub nie), albo czytać o tym całym 
hic et nunc w papierowych lub internetowych 
gazetach i portalach ziemi cieszyńskiej,
nie zmienia to jednak faktu, o czym we Wstępie
do pewnej wielkiej Księgi napisał Marian Dembiniok,
że: Śląsk Cieszyński w swej bogatej, często trudnej, 
a chwilami tragicznej historii ciągle skrywa wiele 
wątków legendarnych, tajemnych, lub zapomnianych…
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nie zmienia to jednak faktu, że myśląc o sobie 
i swoim zwyczajnym życiu, zwyczajni mieszkańcy 
mogliby zapamiętać słowa Urszuli Markowskiej 
z pewnego jej felietonu, ale także odnieść się
do ich sparafrazowanej przeze mnie wersji:
Zanim spytasz, co to miasto może zrobić dla ciebie, 
powiedz wpierw, co ty zrobiłeś dla tego miasta... 

I płynie – 
siedzę na ławce z widokiem na Cieszyn, przede 
mną szumnie-gadająca woda Olzy, obok tablica 
z ostrzeżeniem: Pozor! Státní hranice probíhají 
hraničním vodním tokem, jestem więc po czeskiej 
stronie, jestem na Zaolziu, jestem jednocześnie 
w przeszłości i teraźniejszości, jestem choć mnie 
nie ma, bywam czułym barbarzyńcą, fotografem, 
kolekcjonerem głosów, które przemawiają do mnie 
z kart historii, z piosenek Jarka Nohavicy (jak 
o nim mówią tutejsi), z wierszy Jerzego Kronholda, 
z opowiadań Kornela Filipowicza, ze wspomnień 
tych, którzy już odeszli, a co zostało? zostały 
kraj-obrazy – Landschaft, landscape, krajina…, 
tak więc rzeka płynie, życia przybywa i ubywa, 
muzyka F. Schuberta – wg Józefa Wittlina – staje 
się psyches hiatrejon, [patrz: „Siesta w obcym 
mieście”, 1934], a ja siedzę na ławce z widokiem 
na Cieszyn i przebieram w palcach splecione 
cierniem paciorki polsko-czeskiego różańca.

I trwa – 
wróciłem na Wieżę Piastowską, stoję tam
oddając po kilka minut każdej stronie świata,
widoczność jest dobra, na krańcach obrazu 
rozpoznaję znane już miejsca, od Łysej Góry 
po Ostrawę i Karwinę, od Czantorii po dalekie 
przedmieścia Cieszyna, od legendy o trzech 
braciach po prawdziwą śmierć pięciu strażaków
w wodach Olzy, pode mną miasto przecięte 
granicą i szablą rzeki, widzę ulice, kościoły, 
dachy, dworce kolejowe, Mój Inny Kraj, 
odnaleziony, ale nie mój, patrzę i szukam 
śladów po nieobecnych, a on trwa… i wrasta 
we mnie… i czeka.
 
I nigdy –
i właśnie dlatego nigdy o nic nie prosiłem,
wszystko co mnie dotyczy dzieje się według 
zasady: poradzisz sobie sam, albo polegniesz



68

i dlatego nadal nikogo nie proszę
o łaskę (paliłem mosty do łaskawców)
o pracę (praca zawsze znajdowała mnie)
o wolność (odrzucam słodkie zniewolenie)
o pieniądze (całe życie w okolicach debetu)
o ludzki gest (spotykałem dobrych ludzi)
o akceptację (i inne takie mecyje),
nie całuję też klamek, nie ścieram kurzu 
uniżenie, jeżeli już wykonuję jakieś ruchy, to 
raczej na swoją niekorzyść, a wtedy zaledwie 
sugeruję, proponuję, albo rezygnuję, oddalam 
się na z góry upatrzone pozycje obserwatora 
(skoro nie jestem uczestnikiem), przemijam 
pogodnie na własny rachunek, nie zapisujcie 
mnie więc do żadnego chóru, nie liczcie na mój 
udział w protestach lub manifestacjach poparcia, 
nie zamierzam ginąć na obcych polach walki, 
ani w pojedynku o cudzą żonę, dlatego siedzę 
na ławce – lub idę-stoję-patrzę – zawsze 
bezinteresownie, dla czystego piękna, 
dla tej ziemi, dla Was.
 
I tylko – 
i zostały tylko pytania 
pytania przychodzą bez pardonu:
gdzie wiatr który mnie tu przywiał
gdzie twarze ze starych zdjęć
gdzie chrust na ognisko
gdzie prześcieradła na sznurach
gdzie ptaki ze skradzionych gniazd
gdzie sen o górskich szlakach
gdzie wiadro z jesienną szarugą
gdzie płaszcz przyprószony śniegiem
gdzie piece chlebowe i mleczne pastwiska
kiedy przejść na drugą stronę
kiedy trafić pod właściwy adres
kiedy skończyć z poezją
kiedy stanąć na Rynku z fryzjerką
kiedy wywiesić flagę Księstwa
kiedy posłać po księdza pastora rabina
kiedy uznać że się dopełniło
kiedy przyjąć jedenaste przykazanie
komu wskazać milowy kamień
komu oddać honory i pamięć
komu podrzucić nasiona malwy
komu obmyć stopy zmęczone
komu przypomnieć słowa o wierności
komu życzyć zdrowia do samego końca



komu pomóc toczyć jego głaz
co podnieść z ziemi przez uszanowanie
co podarować prawdziwie mądrej kobiecie
co uznać za ślad palca opatrzności
co wypalić krwią gołębia na murze
co przybić ostatnim gwoździem
co zamówić na ostatnią wieczerzę
jak znaleźć trop w czwartym wymiarze
jak wejść w postmodernistyczne powieści
jak ubrać się na drogę bez powrotu 
jak zatańczyć na zmyślonym weselu
jak wydać ostatnie pieniądze
z kim pić od rana drogie alkohole
z kim wybrać się na tonącą wyspę
z kim czekać świtu pod mostem granicznym
z kim postanowić: die Komödie ist zu Ende 
ile jeszcze razy muszę próbować
ile razy jest w sam raz
ile powodzi musi spłynąć do morza
skąd przyjdzie czarna dama z białym psem
skąd mam wiedzieć, że to już
kto zamknie mi oczy i spopieli ciało?

I właśnie – 
i dlatego właśnie, że nie znam odpowiedzi, że 
mój inny kraj wzywa mnie zaszyfrowaną frazą 
– postanowiłem już nie szukać, nie czekać, 
nie komplikować prostych spraw, chcę spotkać 
niespotykane, zajrzeć chcę do studni, wrzucić 
kamień do rzeki, stać w cieniu drzewa, grzać 
dłonie zimową ciszą o poranku, jednym słowem 
być tam, zaczynać i kończyć przyzwoicie, oglądać 
z koleżanką przeszłość na Saskiej Kępie, zasiąść 
z Jotem i Wojtkiem „Pod Věží” przy kuflu 
„dwunastki” i za poetą Jerzym Kronholdem 
powtarzać w chwilach głodu: 
konstantynopolitańczykiewiczówna…
bo zawsze może nastać jakieś jutro, bo kiedyś 
pewna Młoda Dama z miasta K. po prostu 
stwierdzi: „Ukradłeś mi Cieszyn”.
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droga

to nie była rozległa aleja 
w sam raz do wytaczania ciężkich fraz i defilady puent 
ani szeroki pielgrzymkowy trakt
który aż pod sam kościół doprowadza procesje klęczących rymów 
ani płatna autostrada
z wieczorkami w McDonaldach cenzurą na bramkach i zjazdami prosto do 
podręczników
ani nawet ślepa zaćpana uliczka 
pełna głuchych strof i mrocznych metafor
a już na pewno nie pas startowy 
dla słów co to niby rozpostarły skrzydła żeby zbłądzić w chmurach

pamiętasz tę polną – teraz już zaoraną – ścieżkę?
to tam rozjechała nas
poezja

WIERSZE
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ogród

założyliśmy nachodzące na siebie bez pardonu ogrody –
miały być tajemnicze i pełne niespodzianek –
tylko że 
młode siewki sekwoi na twoich warzywnych grządkach
niechcący powyrywałaś jak chwasty –
tyle że
ukryty w wysokiej trawie 
(skąd mogłem wiedzieć) dąb 
rozjechałem kosiarką

trawniki jakoś się zrosły – pielęgnujemy to co jest
co roku razem upycham do koszy 
uporczywie spadające liście
tniemy uschłe gałęzie i konary
układamy we wzór metodycznie
wspólny pies napomina nornice –
sąsiedzi mówią że to zadbany ogród 

interior własny

tam nie prowadzi żaden wiersz
czasami jakaś fraza podejmie trop
na chwilę zwęszy pajdę chleba z masłem i miętową herbatę –
taki mój engram który może odtworzyć
całe dzieciństwo
bywa że jakieś słowo na moment natrafi na ślad
skrzętnie ukryty jak zabrudzona blizna na wnętrzu prawej dłoni
z którą nie poradzi sobie żaden chiromanta 
bywa że rytm złamie przypadkiem gałązkę przy ścieżce
albo puenta niezdarnie się odciśnie jak ślad buta
i tyle –
i tak nie dojdziecie
nawet Muza zapomniała już drogi
a i mnie coraz trudniej odnaleźć
mój własny interior



72

JOSEF MLEJNEK

Jakieś sześć, siedem lat po studiach spotkaliśmy się ponownie z Jiřím Červenką.1 Po roku 
1972 jakby się zapadł pod ziemię, rocznikowi koledzy z Brna wiedzieli o nim tylko tyle, że znów 
gdzieś pracuje w lesie. Poszedłem do muzeum w Havlíčkovym Brodzie, żeby spotkać się z kolegami, 
i tam mi powiedzieli, że przyjechał jakiś człowiek z archiwum z Pardubic i pytał, gdzie mnie może 
znaleźć. Razem z Věrą, jego żoną, szukali mnie już tymczasem w bibliotece. - Ojeeej, on wygląda 
jak Dribčák! - wyrwało się prostodusznej Věrze. Niezbyt mnie to ucieszyło, ponieważ Dribčák, 
nasz kolega ze studiów, był drągalem z olbrzymią dolną szczęką, i nie za bardzo go lubiłem. Cho-
dził z dziewczyną, z którą wcześniej chodziłem ja; raz spotkaliśmy się na dziedzińcu wydziału, on 
poklepał mnie poufale po ramieniu i dobrodusznie się pochwalił: „Jesteśmy, Pepo, kuzynami!”

 Jiřî Červenka po studiach faktycznie pracował jako robotnik leśny w tzw. pionie wydobyw-
czym; poeta i filozof potrafił mistrzowsko posługiwać się piłą elektryczną. Etat urzędnika w Par-
dubicach wyraźnie mu nie odpowiadał, więc bardzo wcześnie dogadał się z moim ojcem, i w czasie 
urlopu przyjechał, żeby odpocząć i zarobić jakieś pieniądze w Květinovie na leśnej polanie. Chciał 
nawet przeprowadzić się do Květinova z rodziną i pracować w lesie na stałe, ale w Pardubicach 
zaproponowano mu posadę kustosza na zamku Pecka, co nie było taką złą alternatywą wobec do 
urzędowej nudy. Wiosną 1978 roku udaliśmy się z Jiřím do Polski. Miałem ze sobą sporo pieniędzy, 
ponieważ wcześniej z kolegą, Jozefem Š. wygraliśmy w pierwszej kolejce totalizatora sportowego 
– drużyna z Pilzna nieoczekiwanie wygrała w Koszycach! Zgarnęliśmy piętnaście tysięcy, a dwa 
tygodnie później znowu kapnęło nam w pierwszej kolejce, ale tym razem tylko piętnaście stówek. 
Przed podróżą odwiedziłem o. Víta Tajovskiego2: od niego dowiedziałem się, że Paweł VI jest po-
ważnie chory, więc rozmawialiśmy o jego ewentualnym następcy. Wiedziałem już o krakowskim 
arcybiskupie Karolu Wojtyle, ponieważ był on także szefem katedry etyki na uniwersytecie lubel-
skim, a ja usiłowałem zdobyć jego książkę o Maxie Schellerze. Polityka wschodnia Stolicy Apostol-
skiej była w tamtym czasie katastrofalna: ustępstwa, potulność, strach przed otwartą konfrontacją. 
Myślę, że to właśnie wtedy powiedziałem ojcu Vítowi, że byłoby dobrze, gdyby nowym papieżem 
został ktoś stąd, czyli z Polski. Nic na to nie odpowiedział, tylko pokiwał głową i podał kilka adre-
sów, pod które w razie konieczności czy komplikacji moglibyśmy się udać.

Do Warszawy podróżowaliśmy nocą. Obudziłem się nad ranem i obserwowałem krajobraz: 
poletka z kupkami gnoju, poprzedzielane łany, mnóstwo wozów ciągniętych przez konie lub woły, 
od czasu do czasu jakiś traktor. Jak to powiedział Stalin? Komunizm pasuje do Polski jak siodło do 
krowy. (Gdy później pod wieczór szukaliśmy w Związku Literatów Polskich Ryszarda Matuszew-
skiego, pani na portierni, będąc pod wrażeniem mojej polszczyzny, zameldowała: szukają pana 

1 Jiří Červenka (ur. 1943), czeski poeta, prozaik i tłumacz. Ukończył filozofię i filologię czeską w Brnie. Przez pewien czas pracował jako 
robotnik leśny. Do roku 1989 wiersze wydawał w samizdacie. W latach 1978 – 2004 był kustoszem zamku Pecka. Opublikował kilka 
książek poetyckich. Przekłada też literaturę polską, m.in. utwory Czesława Miłosza, Stanisława Vincenza, Kazimierza Orłosia, Leszka 
Kołakowskiego. W roku 2016 ukazał się Polsce wybór jego tekstów pt. Teoria przekładu. Wiersze stare i nowe.

2 Bohumil Vít Tajovský (1912–1999), ksiądz katolicki, opat klasztoru premonstratensów w Želivie. Opozycjonista, wieloletni więzień 
reżimu komunistycznego.

JAK WYBIERAŁEM PAPIEŻA



jacyś Jugosłowianie.) Nigdy nie uczyłem się systematycznie polskiego, ale gdzieś 
od roku 1967 czytałem polskie książki, które można było oficjalnie kupować 
albo zamawiać nawet w okresach najostrzejszej cenzury w sklepach z literaturą 
obcojęzyczną. Dzięki polskim przekładom mogłem w latach siedemdziesiątych 
bez przeszkód czytać Guardiniego, Gilsona, Tresmontanta, Mascalla czy Rah-
nera. Ale także Jaspersa i Schellera. We Wrocławiu odwiedziliśmy uniwersytet. 
Kupiłem tam sobie nowość: wstęp do filozofii Heideggera niejakiego Krzysztofa 
Michalskiego. (Poznałem go dopiero piętnaście lat później, kiedy jako dyrektor 
wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku odwiedził w Pradze redakcję ma-
gazynu „Střední Evropa”). Z Polski wiozłem też książkę Karola Wojtyły Osoba 
i czyn. Niewątpliwie moje życzenie zrodziło pewną myśl, dlatego zacząłem moim 
przyjaciołom perswadować, że kiedy dusza Pawła VI połączy się z przodkami, 
co ze względu na poważną chorobę nastąpi chyba niedługo, papieżem zostanie 
arcybiskup krakowski. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych w antykwariacie w Igławie kupiłem za 
siedem stówek całą serię „Nova et vetera” ze Starej Říší.3 W trakcie ustawiania 
poszczególnych pozycji natrafiłem na zeszycik z proroctwami przypisywany-
mi irlandzkiemu biskupowi z jedenastego wieku, świętemu Malachiaszowi. 
Prawdziwym jednak autorem wedle niektórych miał być nie kto inny, tylko 
ów słynny Nostradamus z szesnastego wieku. Przy każdym z papieży znajduje 
się krótka, jednozdaniowa charakterystyka danego pontyfikatu, którą można 
różnie interpretować. W rzekomym proroctwie Malachiasza przeczytałem, że 
do papieża Pawła VI odnosi się określenie Flos florum, Kwiat nad kwiatami, co 
oznacza lilię. Podobno miał ją w herbie. Niezbyt mnie to zaciekawiło. Pasterz 
i żeglarz (Pastor et nauta) przy Janie XXIII miało już jakiś wymiar duchowy, 
podobnie jak Niezłomna wiara (Fides intrepida) w odniesieniu do wielkiego 
papieża Piusa XI, który potępił nazistowskie zbydlęcenie i w mrokach końca lat 
trzydziestych publicznie ogłosił, że my chrześcijanie duchowo jesteśmy wszyscy 
semitami i nie mamy się czego wstydzić. I że nawet nie wolno nam się wstydzić. 
Łamałem sobie natomiast głowę, w jaki sposób połączyć z papieżem kolejne 
określenie De medietate lunae (Z połowy księżyca) – wskazywało to raczej na 
orientalne źródło. Ze Wschodu? Z pół-Wschodu? Kiedy 6 sierpnia 1978 roku 
zmarł Paweł VI, przekonywałem przyjaciół, że nowym papieżem wybrany zo-
stanie Polak Wojtyła i że będzie to miało ogromne konsekwencje nie tylko dla 
Kościoła, ale i dla świata. Trochę spuściłem z tonu, gdy w czasie konklawe wy-
brano kardynała Lucianiego, który przyjął imię Jana Pawła I.

