
CHLEB I SÓL

KONIEC ZIMY

Śniegi jakie głębokie od grudnia do kwietnia
Wiosna jest lekkostopa a zima stuletnia

Wiosna W zielonych listkach jest tancerka płocha
I chciałbyś się Z nią kochać choć innego kocha

O młodzieńcze marzenia! o lotne antropo-
Morńzacje! W ogrodzie stąpa małą stopą

I zaraz będzie kwitła cesarska korona
O tancerko! powietrzu jesteś poślubiona

A zima jest stuletnia kremlowska starucha
Na polskie i czeczeńskie prośby zawsze głucha

I leży trup na szosie do Nowogroznego
A ta zielona wstążka to jest z czoła jego

Ale już wiosna stopą lekko się odbija
I trupy i glob cały kwiatami owija

20 lutego 1996

Jarosław Marek Rymkiewicz, 
z tomu: Znak niejasny, baśń półżywa, 1999
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OD REDAKCJI

WYBÓR

Istnienie każdego czasopisma, jego zawartość, jego linia estetyczna i moralna, rozpięte są między 
kondycją redakcji, możliwościami grona współpracowników oraz czasami, w których przycho-

dzi nam działać. Historia na naszych oczach przyśpiesza, los Europy wydaje się być na jednym ze 
swych najbardziej niebezpiecznych zakrętów; są tacy, którzy mówią wręcz o III wojnie światowej. 
Dramatyzm czasu wpływa zawsze na polaryzację poglądów. Dzieje się tak na Starym Kontynencie, 
dzieje się tak w Polsce. Postawa „liberałów” i „konserwatystów” domaga się powtórnego zdefi nio-
wania w obliczu niebezpieczeństw, ale i szans, które niesie epoka. 

Na ratunek zawsze w takich sytuacjach przychodziła poezja i wolno było pytać głosem Kla-
syka: „Gdzież jest poeto oca lenie? ” Ale szukać pociechy w polskiej poezji to jednak zawsze 
znaczyło zderzyć się z prawdą otaczającej rzeczywistości, na którą nasi mistrzowie pióra nigdy 
głusi nie byli. Tyle tylko, iż ostatnie dekady – a one nas tu interesują najbardziej – stały się w Polsce 
areną fundamentalnego sporu, nie tyle o przyszłość słowa, co o przyszłość Ojczyzny. Jeśli uważ-
nie prześledzić jedenastoletnią historię ALMANACHU PROWINCJONALNEGO, łatwo zauwa-
żyć, iż na naszych łamach publikowali autorzy rozmaitych orientacji literackich, w tym także obu 
skłóconych stron polskiego sporu. Poczytywaliśmy sobie za honor i rodzaj misji, spotykać  s ię 
w  s łowie,  umożliwiać takie spotkanie autorom, bez względu na ich poglądy, o których mawia 
się najczęściej, że są prywatną sprawą człowieka. Tak było! A jak będzie? 

Spór, którego świadkiem jest każdy myślący Polak, wspina się na coraz wyższe piętra – ar-
gumentów, emocji, czasem niestety kiczu. Poeci zaczynają poszukiwać innej formy wypowiedzi 
niż wiersz, ale na ich usprawiedliwienie należy dodać, iż sami czytelnicy oczekują od ludzi obda-
rzonych przyjaźnią Muz rady, diagnozy, głosu wsparcia. Ważne więc, aby poeta, „realizując się” 
w sferze publicznej nie zatracił stylu, miary, nie oddalił się od prawdy czasu. O ile bowiem należy 
przyklasnąć w życiu wielości poglądów, to w pewnych zasadniczych sprawach nie wszyscy mogą 
mieć rację naraz.

A zatem: albo racja w diagnozie rzeczywistości jest po stronie poety Zagajewskiego albo poety 
Wencla i poety Dakowicza! Ktoś, kto w życiu nie zająknął się poetycko na temat powązkowskiej 
Łączki, Wołynia i Smoleńska – najboleśniejszych ran naszego zbiorowego losu – nie może dziś 
krzyczeć, że mu „Polskę ukradziono”. Nie odnosimy się tu, bynajmniej, do sfery polityki, lecz do 
praw logiki oraz wysokiego stylu właśnie. Niech resztę redakcyjnego komentarza poniesie powi-
talny wiersz w dziale „Chleb i sól”. Th e Rest Is Silence. 

*
Ze stopki redakcyjnej łatwo wyczytać, że zmieniło się nazwisko redaktora naczelnego naszego 

czasopisma. Nie ma to związku z żadną tzw. zmianą linii ani tym bardziej przewrotem pałacowym. 
Zgrany, dobrze rozumiejący się zespół pracuje pełną parą, czego dowody Czytelnik znajdzie w tym 
numerze oraz ,mamy nadzieję, w następnych! 



4



5

ANNA JANKO

Fala się cofa
 
Jest piąta po południu rozumiana jako godzina życia
Dobry czas dla miłości, która już nie ucieka, bo dokąd
Jest jak nagrzany kamień i powoli oddaje ciepło
 
Fala się cofa, odsłaniając śmietnik, pamiątki po ludziach,
Piasek i woda zrobiły swoje
Czas też jak zawsze przyłożył się do drobiazgów
Chusteczka w kwiaty przekwitłe, wiatr jej już nie porwie
Rzemyk od sandałów „jezusków”, dziś są już niemodne
Wklęsła piłka, zaparła się własnej okrągłej idei
Pięć złotych z rybakiem, kupić można za nie jedynie wspomnienia
I butelka po contreau, z nutą pomarańczy nie do wypłukania
 
Szczegóły w drodze powrotnej do ogółu
 
Nie ruszaj się przez chwilę, zrobię ci fotografi ę
teraz kiedy jeszcze pamiętasz moje ciało
a nawet tęsknisz za mną gdy idę do sklepu
zanim jeszcze Nieznane nie stało się tobą
Nie ruszaj się. Za chwilę zajdzie słońce ogromne
i całkiem już nagie. Możesz w nie patrzeć bezkarnie
Za chwilę zajdzie,
a wzejdzie tam gdzie nas nie ma



Układam się w sobie..

Układam się w sobie od świtu do zmierzchu
Od zmierzchu do świtu – aż trzeszczy
Nie te dziś ciało jakie się znało
Z dawnych popijaw
Mija

Tu szczelina, tu się wzdyma. Tu sine
A miało być tak cieleśnie

Nie da rady trzeba się zmieścić
W tym co robi się za duże
Pomarszczonej skórze
Krainie mglistej myśli
Ściśle

Bo musi przylegać nareszcie co ważne
Do najważniejszego. A więc odważnie
Wciągam w siebie to, co zwiotczało
Zębami
Jeśli zostały

ERNEST BRYLL

Przeciw złym językom…

Przeciw złym językom: - żeby rosły, rosły
Wywijały chwostem. Wreszcie się zawiną
Zaplecione nagle nad krainą
Gdzie żyjemy
Niech skręceni, ogromni
Zamkną siebie w milczenia pomnik

W cieniu tego pomnika ławeczki: A na nich
My sobie, na zdrowie gadamy



Zakochani, chociaż spadają..

Zakochani, chociaż spadają
To kolorowo. Kiedy zamiatają
Dozorcy liście suche
Oni zwinnym ruchem
Łapią wiatr za ogon. Uciekając
Byle gdzie. Ale bez popłochu

Pokręcą się jeszcze trochę
Może wiatry zawieją lepsze
I uniosą ich w powietrza powietrze
Gdzie się oddycha pleśnią

A w pieśni, wiadomo jesteśmy 
Przyczepieni do drzewa Nieba
Bujnym liściem 
Tylko trzeba o tym śpiewać, śpiewać
Nawet bezmyślnie

To, co przyszło na nas…

To, co przyszło na nas – Umęczone nogi
Miało. Stało za progiem. Nam się powiedziało
- Wejdź…przysiądź na zdrowie

Kiedy pójdzie sobie?
Póki co, to skrobie
Pięty popękane, bulwiaste kolana
Pazury aż czarne. Tego nie ogarniesz
Coś gada. Co chce?
Dolać wrzącej wody. I tyle się wie

Patrzymy przez okno. To też ślepi w okno
Nogi w miednicy

Takie okolice



Dziś jak kiedyś?

Czy aniołek z tyłeczkiem gołym
Dziś jak kiedyś nad łóżeczkiem dziecinnym
Trzepoce?
Nocą nie śpimy
W tamtej pościeli
Diabli ją wzięli

Się coś próbuje. Do wyrka ładuje
Jedni kogoś, byle kogo inni
W nocy świat taki zimny
A więc niby śpimy
Śnimy sen
Pamiętasz?
Może wiem

Może nie chcę pamiętać jak się pętał
Wzdłuż, w poprzek nocy anioł niemocy
Przypomniał, co i znać nie chcemy

Bardzo boleśnie przyziemny
Na bosaka. Na szczęście w gaciach
Ten i nie ten.
Dawno się stracił
Aniołek z tyłeczkiem gołym



A ja czekam na ciebie w nocy…

A ja czekam na ciebie w nocy
I podchodzę jak stary złodziej
Milczę. Nie proszę pomocy
Uśmiecham się coraz słodziej

Potem- Jednym ruchem za pazuchę
Sięgam. Przy lewej piersi
Nad osierdziem masz miłosierdzie
Wyciągam cwaniackim ruchem

Ani drgnął. A jest obrobiony
Od głowy do samych sandałów
A ja siebie mam w niebie
Się stało

Tylko na wszelki wypadek
Pcham się na chama. Bo jadę
Jak Ty w pociągu gdzie się ledwo dycha

Choć wrzaskliwa z nas nacja
Cicho
- Jaka stacja? Nie widać nie słychać
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A na tej chorągwi litery spisano...

Idą czasem drogą obok – śpiewającą 
I pytają:- Gdzie twoja murawa
Ze starej pieśni. Gdzie krwawa przeprawa
I chorągiew ona
Na granicy przecież postawiona?