Jiříego Grušę4 wypuszczono w tym czasie z więzienia, odwiedził swego 
kolegę Siergieja w Dolnym Mieście, przyszli do mnie do biblioteki, zjedliśmy 
obiad w gospodzie „U Samsona” przy rynku. Rozmowa zeszła na nowego papieża 
i Siergiej wypomniał mi moją pomyłkę. Nie życzyłem nowemu Ojcu Świętemu 
niczego złego, ale odczułem jakiś prorocki znak wobec jego osoby, że „z połowy 
księżyca (miesiąca)” może też oznaczać „niezbyt długo”. Pontyfikat Jana Pawła 
I istotnie trwał nieco ponad miesiąc. A więc nowe konklawe. Było to trochę tak, 

3 „Nova et vetera” - zainicjowana i prowadzona przez Josefa Floriana (1873-1941) we wsi Stará Říše seria 
wydawnicza, która (obok cyklu „Dobré dílo”) propagowała w pierwszej połowie XX wieku literaturę za-
chodnioeuropejską, głównie o orientacji chrześcijańskiej.

4 Jiří Gruša (ur. 1938) – czeski pisarz, poeta, polityk i dyplomata. W 1962 roku wydał pierwszy tomik poety-
cki zatytułowany Torna. W latach 60. pracował w czasopismach literackich, m.in. zakładał razem z Václa-
vem Havlem pismo Tvář . Za działalność opozycyjną został po 1969 roku objęty zakazem druku, był także 
kilkakrotnie więziony. Sygnatariusz Karty 77.

Josef Mlejnek 
(ur. 3. 12. 1946), czeski poeta, krytyk literacki 
i teatralny, tłumacz literatury polskiej i fran-
cuskiej. Studiował na wydziale filozoficznym 
Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. W czasach 
komunizmu redagował czasopisma samizda-
towe „Střední Evropa“ i „Komunikace“. V roku 
1985 podpisał Kartę 77. Po „aksamitnej rewolu-
cji“ pracował jako redaktor w Instytucie Kultury 
i Polityki Środkowoeuropejskiej. Współpracuje 
z wieloma czasopismami. Od 2006 roku na 
emeryturze. Wydał m.in. zbiory wierszy: Pa-
stvina, Naprosté motivy, Závěsná lávka, Sklepní 
okénko; eseje: Blázen jsem ve své vsi, Křesťanská 
univerzita Josefa Floriana; studia o teatrze w to-
mie Cosi ve vzduchu.Tłumaczył teksty Czesława 
Milosza, Sławomira Mrożka, Leszka Kołakow-
skiego, Alaina Besançona, Claude Tresmon-
tanta. W roku 2008 opublikował książkę Ze 
země pana Nikoho. Zbigniew Herbert/ Jan Zah-
radníček, zawierającą czeskie przekłady autora 
Studium przedmiotu oraz słynny poemat Zah-
radníčka Znamení moci, Całość poprzedzona 
wnikliwym studium porównawczym na temat 
twórczości obu poetów. W roku 2015 wydał 
Mlejnek zbiór opowiadań i rozmów pt. Volyň 
tam v dáli, poświęcony dziejom czeskiej dia-
spory na Wołyniu na przełomie XIX i XX wieku.
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jak w owym żydowskim dowcipie: Mój Boże, skoro już raz to coś wypowiedziałem, to przecież nie 
ośmieszysz mnie przed moimi przyjaciółmi! W dniu wyboru przyjechałem najpierw do domu i za-
cząłem w radiu surfować po krótkich falach, szukając wiadomości. Stacje zagłuszające ryczały jak 
opętane, w eterze same trzaski. A potem całkiem przypadkowo z jakiejś włoskiej stacji: Habemus 
papa..., chrr... padre...chrr... Carolum Wojtyla! Świat zawirował razem ze mną. Jako przykład nie-
zbędnej utraty informacji podaje się często telegram, jaki Albert Einstein posyła z Nowego Jorku 
do Paryża księciu Brogliemu, streszczający wykład jego najnowszej teorii. Swój tekst dyktuje mło-
dej telegrafistce, która kompletne nie rozumie jego treści. Ojciec Tajovský przeżył coś podobnego, 
gdy wysyłał z poczty w Havlíčkovym Brodzie liczący trzydzieści linijek telegram z życzeniami po 
łacinie do nowego biskupa Rzymu.

Trochę mi przeszkadzało, 
że wszyscy postrzegali wybór 
nowego papieża wyłącznie pod 
kątem politycznym. Poczyna-
jąc od mego krypto-prawo-
sławnego ojca, który przy sło-
wie papież widział czerwień, 
ale który od razu spekulował, 
że jako Polak na pewno tym 
Ruskim dopiecze. I na moich 
praskich przyjaciołach koń-
cząc, którzy o katolicyzmie 
przeważnie nie wiedzieli zbyt 
wiele. Polityczny aspekt wybo-
ru był jednak niezaprzeczalny.
Tak czy owak, wybór Wojtyły 
był Bożą odpowiedzią na py-
tanie Stalina: Ile dywizji ma pa-
pież?, kiedy to jego sojusznicy 

cienkimi głosikami proponowali, by w rozmowach w Teheranie i na Jałcie mogła ewentualnie 
uczestniczyć Stolica Apostolska. Sojusznicy oczywiście wycofali się ze swego postulatu, zapomina-
jąc o słowach Chestertona, że świat bez papieży będzie - podobnie jak przed papieżami - światem 
niewolników. Na całe dziesięciolecia zatwierdzili jego niewolniczy system, który pożarł połowę 
Europy. Wraz z Karolem Wojtyłą na Stolicy Piotrowej i pewnym elektrykiem ze stoczni na półno-
cy, która – o ironio dziejów – nosiła imię Lenina, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Później szpicle 
oskarżyli mnie, że przywiozłem z Polski „panu Tajovskiemu” instrukcje od wysokiego kleru. Mu-
siałem śmiać się w duchu: z Jiřím Červenką w czasie naszej pierwszej polskiej podróży przesiady-
waliśmy głównie w mieszkaniach lub gospodach, popijając obficie. Z adresów, które dostaliśmy od 
Víta, w ogóle nie skorzystaliśmy. Biegaliśmy jednak po księgarniach i antykwariatach, a raz pełni 
skruchy zaszliśmy do świątyni Pańskiej. Nocą podróżowaliśmy, prawie nie sypiając. Z Jozefem Š. 
nadal graliśmy w totka, ale poza paroma drobnymi sukcesami, żadnych pieniędzy już nigdy nie 
wygraliśmy. Pontyfikat Jana Pawła II trwał prawie dwadzieścia siedem długich lat. To, że prawie 
wszystko się w tym czasie zmieniło, także u nas, jest jego zasługą. Kiedy odszedł 2 kwietnia 2005 
roku, poczułem podobne osierocenie jak po odejściu polskiego poety Czesława Miłosza w sierpniu 
poprzedniego roku. Przed nowym konklawe już niczego nie typowałem, chociaż zakłady bukma-
cherskie są teraz wszędzie zjawiskiem powszechnym.

Przełożył Andrzej BABUCHOWSKI
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MICHAŁ FAŁTYNOWICZ

I1

Napisałem do Bartosza: Właściwie nie ma niczego złego w westchnięciach,
w romantycznym pojmowaniu parkowych ścieżek, w lapidarnych 
napisach na murach, zawierających przekleństwo i najpiękniejsze
wyznanie. Nie ma niczego złego w przeżywaniu czegoś po raz pierwszy
z wstydliwością i z naiwnością. Nie ma niczego złego w przeciążeniu
banałem wyznania i wyznaniem banału.

To jest tak, jak ze śmiercią motyla na skrzydle werandy.

XIX

Z ojcem spacerujemy po północnych obrzeżach Suwałk.
Jesteśmy świadkami powstawania osiedli. Na szerokiej
drodze rowerzysta grzęźnie w piasku budowy. 

Gdy wracamy w głębię miasta, niedaleko ulicy Kolejowej
widzimy opuszczony dom z ogrodem. Ojciec stwierdza:
Zdziczały jabłonie. Podoba mi się brzmienie jego słów.
Jak gdyby pokryte żywym kolorem lata.

1  Wiersze są częścią cyklu Traktat barbarzyńcy.

WIERSZE
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Michał 
Fałtynowicz 
urodził się 22 października 1996 roku w Su-
wałkach. Wiersze zamieszczał w czasopismach 
literackich: „Topos”, „Czas Literatury”, „Fabularie”, 
„eleWator”, „Kroniki według Muzeum im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach”, opowiadanie Pierw-
szy dzień wojny – w kwartalniku artystycznym 
„Bliza”. W 2019 roku opublikował zbiór czte-
rech sztuk scenicznych pt. Ciemność (Warszawa 
2019). Wiosną 2020 roku ma się ukazać jego 
debiutancki tom wierszy w serii wydawniczej 
Biblioteka „Toposu”. 

XX

Na pocztówce z Salt Lake City Maria napisała: Z jednego
końca świata na inny wysyłam Ci kawałek piękna.

Staw w Kaczym Dołku wysycha. Kaczki pogrążają się
w błocie. Rozdziawiają dzioby. Śpiewają chorały. Inny
koniec świata.

Podobno miało go nie być. Umiera się tutaj tak samo.
Trumnę z ciałem mojej babci, jako jedną z ostatnich,
niesiono przez ulice Suwałk aż do grobu na cmentarzu
przy Bakałarzewskiej.

Śmierć to także kawałek piękna.

XXVIII

Z Zagajewskiego: Moich przyjaciół rozsianych
po świecie / wyspy i wieże zwiedzałem we śnie.

Suwałki, Białystok, Gdańsk, Bydgoszcz,
Toruń, Poznań, Kraków, Warszawa,
Frankfurt, Brema, Rzym, Paryż,
Madryt, Barcelona, Lizbona, Londyn

[…]

Prowadź swoje kości przez pługi umarłych.

XXIX

Podczas rozmowy o wojnie trojańskiej Dawid krzyknął:
Wpuścić konia!

Żegnajcie, prorocy. Wasze przepowiednie są jak kule
karabinu wyprute w tafle jeziora. Ołów ciąży na dnie.

Żegnaj, Kasandro. Pod koniec przypominasz zapałkę,
którą próbuje się ogrzać dziewczynka na mroźnej ulicy.

Może i zostaną po nas guziki, ale nie będzie miał 
ich kto dopasować do strzępów mundurów.

Wpuścić konia! Wpuścić konia! Wpuścić konia!
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DMITRIJ MEREŻKOWSKI

I

Tylko prostota jest wieczna. 

Z wielu róż – kropla oleju, z wielu mąk – kropla mądrości. 

Nie kochać w życiu, to jakby być suchym w morzu. 

Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy oddychają pełną piersią. Ale nikt nie zna swojego szczęścia, 
nikt nie czuje powietrza. 

W przeszłości nie ma lęku, dlatego jest nam tak miła. 

Jest tylko jeden lęk, lęk przed śmiercią. Jest tylko jedna nadzieja, nadzieja nieśmiertelności. 

„Nadzieja – karmicielka starych” (Pindar).

Im głębiej idziemy w życie, tym więcej mamy umarłych za plecami. 

Śmierć jest bardziej śmieszna niż 2x2=5, a przecież jest śmiercią.

Wiemy o tym, lecz nie wierzymy, że umrzemy. A przecież jest to prawda: nie umrzemy.

Nieśmiertelności nie można dowieść, jak 2x2=4. I dobrze, że nie można. Jest bardziej dokład-
na, to znaczy: powinna być bardziej dokładna. 

Co jest za grobem? To samo, co tutaj, tylko w innym wymiarze. 

Być albo nie być, podstępne pytanie. Kto o to pyta, już rozstrzygnął: nie chce być. 

Niewierzący nie rozumie, że można wierzyć. Wierzący nie rozumie, że można nie wierzyć. 

Nie można udowodnić, że istnieje świat zewnętrzny (Berkeley, Kant); dokładnie tak samo 
nie można udowodnić, że istnieje Bóg. I to, i tamto trzeba przyjąć na wiarę; i to, i tamto w takim 
samym stopniu jest możliwe i niemożliwe. 

Wszelkie dowody na istnienie Boga nigdy się z sobą nie zgodzą; ale „ja wiem, że Bóg jest, jak 
wskazówka kompasu wie, że jest biegun” (Byron). Trzeba tylko, żeby obok wskazówki kompasu 
nie było innego, mocniejszego magnesu.

Bóg jest wszechmocny, dopóki jest tylko dla Siebie, a nie dla nas, nie dla świata. Novalis do-
brze powiedział, że ludzie powinni „pomagać Bogu”.

„Ja – Ty”, apel osoby do Boga (maksyma indyjskiej mądrości). „Ja to Ty, w moim sercu Znie-
ważony” (Z. Gippius).

„Poszukiwacze Boga” – głupie określenie: nie można szukać – można tylko mieć albo nie 
mieć Boga.

MAŁE MYŚLI



W Rosji jest teraz wielu ludzi religijnych, lecz nie ma między nimi łączności: każdy myśli, 
że jest sam. 

Obecnie każdy wierzący ma głupkowaty wizerunek. Oto dlaczego tak mało jest wierzących, 
choć wydaje się, że jest ich znacznie więcej.

Lęk przed śmiesznością i głupotą czyni ludzi śmiesznymi i głupimi. 

Gdyby mnie zapytano, jaka książka jest najpełniej wolna, najbardziej zbuntowana, powie-
działbym bez zastanowienia – Biblia. Nie przypadkiem katolikom zakazano ją czytać, a my nie 
śmiemy [jej czytać], albo nie umiemy.

Oko za oko, ząb za ząb – wszyscy to pamiętają, ale dlaczego nikt nie pamięta tego: „Jeśli na-
potkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami 
wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz matki z pisklętami” (Pwt 22,6). Tutaj są już „bracisz-
kowie skrzydlaci” św. Franciszka, jak i całe chrześcijaństwo. 

Tragedia judaizmu – między człowiekiem i Bogiem: człowiek walczy z Bogiem (Izrael to 
„ten, który walczy z Bogiem”). Tragedia chrześcijaństwa – wewnątrz człowieka: człowiek walczy 
z samym sobą. 

Ewangelia nie mówi jednemu „tak”, innemu „nie”, lecz jednemu i temu samemu „tak” i „nie”. 
Ewangelia opiera się na pozornych sprzecznościach, na antynomiach, jak ptak na skrzydłach.

Ewangelia, czyli fakt, że taka książka istnieje, jest nie mniejszym cudem niż wskrzeszenie Łazarza.

Chrystus nigdy się nie śmiał? Tak, w Ewangelii nie ma śmiechu, ale we wszystkim jest uśmiech.

Przyszedłem do Ewangelii za sprawą starogreckich tragedii. Kiedy je czytałem, wydawało mi 
się, że już nie ma nic wyżej; lecz przeczytałem Ewangelię i zobaczyłem, że jest ona nad nimi jak 
gwiazdy nad górskimi szczytami.

Chrystus mówił z łódki, ponieważ po wodzie głos się lepiej roznosi. W Kazaniu na górze są 
takie słowa, które nie mogłyby zostać powiedziane na równinie.

Muzyka jest czasem bardziej przekonująca niż logika.

Pitagorejczycy wiedzieli, że muzyka to matematyka w dźwiękach. Z taką samą dokładnością 
jak matematyka o tym świecie, muzyka mówi o światach innych.

Chrześcijaństwo ponosi porażkę za porażką. Ale porażkę ponosi to, z czym ono walczy, a wal-
czy z tym, co żyje. 

Świat, przynajmniej nasz ziemski świat, jest skończony i kiedyś się skończy. Czy dobrze lub 
źle się skończy, to w części zależy od nas.

Dmitrij Mereżkowski 
ur. 1865 w Petersburgu, zm. 1941 w Paryżu. Jeden z największych umysłów Srebrnego Wieku: poeta, 
pisarz historyczny, dramaturg, eseista, tłumacz i filozof religijny. Współtwórca – wraz z Andriejem Bie-
łym, Aleksandrem Błokiem i Zinaidą Gippius – rosyjskiego symbolizmu. Za poparcie rewolucji 1905 
roku zmuszony do emigracji do Paryża, po rewolucji 1917 roku uciekł potajemnie wraz z żoną do 
Polski. Dziennik tej ucieczki – pt. Notatnik 1919-1920 – opublikował miesięcznik „Śląsk” (2017, nr 11) 
w przekładzie Mariana Kisiela. Mereżkowski mieszkał kilka miesięcy w Warszawie, później w Paryżu. 
Był przyjacielem Polaków, zwolennikiem Józefa Piłsudskiego, zagorzałym przeciwnikiem bolszewików. 
W Rosji został zrehabilitowany dopiero po upadku komunizmu i od lat 90. XX wieku notuje się wzmo-
żone zainteresowanie jego twórczością. Prezentowane tutaj Małe myśli zamykają zbiór publicystyki Było 
i będzie. Dziennik 1910-1914 (1915). Mereżkowski był wtedy u szczytu popularności. W latach 1912-
1913 wyszło siedemnastotomowe wydanie jego utworów, a w 1914 – dwudziestoczterotomowe. Wtedy 
też został zgłoszony do literackiej Nagrody Nobla. 
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Zwierzęta nie znają śmierci. Człowiek stał się człowiekiem, kiedy dowiedział się, że jest śmier-
telny; i ludzkość stanie się ludzkością, kiedy zrozumie, że jest śmiertelna, tj. że „koniec świata” nie 
jest pustą bajką.

Jak rozumni ludzie (Dostojewski, Sołowjow, Pascal) mogą wierzyć w Szatana? Lecz jeśli Bóg 
jest absolutnym osobowym dobrem, to dlaczego nie mógłby być także absolutnym osobowym złem?