- Tu była, tam wybyła, tu znów podmieniona
Murawa ojczysta. Do czysta

- Nielekka sprawa. Jest w pieśni śpiewane
Że na chorągwi litery spisane
Jak jest pamiętane?
Ja szepcę – Zabrane
Pojęcia nie miałem nawet co oddałem

- Co spisane, pamiętasz? – Chyba zapomniałem
Ale moje chyba życie ma jak ryba
Siedem razy zabita a jednak odżywa
Niby ledwo dycha ale z cicha
Przez łzy rosy wlecze się ku rzece
I plusk! Już na czyste wody

-Więc zaciągnij się choć w odwody
Bytomskich Strzelców . Pułk godny wielce

Pobiegnę, nie pobiegnę? Zapomnianą drogą
Co czekała choć zarosła cała
Odczytam, nie odczytam? Co nie zbutwiało
Na chorągwi – półprzytomny. Tyle dróg zostało
Słyszę przecie – Pieśń śpiewają na całość

Wielki u nas kurz. Ale jakby już
Niebo nad nami przejrzało
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BOLESŁAW STACHOW
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KS, JERZY SZYMIK

Benedykt XVI o łasce Boskich cnót, przeciwko utopiom
Część II: Miłość

„Nadzieją człowieka i ludzkości jest miłość – tak brzmi odpowiedź wiary chrześcijańskiej, 
która w tym całkiem realistycznie jest zwrócona ku trzeźwej praktyce codzienności i cała jest 
wiarą, otwartą na to, co niedostępne, co nas obdarowuje daleko ponad nasze dokonania, tym, 
czego nie jest w stanie dać żaden człowiek: życiem wiecznym”.
       Joseph Ratzinger

Przypomnijmy punkt wyjścia: Bóg, którego prymat jest fundamentem dobra 
(czyli też szczęścia) każdego człowieka i całego świata, wlewa mocą łaski w czło-
wiecze serce trzy cnoty Boskie (inaczej: teologalne, nadprzyrodzone): wiarę, na-
dzieję, miłość. Przyjąć je – tę łaskę, te cnoty – jest największym i najważniejszym 
aktem ludzkiej wolności.

Co zdaje się w problematyce cnót Boskich interesować Josepha Ratzingera/
Benedykta XVI najbardziej i co jest bodaj współcześnie najciekawsze, to orygi-
nalna ich synteza, istota i znaczenie ich wzajemnego, wewnętrznego powiązania. 
Autor i współautor trzech kolejnych encyklik: o nadziei, miłości i wierze stale 
szuka stycznych nadprzyrodzonych cnót i tego, jak one się wzajemnie objaśniają. 
Interesuje go, mówiąc obrazowo, teologiczna fi gura trójnożnego stolika – cnoty 
teologalne razem, we wzajemnej współpracy i odniesieniach dźwigają „cały blat”: 
całą przestrzeń człowieczeństwa, byt i egzystencję ludzką. Najkrótsza formuła tej 
syntezy brzmi: „Wiara jako nadzieja na miłość”.

Oto we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo (1969 r.) czytamy, że wiara nie jest samym tylko 
spoglądaniem na to, co wieczne – byłby to „czysty platonizm” albo „czysta metafi zyka”, ale „przede 
wszystkim spojrzeniem naprzód, sięganiem nadzieją ku temu, czego się spodziewamy”. Ale nie 
tylko i nie wyłącznie (byłaby to utopia, a może i co gorszego, marksizm…). W tym rozległym ho-
ryzoncie chrześcijaństwa, wiary i nadziei („dla historii Bóg stoi na końcu, dla bytu stoi na począt-
ku”), istnieje istotowy punkt centralny: jest nim miłość i kto chce stanąć po stronie Boga (wiary 
i nadziei), musi stanąć po stronie ludzi (por. Mt 25,31–46)1.

Albo w O sensie bycia chrześcijaninem (1964 r.):
„W swojej najprostszej i najgłębszej formie wiara jest tym momentem miłości, w którym po-

znajemy, że my sami również potrzebujemy być obdarowani. Wiara jest tym momentem w miłości, 
który jest jej właściwym sprawdzianem; polega on na tym, że przezwyciężamy samozadowolenie 
i samowystarczalność kogoś, kto wystarcza sam sobie i mówi: Zrobiłem wszystko, nie potrzebuję żad-

1 Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków 20063, s. 252–253. Jeśli nie zaznaczono inaczej, podane w przypisach 
publikacje są autorstwa J. Ratzingera/Benedykta XVI.

MOCNIEJSZE OD ŚMIERCI 
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nej pomocy. Dopiero w takiej «miłości» kończy się egoizm, właściwe przeciwieństwo miłości. W tym 
sensie w prawdziwej miłości obecna jest wiara; jest ona tym momentem miłości, który pozwala jej 
stać się prawdziwą miłością; jest otwartością tego, który nie polega na swoich własnych siłach, lecz 
wie, że jest kimś, kto potrzebuje być obdarowywanym. […] wiara jest obecna w miłości i dopiero 
ona ją ocala, gdyż inaczej nasza własna miłość pozostałaby niedostateczna, byłaby otwartą ręką, 
która sięga w pustkę”2.

*
„Bóg miłością jest”3 – napisał sędziwy uczeń Chrystusa w pierwszym swoim liście (1 J 4,8), 

pod koniec I wieku, w Efezie; i jest to największe zdanie, jakie o miłości kiedykolwiek napisano. 
Niczego większego o miłości wiedzieć się już nie da i nie da się powiedzieć o niej niczego ważniej-
szego. „Kogo dotyka miłość, ten zaczyna intuicyjnie pojmować, czym właściwie jest życie”, napisał 
Benedykt XVI w wieku 80 lat, w swojej drugiej encyklice4; i jest to prawdopodobnie największe 
zdanie, jakie Autor Deus caritas est napisał o miłości.

Na czym polega związek zacytowanych zdań św. Jana Apostoła i Benedykta XVI? Chrześ-
cijaństwo upatruje bowiem błogosławieństwa w ostatecznej jedności obu tych miłości: Bóg jest 
miłością, która mnie dotyka i z tego żyję; tym jest życie, to znaczy żyć – być dotykanym przez 
Boga-Miłość. To pojąć. I że tym jest prawda, której szukamy na wszystkich prostych, krętych 
i ślepych drogach świata.

Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI, wskazując na geniusz „Małej” Teresy z Lisieux, mówili 
o jej głębokiej znajomości scientia amoris5 jako najwyższej mądrości, „która w miłości dostrzega 
blask całej prawdy wiary [podkr. J. Sz.]”6. „Drodzy przyjaciele” – wołał Benedykt XVI 6 kwietnia 
2011 roku, podczas katechezy – „ta miłość ma oblicze, ma imię, jest nią Jezus!”…7 Prawda miłości 
(o miłości) jest miejscem nieuniknionego spotkania tego, co ludzkie, z tym, co chrześcijańskie. 
Tak to wyjaśnia encyklika Spe salvi:

„Człowiek zostaje odkupiony przez miłość. Odnosi się to już do sfery czysto światowej. Kiedy ktoś 
doświadcza w swoim życiu wielkiej miłości, jest to moment «odkupienia», który nadaje nowy sens 
jego życiu. Szybko jednak zda sobie również sprawę z tego, że miłość, która została mu dana, sama 
nie rozwiązuje problemu jego życia. Jest to krucha miłość. Może zostać zniszczona przez śmierć. Istota 
ludzka potrzebuje miłości bezwarunkowej. Potrzebuje tej pewności, dzięki której może powiedzieć: 
«Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani 
Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć 
od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym» (Rz 8,38–39). Jeżeli istnieje ta ab-
solutna miłość, z jej absolutną pewnością, wówczas – i tylko wówczas – człowiek jest «odkupiony» 
niezależnie od tego, co wydarzyłoby się w jego szczególnym przypadku. To mamy na myśli, gdy mó-
wimy: Jezus Chrystus nas «odkupił»”8.

Oto czym jest życie: doświadczeniem miłości, które staje się jednocześnie doświadczeniem 
prawdy, prawdy o życiu9. Doświadczeniem miłości nieśmiertelnej – każde z tych trzech słów jest 
o Jezusie.

Zaakceptować tę miłość i wkroczyć tym samym w prawdę – to właśnie jest życie10. Doznać, 
że jestem kochany przez Prawdę11. To jest życie… Choć rzeczywistość ta wymyka się naszym 
słowom i wydaje się ostatecznie niewyrażalna, to czujemy, że w tajemnicy miłości spotykają się: 

2 O sensie bycia chrześcijaninem, tł. J. Merecki, Kraków 2006, s. 74–75, 84.
3 Por. Szymik, Th eologia benedicta, t. 1, s. 207–225.
4 Encyklika Spe salvi (30.11.2007), nr 27.
5 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, nr 42; DK, s. 61.
6 Doktorzy Kościoła, tł. za polską edycją „L’Osservatore Romano”, Poznań 2012, s. 61.
7 Tamże, s. 62.
8 Encyklika Spe salvi, nr 26.
9 Eschatologia – śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, Poznań 1984, s. 112.
10 Jezus Chrystus dzisiaj, tł. M. Szlagor, w: Tajemnica odkupienia (Kolekcja Communio 11), red. L. Balter, Poznań 1997, s. 26.
11 W dzień Pięćdziesiątnicy, tł. K. Wójtowicz, Kraków 2006, s. 27–28.
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Bóg, prawda, życie. Oto s cientia amoris. Inaczej: 
Jezus Chrystus.

Zatem najważniejsza lekcja tej mądrości jest 
chrystologiczna: miłość ma twarz i imię, a jej bez-
warunkowość i nieśmiertelność to synonimy od-
kupienia. Właśnie tę prawdę jest winne naszemu 
pogubionemu światu chrześcijaństwo. Pojąć, że 
wszelkie ludzkie pragnienia dotyczące miłości 
i wszelkie „sny” o niej zostają oto w Jezusie Chry-
stusie spełnione, więcej – zostają przewyższone 
w Jego osobie, losie i dziele, to wejść prawdziwie 
w tajemnicę chrztu, stać się chrześcijaninem.