Szatan jest chytry: jest niewidoczny i czyni śmiesznymi tych, którzy go pokazują. 

Jaką twarz ma Szatan? Dla ciebie twoją, dla mnie moją, dla każdego swoją. 

Co jest najstraszniejsze dla człowieka? On sam. 

Biadolisz nad sobą, jak matka nad chorym dzieciątkiem. Ale rozbij dzieciątko o kamień, a zo-
baczysz, że jest to szczenię diabła. 

Czym jest „cham”? „Drży ziemia […] pod niewolnikiem, gdy królem zostanie” (Prz 30, 21-
22). Niewolnik na czele królestwa to cham. 

Można było wierzyć w wieczność mąk, ale już się nie da; tu niewiara stoi wyżej od wiary.

Szatan osądza nas podług złych uczynków, a Bóg podług dobrych intencji; to dzięki nim raj 
jest silny, a nie piekło.

II

Ludzie podli, ludzie szlachetni. Lecz czy podli z zasady, czy też szlachetni z zasady – oto jest 
pytanie. 

Nawet najbardziej prostaccy ludzie z zadziwiającą subtelnością zgadują, co o nich myślimy. 

Sam sobie wydaję się raz lepszy, raz gorszy od innych, lecz jest to kłamstwo pychy; nie jestem 
ani lepszy, ani gorszy; jestem jak wszyscy. 

Łatwiej jest wybaczyć innym niż sobie. 

W marności jest głupia miłość, ale nadal jest miłością do ludzi. 

Opinia (слава) to odbijanie: zjedzono, strawiono – zapomniano; zjedzono, nie strawiono – 
wciąż się pamięta.

Duchowo jak i cieleśnie: w młodości lepiej widzimy z bliska, a w starości – z daleka. 

Chorzy i nieszczęśliwi czują się winni: jeśli jest mi źle, to znaczy, że jestem zły. Im dłużej żyjemy, 
tym jest nam boleśniej i radośniej; wchodzimy sercem w życie wciąż głębiej, jak pługiem w ziemię. 

Ból to zawsze wzrost duszy albo ciała. 

W samotności dostajesz, w grupie oddajesz ciepło; ale oddawaj bez żalu: im więcej oddajesz, 
tym więcej dostajesz.

Życie – z różnymi sprawami. „Życie jest takie, że nie można o nim powiedzieć, że jest bardzo 
dobre, albo że jest bardzo głupie” (Sofokles).

Zniósłbym wszystkie bolączki życia, ale jak znieść grubiaństwo życia?

Kiedy słyszymy rozmowę na ulicy, to prawie zawsze o pieniądzach.
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Głupcy mają swoją logikę, z którą czasem mądrzy nie mogą sobie poradzić. 

Są ludzie z planety Saturn, gdzie wszystko jest trudniejsze niż na ziemi, więc tutaj jest im ła-
twiej (Katkowy – Bismarcki); są ludzie z planety Merkury, gdzie wszystko jest lżejsze, więc tutaj 
jest im ciężej (Lermontowy – Byrony).

Odmierzamy dobę przez godziny i uważamy, że są one takie same dla wszystkich. Ale każdy 
człowiek ma swój czas i wszystkie czasy są odmienne. Współcześni są od siebie oddzieleni stule-
ciami. Dlatego tak trudno się spotkać.

Z notatek XX wieku: „Nasza myśl jest zaostrzoną brzytwą, nasza wola jest zgniłą nicią. Nie 
można z tym żyć; można tylko powoli tracić zmysły, co właśnie czynimy”.

Teraz jest taka sama anarchia w płci, jak w polityce. Terror płci. „Nie wolno i trzeba zabić” – 
nie wolno i trzeba kochać. „Wciąż trzeba kochać i zabijać” (Balmont).

Miłość płciowa to pojedynek w ciemności.

Wstyd w miłości zakrywa to, co najświętsze lub najbardziej grzeszne. Lecz naprawdę nigdy 
nie wiemy, co dokładnie.

W miłości – zależy jak trafimy – jest żelazne grubiaństwo i zwiewna delikatność. W miłości, 
nawet najbardziej cnotliwej, wzajemnej, jest coś, z czym ludzie (niektórzy) nigdy się nie pogodzą 
i co ich tak mdli, jakby „zjedli żywą rybę”.

Mnisi się mylą: strach przed wiecznością nie gaśnie, ale roznieca węgle pożądania, jak wiatr 
kowalskie miechy.

Kilka lat temu w Paryżu, w Auteuil, na Rue de Boulainvilliers, spotkałem starą kobietę. Spot-
kaliśmy się i rozeszliśmy, to była jedna chwila. Lecz nigdy nie zapomnę jej twarzy – tak serdecznej! 
I nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że jeszcze kiedyś się spotkamy.

Największych goryczy i największych radości doświadczyłem we śnie.

Rozłąka to mała śmierć. 
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Miłość do przyrody? Nie, nie miłość, a zakochanie. Nigdy nie sądziłem, że przyroda to istota 
osobowa i że można do niej powiedzieć: „Ty”. 

III

Sierpniowy wieczór. Idę wiejską drogą w pole. Pachnie miętą, kurzem, smołą i dojrzewającym 
owsem. Po tym zapachu rozpoznam Rosję i w przyszłym świecie.

Straszny dźwięk harmoniki – szalony śmiech i wspólny płacz – oto cała Rosja. 

Tysiąc lat już wisi w powietrzu niemilknące urąganie – najpodlejsze z najświętszych – matce.

Angielska hipokryzja (cant) i rosyjski bezwstyd. Hipokryzja, „mimowolny hołd występkom 
cnoty”, jest lepsza. My giniemy z bezwstydu. 

Rosyjska tolerancja to dom tolerancji.

Kto długo nie widział Rosji, ten każdorazowo zdumiewa się, jak bardzo jest nieszczęśliwa. 
Gorsi czy lepsi od innych, lecz, prawdopodobnie, jesteśmy bardziej od innych nieszczęśliwi. 

Państwo w swojej istocie obliczone jest na ludzi przeciętnych, a my jesteśmy ludźmi bezden-
nych skrajności. Oto dlaczego Rosji nie udaje się być państwem. 

[Konstantin] Pobiedonoscew przy stoliku do herbaty u metropolity Antoniego [Aleksandra 
Wadkowskiego]: – Rosja to lodowa pustynia, po której chodzi śmiały człowiek.

Niedawno w Petersburgu, w centrum miasta, znaleziono trzy młode dziewczyny, bezrobotne, 
które otruły się, żeby nie umrzeć z głodu. I nikt na to nie zwrócił uwagi. A przecież jest to strasz-
niejsze niż bitwa pod Cuszimą.

Przeciw karze śmierci nie można mówić, można tylko krzyczeć ze strachu.

Prywatna rozmowa z cenzorem: – To już powiedziano w Ewangelii… – A pan sądzi, że Ewan-
gelii pozwolilibyśmy to powiedzieć? 

Cenzura to śmiertelna kaźń słowa.

Jedyne zwycięstwo jest takie, że kilka zakazanych słów ukazało się drukiem. Ale i to wnet 
odebrano: było, a jakby nie było. – Ale przecież jest lepiej niż było? – Nie, gorzej. Na zewnątrz jakby 
lepiej, a wewnątrz, prawdopodobnie, gorzej. 

Najstraszniejsze jest to, że nie można sobie wyobrazić, jak wyjść z położenia, w jakim teraz 
znalazła się Rosja. Ani na wozie, ani pod wozem.

– Czy można być zbyt rosyjskim? – Tak, można: prawie wszyscy Rosjanie są zbyt rosyjscy. 

Rosjanie nic nie robią, wszystko się z nimi robi. 

Połączyć wolność z Bogiem – w tym jest zbawienie Rosji. Lecz jakże to trudno zrozumieć! 

IV

Literatura rosyjska jest tak samo chora, jak cała Rosja: albo wolność bez Boga, albo Bóg bez 
wolności.
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Prawie przepracowaliśmy, tj. zrozumieliśmy Tołstoja; zaczynamy przepracowywać Dostojewskie-
go. Ale o przepracowaniu Puszkina nawet trudno pomyśleć, a bez tego nie ma drogi ku przyszłości. 

Lew Tołstoj jeszcze nie zapomniany, a już oddalony od nas. Biada nie jemu, a nam!

Literatura rosyjska na początku XX wieku wcale nie jest gorsza niż na początku XIX, ale wtedy 
sprawa szła o żniwo, a teraz za żeńcami zbieramy kłosy, jak Rut na polu Booza. 

– Czy mam talent? Czy warto pisać? – Jeśli miałby pan talent, nie pytałby pan o to. 

W życiu każdego człowieka jest wszystko, co potrzebne wielkiemu artyście; ale tylko wielki 
artysta umie wybierać. 

Czy powinniśmy myśleć, że czytają nas dlatego, bo jesteśmy głupi. 

Łatwiej szlifować kamienie niż słowa.

Teatr prawie nigdy nie jest średnim, ale wyższym lub niższym rodzajem sztuki. Teraz jest – 
niższym.

Przez książkę zobaczyć twarz człowieka – w tym całe zadanie krytyki.

Ważne, co człowiek zrobił, ale ważniejsze, kim był.

Boję się krów: mają tępe i bezmyślne spojrzenie, z którego nijak nie da się rozeznać, czy bod-
nie, czy nie bodnie. Takie samo spojrzenie mają niektórzy krytycy. 

Pochwała może przeminąć, kalumnia nigdy. Nie da się powiedzieć o człowieku najgłupszych 
słów, żeby choć w części nie były prawdziwe; każdy człowiek we wszystkim grzeszy. 

Mieszkańcom wyspy Borneo świetliki nadziane na ostre igły służą jako świeczki – oto los pisarzy. 

Z napisu nagrobnego: „Sam nie płonął, lecz zapalał latarnie na ciemnych ulicach”.

Dzisiaj, a być może i zawsze, prywatne listy są żywsze niż książki. Książki to suchy chleb, a li-
sty to żywe ziarna, które jemy, rozcierając rękoma kłosy. 

Wielu jest czytających, ale mało czytelników. Żeby przeczytać książkę jak należy, trzeba na-
pisać ją na nowo – wraz z autorem. 

Drukować jest gorzej niż pisać; pisać gorzej niż mówić; mówić gorzej niż milczeć.

Przełożył Marian Kisiel
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WOJCIECH KASS

RĘKA PISZĄCA (6)  
– FRAGMENT

15.04.2020.
Od miesięcy tkwił w szklanej trumnie własnego grobu.
Obserwował, widział, wyciągał wnioski lecz nic nie czuł.

16.04.
Ostatniec, cóż za wspaniałe słowo, które czytam w „Salve”, utworze otwierającym tom wier-

szy Marka Rapnickiego pt. „Pan Amo prosi o głos”. I od razu narzuca mi się definicja tego słowa: 
ostaniec to ocalały rozbitek, który prosi o głos. 

A ponieważ głos ostańców nie należy do głosów popularnych i przewodzących w obowią-
zujących narracjach trzeba się o niego dopraszać jak czyni to dziecko w przedszkolu albo nikomu 
niepotrzebna wdowa.

17.04.
Po wyprawie w las i wyzbieraniu z duktów, jarów, polan butelek
siedzę na pniu po czarnej olsze i wypatruję sobie tak 
a kiedy wypatrzę, to już tylko posiedzę. 

18.04.
Po wyprawie w las i wyzbieraniu z duktów, jarów, polan śmiecia pochodzenia ludzkiego sie-

dzę i wsłuchuję się tak.
A kiedy usłyszałem skowyt wiatru poniewierającego się na wyrębach dziesiątkujących las (po-

stęp do rabunek) i ubożuchny śpiew ptasiwa – tych ostanców po niegdysiejszych pełnych chórach 
i symfonicznych kompletach – którym udało się pokonać liczne cywilizacyjne albo syfilizacyjne 
(słowo to zadaje się należy do Gretkowskiej) przeszkody w swojej podniebnej wędrówce do ma-
zurskiego kraju i kiedy ujrzałem nagle, w mgnieniu cień radiopromiennej chmury podchodzącej 
znad czarnobylskiej, skażonej, także więc nieludzkiej ziemi (a może właśnie ludzkiej), to już tylko 
chwilę posiedziałem sobie tak mamrocząc: smutny las, smutne ptasiwo, smutna chmura. 

19.04.
Działanie niacyny (witamina PP lub B3), objawy, które wywołuje.
Na ogół pojawia się silne zaczerwienie skóry, uczucie pieczenia (raczej przyjemnego), gdyż 

rozszerzają się naczynia krwionośne od palców stóp po mózg i rośnie temperatura ciała. A kiedy 
zaczyna opadać, organizm stopniowo schładza się i wtedy to przechodzą przezeń prądy leciutkiego 
dreszczu. Schładzanie jak i dreszczyk, który podobny jest do wiosennego, z wieczora zwilżającego 
ciepły dzień deszczyku, także są przyjemnymi. 

Ten typ objawów towarzyszył mi przy lekturze tomu wierszy Marka Rapnickiego „Pan Amo 
prosi o głos”, co oznacza, że był ten tom witaminizujący pod każdym względem. Pomyślałem, jakie-
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goż to ukrytego poetę posiada ziemia raciborska. Odbierałem 
literę tej poezji na kilku co najmniej piętrach – od organicz-
nego począwszy (to piętro, a raczej piwnica jest zawsze nie-
omylne) po estetyczne, etyczne, intelektualne. Zresztą w przy-
padku takiego odbioru trudno jest wyszczególniać piętra, 
należałoby raczej użyć sformułowania oksymoronicznego; 
wszystkie te piętra działały na mnie na jednym, scalonym 
poziomie. Czegóż więcej może życzyć sobie poeta od czy-
telnika, drugiego poety, krytyka? Takiego właśnie odzewu, 
który następuje, gdy wiązki słów i związki fraz promieniują.

Witaminizowanie i promieniowanie, czy ja nie prze-
sadzam? 

Tom Marka Rapnickiego obwarowany jest czterema 
wartowniami: wartownią komentarza Janusza Nowaka (na 
pierwszym skrzydełku tomu), wartownią drugiego komen-
tarza Krzysztofa Lisowskiego (na tylnej okładce) i dwoma 
wartowniami słowa odautorskiego – prologiem „Salve” 
i epilogiem „Czcij ojca swego”. Obie są zresztą znakomite; 
duch je buduje cegłami słów. Poeta z Raciborza zdaje się 
w nich mówić: Miłosz i Herbert moją twierdzą są! Trudno 
przedrzeć się przez te wartownie, w tym sensie, że trudno 
dodać do nich coś równie silnie zaakcentowanego celnym 
słowem komentatorskim. 

Nagle jednak doświadamiam sobie, że tom jest poematowy, jest małą symfonią poematową, 
spiętą wspaniałym fermuarem prologu i epilogu, litery wyjścia i dojścia. Jest to poemat o wypra-
wie w podróżożycie, a persona stawiająca wiersze niczym słupy milowe jest jak Odys (to może nie 
słupy, a boje), który wpłynął między Scyllę Herberta i Charybdę Miłosza (lub na odwrót, jak kto 
woli) stając się w ten sposób, choć raczej bezwiednie niż sposobem, trzecią siłą poetycką pomiędzy 
tymi olbrzymami, no i wiadomo – pozostającą z nimi w żywiołowym nieustannie dialogu, a nie-
kiedy wręcz komunii. Tak ukształtowała się Cieśnina litery tej poezji, a jakaż siła prądów w niej: 
prądu erudikonu (wiedza doświadczona i przetworzona, a tym samym radosna!) i prądu etikonu. 
A jakież spiętrzenie w niej potęg kultury i teologicznego ćwiczenia umysłu. Cieśnina to żywioł. 
Także żywioł muz, które są jak delfiny orające wody tej cieśniny – w zaprzęgu Kaliope z Klio oraz 
„trojka" – Erato, Talia, Polihymnia. 

Nie tylko więc Mneme! 
Padają na tą Cieśninę – mniej lub więcej regularnie, niekiedy intensywne a czasem ledwie 

majaczące – wielkie cienie skał; ten, co „Herbert" się nazywa jest bardziej dalekosiężnym, co wi-
dać na poziomie ściegu poetyki, ale i na poziomie oka estetyki, czyli widzenia rzeczy i zjawisk, jak 
również serca etycznego, a więc empatii wobec tych , których zdradziła historia, wywiezionych 
o świcie jak zwierzyna łowna, bandycko rozstrzelanych i zakopanych bezimiennie. Cień Miłosza 
jest inny; jest zapachem fluidów ziemi, jest ogrodem rozkoszy zmysłów, łaknień i olśnień wielora-
kich, zawiera się w nim ów sławetny, erotyczny stosunek do świata. 

Bogata jest cieśnina poetyckiej litery Marka Rapnickiego, tyle w niej rozmaitych cudowności, 
kulturowej fauny (muzycznej, architektonicznej, geograficznej, mitologicznej, religijnej), flory bio-
grafii pokolenia, ale przede wszystkim ducha, który fauny i flory potrzebuje, ale żadną z nich nie jest.

Kładzie się na tę cieśninę wiele innych cieni poetyckich znakomitości, może nie tyle cieni, co 
refleksów, m.in. Różewicza, co widać zwłaszcza w wierszu „Wycinki”. Ten refleks jednak ma charak-
ter konstrukcyjny i dotyczący budowy oraz montażu wiersza. Druga część tego wiersza, wycinek 
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faktyczny cytujący Piotra Lisiewicza, nawiązuje do różewiczowskiej poetyki, ale jego treść wcale 
nie jest w duchu autora „Kartoteki". Ten by takiego wycinka nie przywołał. 