Dokładnie o tym jest Wprowadzenie w chrześ-
cijaństwo, jedno z arcydzieł Josepha Ratzingera. To 
na stronicach Einführung in das Christentum znaj-
dujemy prowadzone niezwykle przekonująco, a też 
przejmująco egzystencjalnie analizy ludzkich trud-
nych doświadczeń: ran, samotności, strachu i udręk, 
trwogi istoty, „która może żyć tylko we współbycie”12. 
Wszystkie prowadzą do wniosku, że „prawdziwego 
lęku człowieka nie może opanować rozum; może to 
sprawić tylko obecność kogoś kochającego”13. Stąd 
linia myślenia i wiary prowadzi – prosto, jak strzały 
– do Chrystusa, do Jego serca, do otwartych ramion, 
do przelanej krwi. Do obecnej przy nas miłości. Pa-
dają jedne z najwspanialszych zdań J. Ratzingera/
Benedykta XVI: „Taka samotność, do której nie może 

przedostać się miłość, to piekło”. Ale Chrystus poszedł za nami aż tam – „zstąpił do piekieł”; „zstąpił 
w otchłań naszego opuszczenia”, „przez bramę naszej ostatecznej samotności”. „Brama śmierci stoi 
otwarta, odkąd w śmierci zamieszkało życie: miłość”; „tylko tam, gdzie ktoś stawia wartość miłości 
ponad wartość życia, to znaczy tylko tam, gdzie ktoś jest gotów postawić życie na drugim miejscu, 
poniżej miłości […], tylko tam miłość może być mocniejsza niż śmierć i czymś więcej niż śmierć”14.

*
Poniżej miłości… „Ażeby mogła być czymś więcej niż śmierć, musi najpierw być czymś wię-

cej niż samo życie”15. Dlatego – taka miłość – jest podstawą nieśmiertelności.
Oto Jezus Chrystus, oto kim jest dla nas i czym jest Jego miłość. A w Nim – i w tych, którzy 

są Jego, którzy postawili życie „poniżej miłości” – kulminacja praprzeczucia i pradoświadczenia 
ludzkości dotyczącego punktów styku śmierci, miłości i życia. Że nie jest to okrągła mowa łatwo 
toczących się słów-kul po tanim suknie bilardowej powierzchni życia16, świadczy tajemnica męczeń-
stwa, jak i ofi ara męczenników wszystkich czasów. Oni są świadkami tego, że miłość prawdziwie 
stała się Logosem i tym samym prawdą ludzkiego bytu17. Że Chrystus żyje, że miłość bezwarun-
kowa istnieje, i że mamy prawo od wiary chrześcijańskiej spodziewać się nadziei18.

12 Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 315.
13 Tamże, s. 315.
14 Tamże, s. 315–319.
15 Tamże, s. 319.
16 Miłosz zarzuca teologii, że „od wielu stuleci zaokrągla odpowiedzi w gładkie kule, łatwe do toczenia, ale jakby nieprzenikalne”. Cz. 

Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1997, s. 35.
17 Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 216.
18 Encyklika Spe salvi, nr 27.
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Christologia caritatis jest bez wątpienia esencją tego, co na temat miłości chce nam powie-
dzieć J. Ratzinger/Benedykt XVI. A żeby rzecz usystematyzować teologicznie i powiedzieć jedno-
znacznie to, co w tej kwestii jest najważniejsze dla J. Ratzingera/Benedykta XVI: radykalny chry-
stocentryzm chrześcijańskiego rozumienia i przeżywania miłości ma swoje źródło w wydarzeniu 
Inkarnacji, a dokładnie w tym, że „Jezus Chrystus jest wcieloną miłością Boga”. Dokładnie taki tytuł 
nosi czteropunktowa (nr 12–15) część Deus caritas est, część decydująca dla obecnej w encyklice 
argumentacji teologicznej, podkreślmy: w dokumencie decydującym dla Benedykta XVI teologii 
miłości. Tu skupia się ona i wyraża najpełniej, bo to we Wcielonym Bóg jest miłością, która nas 
dotyka tak (aż tak), że się nami staje. W sposób niezrównany, pełen natchnionego piękna, traktują 
o tym szczególnie poniższe wersety encykliki:

„Prawdziwą nowością Nowego Testamentu nie są nowe idee, lecz sama postać Chrystusa, który 
ucieleśnia pojęcia – niesłychany, niebywały realizm. Już w Starym Testamencie nowość biblijna nie 
polega po prostu na abstrakcyjnych pojęciach, lecz nieprzewidywalnym i w pewnym sensie niebywa-
łym działaniu Boga. To Boże działanie przybiera teraz dramatyczną formę poprzez fakt, że w Jezusie 
Chrystusie sam Bóg poszukuje «zaginionej owcy», ludzkości cierpiącej i zagubionej. […] W Jego śmierci 
na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofi aro-
wuje siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić 
– jest to miłość w swej najbardziej radykalnej 
formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok 
Chrystusa, o którym mówi św. Jan (por. 19,37), 
zawiera to, co było punktem wyjścia tej encykli-
ki: «Bóg jest miłością» (1 J 4,8). To tu może być 
kontemplowana ta prawda. Wychodząc od tego 
można defi niować, czym jest miłość. Poczynając 
od tego spojrzenia, chrześcijanin znajduje drogę 
swego życia i swojej miłości”19.

I tak prawda dogmatu przekłada się na 
prawdę czynu, Logos staje się etosem20; „chrześ-
cijanin znajduje drogę”:

„Miłość Boga i miłość bliźniego są teraz 
naprawdę jednym: wcielony Bóg przyciąga nas 
wszystkich do siebie. […] miłość w jej czystości 
i bezinteresowności jest najlepszym świadectwem 
o Bogu, […] Bóg jest miłością (por. 1 J 4,8) i sta-
je się obecny właśnie wtedy, gdy nie robi się nic 
innego ponad to, że się kocha”21.

Tu, w akcie prawdziwej miłości, spotykają 
się najczystsza religijność i najgłębsze intuicje 
ludzkiego serca. Chrystus-Miłość jest pierwotnym źródłem i „miejscem” tego spotkania. To On 
ocala Boską i ludzką miłość przed daremnością, czyniąc ją niezniszczalną. To On w kulminacyj-
nym akcie swojego życia przeobraża akt ludzkiej przemocy przeciwko sobie w akt wydania same-
go siebie dla ludzi, czyli w akt miłości22. To On tej samej wiosny, pewnego poranka, nad brzegiem 
Jeziora Tyberiadzkiego, podczas rozmowy z Szymonem Piotrem, czyni miłość koniecznym wa-
runkiem i najwyższą miarą władzy pasterskiej (por. J 21,15–19) w swoim Kościele-Oblubienicy 

19 Encyklika Deus caritas est (25.12.2005), nr 12, s. 7–8.
20 „autentyczna «moralność» chrześcijaństwa sprowadza się do miłości”. JNpol I, s. 92.
21 Encyklika Deus caritas est, nr 14, 31.
22 Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tł. A. Głos, red. M. Koza, Kraków 2011, s. 131.
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(por. Ef 5,21–33)23. To On broni nas także przed podstępem bałwochwalstwa w sferze miłości, 
przed diabolicznością jej deifi kacji. To więź z Chrystusem, Jego łaska, chronią ludzkie serce i ży-
cie przed zamianą przypadków i wielkiej litery w defi nicji Boga: bo to Bóg jest miłością, ale żadna 
Miłość nie może nigdy być bogiem.

*
I tak też jest w nas miłość obecna: z Boga, lecz po ludzku; czyli z Niego, z Jezusa Chrystusa. 

Jeśli mówimy o miłości jako cnocie teologalnej („cnocie wlanej”), to jej tajemnica – w nas – ma ten 
właśnie korzeń, kształt i moc: Chrystusowe. Najdosłowniej, realnie: źródłem miłości w naszym świe-
cie jest obecność Chrystusa w ludziach. Benedykt XVI, podczas katechezy, 16 września 2009 roku:

„[…] kiedy człowiek czuje miłość przerastającą jego własne intencje, źródło miłości jest w nim 
[w Chrystusie – J. Sz.]. Z jednej strony możemy zatem powiedzieć, że bez pewnego otwarcia na mi-
łość Chrystus nie wchodzi do naszego wnętrza, a z drugiej – że Chrystus staje się źródłem miłości 
i nas przemienia”24.

W tym miejscu warto odwołać się do egzegetycznej hipotezy, która chce czytać Pawłowy 
„Hymn o miłości” (1 Kor 13,1–13) jako pierwotny „Hymn o Jezusie Chrystusie”, traktując Jego 
Imię i agape jako synonimy, a całość tekstu jako chrystologiczny de facto szyfr czy też palimpsest. 
Nawet jeśli literalnie tak nie jest (brak na to wystarczająco mocnych egzegetycznych i hermeneu-
tycznych dowodów i argumentów), to intuicja obecna we wnętrzu owej hipotezy jest dla chrześ-
cijaństwa bezdyskusyjnie prawdziwa.

Miłość jest jak Jezus Ewangelii – prosta. Jest dobrowolnym ofi arowaniem „pewnego «ja» ja-
kiemuś «ty»”25. Czymś poza możliwością sprawdzenia i obliczenia26, poza miarą; jest ona tajemnicą 
nadmiaru27. Benedykt XVI z wyraźną predylekcją cytuje w tym kontekście defi nicję autorstwa św. 
Tomasza z Akwinu, olśniewającą w swej prostocie: „Miłość jest zasadniczo przyjaźnią człowieka 
z Bogiem, a także z bytami, które do niego należą”28. I kiedy indziej, z jeszcze większą fantazją, za 
Augustynem: Cantare amantis est; miłość rodzi śpiew29.

Prostota miłości ma również źródło w Bogu – jest On wewnętrznie prosty, niezłożony, 
twierdziła od wieków chrześcijańska teologia w traktatach De Deo Uno i De Deo Trino. I w obu 
przypadkach prostota nie stoi w sprzeczności z pięknem, wręcz przeciwnie. Miłość bierze pięk-
no z piękna Boga. Ludzkie serce tęskniąc za Bogiem, tęskni tym samym za miłością. Dlatego też 
każdy człowiek „w najbardziej intymnej przestrzeni swego serca nosi marzenie o miłości, która 
nada pełny sens przyszłości”30.

Miłość jest więc głównym przedmiotem nadziei.

Katowice, 30 czerwca 2015 r.