Wyczytuję w układzie tomu dwa ciągi wierszy, te starsze (daty niektórych pokazują, że poeta 
podchodził do nich kilkakrotnie) i te z 2019 roku, które są potęgą. Ten ciąg każe mi sądzić, że tego 
roku poeta był wulkanem, który ze stanu spoczynku wszedł w fazę czynną, tą erupcyjną. Ten wul-
kan „Rapnicki" się nazywa lub „Marek" albo „Amo”, której to nazwie bliżej byłoby do „Wezuwiusza” 
lub „Etny”, w końcu tyle obrazów przeniósł poeta z ziemi italskiej na grunt wiersza polskiego. Oba 
ciągi korespondują z sobą i zaplatają w silny warkocz, mieniący się pod słońcem północnych Włoch 
i przybierający deseń żałobny, kiedy mowa o historii polskiej drugiej połówki XX wieku. Wydaje 
się, że to drugi, „wulkaniczny” ciąg wierszy zdecydował o tym, że poeta z Raciborza postanowił 
wysypać zawartość swojego podróżnego worka, wypowiadając ni to na głos, ni to do siebie for-
mułę, więcej – zaklęcie: – wysypujcie się skarby moje, trzeba was wyjawić. A do wulkanu: – skoro 
wylałeś lawę żywiole, to trzeba ją podjąć do słowa, które jak powiada Cwietajewa – jest żywiołem 
żywiołów. No i mamy poemat – lawę, który jest żywiołem poszczególnych wierszy. 

Persona mówiąca w tym poemacie objaśnia się z wiersza na wiersz, ale pierwsze światło rzu-
ca na nią poeta we wspomnianej odautorskiej wartowni – prologu i ostatniej wartowni – epilo-
gu. Więcej, ona objaśnia się już w tytule, wyjątkowo ześrodkowanym, celnym, centrycznym „Pan 
Amo prosi o głos”. Widzicie tego najgorszego ucznia w klasie, który w ostatniej ławce prosi o głos? 
Onieśmielony i niepewnie unosi rękę ku górze, bo wkoło zasiadują sami beneficjenci najnow-
szych narracji o tym, jak winniśmy myśleć i co winniśmy myśleć oraz wysokiej klasy specjaliści 
posiadający wiedzę na temat rozmaitych dziedzin życia politycznego i społecznego, przekładają-
cego się – wiadomo – na oblicze kultury i literatury. Tym najgorszym uczniem w klasie jest poeta.

Herbertowski Pan Cogito ustawił kiedyś głos i powinności polskiej poezji, dzisiaj jego apo-
stoły proszą o głos tych, którzy ustanawiają główny nurt zapożyczonych i podpatrzonych narracji. 
Proszą, lecz pozostają wierni. Proszą, i wiedzą, czym jest ekstatyczny taniec odbywający się w nie-
ustannym zadziwieniu stworzeniem. 

Udzielam Tobie głosu poeto i zamieniam się w słuch. 

19.04
A kiedym po wyprawie w las i wyzbieraniu z duktów, jarów oraz polan śmiecia pochodzenia 

ludzkiego usiadł sobie tak, zagarnął mnie obraz mirabeli, która zakwitła białym obłokiem kwiecia 
i pomyślałem o obłokach, które deszczu nie dają i sinych, omal fioletowych jak obrzęk chmurach 
brzemiennych w deszcz i o wilgoci, która nieodlegle tak hojnie udzielała się w krainie jeziorno-
-puszczańskiej i o nieznośnych komarach – muchorach, jak nazywali je dawni Mazurzy. I o mgłach, 
ach jakie to były niegdysiejsze mleczne mgły! 

Myślałem więc o chmurach, muchorach, a i wiosennych krzykwach, tak bowiem na burze 
mówili Mazurzy. I znów o wilgoci, tej letniej – dusznej i lepkiej i tej zimowej, która podchodziła 
mgłami, pośród których – tak mogło się wydawać – leśniczówka jak korab brodziła. Nie widać 
było jeziora, lasu, żadnej z gwiazd tylko przestwór mgły. Albo chmur! A kiedy dało się wyłowić 
jakiś odgłos dobiegający z zewnątrz, mówiłem do J: – Teraz musimy się przytulić, bo te odgłosy 
trzasku, skrzypienia oznaczają, że leśniczówka niebawem zsunie się w odstęp czeluści, w mgielną 
mgławicę czasu.

Mrok, cisza, mgła – są to żywioły, może nie nazbyt wysoko usytuowane w hierarchii żywio-
łów, ale jednak żywioły, w dodatku niosące pewną wartość kulturową. Z tych trzech ostał się mrok. 

Ciszę w Praniu turbują latające maszyny, regularny i monotonny ryk pił (las stał się ostoją 
państwa pił), wreszcie ruch aut i wielkich ciężarówek transportujących drewno, odkąd na prowa-
dzącą z Rucianego-Nidy do Prania drogę (i dalej do Krzyży, Karwicy), stanowiącą przesmyk na 
trasie Warszawa – Mazury, wylano asfalt. 
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A mgły? Te jakby całkowicie się wyniosły odsłaniając pomniejszone lustro wód Nidzkiego, 
wyschnięte olsy, pył na duktach, łamliwe jak kości liście, gałęzie, wióry szyszek i igliwia, łąkę nie-
opodal leśniczówki, która nie „pra”, nad którą nie dokonują się żadne „przepierki”, nie poniewie-
rają ani nie mielą opary, tę całą ziemię puszczańską, nieoddychającą pełną piersią lecz niepewnie 
i trwożnie jak po zawale.

Oddychająca suszą. 
A kiedym już napatrzył się na kwietne obłocze mirabeli i pomyślał powyższe obrazy, to jesz-

cze przez chwilę posiedziałem sobie tak zaprószywszy w myślach obłoki obrazów płonących lasów 
Czarnobyla, Australii, Grecji, Hiszpanii, Kalifornii, Kanady. 

20.04.
Wykreśliłeś ze swojego życia X., ale to nie znaczy, że ktoś inny go wykreślił, wręcz przeciwnie, 

w życiu tego kogoś X. odgrywa potężną rolę. Źle pomyślałeś o Y., ale drugi człowiek myśli o nim 
lepiej, a trzeci, czwarty jak najlepiej. Pozazdrościłeś Z. sukcesu, ale czwórka innych ludzi patrzy na 
jego sukcesy życzliwe, a jedna kobieta dopinguje mu.

Ktoś wykreślił ciebie ze swojego życia, ale to nie znaczy, że X. to uczynił, wręcz przeciwnie 
w życiu X. odgrywasz potężna rolę. Y. źle pomyślał o tobie, ale drugi człowiek myśli o tobie lepiej, 
a czwarty jak najlepiej. Czwórka ludzi patrzy na twoje sukcesy życzliwie, a pewna kobieta z całych 
sił dopinguje Tobie, chociaż Z. pozazdrościł ci tego sukcesu. 

Ten wzór rozrasta się i zaplątuje nieskończenie jak pnącze. 
A wniosek z tego taki, że człowiek w międzyludzkiej wspólnocie nie tyle otrzymuje szansę, 

co trwa w niej „wiecznie”. 

21.04.
A kiedym do lasu wszedł wyzbierać z duktów, jarów, polan śmieć pochodzenia ludzkiego 

usiadłem sobie tak na wzgórku nieopodal duktu prowadzącego na wysoki brzeg jeziora Nidzkiego, 
na którym dawno temu stały domku letniskowe „Polfy”; usiadłem sobie tak w gaju, bo las liściasty 
to jednak gaj i zapatrzyłem się na trzy powalone w nieodległym czasie dęby. Ród to znakomity 
w całej rodzinie drzew, ale od lat chorujący. Stare, ale i te w pełni dorosłe dęby zapadły na rodzaj 
spastycznego zapalenia oskrzeli, zwężają im się kanaliki zasysające soki do pnia i korony. W ten 
sposób dusząc się z wolna usychają wraz ze swoim korzennym źródłem.

Rusztowaniem puszczy jest porządek wertykalny i horyzontalny, drzewa, które padły i drze-
wa pozostające we wzrastaniu. Te pierwsze – padłe, poziome – żywią te drugie nadal pozostające 
w pionie, we wzroście, wzmacniają leśną ściółkę, są przytuliskiem i pożywieniem dla rozmaitych 
żyjątek, wreszcie na ich „padlinie”, „zwłoce” wyrastają pędy nowych drzewek. Życie. Dlatego te padłe, 
rozkładające się w czasie drzewa zwane są piastunkami. Piękne słowo – łagodzi i śpiewa zarazem. 

Porządek takiego rusztowania jest czymś elementarnym dla istnienia puszczy. Tymczasem 
wypiera ją las – wróg puszczy. Las – karykatura puszczy. Las – widmo puszczy. Las – uzurpacja 
człowieka wobec puszczy. Ta jego najgorsza odmiana – las gospodarczo-plantacyjny, jak powiada-
ją ironici – zapałczany, bo kiedy wychodzą z niego pilarze i wyjeżdża sprzęt obróbkowy najnow-
szej generacji, to pozostaje po nim taka „sztuczna makata”, w której równiutko rosną i kiwają się 
cienkie sosenki oraz świerczki. Równiutko wyprostowane jak żołnierzyki fryderykańkiej armii, 
cienkie jak zapałki.

Puszcza jest już tylko z nazwy. Niepostrzeżenie znikła. Niepostrzeżenie? Ależ gdzie tam – 
wraz ze świtem rozpoczynał się ryk pił, do puszcz wjeżdżał ciężki inżynieryjny sprzęt poszerzający 
ścieżyny, dróżki i dukty do rozmiarów ubitych szos, aby mogły wyjeżdżać z niego olbrzymie lory 
wyładowane obrobionym na miejscu drzewem. Ależ gdzie tam – jeszcze świt nie potrząsał nocy 
za mankiet, a już w puszczach pracowały harvastery, które „zjadały” puszczę metr po metrze jak 
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dinozaury sprawnie operujące kończynami – wysięgnikami i przepatrujące teren wielkim ocza-
mi – reflektorami. 

Puszcza jest już tylko z nazwy. Przechowuje ją spichlerz słowa „puszcza”, w nim to się zwinęła, 
złożyła, w nim śpi wiecznym snem lub ten sen szumi. Imiona puszcz, tłustym lub lżejszym dru-
kiem cętkują stare mapy, polegują w dawnych podręcznikach i przewodnikach, encyklopediach 
i leksykonach; widoki puszcz rozlegają się w księgach sztychów i litografii oraz na olejach, pastelach 
i akwarelach mistrzów realizmu czy naturyzmu; opisy puszcz pokrywają karty dzieł literackich, któ-
re jak bursztyn owada przechowują „życie” puszczy, harmonie jej barw, gamy zapachów, symfonie 
głosów, i rytm oddychania, jak również świadectwa pamiętnikarskie, diarystyczne, podróżnicze. 

A lasy? To marna postać puszczy, choćby dlatego, że pozbawiono je istotnego rusztowania, 
tego horyzontalnego, poziomego. Padłe drzewa są usuwane, ścięte natychmiast wywożone. Puszcza, 
to obaj rodzice – matka i ojciec. Las to puszcza bez jednego z nich – tego „poziomego” wraz z jego 
wertykalnymi liniami – krzywymi, falistymi, szczerbionymi, rwanymi, guzowatymi (jak życie). 

Natura nie zna linii prostej. Ta jest wynalazkiem umysłu, który powołuje pojęcia i abstrakcje. 
Część z nich pogrążyła puszczę. Wiele z nich pogrąża nasze życie. 

To właśnie – siedzący sobie tak, zapatrzony tak – myślałem. 
Natura także nie zna słów. I nie posiada światopoglądu. 

22.04.
A kiedym do lasu wszedł wyzbierać z duktów, jarów oraz polan śmieć pochodzenia ludzkiego 

(przedwczoraj w kierunku stacji Karwica Mazurska dwie siaty, wczoraj wzdłuż jeziora na bindugę 
Zieloną kolejne dwie) pomyślałem sobie tak:

Lasy oprócz podziemnych grot skalnych są największymi spichlerzami wilgoci. Gromadzą 
ją w swoich najniższych partiach, tam, gdzie w niewielkim stopniu docierają promienie słońca. 
Zapalczywie i nieustępliwie wycinane i trzebione tracą wilgoć, pozbywają się miejsc generujących 
jej cząsteczki. 

I zapytałem siebie tak: 
czy w ruinach puszcz, którym poprzetrącano kręgosłupy, mateczników i dzikich ostępów, 

które z roku na rok rzedną jak włosy na siwej głowie, których ściółkę wszerz i wzdłuż rozjeżdżają 
ciężkie, wielofunkcyjne maszyny, czy w takich ruinach grało nam będzie jeszcze echo?

Nie ma już puszczy wewnętrznej, są lasy – zewnętrzne. Odnosisz wrażenie, że wciąż chodzisz 
po ich obrębie, że bez znaczenia jest, w którym kierunku się udasz, bo i tak nie wejdziesz w głąb, 
zawsze już będziesz stąpać po płyciźnie. Zniknęła głębia, interior, pozostają krajnie. Jesteś w lesie, 
ale odnosisz wrażenie, że jeszcze w niego, tak na dobre nie zaszedłeś. 

Ryszard Kapuściński podczas naszych rozmów względem problemów ekologicznych powie-
dział, że w pile mechanicznej jest coś istotowo agresywnego, że wprowadzają one w amok, który 
każe pilarzowi nacierać, napierać, nastawać. Obłęd polega m.in. na tym, że przestajesz panować nad 
powierzonym ci narzędziem, już nie rozróżniasz ręki od jej przedłużenia, którym jest to narzędzie. 

Po co ja właściwe łazikuję i poniewieram się po tym lesie? Czy po to tylko, by zbierać śmieć 
pochodzenia ludzkiego? Tak, ale to zbieractwo odbywa się przy okazji. Powodem pierwszym jest 
wychodzenie swojej światopostawy, drugim – wychodzenie tropy, trzecim – popasanie oczu kra-
jobrazem, czwartym – wychodzenie własnego wiersza. Bo wiersz trzeba wychodzić. Bo wiersz to 
też „ciało”, tyle że żywego mięśnia słowa. 

Potem przysiadłem sobie tak na zwalonym i wygładzonym przez deszcze i słońce konarze 
i zapatrzyłem się: tym razem w leśną ambonę, jedną z trzech, które w krótkim czasie posadowiono 
w okolicy Prania. Niekiedy nachodzi mnie ochota wypisania na każdej z nich słów piątego przy-
kazania dekalogu: nie zabijaj. Nie są to skromnie pozbijane ambony, przyczajone, niewidoczne, 
przeciwnie – wyglądają groźnie i złowrogo, a także budzą niedwuznaczne skojarzenia z wartow-
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niczymi wieżyczkami obozów i więzień. Pomalowane w kolory maskujące wydają się być częścią 
wyposażenia któregoś z poligonów. Dlatego kiedy je mijam, odczuwam dziwne uczucie, że padnie 
z nich strzał, a wystrzelona kula rozerwie mi plecy albo rozłupie głowę. Z ambony kościelnej do 
Soboru Watykańskiego II padało słowo, z ambony myśliwskiej pada strzał, który jest mową sztu-
cera, pocisk zaś – słowem tej mowy. Na ogół przed amboną wystawiona jest lizawka, a do stałych 
praktyk należy wysypywanie przed nią żeru, wiadomo – i jedno i drugie służą jako wabik zwierzyny. 

Siedzi więc sobie w takiej ambonie ludek z flintą, w ambonie półeczka na termos wypełnio-
ny gorącą kawą, herbatą lub grogiem, obok miejsce na bułeczkę, kotlet schabowy, udko kurczaka, 
a wszystko to zapakowane w folię aluminiową i starannie ułożone w plastikowym pojemniku, 
jeszcze komplet szabasówek i piersiówka zawierająca koniak lub dzięgielówkę. W wyciętym pro-

stokącie budki ambony widać małe, 
chytre oczka, a niekiedy wystający 
szczyt lufy. Pokój, przedpokój lub ga-
binet naszego bohatera wypełniają 
poroża, skóry, szable, niekiedy łeb 
któregoś z drapieżników. Kilka razy 
byłem w takich domach, gdzie gospo-
darz z dumą pokazywał swoje trofea. 
SSkrępowany pytałem: – A czy móg-
łby mi Pan pokazać swoją bibliotekę?

Rozbierz się do pasa bohate-
rze, weź do ręki kij, kamień lub sieć 
i wyjdź na zwierza, zmierz się z nim 
przemyślnością i inteligencją, spry-
tem i siłą mięsni. Potrafisz? Strzela-
nie do zwabionego lizawką i żarłem 
zwierzęcia z otworu strzelniczego ze 
sztucera obwarowanego precyzyjnym 
osprzętem elektronicznym, też mi 
pasja. Też mi wyczyn. W tym całym 
procederze wytrawionym z jakiego-
kolwiek ryzyka walki z przeciwni-
kiem zatrważa bezbronność zwierzę-
cia, które jak ma się bronić? Ucieczka 
jest jedyną linią jego obrony, niestety 
spod zasadzki wieżyczki strzelniczej 

jest ona praktycznie niemożliwą.
Kiedym od ambony odwrócił głowę, a to dziwne uczucie, że ktoś mierzy do mnie z czarnego 

otworu strzelniczego nie opuszczało mnie, to pomyślałem sobie o: 
współczesnym charakterze wielu polowań, które spuszczone ze smyczy kultury łowieckiej 

i kodeksu myśliwego stały się rzeziami. Są rzeziami. Wielokrotnie pisał o nich w swoich publi-
cystycznych interwencjach mieszkający w Warszawie i pomieszkujący w Krutyńskim Piecku na 
Mazurach Kazimierz Orłoś. Zaczyna się tak: do lasu na kładach i jeepach wjeżdża kolumna uzbro-
jonych po zęby myśliwych. Przypominają zmotoryzowany, paramilitarny oddział zwiadowczy, 
który gotów rozjechać wszystko, co tylko stanie mu na drodze. Co dzieje się potem łatwo sobie 
wyobrazić. Dzieje się pokot. Ohyda, ohyda – to były ostatnie słowa, jakie wypowiedział umierają-
cy nihilista Kurtz, handlarz kością słoniową w słynnym opowiadaniu Conrada „Jądro ciemności”. 

Daleko posunięta militaryzacja naszej kultury to fakt. Zaczyna się od zabawek, gier kompu-
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terowych, filmów, które toczą jatkę z udziałem coraz to zmyślniejszej broni, ustaw o udziale dzieci 
w polowaniach, słownikiem z zakresu taktyk manewrów wojskowych (kto wygra tą bitwę, pytają 
dziennikarze lub kto kogo pokona w tej walce albo polityk X jest pod obstrzałem partii frontu 
ludowego etc.), a kończy się na rzezi.

Wstałem z kłody, otrzepałem spodnie i ruszyłem duktem w kierunku Prania, gdzie już bardzo 
chciałem się znaleźć. Chciałem otworzyć drewnianą furtkę, pogłaskać kota tarzającego się w na-
grzanym słońcem piachu, spojrzeć w oczy jeziora. Nieopodal zerwał się z gałęzi któryś ze skrzyd-
latych drapieżników. Leć, leć – wyszeptałem, a może tylko pomyślałem. Schyliłem się po zakrytą 
poszyciem butelkę i włożyłem ją do siatki, na plecach zaś poczułem muszkę.

Mimo tego, szedłem sobie tak. 
Pali się Narodowy Park Biebrzański, 
a zaczęło się niewinnie – od wypalania traw. 
Giną zwierzęta i ich młode. 
Galopują łosie, uciekają sarny, 
dziki, wznosi się batalion 
z płonącym skrzydłem. 

27.04.
Ze świata wyparowuje realność i „odkłada się” w tym co widmowe. 
Narzędziami transpozycji realności w widmowość są nowoczesne technologie przesyłu i emi-

sji ruchomych i nieruchomych obrazów. Kulturę generującą, a przez to i wzmacniającą realność 
w tempie zawrotnym wypiera kultura widmowości, w której człowiek zamiast z cielesnym czło-
wiekiem i jego realnym środowiskiem obcuje z multiplikującymi się widmami ludzi i ich środo-
wisk. A ponieważ widma nie są prawdziwe, to nie mogą niczego wypełnić, stąd narastająca pustka 
w człowieku wewnętrznym i rosnący głód żywego Boga życia. 

Do szeregu ludzkich uzależnień nasza epoka dodaje jeszcze jedno – uzależnienie od widm. 
A zatem? Oddala od żywego i żywych. 

28.04.
Drapak – to słowo pamiętam z dzieciństwa. Tak mówiono na drzewko świąteczne. Znów 

kupiłeś drapaka – mówiła matka do ojca, gdy ten wracał z choinką z trudem nabytą na targu lub 
na którymś z miejskich placyków. Ale najprawdziwszym drapakiem to drzewko stawało się po 
miesiącu, kiedy całkowicie zeschło, a igły osypywały się z niego przy byle dotknięciu jak piasek. 
O drapaku jednak chcę kilka słów skreślić w kontekście wiersza. O tak, są wiersze drapaki, i ja 
wiele pośród nich doceniam, a nawet podziwiam. Kontrastują z tymi dopieszczonymi, wylizany-
mi, udrapowanymi. Nie są krnąbrne ani naburmuszone – te cechy częściej wykazują te dopiesz-
czone, są przede wszystkim sobą, nie udają, nie pozują, nie pozorują. Są jakie są. Oto my – zda-
ją się mówić – jakimi stworzyła nas natura i ku jakim natura nas doprowadza. Tu nam wystaje, 
tam odstaje, tu jest krzywo, tam nie pasuje, tu źle się zrosło, a tam złamało, szorstką mamy literę, 
łamliwy wers, pobrużdżoną żyłę strofy – ale nie udajemy. Nie lubimy kostiumów, fatałaszków ani 
żadnych przebrań. Oto my drapaki-wierszaki, oto my materia prima, oto my – w ogołoceniu, oto 
my – w istocie. Z igły i krwi pochodzą, nie tyle zapisane zostały, co wydrapane. Dlatego uwierają, 
niepokoją, podrapują, zdają się mówić – daleko nam do gładkości i obłości karoserii nowoczesnych 
aut. I dlatego się jej wystrzegają, aby nie złorzeczyć temu, nie przeklinać tego, kto by tę karoserię 
niechcący poturbował, zgiął, oszpecił. 
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PIOTR B. JANKOWSKI

„Stwierdzam, p.Maria Siwoń została aresztowana w Katowicach i po pobycie w Mysłowicach 
ostała przewieziona transportem więziennym do Obozu w Ravensbruck, stamtąd 1.10.1944 r. do 
obozu Flossenburg podobóz Drezno Universalle Florastrasse 14.”

Czy tak można rozpocząć życiorys? Czy należy go tak rozpocząć, gdy w tym kraju 6 milio-
nów ludzi straciło życie w ostatniej z najstraszniejszych wojen?

A jednak.
Przeglądam karty akt osobowych udostępnionych przez służbę zdrowia. Pożółkłe strony. Ślad 

czcionki maszynowej zaciera czas…
„Urodziłam się 30-go sierpnia 1899 r. w Raciborzu jako córka kolejarza Franciszka Siwonia 

i Anny z domu Zygmunt.”
Jakim był czas, jaką była epoka, historia, w której przyszło żyć, pracować i wychowywać dzieci 

w rodzinie Siwoniów. Wiele napisali na ten temat historycy – badacze dziejów. Dla oddana atmo-
sfery tamtych lat przytoczymy słowa poety i robotnika, Maksymiliana Jasionowskiego :

„Śląska kraino! My Cię miłujemy,
Dla twego dobra szczerze pracujemy,
Cośmy niestety dawniej utracili,
Pragniem, byśmy to znów odziedziczyli.”

Strofy proste, głębokie w treści i jakże jednoznaczne. Taką właśnie była atmosfera wśród ludu 
śląskiego, ludu, który pielęgnował mowę polską, ludu, który nie tracił nadziei na powrót do Ma-
cierzy. Wyrastała więc Maria Siwoń w kręgu ludzi i wydarzeń, gdzie polskie słowo, i polska pieśń 
były tęsknotą, dobrem najwyższym, a prawda : „Polska Matką naszą – Nie wolno o matce mówić 
źle” stanowiła świętość najcenniejszą.

Przypadła jej młodość na czasy, w których przez Europę „przewaliły się zwały żelastwa i lu-
dzi trwających w wojennym uścisku”, na czasy, gdzie po raz wtóry podzielono Europę, a nazwa 
Wersal obiegła świat.

„Rok 1920 był pamiętny i burzliwy. Nazwiska : Miłosz Sołtys, Jadwiga Sołtys, Antoni Olbrom-
ski, Julia Szymańska, Lidia Seybaltówna, Artur Gadziński, Maria Siwoń – złączone były wspólnym 
znakiem – harcerskim krzyżem.”

W życiorysie zapisze to tak: „W roku 1920-tym niezależnie od pracy zawodowej zorganizo-
wałam drużynę harcerską i byłam jej drużynową do roku 1922.”

Nieco więcej na ten temat dowiadujemy się ze „Wspomnień z działalności Drużyny Harcer-
skiej im.Królowej Jadwigi w Raciborzu w latach 1920-1922.”

Oddajmy glos kartom historii.
„Do prac plebiscytowych zgłosili się w przeważającej ilości studenci. Na teren Raciborza 

skierowanych zostało dwanaście akademików, którzy poza pracą określoną przez Komitety Ple-
biscytowe organizowali w godzinach wieczornych kursy oświatowe i związkowe. Między innymi 
zorganizowano dwie drużyny harcerskie, żeńską i męską. Drużyny liczyły po 50 członków każda. 

MARIA SIWOŃ 
NAJWIĘKSZA POSTAĆ ZHP NA ZIEMI RACIBORSKIEJ
ŻYCIORYS W HISTORIĘ OJCZYZNY  
I MIŁOŚĆ DO DZIECKA WPISANY
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Drużynową była instruktorka Julia Szymańska – przyboczną Lidia Seybaltówna /akademiczki/.
Po zorientowaniu się w możliwościach organizacyjnych podzielono drużynę żeńską na 

4 zastępy. Zastępową najstarszych wiekiem druhen została mianowana niżej podpisana. Zbiórki 
drużyny i zastępów odbywały się w harcówce w Domu Kultury Strzecha. Na zbiórkach drużyny 
przerabiano materiał obowiązujący w harcerstwie polskim – gawędy prowadzone były przeważ-
nie na temat historii Polski.

Na zbiórkach zastępów prowadzono lekcje poprawnego czytania i pisania oraz mowy pol-
skiej – przerabiano również samarytaństwo, ponieważ cała drużyna należała automatycznie do 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto drużyna była zaangażowana do prac plebiscytowych 
takich jak: roznoszenie prasy polskiej, biuletynów informacyjnych, ulotek propagandowych itp.

Zastępowi najstarszych druhen Zarząd PCK powierzył ważną misję – mianowicie opiekę nad 
więźniami w Centralnym Więzieniu w Raciborzu. Za zezwoleniem Komisji Alianckiej zorganizował 
PCK wspólnie z moim zastępem dożywianie więźniów politycznych i powstańców I i II powstania…

W dniu głosowania harcerstwo brało aktywny udział w różnych pracach powierzo-
nych. Starsze zastępy brały udział przy urnach wyborczych w godz. Od 7 – 19-tej /bez 
zmian/ następnie przy obliczaniu głosów. Młodsze zastępy zajmowały się rozdawaniem kar-
tem wyborczych i  ulotek. Po plebiscycie instruktorzy i  akademicy opuścili nasz teren.  
W tych okolicznościach powierzyła mnie Komenda Chorągwi funkcję drużynowej. Był to okres 
bardzo burzliwy i niebezpieczny – ponieważ organizowano III powstanie. Drużynie żeńskiej po-
wierzono organizowanie aprowizacji i punktów opatrunkowych na wypadek przesunięcia się frontu 
powstańczego – drużyna męska poszła do szeregów powstańczych /w Brzeziu/. Marsz powstań-
ców na Racibórz został zatrzymany – powstał niesłychany terror wobec przywódców i aktywistów 
polskich pozostałych na powierzonych posterunkach…

Względny spokój nastąpił po zwiększeniu wojsk alianckich oraz wprowadzeniu godzin po-
licyjnych. Po ustaleniu granic jako niemieckich terror rozszalał ponownie – wobec czego przy-
wódcy i aktywiści zmuszeni byli opuścić teren Raciborza, co spowodowało rozwiązanie się drużyn 
harcerskich.”
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I wróćmy ponownie do życiorysu : „W czasie Plebiscytu i Powstania wszyscy członkowie 
rodziny aktywnie pracowali dla Niepodległej Polski, toteż po podziale Śląska była nasza rodzina 
zmuszona uchodzić na teren Polski.”

Od 1922 roku Maria Siwoń zamieszkała w Katowicach. Tu ukończyła wyższy kurs „książko-
wości polskiej”. W Katowicach podjęła pracę jako pracownik biurowy w Okręgu Śląskim Polskiego 
Związku Zachodniego. W zaświadczeniu z 1946 r. Prezes Okręgu PZZ dr Roman Lutman, o tam-
tym okresie pracy M.Siwoń stwierdził”/…/ w pracy zawodowej należyta sumienność i inicjatywa, 
a w pracy społecznej wybitna ofiarność.”  To za 9 lat pracy w referacie dla spraw Śląska Opolskiego.

Lapidarność i zwięzłość nie pozostawiające cienia wątpliwości jaką była, jakie miała predys-
pozycje.

To jedna strona medalu. A przecież jest i ta druga. Ta mniej znana, mniej eksponowana, 
kryjąca się w zdjęciach i wykazach pokazywanego mi za życia M.Siwoń informatora – biuletynu, 
Żeńskiej Chorągwi ZHP. Była instruktorem tej Chorągwi, pracując w służbach ekonomiczno-kwa-
termistrzowskich. Swe kontakty ze Śląskiem Opolskim z racji pracy w Okręgu Polskiego Związku 
Zachodniego wykorzystywała do szerzenia idei harcerskich. To z jej inicjatywy powstała Drużyna 
Harcerska w Budziskach, co potwierdza oficjalnie sprawozdanie Naczelnika ZHP w Niemczech 
za okres od 14.04.1935 – 17.04.1937.

W 1936 r. Maria Siwoń przeszła do pracy w  Pogotowiu Opiekuńczym dla Dzie-
ci Towarzystwa Opieki nad Więźniami w Katowicach, łącząc funkcję sekretarki i zastęp-
cy kierownika. Oddajmy znowu głos pożółkłym dokumentom – bowiem one są najlep-
szym świadectwem, kim była ta skromna, o życzliwych z utajonym uśmiechem oczach, 
 o serdecznych gestach emanujących przyjaźnią i ciepłem, kobietą.

„/…/ Odznaczała się pilnością i znajomością zagadnień biurowych oraz wychowawczych. 
W pracy była samodzielna. Poza tym znana mi jest Obywatelka Siwoń jako wzorowa Polka. Na 
stanowisku wychowawczym razem z dziećmi pozostała do wybuchu wojny, opiekując się dziećmi 
do czasu zabrania ich przez władze niemieckie, oraz udzielając odchodzącym dzieciom polskim 
szereg wskazówek odnośnie zachowania godności MAŁYCH POLAKÓW”

A potem nastał czas wojny. Ukrywanie się, ucieczki i … Mysłowice,Ravensbruck,Flossenbu
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rg z podobozami Zeiss – Ikonwerke Drezno – Neustadt, Zatsczke, Kreis Pirna, Drezno Universalle 
Zwickauerstrasse, Pirna, by w czasie drezdeńskiej apokalipsy uciec oraz zdobyć upragnioną wolność. 
Wolność, która przyszła 8 maja 1945 r. we wsi Heselicht od żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

Rok 1945.
„Wracają na tę spaloną ziemię ci, którzy uważają 

za swój święty obowiązek stanąć przy pługu, maszynie, 
w klasie. Wracają po to, by przywrócić ją jeszcze dymiącą 
obcym po sześciowiekowej niewoli, akcentem, Polsce. Są 
wśród nich harcerze okrzepli wojennymi trudami i tułacz-
ką: M. Siwoń, W. Grochowolski, S. Mleczko, Z. Tomczyk, 
L. Zaucha, Kuś, T. Kuska, J. Smyrski i inni.”

Lato czterdziestego piątego jest radosne, słoneczne 
i jakże tragiczne, a jednak pełno w nim entuzjazmu, peł-
no zapału do pracy. Tworzą się pierwsze szkoły, formują 
pierwsze drużyny harcerskie.

3 czerwca 1945 r. do Zarządu Miejskiego – Oddział 
Personalny w Raciborzu wpłynęło podanie o pracę, kre-
ślone ręką Marii Siwoń zamieszkałej w Pietrowicach przy 
ul. Sobocińskiego 14. Ocaliła Zycie, wróciła do Polski, 
zgłosiła gotowość do pracy, chciała być potrzebna i użyteczna. Została natychmiast przyjęta. Tak 
zaczyna się kolejny etap życia. Podjęła pracę w ówczesnym Zarządzie Miejskim w Raciborzu, peł-
niąc różne ważne funkcje w Biurze Pośrednictwa Pracy, a potem w Oddziale Prezydialnym. Była 
zastępcą kierownika Wydziału Społecznego w 1946 roku, w roku 1950 kierownikiem Oddziału 
Oświaty,Kultury i Sztuki, w 1952 roku kierownikiem Wydziału Zdrowia, by po spełnieniu ról or-
ganizatorskich i twórczych zdać swe funkcje w ręce coraz częściej napływających do Raciborza 
kadr z wyższymi kwalifikacjami.
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Skromna, nieszukająca poklasku, niegoniąca za awansem.
W 1952 r. pisze do przewodniczącego Prezydium MRN: „Potwierdzając pismo tamt.z dnia 

13.10.br Nr K-5-15/52 nominujące mnie na kierownika Wydziału Zdrowia – upraszam równo-
cześnie o możliwie rychłe wycofanie tejże nominacji, ponieważ moja skromna osoba nie nadaje 
się zupełnie na stanowisko kierownika tut.Wydziału Zdrowia”.

Jest nadal czynnym instruktorem ZHP.
Powstają dwa hufce – żeński i męski. W wyzwolonym Raciborzu zostaje pierwszą komen-

dantką Żeńskiego Hufca ZHP. Organizowała ten Hufiec.
Nieodłącznym i jakże charakterystycznymi dla pracy harcerzy stają się obozy. Szkoliła na nich 

kadrę, której przecież brakowało. W okresie od 1 lipca 1946 – 31.08.1946 zorganizowała w Gór-
kach w ramach własnego urlopu akcję szkoleniową. Procentują jej działania, jej entuzjazm. Coraz 
częściej rozlega się harcerski kanon, coraz częściej płoną harcerskie ogniska.