23 Świadkowie Chrystusa. Apostołowie i uczniowie, Izabelin–Warszawa 2007, s. 68, 207.
24 Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze średniowiecza, tł. „L’Osservatore Romano”, Poznań 2011, s. 23.
25 Sakrament i misterium…, s. 107.
26 Por. Nichols, Myśl Benedykta XVI…, s. 158.
27 Por. Szymik, Th eologia benedicta, t. 1, s. 220–224.
28 Summa theologiae, II–II q. 23 (cyt. za: Mistrzowie franciszkańscy i dominikańscy, tł. „L’Osservatore Romano”, Poznań 2012, s. 78).
29 Duch liturgii, tł. E. Pieciul, Poznań 2002, s. 128.
30 Myśli o Matce Bożej. Komentarz do Litanii Loretańskiej, tł. M. Wilk, Kraków 2009, s. 24.
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JANUSZ NOWAK

zamierająca melodia

  I sit and watch the children play

zdaje mi się że siedzę i patrzę 
na bawiące się dzieci 

zdaje mi się że słyszę
gdzie
w niebieskich sferach 
duszy

zamierającą melodię
dźwięk szklanej harmoniki 
promień anielskiego pienia

zdaje mi się że siedzę i patrzę

jak płyną łzy
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tempus fugit
 
przed czasem czas ucieka
jak Tytan prędki 
pędzi 

jego siostra 
jest punktualna niezawodna na swój sposób 
czuła

słychać jej zimny oddech 

słychać szczęk przestawianej zwrotnicy 
coraz szybciej 
sekundy połykają minuty 
minuty godziny
godziny dni miesiące lata
noce skrywające skarb niepodległych snów 

słychać zgrzytanie zębów
cichy płacz skomlenie 

czas ucieka przed
czasem czeka
wieczność
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na one słowa: 
…quia pulvis es et in pulverem reverteris…

Cóż mi to robisz, mój święty Kościele,
Że mię dziś grzebiesz w tym szarym popiele 
  Stanisław Herakliusz Lubomirski, Decymka myśli świętych, III 

w tym dniu wspaniałym szarym
wszyscy się zasmućmy
zanućmy smętną pieśń 
zagrzebmy w popiele
nasze ciała pieszczone
zasypmy niesione w nas
żywioły nauczmy się
żeśmy ziemia popiół glina
posypmy czoła włosy
zstąpmy do głębi w ciemną 
mięsistą glebę wpadnijmy 
w te doły w te otchłanie
rozmyślajmy pospołem
o śmierci zagrzebmy
zagrzebmy w popiele

grzech
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 Lacrimis coepit rigare pedes eius 
et capillis capitis sui tergebat

Wielkiej mocy dwóch włosów odmienne od siebie,
Samsona i Maryji, choć w różnej potrzebie.
Tamten mocą swych włosów złamał lwa ziemskiego,
Ta włosami zjednała Boga, stwórcę swego.
I nie dziw, że ta więcej niż tamten wskórała,
Bo z niebieskim Barankiem, nie z lwem sprawę miała.
Stanisław Herakliusz Lubomirski, Poezje postu świętego 

łez jest dużo ściekają 
ciepłymi strugami na
bose palce stóp pięty

dziewczyna karmi się
każdą minutą każdym
najdrobniejszym skrawkiem 

danego jej czasu nie 
dostrzega wpatrujących 
się w jej twarz jasną skórę

oczu kilkudziesięciu
par zamglonych ciemną
żądzą starych młodych oczu 

powolnym ruchem dłoni
w których trzyma długi miękki
jak wełna pełen słodkich 
iskier warkocz wyciera
nogi wciera w nie pamięć
o czułym dotyku

aby potrafi ły iść
na wzgórze czaszki z miłością
przyjąć w siebie gwoździe

jak łaskotanie 
włosem
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liturgia wielkosobotnia

… descendit ad inferos…
puryści przypominają 
o aliturgiczności Wielkiej Soboty 
- pustego dnia bez Eucharystii - 
o konieczności zachowania nastroju smutku ciszy
milczącego oczekiwania

sarkają na wesołe gromady 
do świątyń przynoszące
koszyki ze święconką 

narzekają na gwarne pielgrzymki
do Grobów
rozbijające 
- jak mówią -
jednolitość bezliturgicznej
atmosfery

a tymczasem On
jak zawsze 
żyje 
i działa

sprawuje uroczystą liturgię
w mrocznym wnętrzu otchłani 

przecierający oczy Adam
bije się w piersi
- mea culpa
mea culpa
mea 
felix culpa -

Celebrans 
wypowiada formułę
 
Przemienienia 
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winy
w krew 
życia wiecznego

grzesznika 
w dziecko Boże

- Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który 
usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje 
zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi włócz-
nią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie. 

- Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś 
wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu 
do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. 
Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą 
ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. 

- Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono 
salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby 
dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia 
świata, już otwarte.

Exultet rozbija twardą ziemię
głazy pękają
wiosenne kwiaty 
roznoszą zapach

Zmartwychwstania 
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ANNA JANKO

Przychodziłam do niej dwa razy w tygodniu przez całą jesień. To były moje harcerskie dyżury. 
Miałam 12 lat, byłam w sekcji pomocowej, więc w każdy wtorek i każdy czwartek o piątej po 

południu wspinałam się po wysokich schodach starej poniemieckiej kamienicy na ulicy Traugutta 
do tej jej klitki na czwartym piętrze . Kocie szczyny śmierdziały wniebogłosy od piwnic po dach, 
a cementowe stopnie były zdeptane tak, że aż przeświecało zatopione w nich żelazne zbrojenie. Po 
ścianach szły razem ze mną niebieskie kafelki, poobtłukiwane, szczerbate, a gdzie niegdzie łatane 
brązowymi plombami, albo i nie łatane, tylko samą zaprawą przetarte. Chwytałam się drewnianej, 
wyślizganej poręczy i wciągałam się, krok za krokiem, niespieszne, bo wcale nie pędziłam radoś-
nie ku temu czwartemu piętru, żaden harcerski entuzjazm mnie do pani Hedwig nie gnał. Coś 
innego mnie tam pchało, coś, czego nie pojmowałam: atmosfera jakiejś bezcelowości, która pano-
wała w jej mieszkaniu, nastrój cierpliwego czekania nie wiadomo na co, jak na nieczynnej stacji 
kolejowej, zapach rozpadu pogłębiany optycznie przez jednostajną niemoc czterdziestowatowej 
żarówki. Nauczyłam się pokonywać wstręt, który mnie ogarniał na progu pod wpływem zapachu 
pleśni, octu i naft aliny. To wszystko było pociągające, jak dla szczenięcia obwąchiwanie padliny. 
Cofało mnie, ale wracałam regularnie i wdychałam te miazmaty. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że 
to, co jest nieuniknione, nawet jeśli straszne, może zamienić się po pewnym czasie w oczekiwane, 
aż wreszcie zaczynamy tego jednoznacznie chcieć. 

Moim zadaniem było czytać. Pani Hedwig była bowiem niewidoma. Siostra środowiskowa 
przychodziła co drugi dzień przed południem, sprzątała, gotowała i myła. A  harcerki były od czy-
stej roboty. Hania Wołłodźko z mojej drużyny miała poniedziałki i środy, ja wtorki i czwartki. Kto 
się zajmował panią Hedwig w  piątki, soboty i niedziele, tego nie wiedziałyśmy. W piątek jest post, 
mówiła Hania, i zawieszała głos, bo czytanie, jako takie jest bezmięsne, i ten post nie miał się nijak 
do książek. Może ma jakąś rodzinę, która ją odwiedza? Było to prawie niemożliwe, ale wolałyśmy nie 
dociekać, bo a nuż druh drużynowy kazałby nam czytać także w piątki, a może w soboty i niedziele? 

Pani Hedwig była dopiero po pięćdziesiątce, ale nam się wydawała stara jak świat. Jak przed-
wojenny świat, w dodatku niemiecki. Bo pani Hedwig była autochtonką. Czyli pamiątką z czasów, 
gdy Wrocław nazywał się Breslau, a ulica Traugutta nazywała się jakaś-tam-Strasse. W tamtej 
przedhistorycznej epoce była ona nauczycielką łaciny w Hochschule. Tak nam powiedział druh 
drużynowy. I wszystko było z nią dobrze, nawet w czasie wojny było dobrze, dopiero jak przyszli 
Ruscy, to złamali jej życie. Tak jej złamali, że wpadła w stupor i nie zabrała się z transportem do 
Rzeszy. Przyszło ich kilkunastu, więc była potem przez trzy dni nieprzytomna. Kiedy się obudzi-
ła, cały dom był pusty. Tylko ona jedna leżała w otwartym mieszkaniu na rozmemłanym łóżku 
w zaschniętej skorupie krwi i innych płynów, które wyciekają z człowieka, w pewnych sytuacjach. 
Wszyscy sąsiedzi zdążyli wyjechać. Także mąż, Peter. Pojechał inną drogą, skądinąd, i kiedy in-
dziej, wtedy, gdy jednych jeńców na drugich wymieniali. Ale on się za panią Hedwig nie obejrzał 
nawet, bo się wszystkiego o tych Ruskich dowiedział. Byłoby lepiej i dla niej i dla Polski, gdyby 
umarła w tym łóżku, ale coś jej kazało, tak zupełnie po nic, dalej żyć...

PANI HEDWIG



Anna Janko 
ur. w 1957 r. , polska poetka, pisarka, kry-
tyk literacki. Autorka wielu książek – to-
mików poetyckich, m.in. „List do królika 
doświadczalnego” (1977), „Diabłu świeca” 
(1980), „Koronki na rany” (1989), „Wiersze 
z cieniem” (2010) oraz powieści, m.in. 
„Dziewczyna z zapałkami” (2007), „Pasja 
według św. Hanki” (2012) oraz „Mała za-
głada” (2015). Jest członkiem PEN-Klubu 
oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wówczas jeszcze mieszkała na pierwszym piętrze, w dużym mieszkaniu, 
z murowanym balkonem w stylu secesji, bo ojciec pani Hedwig był radcą praw-
nym, czy kimś w tym rodzaju. Nazywał się Benecke, pochodził z  Magdeburga, 
i mu się należało takie duże mieszkanie, które po jego śmierci przeszło formal-
nie na córkę z mężem. Z balkonu można było wtedy sięgnąć ręką do wielkiego 
jesionu, który rósł przy ulicy, ale Polacy parę lat po wojnie go ścięli.

„Jeden, drugi, dritte, vierte”, powtarzała raz po raz pani Hedwig i spoglądała 
na mnie albo na ścianę szeroko otwartymi świetlistymi oczami, które nic nie 
widziały, i dodawała: „A ja nichts, tylko cały czas na jasion patrzyłam. Alles Zeit.” 