W listopadzie 1946 roku Pomnik Powstańców Śląskich jest po raz pierwszy świadkiem har-
cerskiego przyrzeczenia. Być może jego czar, oprawa, a może sens zawarty w jego rocie stały się 
powodem wzrostu drużyn i członków. Coraz bardziej harcerstwo zaczyna „chwytać”, stawać się 
popularne, przyciągać swoimi atrakcyjnymi formami pracy. W 1947 roku raciborskie hufce orga-
nizują przegląd swojego dorobku w formie złazu w Krowiarkach. Uczestniczyła w tym złazie ze 
swą kadrą i swymi harcerkami. Przypomnijmy – ma wówczas 48 lat i przebyty czas wojny.

 Akta osobowe są skąpe, archiwa puste i jeszcze uboższy lub prawie nie istniejący zapis kro-
nikarski. A przecież tyle różnych wydarzeń, zmian, różnych ludzi, tyle lat… 

Pamięć zaciera ślady …
***

W Miejskiej Przychodni Obwodowej przy ul.Wojska Polskiego mała sylwetka, żwawo krzą-
tająca się po biurze.
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Pani Mario – ktoś do Pani…
Czy Druhna Maria Siwoń?...
Błysk w oczach, uśmiech i jakby niepewność gestu…
Druhno chcemy zaprosić na uroczystą Radę Hufca, bo Naczelnik ZHP przyznał Druhnie 

Krzyż Zasługi dla ZHP...
***

Druhno chcemy serdecznie zaprosić na II Zlot Hufca…
***

Druhno czy można prosić o …
***

Zmarła 25 marca 1975 r.
Nad otwartą mogiłą, w cmentarnej zadumie skłonił się sztandar raciborskich harcerzy. Grupa 

instruktorów i przyjaciół utworzyła ostatni krąg wokół Tej, w której za życia było tyle serdeczności, 
ciepła i wiary w człowieka, która, nie będąc nauczycielką, ukochała dzieci i im oddała się w służbę.

***
Nakreśliłem ten życiorys, bo w historię Ojczyzny wpisał się on swą niezwykłością i nieco-

dziennym przykładem.
Powodowała mną chęć złożenia hołdu i głębokiego szacunku Tej skromnej kobiecie, kobiecie, 

która nigdy nie szukała splendoru i popularności.
Czy dobrałem właściwe słowa, czy właściwą przyjąłem konwencję?
Nie wiem, nie jestem tego pewny.
Wiem natomiast jedno, że słowami Juliusza Słowackiego

Wy, coście mnie znali
W podaniach przekażcie
żem dla Ojczyzny sterał
moje lata młode

życie to należy zamknąć.

opracowanie cyfrowe tekstu B. Muszyńska
reprod. fotografii B. Stachow hm
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Definicja fotografii
Wokół nas krajobraz pełen przedmiotów,
są bliższe, dalsze, większe, mniejsze, wzajemnie
przysłaniające się, widziane tylko fragmenty,
stanowiące tło dla innych, są w różnym
stanie zużycia, stare, nowe, zadbane, zniszczone
lub uznane za zabytkowe. Na jednych skupiamy
uwagę, innych niezauważamy.
Wokół nas ludzie, którzy wykonują różne czynności, gestykulują, mimiką wyrażają emocje.
Wokół nas przyroda pełna zjawisk związanych
z porami roku, ukształtowaniem terenu, frontami atmosferycznymi, stanami skupienia wody.
Rośliny rozwijają się, zwierzęta walczą o przetrwanie.
Ta rzeczywistość trwa, rozgrywa się równocześnie, symultanicznie. Ona jest tworzywem dla 

fotografii. Wszystkie dyscypliny nauki, techniki, sztuki..., które stworzył człowiek korzystają z foto-
grafii jako medium do przenoszenia swoich informacji, ale ona posiada również, jako dyscyplina 
sztuki własne suwerenne utwory.

Daje to podstawę zdefiniowania fotografii jako sztuki:

Fotografia jest medium tylko dla dyscyplin pozafotograficznych, ale dla siebie jest językiem. 
Język ten pobiera materiał (obiekty, zjawiska) ze świata realnego i z niego tworzy własne utwory 
obrazowe. Tymi utworami są opowiadania lub poezja obrazowa. 

 

BOLESŁAW STACHOW
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JĘZYK OBRAZOWY
(synteza)

Rzeczywistość jest pełna obiektów.
Te obiekty to ludzie, zwierzęta, rośliny i przedmioty.

Sfotografowane obiekty odrywają się od rzeczywistości, stając się samodzielnymi bytami.
Obiekty na zdjęciach zapisywane są wraz ze swoim otoczeniem.

Obiekty zapisane na zdjęciach mogą znajdować się w różnych fazach ruchu.
Rodzaj ruchu może wywoływać powstanie zjawiska np. Śmiech,oklaski.
Człowiek rozpoznaje obiekty na zdjęciach i w rzeczywistości dzięki temu,  

że posiada ich wzorce w swoim umyśle.
Zdjęcia obiektów, jak i obrazy w umyśle człowieka są ze sobą porównywalne.
Umysł człowieka oraz zdjęcia operują kodem rzeczywistości wizualnej.

We wczesnym dzieciństwie człowiek komunikuje się z otoczeniem głównie obrazami.
Gdyby nie fotografia człowiek byłby tylko odbiorcą obrazów, które rejestruje jego umysł.

Dzięki fotografii człowiek jest w stanie wypowiadać się obrazami.
Każdy obiekt na zdjęciu jest nośnikiem określonego znaczenia.

Określone obiekty i ich znaczenia, wchodzą w kontekst z innymi obiektami i ich znaczeniami.
W zdjęciach można odczytać mniej lub bardziej wyraźne emocje autora,  

podczas wykonywania zdjęć.
Te 3 cechy obrazów fotograficznych: - znaczenie, - kontekst znaczeń, - emocje autora 

zdjęć, sprawiają, że mamy do czynienia z językiem, z językiem obrazowym.
Na zdjęciach obserwujemy nie ludzi, przedmioty, lecz ich obrazy – znaki – FOTEMY.

Fotem to podstawowa jednostka języka obrazowego.
Fotem, to też obraz obiektu, posiadający do tego stopnia stabilność formy i treści,  

że jest rozpoznawalny również na kolejnych zdjęciach, jako ten sam.
Najpopularniejsze fotemy to obrazy ludzi, obrazy zwierząt, roślin i przedmiotów.

Fotemy tworzą kompozycje obrazowe.
Fotograf dokonuje wyboru obiektów z rzeczywistości tworząc kompozycje obrazowe.

Kompozycja(e) fotemów w jednym obrazie.
Kompozycja(e) fotemów w realizacji wieloobrazowej.

Zestawy obrazów tworzą najwyższe jednostki tego języka – wystawy, projekcje, albumy.
Ludzie kontaktują się miedzy sobą i rzeczywistością językiem obrazowym.

Umysł człowieka i fotografia są użytkownikami tego samego języka. (BS)
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GRZEGORZ HAJKOWSKI

IV. ZA WODĄ

Do Ciebie zwracam się Dziekanie.1

Prosząc o dobre rady twoje.
O losie książek moich własnych
Nawet w powodzi świateł 
Nie decydują mądre gremia
Co są jak twarde ciężkie kręgi
Studni głębokich, niepodlegli,
Drodze swej wierni choćby
Zaprzągł ich siły zacne książę nocy
Do swych rydwanów, dyliżansów,
Albo do płytkich I’m spaek english,
By zapomnieli mowy braci.
By mową – trawą na posadach 
Świecić triumfy szybkich ripost.
Lub, by: tomato na pytanie o sens 
istnienia, tym, którzy cierpią, odpowiadać.

Jakie korzenie oplątują głazy?2

Znasz stos rumowisk i cysterny chłód.
Przenosisz nad cierpieniem słowa,
By się zanadto nie zajęły nim. Kto głośniejszy,
Ten po słusznej stronie, ty – mowo serca – lepiej milcz.
Studenci moi dobrze wiedzą: sprawiedliwość
I prawda jest.3

Piękny jest ludzki rozum,
Zaklęte formuły, fatałaszki gnozy.
Intensywna powolna kadzidlana woń unosi je nawet 
Ponad waszym czasem. Wie jak odpowiadać pytaniom czuwających. 
Wie: dlaczego? 
Wie: po co?4

Skorpiony – bohaterowie miejskich pustyń
Przerobią was na maśne jadło.5

Nie pytaj komu biją dzwony; 
Zawczasu sobie kondukt twórz.

1 por. Do Jonathana Swifta Czesława Miłosza.
2 por. Ziemia jałowa Thomasa S. Eliota.
3 por. Zaklęcie Czesława Miłosza.
4 aluzja do eseju pt.: Człowiek wśród skorpionów Czesława Miłosza.
5 aluzja do Johana Donne’a.

PALEC NA USTACH 
- FRAGMENTY
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V. MOWA

Służyłem tobie,
wierna mowo.
Tak wiele czeka na ocalenie, a nam 
Już tylko ciężkie cło, by było co i przy czym kłaść na parapetach trafnych komór, 
za celofanami konfesjonałów i na oparciach wygodnych wariografów.6

Ludzie jak krupy kupią się w kruchtach, truchtem na kursy mijają bursy, obok 
w kampusie ktoś o Jezusie miał krótką mowę, uroda w kratkę, za to gadane, sła-
wa dwie mile szła za tym panem, potem spotniała, przeszła w milczenie, gadać 
nie musisz, gdy masz jedzenie. A gdy już pojesz z nadejściem mroku, pomyśl, 
gdzie spędzić lato w tym roku, komu cię wielki jak żuraw studni, poda samolot: 
północ - południe? Bo wschód czy zachód wszystkim wiadome, raczej się znu-
dzisz lecąc w ich stronę. Zachód to morze, daj Boże zdrowie, a wschód pusty-
nia i w bóle w głowie. Swędzenie pleców i skurcze w kroczu. Przed wschodem 
zasłoń parę swych oczu. Parę swych oczu i parę uszu… 7

Do Ciebie zwracam się Dziekanie
Jak żyć w mrowisku Liliputów,
Jak żyć nie wiedząc, że już blisko
Kto świeżej wody poda kubek?8

Zwracam się, proszę.
Takim samym ja szkolarzem 
Jak mój rodak na pomnikach,
Zanim skrzywię, treść przenikam.

6 por. Moja wierna mowo Czesława Miłosza.
7 por. Widzenia nad Zatoką San Francisco Czesława Miłosza.
8 aluzja do Adama Mickiewicza.

Oto fragmenty poematu „Palec na ustach”, któremu w autorskim wydaniu patronuje Kobieta z Fa-
jum, z… palcem na ustach. Zaintrygował nas ten tekst (wspomina o nim w poprzednim numerze 
Janusz Nowak) i poruszył, zaniepokoił mnogością odniesień literackich, które mogą niejaki zamęt 
wprowadzić w umysł nieprzygotowany. Jest hołdem dla Czesława Miłosza, Adama Mickiewicza i… 
erudycji, której próżno szukać po dzisiejszych szkołach. AP udziela mu gościny!

red
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JANUSZ NOWAK

GLOSY, FRAGMENTY, VARIA

w czasie teraźniejszym. elegia
teraz ją spotkał koleżankę z Wierzbowej z dużego 
mieszkania na pierwszym piętrze secesyjnej kamienicy
zazdrościł jej okien zwróconych na południe wykusza 
jak z romansu Anny Radcliffe 

w ciemnych pokojach na parterze w kwadratowej kuchni 
z kołchoźnikiem wbrew wszystkiemu wznosił warownię 
ileż dekad ile burz śniegów zeszłorocznych deszczów
majowych płatków zeschłych liści schodzonych trzewików 

teraz nad grobem jej ojca wskrzeszają zabawy gonitwy 
po starym parku dziecięce szczebioty nad grobem jego 
matki budzą z letargu przyspieszone oddechy miasto 
w którym tyle słońca tyle słońca tyle słońca teraz

teraz po czterech miesiącach czyta klepsydrę jej imię 
nazwisko najukochańsza córka i siostra przeżywszy 
sześćdziesiąt sześć lat rodzina pogrążona w bólu msza 
żałobna w kaplicy cmentarnej o dziesiątej

teraz nie potrafi znaleźć właściwych słów 
modlitwa rodzi się bez nich gdzieś w trzewiach
w środku tam gdzie mieszka Bóg
Bóg przygotowuje zmartwychwstanie
w jej świeżym grobie 

teraz
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pięć 
Piątka jest symbolem wieczności i wszechpotęgi Boga 

      Władysław Kopaliński
Poniedziałek Wielkanocny. Msza święta w południe. W kościele farnym pię-
cioro wiernych. 
Pięcioro w objęciach Wszechpotężnego. 
Ksiądz proboszcz zamiast homilii, jak każe tradycja, czyta pięciorgu świeckim 
list rektora KUL. 

koncelebra 
Niedziela Miłosierdzia już się nachyliła. Słońce zaszło. 
Dwaj paulini sprawują w Kaplicy ostatnią mszę świętą. Posługują sobie nawzajem. 
Są ministrantami, lektorami i wiernymi. 
Widzę z bliska ich skupienie, pobożne gesty, żywą wiarę w Obecność.
Widzę Mistyczne Ciało. Kościół, który kocham. W którym jestem.

w mieście duchów
Starzy, poczciwi Stonesi. 
Od pięćdziesięciu ośmiu lat nie zawodzą. 
W apogeum pandemii wypuścili piosenkę idealnie oddającą nadrealistyczną 
atmosferę lockdownu. 
I jeszcze teledysk jak ożywione obrazy Giorgia de Chirico. 
Starzy mistrzowie. 
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

N I E  B U J A M

KWARANTANNA

W tym czasie Jezus przychodzi na ziemię nawet do tych, którzy nie wierzą. Ale wierzą w co-
dzienne wiadomości z liczbami zmarłych trafiającymi ostrymi nabojami prosto w głowę. Po-
chylają ją pod tym ciężarem, z ostatkiem starych myśli zatapianych przez nadciągające żywioły, 
konsekwentnie zaprowadzające swój porządek. Nie wiem na jaki język tłumaczą sobie rozpacz 
lekarzy i księży, którzy nie potrafią już pomóc potrzebującym, choć całe życie uczyli się jak leczyć 
ciała i dusze. Teraz nie starcza im rąk, sił, nadziei. Jezus najwyraźniej przychodzi kiedy nie starcza 
niczego. Nad pobojowiskiem rozciąga się niebo znad krzyża. Pancerne, ciężkie jak czołg, które-
go gąsienice stratują nawet największą Miłość. Jezus przychodzi, bo Jest. Gdyby Go nie było, nie 
przyszedłby ci do głowy, a On nieustannie zbliża się do każdej myśli. Jest późno, ponad dwa tysiące 
lat od Jego urodzenia, ludzie padają jak muchy na wojnie. Leżą obok siebie w niekończących się 
kostnicach, na które zamieniono lodowiska i stadiony. Nie ma komu się bawić ani klaskać. Śmierć 
składa dłonie nawet tych, którzy nigdy się nie modlili i na tafli lodowisk ostrym brzegiem porzu-
conej łyżwy próbuje wyryć ich ciche imiona. Tysiące imion, czule zdrobniałych, jeszcze wczo-
raj wołanych w tym powietrzu, dołączających się do pieśni żywych słyszalnej na całym świecie. 
Jeszcze przed chwilą proszonych, żeby podeszli i zobaczyli jaki właśnie dotarł śmieszny esemes 
od kogoś, o innym imieniu, też już leżącego na zimnej płycie. Kiedy zabrano ci prawą rękę, nogę 
i drogę prowadzącą w przyszłość, Jezus przychodzi jak brakująca ręka, noga, droga. Jest tym czego 
nie ma nawet w strofach Rilkego i Miłosza. Jest brakiem słów a bogactwem życia, którego każdy 
gram odważany na wielkiej wadze ma wartość. Nad najdrobniejszym okruszkiem naszej skulo-
nej miłości, przywiązania do bliskich i ziemi, pochyla się, żeby nic nie spadło w przepaść. Sam 
umęczony rozpoznaje nasze umęczone rysy, które coraz bardziej pasują do bólu zadanego Mu na 
krzyżu. Kiedy mamy coraz mniej i ledwie okrywamy się krótką myślą o życiu, odkrywamy, że jest 
On, kawałek wiary unoszący się na powierzchni. Obok na brzegu leżą gwoździe, które przebijały 
Jego stopy, a ty wreszcie wyjąłeś je, żeby Go uwolnić, żeby mógł przyjść. Gwoździe, które ciebie też 
przybijały ale pozwoliłeś im zardzewieć jak całej męce, łkającej po nocach w najgłębszych zaka-
markach snów. A teraz ujrzała biały dzień.
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JACEK MOLĘDA

M A D E  I N  P O L A N D

MODEL 
OGRODOWY

Rozumienie proporcji od początku było naszą słabą stroną. Ciągle jesteśmy jak małe dzieci 
próbujące za wszelką cenę zmieścić się kartonowym pudełku po butach, albo jak nigdy nietracący 
pewności siebie milenialsi, chcący na siłę rozkręcić korporacyjną imprezkę w mikroapartamen-
cie. Owszem mamy szkoły, które rzekomo uczą nas na różnych fizykach, chemiach i historiach 
jak pojmować czas i przestrzeń, ale robią to w sposób dziwny, za każdym razem ten czas i tę prze-
strzeń do granic przyzwoitości kompresując. Nauczyciele niby starają się przybliżyć uczniom obraz 
rzeczywistości, opowiadając, że gdyby ich biurko było jądrem atomu, to najbliższy mu elektron 
znajdowałby się w domu ucznia, któremu dojazd do szkoły zabiera średnio pół godziny, ale kto 
by tam słuchał! Niestety takie istotne informacje, z sobie tylko wiadomej przyczyny, nauczyciele 
podają w formie ciekawostki, traktując je jako swoiste interludia, chwilowy odpoczynek od tego, 
co na lekcji naprawdę ważne, a uczniowie z kolei upychają je zaraz w szufladzie z wiadomościami 
niepotrzebnymi, czyli takimi, których na sprawdzianie na pewno nie będzie. 

W skali makro wcale nie radzimy sobie lepiej. Podobnie wygląda nasze pojmowanie zjawisk 
astronomicznych. Co pewien czas od dzieciństwa aż do późnej starości słyszymy, że gdyby Słoń-
ce było wielkości największego jabłka leżącego na środku naszego ogrodu, to Ziemia byłaby przy 
tym jak pestka z ogryzka (po tymże jabłku) przerzucona parę ogródków dalej, tyle że nie wynika 
z takich porównań zupełnie nic. Wystarczy na chwilę pobawić się drewnianym modelem układu 
słonecznego, żeby całe oparte na wcześniejszych analogiach rozumienie proporcji poszło na marne. 
Ile można powtarzać, że gwiazd jest więcej niż wszystkich ziarenek piasku na Ziemi? Puszczamy 
takie pytanie mimo uszu (przecież to dla dzieci), a potem zgadujemy, że tyle, co widać. Odległości 
dopasowujemy do swoich proporcji, do tego, co znamy. Wolimy trzymać się drewnianych modeli, 
które zamiast pomagać opisywać rzeczywistość z czasem ją zastępują. Tyle o przestrzeni. 

Ze zrozumieniem czasu mamy te same kłopoty. Powinna rozwiązywać je historia, która z de-
finicji zajmuje się badaniem przeszłości, tyle że jedynie tej od wynalezienia pisma. Cała reszta to 
już prehistoria, archeologia, historia naturalna i coś tam jeszcze. Na co dzień wydaje się, że prze-
dział czasu jakim historia się para jest lewostronnie nieograniczony przez wydarzenia zamierzchłe, 
kryjące się w pomroce dziejów, a prawostronnie domknięty przez teraźniejszość, ale tak nie jest. 

Weźmy chociażby pod uwagę czas istnienia naszej planety i nas samych. Ziemia ma około 
czterech i pół miliarda lat, a człowiek (coraz mniej, ale jednak) rozumny – istnieje już od około 
dwustu tysięcy, czyli nie więcej niż jakieś 0,05 promila czasu planety. Oczywiście jaką częścią tego 
marnego ułamka zajmuje się rzeczona historia – lepiej nie pytać. Nałóżmy czas na przestrzeń, to 
będzie widać. Mój ogród mierzy osiemdziesiąt kroków. Gdyby początki Ziemi sięgałyby końca 
ogrodu, a teraźniejszość była na przeciwległym krańcu przy bramie, to dinozaury wymarłyby 
niewiele ponad metr przed furtką w tejże bramie, a cała historia naszego gatunku miałaby ze dwa 
i pół milimetra. Okres którym zajmuje się historia byłby widoczny tylko pod lupą. Dobry mikro-
skop pozwoliłby nam opisać nasze wzloty i upadki, kulturę, wierzenia i wynalazki, ale o wielkich 
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krokach ludzkości w czasie i przestrzeni możemy zwyczajnie zapomnieć. Rzeczywista przestrzeń 
i prawdziwy upływ czasu to dla nas za duże wymiary – nie jesteśmy w stanie ich sobie do końca 
wyobrazić, a co dopiero zrozumieć. Dla świata jesteśmy o wiele mniejsi niż dla nas pojedynczy 
wirus z Wuhan i bywa, że równie destrukcyjni, nieprzewidywalni i nieobliczalni w swojej pysze. 
W pewnym filmie science fiction problemy klimatyczne zostają rozwiązane w sposobów logiczny 
i prosty – montujemy potężne silniki i przepychamy Ziemię na bezpieczniejszą i bardziej oddaloną 
od rozdętego Słońca orbitę. A co! W moim modelu oznaczałoby to przeniesienie mikroskopijnie 
maciupkiego odcinka spod mojej bramy pod bramę sąsiada. Proste!

Tymczasem zmagamy się z pandemią. Nie możemy uwierzyć, że dotyczy wszystkich, nawet 
Europejczyków. Przecież wszystko dzieje się dla nas lub przez nas, a tu tak nagle bez nas, poza 

nami. Łatwiej przyjąć, że wymknął się z laboratorium, albo że w ogóle tego wirusa nie ma, ale 
żeby tak zwyczajnie my, zamiast nietoperzy? Przecież musi być jakieś rozwiązanie, jakaś szcze-
pionka na coś innego, która cudownie zadziała, jakiś stary lek, jakaś uprzywilejowana grupa krwi, 
przynajmniej jakiś wiek ochronny, bardziej elegancka, droższa maseczka – a tu nic, nawet płatnej 
aplikacji na smartfon nie ma.

Może i jesteśmy wielcy i uprzywilejowani, ale też przede wszystkim – krótkowzroczni. Spo-
glądając wstecz ze swojego punktu przy bramie, a ściślej w niej, nie jesteśmy w stanie należycie 
ocenić odległości do końca ogrodu. Choć patrzymy stereoskopowo, bo tak łatwiej zauważyć dra-
pieżnika – jak zwykle widzimy tylko koniuszek własnego nosa. Przed nami ulica, ale tej też jeszcze 
nie widzimy, zresztą to jeszcze szmat drogi – może w ogóle nigdy tam nie dojdziemy. Skąd mamy 
wiedzieć, skoro nie rozumiemy właściwych proporcji, nie potrafimy właściwie określić upływu 
czasu ani zmierzyć odległości. Naprawdę zachowujemy się trochę jak wirusy. Tak jak one –żyjemy 
w swojej, pozornie niezależnej od otoczenia mikroskali. Jak już z tego wyjdziemy, to nadejdą inne 
plagi, czyli trudności, o których najbystrzejszym ekonomistom się nie śniło: potężne koronalne 
wyrzuty masy na Słońcu, eksplozje superwulkanów, nazbyt bliskie rozbłyski supernowych, ale żeby 
tego doświadczyć musimy do tego okresu umieć przetrwać, bo to szmat czasu i przestrzeni od nas, 
czyli w moim ogrodowym modelu parę nanometrów już po drugiej stronie bramy.
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Z N A D  G Ó R N E J  P Ó Ł K I

krzyż do rany, na linii strzału
O wierszach ks. Jana Sochonia

Pisać o wierszach ks. Jana Sochonia to rzecz dla mnie nieco niebezpieczna, bo to trochę tak, 
jak pisać o moim własnym życiu. A to groźne z wielu względów… Ale o tym za chwilę.

Pisali o wierszach Jasia (nie będę udawał, że od 33. lat nie jesteśmy przyjaciółmi) wybitni kry-
tycy i znawcy jego poezji. Pisał Stefan Morawski (nazwał pisanie o pisaniu Sochonia „ryzykownym, 
niemal karkołomnym”; postawił tezę, że ksiądz poeta „tworzy w napięciu utrzymującym się z ra-
cji rozwarcia” między kapłanem a artystą; nazwał niektóre jego wiersze „chrześcijańskimi haiku”; 
upatrywał źródła siły i popularności tych wierszy „w rozstępie między niepewnością i pewnością”, 
w tym, że „w poezji tej jak w lustrze odbija się nasza kondycja”). Pisał Marek Wittbrot („Sochoń 
wie, że warto czekać na wiersz, wypełnić tym oczekiwaniem długie godziny” i że w poezji liczą się 
w zasadzie tylko dwa pytania: „czym jest miłość i czym jest śmierć”). Pisał ks. Janusz Pasierb i to 
3 czerwca 1984 roku, czyli w dniu święceń kapłańskich ks. Sochonia (!), pisał: „urokiem tej poezji 
jest wstydliwość i dyskrecja”. Pisali inni.

A teraz o nas, o Jasiu i o mnie, o tym jak równo maszerujemy przez życie, jak nam do siebie 
blisko. Obaj jesteśmy z 1953 roku (on jest 4,5 miesiąca młodszy). Święceniami jestem 5 lat star-
szy, ale w 1986 roku obaj, 33-latkowie, rozpoczęliśmy studia doktoranckie w KUL, poznaliśmy się 
i zaprzyjaźnili. Doktorat: 1990 – 1991. Habilitacja: 1996 – 1999. Profesura: 2005, obaj. Jasiu jest 
filozofem, ja teologiem. On poruszał się w KUL-owskich rejonach Krąpca i Zdybickiej, ja – Nos-
sola, Bartnika, Napiórkowskiego. Łączył nas Pasierb: jego przyjaciel, recenzent mojego doktoratu, 
mentor paru naszych poetyckich dokonań. Na głębszym poziomie łączyło nas żarliwie (chyba nie 
przesadzam) przeżywane kapłaństwo i cienka skóra wrażliwców. Ale i dzieliło niemało: Wasilków 
to nie Pszów, Warszawa nie Katowice; i odwrotnie… W 1997 i 2001 roku Jasiu napisał wnikliwe 
wstępy do dwóch tomów moich wierszy. I dopiero tym tekstem spłacam tamten dług.

Towarzyszymy sobie – wiersze Jasia i ja – od 35 lat. Od tomiku „Wita mnie lęk”, od przeszy-
wającego – pamiętam chwilę pierwszej tych słów lektury – pięciowiersza wybitego na jasnozielo-
nej okładce tamtej książeczki:

„Wita mnie lęk
i miłość pozostawiona
o drugiej nocnej straży
czułość ukryta pośpiesznie
w torbie podróżnej…”

KS. JERZY SZYMIK
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Poprzez wiersze generacyjne; och, jak przeżywaliśmy czterdziestkę w 1993 roku… Jasiu pisał:
„Więc nadszedł ten czas, czterdziesty rok
Życia. Spodziewałem się, że przyjdzie,
zarzuci na ramiona swój ciężar, przybliży
do ziemi. Powie: nie oglądaj się za siebie,
nie wymawiaj zaklęć ani nie parz miłosnych
ziół. Biedny i długi czas. Nigdy nie zapomniany
przez oczy, pamięć, dzieciństwo. Więc rozważ,
raz jeszcze, dni minione, które widzisz
w zgrubieniu dłoni, w wolniejszym niż
dawniej spojrzeniu, w mroku zmęczonego
ciała. Niewiele musisz uczynić. Pamiętaj
tylko: jeśli nie kochasz, niszczysz świat”.

Poprzez porozdzierane cierpieniem i zszywane wiarą wiersze „sercowe”:
„Do zdrowia już nie powrócę:
serce owinięte żyłami ma,
co prawda, nowe drogi,
ale dosyć kruche, bez siły.
(…)
Do zdrowia już nie powrócę:
Do Ciebie, Jezu, powracam”.

Aż po „Strzałkę czasu”, aż po jej najbardziej apokaliptyczne (tak, tak) teksty. I dalej.
Co jest w tych wierszach dla mnie?
To znakomita poezja, nadawana w częstotliwości, którą mój wewnętrzny odbiornik wyłapuje 

i słyszy. To wiersze o tym co ważne i dla mnie. Ta znakomitość jest niejako artystycznie i poznaw-
czo „obiektywna” (talent, smak, słuch językowy), niezależna od Sochoniowej erudycji, filozoficznej 
profesury i warszawskiej sutanny. Jest jednym z najwybitniejszych żyjących polskich poetów w ko-
loratkach, jeśli nie najwybitniejszym, kontynuatorem wielkiej warszawskiej linii Pasierb (+1993) – 
Twardowski (+2006). I to kontynuatorem na własnych, oryginalnych warunkach, kimś osobnym, 
kimś pomiędzy Pasierbem i Twardowskim, erudytą i poetą kultury na miarę Pasierba, ale typem 
liryki paradoksu przypominającym jednak również mocno Twardowskiego. Podobnie jak oni obaj, 
ale w stopniu bodaj intensywniejszym, jest ksiądz Sochoń poetą miłości.

Wie o niej niemało… To ona witała go zaraz po lęku, na progu kapłaństwa, w 1984 roku, 
w tamtym pierwszym czytanym przeze mnie tomie. To o niej przecież pisze poeta-filozof w tym 
czterowierszu:

„rozum kocha
w każdej potrzebie,
ale rozkwita dopiero
w niewoli serca”.

O podstępach, zwidach – w niej i wokół niej – wie również niemało:
„Noc niczego nie mówi,
zwodzi tylko
jak ciało w miłości”.
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Ufa jej mądrości:
„Miłość nie wyobraża,
że można nie przyjąć
prostej wykładni:
nie ufaj sobie, bo zbłądzisz
w ciemności”.

I definiuje ją jako antytezę grzechu, jak w tej najpiękniejszej dla mnie o niej frazie:
„ (…) wciąż trwam
na linii strzału: grzech i miłość walczą o mnie
jak o swą ostatnią szansę. Niewiele mi zostało,
ale pamiętam o wolnych chwilach łaski”.

Jestem przekonany, że właśnie tej kwestii dotyczy największa wartość i lekcja tej poezji, a dzie-
ło literackie ks. Jana Sochonia zostanie w polskiej literaturze jako jeden z najcenniejszych kamieni 
składających się na mozaikę poetyckiego traktatu de caritatis et amoris w polskiej literaturze prze-
łomu tysiącleci. Podpierając się greką: agape i eros tworzą par excellence chrześcijańską syntezę, 
jak uczy wielka encyklika Benedykta XVI Deus caritas est. I właśnie drogą tej syntezy idzie to co 
najlepsze i najprzenikliwsze w poezji Jasia, twierdzę.

Ale najważniejsze – dla mnie na pewno, a może i dla czytelników tych słów - będzie teraz. Otóż: 
Jasiu ocalał. Użyłem czasu przeszłego, choć, oczywiście, wszyscy ufamy, że jeszcze wiele lat będą 
nam służyły jego myśl i słowo, rozum i serce, jego miłość do Kościoła, sztuki i akademii – i że czas 
przyszły byłby tu równie poprawny, nie tylko gramatycznie. Lecz przyszłość jest zawsze tajemnicą, 
której należna jest nasza pokora. Ale ks. Sochoń zbliża się do 66. urodzin i sądzę, że najtrudniejsze 
w kwestii ocalenia jest po tamtej, ciemniejszej stronie gór jego życia i poezji. 

Jasiu ocalał. Myślę, że jako rówieśnik, przyjaciel i pokrewna dusza mogę sobie pozwolić na tę 
– pełną dla mnie radości i pociechy – tezę. I myślę też, że ocalenia definiować tu nie trzeba. Czym 
jest ocalenie wiemy dobrze z Biblii, nauki Kościoła rzymskokatolickiego i z „Ocalenia” Czesława 
Miłosza. I z wojen toczonych ze zmiennym skutkiem we własnym życiu (każdej i każdego z nas).

Bo księdza Jana Sochonia (jak każdą i każdego z nas, mnie – na przykład) mogło zmieść 
wszystko co się działo po drodze do święceń, po drodze od święceń, do dzisiaj: historia (świata, 
Polski, osobista), polityka (ta wielka – och, tych 40 ostatnich lat, od momentu, kiedy wstąpił do 
seminarium duchownego, cóż to się działo w Polsce…; ale także polityka kościelna), filozofia, 
poezja, zawał i w ogóle: serce, własny los, jego linia, linie, czyli też ścieżki życia, ich wielość i to że 
„Jego ścieżki nie są naszymi”, klęski, sukcesy, pokusy (liberalno-modernizacyjno-innowacyjne 
i jak je tam jeszcze nie nazwać; żyć w Warszawie pierwszych dekad XXI wieku i ocaleć w sensie, 
o którym tu mowa, to duża sprawa), nadmiar i ciężar talentu, własna i cudza pycha, cierpienie 
i samotność, ludzka zawiść, przeciągi w otwartym na oścież społeczeństwie i otwartym na oścież 
Kościele (przecież wielu z nas kuszono tu rolą flagowych, ks. Sochonia bez wątpienia również). 
Nie wszyscy z naszego pokolenia i z naszych środowisk ocaleli. Ale też wszyscy byliśmy i jesteśmy 
na linii strzału… Ocalenie nie jest oczywiste. Ocalenie jest łaską.

Co go przeniosło, ponad tym wszystkim? Co sprawia, że ten Filozof-Erudyta-Poeta z podru-
towanym sercem znajduje się w samym sercu Kościoła po tym wszystkim co było i co mogło być? 
Nie mam wątpliwości: to głęboki, szczery i intymny, rdzeń rdzenia jego życia i słowa – żywa wiara 
w Chrystusa, relacja z Nim. Inaczej: czysta Boża Łaska. Nie bez wstawiennictwa błogosławione-
go Jerzego Popiełuszki, jak przypuszczam. Święci są mistrzami w cnocie wdzięczności, z tego co 
o nich wiem.
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Oto najgłębsza, moim zdaniem, prawda wierszy ks. Sochonia, a w zasadzie prawda tego, co 
pod wierszami, z czego wyrastają te wiersze. Oto fragmenty „Ty” i „Boże!”:

„Szukam Cię, choć nie chowasz się
za pagórkiem ani za plecami.
(…)
Zginasz mój kark –
na wietrze sczerniały garnek,
a ptaki ścielą skrzydła,
bym nie poranił stóp
w życiu.
(…)
Trzymaj mnie, proszę, na uwięzi.
Choćbym jak pies nie mógł
zerwać się i wyzwolić,
będę szczęśliwy”.