Pani Hedwig często powtarzała to liczenie i gdyby nie to, że matka Hani 
Wołłodźko znała dozorczynię z tej kamienicy, która historię pani Hedwig jej opo-
wiedziała, to byśmy nie wiedziały, o co chodzi z tym „…dritte, vierte, alles Zeit”. 

W 1947 przekwaterowali Niemkę na ostatnie piętro, do tej właśnie klitki, 
z jednym oknem na podwórze-studnię, bo ona samotna, no i Niemra. Tam to 
już tylko czekały na nią ślepota i artretyzm, co w kilka lat tak ją poskręcał, że 
wyglądała jak jakieś drzewko karłowate, i nawet Ruski by się na nią nie poła-
komił. A do mieszkania po radcy Benecke wprowadził się zastępca sekretarza 
POP z Wodociągów Miejskich. 

To, co czytałyśmy pani Hedwig, było dla nas kompletnie niezrozumiałe, by 
nie powiedzieć, że bezrozumne. Marek Aureliusz. W kółko Marek Aureliusz. Po 
polsku. Pani Hedwig miała zdolności językowe i polskiego nauczyła się całkiem 
dobrze po dwudziestu latach życia w piastowskim Breslau. Na starość jak znalazł, 
bo przecież nikt w całej naszej szkole ani greki, ani łaciny nie znał! Niemiecki 
nie wchodził w grę z powodów ideowych, żaden druh drużynowy by się nie 
zgodził, żeby harcerka w ramach zajęć pozalekcyjnych po niemiecku czytała! 

Siadywałam u pani Hedwig przy stole przykrytym ceratą w zieloną kratę. 
W każdej kratce namalowana była, a właściwie odciśnięta seryjnie, malutka 
czerwona różyczka. Na tej ceracie leżał tom „Rozmyślań”, z którego wystawały 
papierki-zakładki równiutko z gazety powydzierane. Pani Hedwig zapowia-
dała, na której zakładce książkę otworzyć i który ustęp czytać. Numery ksiąg 
i poszczególnych myśli znała na pamięć, więc trzeba było uważać. Mówiła na 
przykład: księga druga, siedemnaście. I to się powinno było zgadzać z zakładką, 
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która tkwiła pomiędzy właściwymi stronami. Zaczynałam czytać: Długość życia ludzkiego, to punk-
cik. Spostrzeganie - niejasne, istota – płynna, zespół całego ciała – to zgnilizna, dusza – wir, los- to 
zagadka. – Ja, ja, mówiła pani Hedwig, kiwając głową. - Weiter, weiter, droge dżecko – Wyrzucała 
z siebie na przemian to polskie, to niemieckie słowa. – Dalej, dalej, nächste Seite. 

Przewracałam więc strony, przechodziłam do następnej zakładki i czytałam: Wnet będziesz 
pyłem lub szkieletem, tylko imieniem, a nawet już i imienia nie będzie. A cóż zresztą jest imię – dźwięk 
i echo tylko, a to co się w życiu szacunkiem otacza wielkim, marne, i drobne, i podobne do psiaków 
gryzących się ze sobą, lub do dzieci sprzeczających się, skłonnych do śmiechu, a nawet potem do płaczu.

- Och, ja!.. – pani Hedwig znów kiwała głową na potwierdzenie prawdziwości tych słów i po-
wtarzała - Marne i drobne, marne i drobne… - a głoska „r” furgotała w jej niemieckim gardle, jak 
zabłąkany ptaszek, co wpadł do komina. 

O osiemnastej wstawałam od stołu i szłam do kuchni podgrzać to, co zostało z obiadu, ugo-
towanego przez siostrę środowiskową. To była najczęściej jakaś zupa, albo kapusta z kartofl ami, 
czasem gotowana kiełbasa, jednak wtedy pani Hedwig bardzo się złościła, kein wurst, powtarzała, 
kein wurst, ale jadła, a potem miała zgagę i zażywała sodę, którą rozpuszczałam jej w pół szklan-
ki wody, bekała potem i kładła się do łóżka z gumowym termoforem. Najbardziej lubiła pierogi, 
wielkie jak jej uszy, tak samo grube i pozawijane na brzegu. Nie widziała prawie nic, palce miała 
pokrzywione we wszystkich kierunkach, a  jednak stary, rozczochrany widelec zawsze trafi ał do 
talerza i znajdował pieroga, i przekrawał go na trzy części, nabijał kawałek i wędrował z tym do 
ust szeroko otwartych i drżących. Przestawałam czytać i patrzyłam jak urzeczona na ten widok, 
bo w ustach pani Hedwig było widać tkwiące luźno , jak kołeczki, cztery pożółkłe zęby, możliwe, 
że ostatnie, całkiem ruchome już i odginające się pod wpływem przeżuwanego kęsa. Obawiałam 
się, że już tym razem na pewno któryś się odłamie, a właściwie wylezie z rozmiękłego dziąsła i pani 
Hedwig udławi się nim na moich oczach, i co wtedy?! Jednak nigdy nic takiego nie następowa-
ło, pieróg znikał połknięty, a ja wracałam do głośnej lektury: Duszyczką jesteś dźwigającą trupa, 
powiedział Epiktet. Przy słowie Epiktet zawsze się zacinałam, następował karambol spółgłosek, 
zderzały się one ze sobą, więzły mi w krtani, albo rozsypywały się jak bierki. Pani Hedwig trwała 
z półotwartymi ustami, w których rytmicznie poruszał się obrzmiały język, a jej dziwne zardze-
wiałe zęby, popychane tym językiem kiwały się do przodu i do tyłu. Wyglądała jak wielki waran, 
gad przedpotopowy, który patrzy, a nie ma wzroku, porusza językiem, ale nie wydaje dźwięków. 
Powtarzałam wielokrotnie trudne imię „Epiktet”, wpatrując się w jej obrzydliwe zęby, jakbym to 
te zęby czytała po kolei: p-k-t-t… W końcu pani Hedwig wydawała z siebie mlaśnięcie, zamykała 
usta, mówiła: „Ja, topsze, gut”, i pozwalała mi iść do domu. 

Pewnego dnia przyszłam do niej znacznie później niż zwykle i nie było już czasu na czytanie. 
Nacisnęłam klamkę drzwi wejściowych, od progu krzyknęłam głośno, że to ja, zapaliłam światło 
i skręciłam do kuchni, aby włączyć elektryczną maszynkę pod garnkiem. Tymczasem pani Hedwig 
zrzędziła, siedząc przy stole, że jak to tak można się spóźniać, „taka stara Niemra nic nie znaczy, 
co za kraj, ta Polska, co za dzieci głupie, trzeba było do Heimat, do Magdeburg, nie siedzieć tu 
w tym mieście do niczego niepodobnym”. Nalałam zupy i ostrożnie przeniosłam talerz do poko-
ju. Położyłam na stole łyżkę i przesunęłam suchą jak wiązka patyczków dłoń pani Hedwig tak, 
by trafi ła na nią. Stałam obok, gdy Pani Hedwig jadła. Stałam całkiem spokojna z opuchniętą od 
płaczu twarzą, mając pewność, że akurat ona nie spojrzy na mnie i nie spyta, co mi się stało i skąd 
się wziął ten siniak pod okiem. Jadła powoli, pochylona bardzo nisko nad talerzem, żeby się nie 
pochlapać, bo wielka łyżka chybotała się po drodze i trzęsła, połowa zupy wylewała się z powro-
tem do talerza, i dobrze że do talerza, a nie na ceratę, albo sweter . Gdy skończyła, wyciągnęłam 
rękę po talerz, a ona wtedy złapała mnie za przegub i powiedziała - Szadaj.

Usiadłam sztywno na brzeżku krzesła. Tyłek bolał mnie tak, że nie mogłam inaczej. Twarz pani 
Hedwig była zwrócona w moją stronę, a oczy patrzyły w moim kierunku i świeciły jak macica perłowa. 
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- Co sze stało? – zapytała.
- Nic – odpowiedziałam.
- Jak to nichts. Ja widze. Ty nie chcesz szlepej niemieckiej babie mówicz.
- Co mam mówić. Wlał mi i tyle.
- Tata?
- Tata. 
- Za co?
- Za nic.
- Nie ma za nic. 
- Takie bicie to jest za nic! Takie straszne bicie to jest za nic! – krzyknęłam, i potem już nie 

byłam w stanie zahamować ani potoku słów, ani potoku łez. – Wie pani jak on bije? Na goły tyłek 
pasem z metalową sprzączką. Bije i bije! Pięć razy, sześć razy, dziesięć razy. Bez końca! Tak mnie 
bije, jakby wrzątek na ciało! A z tego wrzątku nie można wyskoczyć, bo on trzyma i wali, i wali, 
i wali, do końca życia by tak mógł! A dzisiaj to mi jeszcze w twarz dał! Nienawidzę go! Jakbym 
miała nóż koło siebie gdzieś, to bym podleciała do niego i wbiła mu w plecy! Kiedyś go zabiję, tego 
skurwysyna, tego pijaka, hitlerowca jednego… 

Wbiłam paznokcie w ceratę i zatraciłam się w tym szlochu, nie pamiętałam już gdzie jestem 
i do kogo tak krzyczę. Pani Hedwig podniosła się tymczasem ciężko ze swego miejsca, okrążyła 
stół, nie odrywając od niego rąk, stanęła przy mnie i mnie objęła. 

- Ruhe, na, ruhe, mein Kind. Biedne dżecko. Topre dżecko. – powtarzała cicho, a ja w jej ra-
mionach płonęłam i wybuchałam jak wulkan. Krzyczałam i płakałam, przeklinałam i złorzeczyłam, 
aż wreszcie umilkłam, przytulona mocno do jej płaskiego biustu pod szorstką wełną. Zamarłam 
w jej objęciach, w zaduchu jej swetra, coraz bardziej zaskoczona tą niemożliwą bliskością, i tylko 
raz po raz wstrząsało mną jeszcze 
echo tamtego szlochu; moja klatka 
piersiowa podskakiwała, usta łapa-
ły oddech spazmatycznie, ale już się 
uspokajałam, już się wyrównywała 
powierzchnia zdarzeń, już zaskle-
piała się rzeczywistość, i wszystko 
wracało do konwencji, do znośnej 
dla wszystkich formy. 