Bądź, Jasiu. Na uwięzi i szczęśliwy. Mówiąc twoim wierszem: niech On cię trzyma w ramio-
nach całego, jak złamaną gałąź. 

Nie znam w tych tomach wiersza świetniejszego w tej sprawie niż „Medalik”:
„To rana serca sprawiła,
że nie noszę medalika;

nic – usłyszałem w szpitalu – 
nie powinno uciskać związanego

drutem mostka, ani blizny,
czerwono-żółtej rzeki,

spływającej niemal do stóp.

Nocą jednak, kiedy tylko ciemność
towarzyszy mojej wolności,

przytulam krzyż do rany,
aby wytrzymać napór dnia,

pełnego zabawy, ruchu i wojen;

aby uspokoić czarny ból w sobie;
aby uśmiechać się

z głębokim oddechem
i wiedzieć, na czym stoi świat.”

Dlatego – ufam, że Czytelnicy wybaczą iż co rusz zmieniam formę i zwracam się do Autora 
tych wierszy wprost i traktuję Go jak człowieka a nie jak „kategorię autora” i „figurę narratora”, jak 
nas kiedyś nowomodnie (a co już jest staromodne) uczono – Jasiu, „uspokój się” (to tytuł jedne-
go z najsłynniejszych tomów ks. Sochonia): „zdoła cię ujarzmić/ miłość, jedynie ona, tylko ona”. 
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Dlatego pisz o tym i pisz o tym dla nas. Jak wiemy, dzięki Tobie, „dobrze być poetą, napraw-
dę./ Wówczas tajemnice rozstępują się/ i zapraszają do rozmowy. (…) Dobrze być poetą, choć raz”. 
Bądź jak Twój Ojciec Józef, o którym pisałeś, „że jego serce nie potrafi/ milczeć i niczym kawałek 
szkła/ wbija się w nasze twarze”. Na to liczymy: że twoje serce nie zmilczy. I przede wszystkim bądź 
jak księża ze „Strzałki czasu”: trzymaj się, „i to kurczowo, starych mszałów, i starych kości”. Miej 
oczy szare „jak niebo nad Golgotą”.

Bo – jak pisał poeta większy od nas – ocalałeś, aby dać świadectwo.

Ks. Jerzy Szymik
Pszów, 4 lipca 2019 r.
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AUDIENCJA

   Markowi Rapnickiemu

Przybył Pan Amo ubrany jak na walentynki
czeka w kwarantannie prosi o głos
wysłuchuję na audiencji
co trwa dłużej niż nasze żywoty
zuch chłopak choć wydawałoby się że pomiot
ze szczęśliwego związku dwóch poetów
jednego nazywa tatą drugiego mamą
aby nie stać się mieszkańcem Nigdzie
odwiedza groby pola klęsk mieszkanie
w którym nie tyka już punktualny Becker
gromadzi wycinki ze zdjęciami bohaterów i zdrajców
w fartuszku ucznia niesie blask gwiazd kina i rocka
słucha zakurzonych płyt
i nie opuszcza go poczucie świeżości
smakuje naleśniki w barze przy Ogrodzie Saskim
Brunello gdy noc otacza wzgórza Toskanii
i sól nieznanego Oceanu przechowaną w piosence
z dziadkiem Kazimierzem gdy ten jest chłopcem
zjeżdża na sankach Bernardyńską
i tu mija Pana Credo który się jeszcze nie urodził
później będą się spierać ale bez przesady nie do krwi
oddaliby życie w tym samym legionie
za Rzym Mnemosyne Pietas Storge

ALFRED MAREK WIERZBICKI
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Śpiewająca dusza Pana Amo
Najnowsza książka poetycka Marka Rapnickiego, napisana „w złotej godzi-

nie najlepszego światła” (K. Lisowski), jest dziełem, bez żadnej przesady, wielkim. 
Wielkość owa to, podobnie jak w przypadku innych dzieł określanych tym przy-
miotnikiem, pochodna odważnego gestu poety, polegającego na realizacji prag-
nienia wypowiedzenia wszystkiego. Wszystkiego, co naprawdę ważne. A przecież 
ważne jest wszystko.  Każdy z ponad osiemdziesięciu utworów, składających 

się na nowy tom autora Późnej miłości, jest rodzajem epifanii lub iluminacji. Każdy z nich 
to budzący podziw słowny instrument, służący do odkrycia głębokiego sensu najrozmaitszych 
wydarzeń, doniosłych i epizodycznych, składających się na biografię Pana Amo, będącego porte-
-parole Marka Rapnickiego. Pan Amo bardzo przypomina bohatera lirycznego sławnego wiersza 
Leopolda Staffa Przedśpiew. Wędruje, tak jak on, po rozległych obszarach swego życia, poznając 
jego, ukryty pod warstwą doczesności, transcendentny sens. Cztery wersy ze Staffowskiego mani-
festu poetyckiego mogłyby posłużyć jako motto książki Rapnickiego:

Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach
Przechodzę, jakby jakieś wielkie, dziwne miasta,
Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta,
A dzban wino ukrywa i łzy w swojej cieśni.

Dostrzeżenie powinowactwa wierszy ze zbioru Pan Amo prosi o głos z tekstem pochodzącym 
z Gałęzi kwitnącej (1908) sugeruje klasycystyczną proweniencję utworów Marka Rapnickiego. Czy 
tak jest w istocie? Czy głos Pana Amo współbrzmi z tymi głosami polskiej (i nie tylko polskiej) 
poezji, które zwykło się klasyfikować jako klasycystyczne lub neoklasycystyczne? 

Każdy nurt klasycystyczny, każdy klasycyzm (bo było ich w ciągu wieków wiele) ufundowany 
jest na przypuszczeniu (by nie powiedzieć – dogmacie), że rdzeniem rzeczywistości, w której dane 
jest żyć człowiekowi, jest Boski ład i transcendentna celowość, a nie, jak mogłoby się wydawać, 
chaos i przypadkowość. Klasycy zawsze odczuwali silny imperatyw, nakazujący im odwoływanie 
się do rozumu (ratio), a on – znak podobieństwa człowieka do Boga – dostarcza z kolei argumen-
tów wierze (fides) w rozumne, czyli Boskie, urządzenie świata. Zadanie poety-klasyka polega na 
odkryciu owego doskonałego ładu, wydobyciu go spod grubej warstwy brzydoty i dysharmonicz-
nego klangoru oraz nadaniu mu formy słownej, która naśladowałaby ten Boski porządek. Poezja to 
zatem owoc pracowitego i natchnionego równocześnie naśladowania wszystkiego tego, co z owym 
ładem się wiąże. To jedyny sposób na uzasadnienie potrzeby istnienia poezji (kwestionowanej, jak 
wiadomo, przez wielu, m.in. przez Różewicza), na wprzęgnięcie jej „w służbę Dobrego” (Czesław 
Miłosz), w czynną miłość bliźniego, w „pochylanie się jak dobry Samarytanin nad każdym cier-
pieniem” (Zbigniew Herbert). W przejmującym wierszu metapoetyckim pt. Powinność, będącym 
żarliwym manifestem postawy klasycystycznej, Marek Rapnicki powiedział (a może raczej wy-
śpiewał, zważywszy chociażby na intrygujące posługiwanie się eufonią):

JANUSZ NOWAK
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Opisać muzykę miliona 
Oddechów jednym westchnieniem
Opowiedzieć się po właściwej stronie
Księgi opowiedzieć czarnoziem prozy 
Dnia codziennego i wstydliwy everest spełnionego 
Marzenia poskromić lęki zdrajcy i grzesznika
Poławiacza pereł łowcy zapomnianych cytatów
Być wodą kiedy ziarno kiełkuje w bliskiej dłoni
Opłynąć obie półkule serca i powrócić pod pełnymi żaglami
Karmić się fugą d-moll ale 
Wołać Gloria jakby nam tu było przeznaczone drugie życie 
A wszystko w ośmiu taktach w piętnastu wersach
Ciemnej krwi dochować przymierza
Pozostać w locie koszącym jak najdłużej
Pozwolą skrzydła elegii

Siłą napędzającą poezję jest czuła miłość Boga, świata i ludzi, bowiem „poeta pracuje tyleż w ję-
zyku co i bycie” (Wojciech Kass). Skoro tak, to jest on wezwany do tego, aby zarówno byt jak i język 
traktować z największą powagą. Taką właśnie postawę przyjął Marek Rapnicki, a w ślad za nim Pan 
Amo. „Praca w języku i bycie” jest trudem, który trzeba wciąż na nowo, w każdej chwili, podejmować. 
Należy też stale „trenować” wyczulenie na słowo i na życie („Pan Amo zawsze lubił pisać/ życie sta-
wało się dopiero/ w zapiskach i komentarzach”). Jedną z najlepszych okazji do takich ćwiczeń było 
uprawianie szlachetnej sztuki epistolografii. Było – dlatego, że to sztuka zanikająca i wzgardzona: 

szczególnie lubił listy
[…]
w listach zostawiał
krew i łzy
i dobre maniery
nie wyrzucał listów
pudła pełne czasu
pudła pełne udręki

powoli zorientował się
że nie ma do kogo pisać
nastała era leniuchów
pora gadania o byle czym
pozostał mu jeden korespondent
którego by się nie spodziewał
co pewien czas zaszczycał go 
przyklejeniem znaczka
trzema minutami skupienia
własnoręcznym podpisem
odnalezieniem w myślach
zajętych nieustanną przeprawą 
przez świat

Pan Amo odpowiadał aby podtrzymać
rytuał starodawny kod porozumienia

(Pan Amo pisze list)
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Pan Amo gromadzi listy, wycinki z czasopism, zapiski. I oczywiście książki – „dom zastępczy” 
(Z. Herbert). Od najwcześniejszego dzieciństwa nie wyobrażał sobie życia bez nich – bez  ksią-
żek „mądrych pomagających znosić ból oraz nieszczęście” (Cz. Miłosz). One  naznaczyły jego los, 
wskazywały mu drogę, umacniały, dawały nadzieję, odkrywały Sens:

od maleńkości lubił książki
pierwsze które czytał mu ojciec
powiedziały najwięcej 

„Serce” Edmunda de Amicis „W pustyni 
i w puszczy” na zawsze uczyniły
z niego obrońcę słabszych
„Robinson Cruzoe” i „Dzieci kapitana Granta”
wypuściły go w dozgonną podróż
„Pięcioksiąg” Coopera „Trzech muszkieterów”
nauczyły bronić honoru jak zdrowia

(Pan Amo i książki)
Pan Amo czuje emanującą z książek moc, „niewytłumaczalne ciepło”, niezależnie od tego, czy 

przeczytał je wielokrotnie, czy dopiero zapoznaje się z ich treścią, albo - umieścił je w „poczekalni”.  
gromadził i układał książki
zaciągał się ich zapachem
niektóre nawet otwierał
z biegiem lat ilość nieprzeczytanych
zaczęła górować nad przeczytanymi
zdawało się Panu Amo że od tych
których nie dotknął również płynie
niewytłumaczalne ciepło

drabina gotowa do użycia
zaciężna armia w zbrojach z tektury
odwody naczelnego wodza żółknące
z niewyspania

przepis na kolację
w gronie mistrzów

Na czele zwartych szeregów armii Pana Amo stoją dwaj marszałkowie – koronny i litewski. 
Zbigniew Herbert i Czesław Miłosz. Wdzięczność dla tych gigantów słowa i wierność im okazy-
wana nakazują Markowi Rapnickiemu użycie wobec nich odważnej formuły: „Ojciec” i „Matka”. 
Pan Amo z synowską pokorą okazuje im szacunek i posłuszeństwo. Mimo swej dorosłości chce 
wciąż pozostawać pod ich czułą „opieką”, nie w głowie mu pokoleniowy konflikt i buntowniczy 
gest wobec „starych”:  

Pierwszemu miał Pan Amo okazję
napisać o swoim synostwie
jak matce
Drugi pozostał niedostępny
jak ojciec
[…]
Pan Amo nasiąkał mową rodziców
i wcale nie zamierzał się wysuszyć
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zabrał tylko to co niezbędne
od matki przewodniczki z Gwiazdy Piołun
uczył się współczucia i z każdym dniem coraz większego
zdumienia 
od ojca precyzji oraz braku złudzeń

od matki śpiewu a od ojca dykcji
(Matka i ojciec)

Nasiąknięcie „mową rodziców” prowadzi do naśladowania jej. Naśladowanie (mimesis) to 
podstawowa  kategoria klasycystycznej poetyki, to klucz do zrozumienia różnych wersji klasy-
cyzmu. Klasyk imituje (w najlepszym tego słowa znaczeniu) mowę tych, którzy zostali uznani 
za Nauczycieli. Tom Marka Rapnickiego skonstruowany został jako ekspresja naśladowania tych 
dwóch wielkich – Herberta i Miłosza. Ich słowa są przywoływane w mottach, w tytułach wierszy 
i w samych tekstach. Czytelnik ma wręcz wrażenie, że niektóre utwory wyszły spod pióra „Ojca” lub 
„Matki”, bo tak precyzyjnie zostały oddane cechy stylistyczne twórczości tych poetów. To odczucie 
jest szczególnie intensywne w trakcie lektury ostatnich wierszy umieszczonych w zbiorze – Naj-
serdeczniej to list poetycki zaadresowany do Zbigniewa Herberta i … napisany językiem Herberta, 
z kolei W starej pasiece oddaje gęstość mowy Czesława Miłosza.  Autor Pana Cogito i twórca Ocalenia 
są obecni na każdej stronie książki Marka Rapnickiego. Nie da się nie usłyszeć wybrzmiewającej 
w wielu utworach „dykcji” Herberta, podobnie jak nie sposób nie dosłyszeć „śpiewu”  Miłosza. Co 
przeważa? Co jest raciborskiemu poecie bliższe - „matczyny” śpiew czy „ojcowska” dykcja? Marek 
Rapnicki nie pozostawia wątpliwości. Jego tom stanowi doskonałą ilustrację słów Jarosława Marka 
Rymkiewicza, według którego poezja jest synonimem śpiewu:

Poeta, jeśli ma opowiedzieć życie, musi je wyśpiewać – musi być, jak jego wszyscy natchnieni 
przodkowie, śpiewakiem. […] Jeśli przestanie śpiewać, słychać będzie tylko ryk i wycie tego 
świata. I nic już nie zostanie wyśpiewane.1  

Aby ratować świat, ocalić sens jego istnienia, aby opowiedzieć swoje życie, w którym się mieści 
świat, Pan Amo próbuje „wyśpiewać” WSZYSTKO. Jego „śpiewająca dusza”, jak antyczni rapsodo-
wie i średniowieczni truwerzy, opiewa herosów – tych największych, którzy „rzucili swój życia los 
na stos”, ale i tych, którzy zaludniają przestrzenie kultury popularnej. Wyśpiewuje chwałę ukocha-
nych miast – Lublina, Wilna, Lwowa, Rzymu (Pan Amo późno zakochany- wiersz nawiązujący do 
dwóch „rzymskich” książek Marka Rapnickiego). W jego pieśni jest miejsce dla Raciborza – miasta 
bez imienia (wiersz Nigdzie jest jednym z najciekawszych utworów poetyckich poświęconych tej 
stolicy dawnego księstwa). Opiewa swoich najbliższych – rodziców, dziadków, żonę, syna. Nie za-
pomina o krewnych, przyjaciołach i znajomych. Znajduje serdeczne nuty dla zwierząt, drzew, gór 
i morza. Dla oszałamiających krajobrazów. Dla „festynów i radosnych gajów”. Z żarliwością opiewa 
arcydzieła malarstwa, architektury, rzeźby i, rzecz jasna, muzyki. Dla muzyki ma chyba najwięcej 
serca. Słowem – całym sercem „śpiewa pochwałę życia”. Pan Amo nie wstydzi się łez – zwłaszcza 
wtedy, gdy przychodzi mu wyśpiewywać smaki i zapachy dzieciństwa (jak w arcydzielnej elegii 
Sepia). Również czytelnik, biorący do rąk tom Marka Rapnickiego, powinien przygotować się na 
niemałą dawkę wzruszeń – czystych, szlachetnych, nierzadko mistycznych. Jak bowiem bez silnego 
wzruszenia przeczytać wiersz, który jest zapisem, bez żadnej przesady, teofanii? Wiersz, który jawi 
się jako swoiste tabernakulum tej świątyni poezji, jaką jest książka Marka Rapnickiego. Wiersz, po 
przeczytaniu którego nic nie trzeba już mówić. Wiersz, który odbiera …głos. Wiersz-płacz.  

1  Poeta jest śpiewakiem – ma wyśpiewać życie. Rozmowa z J.M. Rymkiewiczem, [w:] P. Dakowicz, Nauka znikania. Wiersze i rozmo-
wy z lat 2006-2018, Warszawa 2018, s. 340-341.
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ziemia która nas przyjęła na tyle lat
zasługiwałaby chyba na odrobinę więcej wdzięczności
od czasu do czasu Pan Amo organizował sobie 
sąd i uprawiał samokrytykę
   że czasami drażni go akcent
   nadmiar porządku
   obcesowe maniery
   oraz jazda w grudniu na rowerze 
   że serce na dłoni i Śląsk to dwa
   różne królestwa

do czasu

aż przychodziła chwila 
pod koniec mszy świętej
nadzwyczajnej
gdy celebrans intonował
Te Deum laudamus
pieśń mu w Kongresówce nieznaną
o wtedy Pan Amo stawał się Ślązakiem
i ryczał  trzy minuty
jak kłos w łanie zboża

(Przynależność)

Marek Rapnicki, Pan Amo prosi o głos, 
Wydawnictwo Test, Lublin 2020. 
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