- Ból, jeszli nie do znieszenia 
jest, to wyrzuca nas z życia. A gdy 
trwa długo, to sze od niego odetnij, 
tylko tak możesz sze ratować, ode-
tnij się – powiedziała pani Hedwig, 
a mówiła tak, jakby to nie były zdania 
oznajmujące, tylko pytające, każde 
słowo z osobna było tak trochę za-
darte w górę, zdziwione własną treś-
cią, albo nawet w siebie nie wierzyło. 
I patrzyła w okno pani Hedwig, jakby 
coś tam widziała, ale za oknem była 
przecież tylko ściana, bo z tej strony 
domu nie ma nic, tylko podwórko-
-studnia. No i przede wszystkim pani 
Hedwig była ślepa. 
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Więcej już jej nie odwiedziłam, bo ojciec mi zabronił chodzić na zbiórki. Powiedział, że ko-
munistyczne harcerstwo to jest gówno, więc nie poszłam więcej i mnie w końcu skreślili. Zresz-
tą niedługo po Bożym Narodzeniu pani Hedwig umarła i jej klitka dostała się córce dozorczyni, 
która zaszła w ciążę bez męża. Hania Wołłodźko, której matka zna tę dozorczynię, mówiła, że po 
rozwiązaniu córka i tak wróci do matki, bo żadne dziecko, nawet niczyje, w takiej ciemnicy nie 
może mieszkać. 

A pogrzebu pani Hedwig to tak jakby nie było, bo sama trumna tylko i dozorczyni ze względu 
na mieszkanie, no i ta siostra środowiskowa, co gotowała i sprzątała, i myła, zlitowała się i przyszła 
jeszcze raz. Pastor w cywilnym ubraniu wpadł, ale na moment, bo się spieszył na drugi cmen-
tarz. Marek Aureliusz skończył w trumnie razem z panią Hedwig, tak prosiła, a pielęgniarka, co 
ją myła, zlitowała się i zamiast zwyczajnie wyrzucić, to go tam włożyła w ostatniej chwili. Zamiast 
książeczki do nabożeństwa, której nigdzie nie mogła znaleźć. Ale czy z zakładkami, dopytywała 
się Hania. Jednak tego akurat się jej matka nie dowiedziała. 

Chciałam iść na ten pogrzeb, ale ojciec nie pozwolił. „Zdechła stara Niemra, a na takie świę-
to on swojego dziecka posyłać nie będzie”. Chciałam iść na ten pogrzeb, żeby się przekonać, że 
umarła. Żeby się już wydobyć z  jej objęć. Bo od owego dnia, kiedy mnie przytuliła, stale czułam 
na policzku odcisk jej szorstkiego swetra. A w nozdrzach mdlący zaduch tej niemożliwej bliskości. 

Gdy miałam dwadzieścia dwa lata wyszłam za mąż, ale to nie był udany związek. Mąż ude-
rzył mnie co prawda tylko raz, ale na tyle mocno, że przestałam go widzieć. Starałam się go znów 
zobaczyć, nawet usilnie wpatrywałam się w niego, gdy siedział naprzeciwko, ale jego postać to był 
już tylko powidok, nic więcej. Gotowałam mu, prałam jego rzeczy, mijałam go w przedpokoju, ale 
go nie widziałam, czułam tylko czyjąś obecność, którą trzeba jak najprędzej wyminąć. Pewnego 
dnia nie wrócił z pracy do domu i w ten sposób zniknął z mojego życia ostatecznie. Po liceum 
ekonomicznym z pracą nie miałam problemu, zawsze był jakiś etat, skromne pieniądze, ale pewne. 

Oczywiście, że miałam nadzieję. Oczywiście, że się starałam. Do czterdziestki codziennie 
rano malowałam się i zakładałam kolczyki. I bywało, że szłam z kimś do kawiarni na mrożoną 
kawę, czy kieliszek białego wina. Ale nic z tego nie wynikało. Nikt mi się nie podobał, nikt nie był 
dla mnie. Aż jeden zapytał: ty, na kogo ty właściwie patrzysz? Bo cały czas się czuję jakbym był 
przezroczysty. Wtedy dałam sobie spokój. 

 „Rozmyślania” Marka Aureliusza mam w domu od dawna. Moje wydanie jest niebieskie. 
Kupiłam je przed laty, ale nie zaglądałam do środka. Życie, chociaż niezbyt ciekawe, biegło przecież 
naprzód, codzienność miewała wymiar naglący, coś było z wczoraj, coś na jutro. Rzadko znajdo-
wałam czas na książki, zwłaszcza trudne. Jednak pewnego dnia otworzyłam „Rozmyślania” i po-
czułam się jakbym znalazła drogę do domu. Dawno zapomniane słowa wydały mi się znajome, 
zdania przemawiały zrozumiałą treścią i przynosiły ulgę. Wszechświat lubi to robić, co się stać ma 
– przeczytałam. Księga dziesiąta, dwadzieścia jeden. – Mówię więc do wszechświata: lubię to co ty. 
– Przymknęłam oczy i zobaczyłam panią Hedwig. Hedwig... Całe dzieciństwo sądziłam, że to jej 
nazwisko, nie miałam pojęcia, że to jest niemiecka wersja imienia Jadwiga. 

Odkąd Marek Aureliusz stał się moją codzienną lekturą, wiem co myślę, co czuję i czego chcę. 
Wszechświat lubi to robić, co się stać ma. Mówię więc do wszechświata: lubię to co ty. I pochy-

lam się nad lusterkiem, zanurzam w nim swoją starzejącą się twarz, pławię ją, chłodzę, piję z tego 
lusterka, gdy czuję pragnienie, aby sobą pobyć jeszcze chwilę. Śmieję się do własnych pordzewia-
łych zębów, zaglądam sobie do oczu pożółkłych. Lubię to, co się ze mną dzieje. Koniec udawania, 
dość zabiegania o względy, mizdrzenia się do instancji, do przedstawicieli, do opiekunów, rywali, 
wyrafi nowanych koneserów, prostych myśliwych, koniec stawania na palcach, na wysokości za-
dania, u szczytu możliwości, dość obracania się lepszym profi lem, malowania na sobie znaków, 
dość uciekania donikąd w panicznym strachu przed utratą niczego. Dość szyfrowania nicości. 
Nareszcie, nareszcie wszystko jest wiadome, stare i odrażające. 
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Wyjmuję twarz z lustra i już jestem dla siebie niewidzialna, ani swoja, ani obca, mogę się 
rozpaść na pierwiastki, na atomy, będę wszystkim naraz, będę chaosem do wzięcia, do nowego 
uformowania w coś, o czym nie mam pojęcia dziś. Wszechświat lubi to robić, mnożyć formy, 
i żeby miały rdzeń żywy, osobny, czuły. I lubi potem miażdżyć je w ekstazie, zgniatać ten rdzeń, 
rozetrzeć na kamieniu, wyprasować ogień, rozwłóczyć ten ból gdzie bądź, pomieszać co ludzkie, 
co zwierzęce, co roślinne. Wojna jest dobra na to, choroba się sprawdza, gwałt jak najbardziej, 
wielokrotnie. I starość, tak, bo jeśli się wcześniej nie udało, to ona na pewno wynicuje, rozpuści, 
zasuszy, odbierze imię twoje, wyjmie ci z ręki lusterko, i znikniesz. 

Mówię więc do wszechświata: ja lubię to, co ty. Zrób mi to wreszcie! Jakkolwiek mi to zrób, 
co się stać ma…
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KALINA KOWALSKA

Sza

Jestem z mowy szeleszczącej,
w której Jonasz ucieka do Tarszisz,
w której Pan przemawia do Jonasza,
syna Amittaja: Wstań, idź do Niniwy,
a on postanawia uciec do Tarszisz.
Jestem z mowy, która przyzywa ciszę
szumem, przykładając palec do ust:
Teraz szszsz… nasłuchuj odległego miasta.
Izajasz opowiadał, że to miasto nie słyszało
o Bożej sławie ani nie widziało Jego chwały.

Pochodzę z mowy sztywnej jak taft a. 
I kiedy próbuję schować się w miękkość,
nie wypowiadać niczego, co mogłoby
otrzeć się o coś, załamać, stworzyć kant 
– połyka mnie wielka ryba. I chciałabym
trwać w jamie jej brzucha do końca,
aż zdołam wymówić słowo zanim mnie strawi.
Tymczasem wypluwa mnie w przestrzeń
ograniczoną ścianami,  w krainę echa,
gdzie szemrzą suknie świątynnych dam.

I znowu ta myśl, żeby uciec. 
Uciec do Tarszisz.
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PAWEŁ MARCINKIEWICZ

BRYZO, WIEJ!

Breezeway, najnowszy zbiór wierszy Johna Ashbery’ego, wydany w maju 
2015 roku, to powrót do prapoczątków szkoły nowojorskiej oraz jej języko-

wej energii – czystej zabawy słowem wyłuskanym z popkulturowej podszewki 
współczesnej Ameryki, fascynacji trywialnością codziennej egzystencji, gende-
rowej mgławicowości Franka O’Hary, malarskiego liryzmu Jamesa Schuylera 
i surrealistycznej blagi Kennetha Kocha. W ten klimat wpisuje się także okład-
ka tomu: pobodnie jak w książkach wydawanych przez pisarzy własnym prze-
mysłem w radosnych latach 50. i 60. ubiegłego stulecia, stworzył ją sam poeta. 
Ekstrawagancja Breezeway uwidacznia się zwłaszcza w konfrontacji z – jak ją 
nazywa Roger Gilbert – „klarowną elokwencją” (lucid eloquence) wcześniejszych 
książek poety wydanych w ostatniej dekadzie. W tomie Quick Question [Szybkie 
pytanie], który ukazał się w 2012 roku – ale i w poprzedzających go zbiorach 
jak Planisphere [Planisfera] (2009), A Worldly Country [Światowy kraj] (2007) 
czy Where Shall I Wander [Gdzież powędruję] (2005) – można było znaleźć 
garść wierszy z mniejszą czy większą żarliwością powtarzających gesty poezji 
przedstawieniowej. 

Solenność poetyckiej wypowiedzi, którą we wcześniejszych tomach sam 
poeta określał mianem jednorozmiarowego (one-size-fi ts-all) biografi zmu, 
zastępuje dysjunktywna hipertekstualność obrazów niedających się złożyć 
w narracyjną całość. Przypomina ona swoją metonimiczną ostrością Cantos 
Pounda, co dobrze widać w wielu krótkich lirykach, dominujących w tomie, 
jak na przykład „Fontanna na ulicy” [„A Fountain in the Street”]. Jak zauważa 
Dan Chiasson, jedną z najistotniejszych cech najnowszych wierszy Ashbery’ego 
jest to, iż łatwo sobie je wyobrazić jako „pośmiertne” (posthumous): niezwykła 
ostrość przedstawianych detali i zmysłowość, z jaką kunszt poety wydobywa 
piękno z najbardziej trywialnego doświadczenia, sugerują perspektywę elegijną, 
w której podmiot ostatecznie żegna się ze swoim indywidualnym istnieniem. 
W swoim krótkim tekście poświęconym Frankowi O’Harze Morton Feldman, 
jeden z największych amerykańskich kompozytorów XX wieku, dotyka tajemni-
czej relacji między śmiercią i artystyczną twórczością w niezwykle bezpośredni 
sposób: „Artysta tworzy wyłącznie wtedy, gdy jest martwy”. Frenetycznie mie-
niąca się powierzchnia najnowszych wierszy Ashbery’ego jest przeciwieństwem 
klasycystycznego bezruchu, zwiastującego umieranie. Choć nadmiar metonimii 
może też zasłaniać strach przed śmiercią, w łączniku między światem żywych 
i umarłych, jakim jest ostatecznie „Breezeway”, dominuje akceptacja istnienia 
i pisania. Sen? Jawa? Poeta jest gotowy na obie ewentualności… Bryzo, wiej. 

Paweł 
Marcinkiewicz 
 (ur. 1969) jest poetą, amerykanistą, trans-
latologiem i tłumaczem, doktorem ha-
bilitowanym w Instytucie Filologii An-
gielskiej Uniwersytetu Opolskiego, pro-
fesorem nadzwyczajnym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 
Jest autorem kilku monografi i poświę-
conych poezji amerykańskiej, między 
innymi Oni przybyli, żeby wysadzić Ame-
rykę: John Ashbery i dwudziestowieczne 
awangardy amerykańskie (Instytut Mi-
kołowski: Mikołów, 2014). Wydał wiele 
tomów wierszy, spośród których ostatnie 
to Majtki w górę, majtki w dół (Dom Lite-
ratury w Łodzi, seria „Białe kruki, czarne 
owce”: Łódź, 2015) oraz polsko-angielski 
wybór poezji w przekładzie Piotra Flor-
czyka The Day He’s Gone. Poems 1990-
2013 (Spuyten Duyvil: Nowy Jork, 2014). 
Należy do amatorskiego „Klubu Biegacza 
Lupus Oleśnica” i ukończył 21 marato-
nów oraz wiele innych biegów maso-
wych w Polsce i zagranicą.



37

JOHN ASHBERY

Fontanna na ulicy

Ciężarna mrówka okrąża studzienkę ściekową.
Larry Fagin, „Content Is a Glimpse” [„Treść jest przelotnym zobaczeniem”]

Fontanna padła.
Łąki nie są otwarte z powodów, 
które one same znają najlepiej,
gdybyś o to pytał.

Chłodziarka na werandzie lubiła to.
Ale również pani Roosevelt.
Wszyscy byli tacy wspaniali – 
lepszy dostęp, więcej doświadczeń.

Fakt: Kraj Borsuków składa się z paproci
i piór. Rośnie tam dziki ryż. Miejscowi
zbierają go w łodziach, bijąc w kadłub żerdziami,
kiedy to ryż opada i pokrywa pokład.

przeł. Paweł Marcinkiewicz



Bryzo, wiej!

Ktoś powiedział, że potrzebny nam łącznik,
żeby zagłuszyć resztki huraganu Eliasz kuśmicznie.
Niestety, to nie było moje powołanie.
Nie miałem powołania ani niczego, co by je przypominało.
Wiecie, zawsze byłem raczej mało żarliwą rozworą.
Dni przelatują, a ja lecę z nimi.
Bryza opada z pobliskiej wieży,
nie znajduje łącznika, odchodzi
wzdłuż misji w stronę ogromnych, czerwonych okiennic.

Niestety, to nie wszystko.
Są należące do dzieci rzeczy, na które trzeba mieć oko,
jeśli tylko da się znaleźć wymagany kierunek,
i tym podobne.
Powiedziałem, że wszyscy byliśmy jak Homer, ale nie homo,
ale mój głos stopniał w ryku huraganu Edsel.
Musimy wcielać w życie nasze precyzyjne eksperymenty.
Inaczej nie będzie umierania za nikogo,
żadnych szeleszczących nagród.

Pojawił się Batman i mnie spałował.
Nigdy nie mógł się pogodzić z moim widzeniem wszechświata,
z wyjątkiem, wiecie, egzystencjalnych wątków
z czasów pogromców pokoju i więcej.
Poklepał swojego psa, który wabił się Pastor Fido.
Wciąż tyle trzeba było się nauczyć,
a jeszcze większy trzeba było zrobić research. 
Brzmiało to jak żegnaj. Czemu tego jednak
nie zaakceptować? Dziewczynki z misji przyszły lasem
w swoich specjalnych ubrankach. Całych z bitej śmietany i bakławy.
Czy jest gdzieś Batman, który nas dostrzega
i niezwłocznie odwraca wzrok ku – dajmy na to – nowemu katalogowi
albo innemu przekleństwu wyścigowego samochodu,
który wraca do Niego?

przeł. Paweł Marcinkiewicz



Słodki rozgardiasz

Sorry za mój sarong. Wezmę Shirley Temple.
Się rozumie, psze pana. Chce pan do tego zerwać wisienkę?
No jasne. Wisienka jest w gratisie, co nie?
Ściśle mówiąc tak. Niektóre ludzie to lubią,
inne nie za bardzo. Tak, wezmę wisienkę.
Można mi wybaczyć nieznajomość savoir-vivre’u.
W moim podróżnym termosiku poproszę. Się rozumie. 

On nawet mnie nie pamięta.
Był miły, piękny dzień.
Leciał jeden z twoich ulubionych fokstrotów,
te krawaty, które wtedy nosili.
Można było na tym polegać.

O boższ, już 7.30.
Czy to są nasze pojemniki?
Sorry za moją przeszłość, bo – wiesz – 
była cała w jednym kawałku.
Nie mogło to umknąć twojej umknąć twojej uwadze,
choć z tym bym się spierał.
A jak miała wyglądać?
Cóż teraz: sen? Jawa?

przeł. Paweł Marcinkiewicz

John Ashbery 
Jest powszechnie uważany za najwybit-
niejszego żyjącego poetę amerykańskie-
go. Urodzony w 1927 roku w Rochester, 
w stanie Nowy Jork, Ashbery dorastał na 
farmie w pobliżu jeziora Ontario. Jako na-
stolatek marzył, by zostać malarzem, i od 
11 do 15 roku życia brał lekcje malarstwa 
w muzeum sztuki w Rochester. Choć jego 
marzenie się nie spełniło, malarstwo było 
w jego życiu równie ważne jak poezja. Po 
studiach na uniwersytetach w Harvardzie 
i Columbii, przez 10 lat mieszkał we Fran-
cji, gdzie był stypendystą Fulbrighta i pi-
sał na temat sztuki współczesnej do ta-
kich czasopism amerykańskich jak Herald 
Tribune. Po powrocie do Stanów, praco-
wał jako krytyk sztuki, między innymi dla 
Newsweeka. Z nazwiskiem Ashbery’ego 
wiąże się powstanie w późnych latach 
pięćdziesiątych tak zwanej „szkoły nowo-
jorskiej”, nieformalnej grupy poetyckiej, 
do której zalicza się także m.in. Franka 
O’Harę, Kennetha Kocha, Jamesa Schuy-
lera oraz Barbarę Guest. Zaadaptowali 
oni na użytek poezji techniki używane 
uprzednio przez malarzy abstrakcyjnych, 
jak Willem de Kooning i Jackson Pollock. 
Wiersz był dla nich rodzajem dynamicz-
nej, sfragmentaryzowanej i abstrakcyjnej 
kompozycji, która nie niesie żadnego 
tradycyjnie rozumianego przesłania i nie 
może być odczytana alegorycznie. Jak 
twierdzi Ashbery, wiersz jest „zapisem 
tego, co przez cały czas dzieje się w na-
szym umyśle”. 
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JACEK MOLĘDA

akrofobia

Francja, Metz, 1918 – 
mały chłopiec z opowieści mojego dziadka
wspina się po piorunochronie na kościelną wieżę
za chwilę zawiesi francuską fl agę

Polska, kino, 1980 –
trochę większy chłopiec w sowieckim fi lmie 
wspina się po klamrach na fabryczny komin
za moment wypisze imię ukochanej

Wysoki blok, w średnim mieście, 2016 –
młoda matka targa spacerówkę na ósme piętro –
za parę dni skończą remontować windę
klucz zgrzyta w zamku
kółko zahacza o framugę 
dziewczyna wyciąga malucha z wózka
i trzyma roześmianego 
w górze na odrętwiałych rękach –

to mały chłopczyk –
jeszcze nie wiadomo co zrobi 
ale wysoko zajdzie na pewno –
właśnie przed chwilą
na zawsze 
matka pokonała w nim
lęk wysokości 
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Moja prywatna Alaska

spałem jak kłoda
spławiana rzeką czasu
po ryk budzika 
co zepchnął mnie w wodospad –
spadłem na równe nogi
i zanurzyłem się w dzień
z trudem odkrztuszając zalewające płuca
powietrze –

kiedyś spróbowałbym jeszcze wynurzyć się z jawy
łososiem pod prąd
ale ranek na skraju łóżka 
niedźwiedzio rozłożył łapy 
a mnie i tak zabrakło ikry –
więc może tym razem bezpieczniej czmychnąć z nurtem
skoro zimne resztki wilgotnej kołdry 
zeszły jak lawina
a przedświt pierwszy pozastawiał sidła –
chyba rozsądniej po wczorajszych śladach
jak pies w zaprzęgu
z wywalonym jęzorem wrócić do pracy –
a nuż to właśnie dziś wypruję sobie 
żyłę złota…

tak – tej nocy na chwilę poczułem się wolny
znów mi się śniła 
Alaska
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Z NASZYCH MIEJSC

KRZYSZTOF LISOWSKI

Lizbona - Muzeum Gulbenkiana

To prawda, że niekiedy zmierzamy nieświadomie do jednego dzieła, przedmiotu, obrazu. 
Nawet o tym nie wiemy, kiedy poruszamy się ścieżkami powietrza nad rozświetloną rozgwiaz-
dą stolicy na wzgórzach. I potem grudniowy poranek z kolekcją Calouste Gulbenkiana. Wśród 
wielu przednich dzieł to, dostrzeżone na ścianie nagle, jakby płótno rozświetlił, wskazał refl ektor 
o potężnej mocy. Puszczanie baniek czy może Chłopiec puszczający bańki, olej Edouarda Maneta 
z 1867 roku. Co w nim urzeka? Lekkość, zamyślenie, niezwykłość tematu? 

Kilkuletni chłopiec w spranej kurcie, w lewej ręce trzyma porcelanową miskę, w ustach rurka, 
na końcu rurki nabrzmiewa wielka bańka. Tęczuje. Mieści się w niej cały świat. Widać, że rośnie, 
powiększa się szybko, i że zaraz w bezgłośnej eksplozji zniknie. Zostawi w powietrzu mokry ślad.

Chłopiec skupiony na bańce, podziwia jej potężną znikliwość. Wie, że za chwilę może wy-
produkować następną, i następną. Dopóki się nie znudzi. 

Lizbona 
Hotelik przy placu Rossio. Nieumiarkowane ule-

wy, niże, zaokienne hałasy przed świtem – przesuwanie 
żelaznych skrzyń z butelkami po starym bruku. Jakby 
nie wyczerpała się jeszcze cała gwałtowność tego miej-
sca, gdzie kilkaset lat wcześniej, przed wielkim trzę-
sieniem ziemi, na stosach płonęli kacerze, podejrzani 
o czary, Żydzi i wszyscy inni, na których Inkwizycja 
wydała wyroki.

I jedna sytuacja – pożegnanie, które nie zdarzyło 
się nam nigdy wcześniej ani potem, gdy z tego hoteli-
ku wyjechaliśmy nad ranem w sylwestra, zostawiając 
śpiącą córkę, która miała wrócić dopiero koło południa 
do Coimbry na dalsze miesiące studiów. Spała w sze-
rokim łożu, pod ciemnobrązowym kocem w czapce 
świętego Mikołaja na głowie. Na zewnątrz było ciepło, 
+ 14 stopni w ten ostatni dzień roku. Powiewało od 
Tagu. Taksówka spod Teatro Nacional zawiozła nas 
prosto na lotnisko.

Zostawialiśmy ją znów samą na końcu świata, 
ale widać było, że nie boi się niczego.
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Fatima
Spacerowaliśmy tam w południe po wyasfaltowanych ścieżkach objawień, było upalnie. Przy-

wieźliśmy nawet dwie ogromne piniowe szyszki, które do tej pory przypominają tamto miejsce.
Co jakiś czas na ekranie komputera pojawia się zdjęcie, kiedy z zapalonymi dużymi świecami 

– zmierzch zapadł jakiś czas temu i zrobiło się chłodno – uczest-
niczymy w procesji, która rozlewa się wolno, pełznie zakolami 
jak wąż przez wielki plac aż do groty cudu.

Pamiętam hotel – na każdym piętrze w końcu korytarza na-
turalnej wielkości fi gura jakiegoś świętego. Ale teraz przypominam 
sobie to, co najbardziej poruszyło nasz spokój: rozsadzono nas 
przy posiłku przy innych stołach, i odczuliśmy to jak cierpienie. 
Kelnerzy w porę zauważyli swój błąd, i znów siedzieliśmy razem, 
we trójkę, jedząc zupę z tamtejszej kapusty, zagryzając chlebem.



KS. JERZY SZYMIK

Mouraria

Biel i cisza
usiadły razem
na pomauretańskich schodkach.
Jest jasno i biednie,
jest przewiewnie,
jest dobrze.

O czym jest fado? - pytasz.
O niczym wielkim - odpowiadają
z Calcada de Santana, ze stopnia
na którym siadywał Fernando Pessoa.
O niczym wielkim - powtarza echo.
O miłości, po prostu. O tym, że 
przynosi ona małe radości i wielkie
cierpienia. O zgodzie na nieuleczalność
tęsknoty. Fado jest bezwstydnie
sentymentalne, na
szczęście.

Popatrz na rzekę - radzą.
Pomyśl o upływie czasu,
o tym że umrzesz samotny
i o tym, że to niezupełnie prawda.
Nie wstydź się
nielogicznych podszeptów
serca 

xjsz, Lizbona, październik 1996 r.
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Lizbona

Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos.

słowa modlitwy,
której Tajemniczy Anioł uczył Łucję, Hiacyntę i Franciszka,

trójkę pastuszków z Aljustrel, wiosną 1916 roku w Loca do Cabeco,
nieopodal Fatimy 

Czerń i szarość mozaik pod stopami,
róż azalii, słodka czerwień ran.
Zieleń wstęgą soczystą za nami
w roziskrzoną świetlistość Tagu 
przechodzi. Rytm się łamie
w tym mieście tylekroć 
złamanym

Barwy, szmery, zapachy.
Fiolet oliwek, rdzawa łuna dachów, winnic,
granat oczu, brąz skóry, śniadość brwi

Azulejos spękane, bladoniebieskie

Nade mną Anioł. Bez poświaty, bez skrzydeł,
smukłość sama. Napomina, karci,
jak pastuszków zachęca:

Skosztuj Ciała i Krwi
napij się Błękitu

xjsz, Lizbona, październik 1996 r.



BARBARA GRUSZKA-ZYCH

***
czarna Lizbona po czym tak płacze w fado 
po lądzie nieodkrytym po przeznaczeniu ślepym 
które w knajpce nad Tagiem 
cieniem na twarzach przybyszów się kładzie 
te cienie pod oczami bo zbyt krótkie noce 
życie zbyt krótkie żeby pozwolić sobie 
na pójście do łóżka jeśli nie czeka w nim ukochany

***
przyjechałam do Lizbony dowiedzieć się czym jest miłość
a nocą w ciasnej knajpce nad Tagiem zobaczyłam malarza
rysującego w zeszycie sylwetki gości zanim zdążyli się 
zorientować już mieli sobowtórów wszyscy jesteśmy gośćmi 
ale on był tu panem z ciemnymi oczami przenikającymi
nasze koszule aż do duszy pasącej się jak owieczka gdzieś
na dnie łąki daliśmy się mu prowadzić w doliny kartek
wierząc że nie idziemy na rzeź ale życie wieczne 

WIERSZE



***
ten pan który umarł a chwilę wcześniej 
pocieszał mnie że śmierć to nic strasznego
ten znany aktor nieśmiertelny 
na wschodzących przed kinami plakatach
już pochowany na nieboskłonie 
pełnym wielkich gwiazd
za dużo osób żeby za nimi tęsknić
dlatego wymyślono fado
spłacające dług za wszystkich 
których nie stać na łzę

szuflady 
dużo szufl ad Lizbony otwarło się dla mnie
a w nich apaszki dziewczyn leżą czarne na dnie 
tęskniąc za dłońmi mężczyzny który je zdejmował

jeszcze światła po nocy barów i domów fado 
lśniące kostki chodników 
jasnym cieniem sie kładą na wspomnieniu

a w ostatniej szufl adzie 
sama siebie gdzieś kładę
bardzo mocno ściśnięte mam usta

złego słowa nie powiem
wielki śmietnik mam w głowie 
wielkie święto tęsknotę i pustkę
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piosenka 

bo Lizboną kołysze tak jak wielkim żaglowcem
na manowce cię zwodzi to miasto
i Petersburg w nim nie śpi
i Warszawa jak z pieśni
spod czerwonych dachówek wyfruwa
i nie trzeba podróży tylko w ulic chłód duży
wstąpić zstąpić z niziny lub z góry
mewa doda ci blasku a pieśń fado o brzasku
z czarnym światłem latarnia bez blasku
nie pokaże ci drogi tylko otuli nogi 
żebyś nie klął że to zimne miasto 



49

zgubiona

z głową posypaną deszczem 
choć zdmuchnie go wiatr
wielki od oceanu
który kruchym lądem 
kołysze jak łódką 
chodzę po mieście
z ulicami jak struny 
gitary portugalskiej - eu te amo -
drżą neony druty parasoli
stukają cytrynowe tramwaje
toczące się po stole zbocza
jakby chciały wpaść 
wprost do koszyka mojej pamięci 
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MAREK RAPNICKI

ODPOWIEDŹ

tułałeś się od zawsze by zadać pytanie
bijąc w murzyńskie bębny tykając sitaru

odpowiedź przyszła nagle na ustach fadisty
schodospadem Alfamy piętrzy się Lisboa

więc stoisz pod oliwką wiedzy i niewiedzy
przesiąknięty półcieniem przygwożdżony strzałą

jej bełt jest alegria jej grot saudade
nie ma innej miłości jak w echu zza Rzeki
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i nie ma innej rzeki jak ta w której toniesz
i ratuje cię światło znad ramion patrona

wyłowiony paciorek na różańcu fado
milknie serce przebija przywraca ci oddech

dalej jest jak w złym fi lmie zdrowa pomarańcza
do nóg się toczy zwinnie by nakarmić tłumy

Lisboa jest kobietą ty jesteś zdobywca
pokonany na progu pierwszego spojrzenia 
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3/XXX – Czy można zdradzić miasto? Oczywiście, że można! Z innym miastem. Kto bez 
winy, niech rzuci… kafelkiem! Otóż przyszło mi pod koniec liturgicznego roku Marka odwiedzić 
gród mojego drugiego patrona, Antoniego Padewskiego, Lizbonę. Jasne miasto u ujścia Tagu, nie 
wiedzieć czemu nazywanego przez Portugalczyków Tejo (teżu). Jasne jasnością spokoju, wyrozu-
miałości, leciuteńkiego smutku, wypełniającego nawet najweselsze utwory fado, bez którego nie 
ma prawdziwej pełni, ani w sztuce ani w życiu. Biel i krem ścian domów i pałaców jest tam jedynie 
zewnętrznym znakiem otwarcia, wielkiego oddechu, czegoś, co tkwi głębiej i wypływa ze skom-
plikowanych doświadczeń mieszkańców krainy. Lizbona, Lisboa (Liszboa – jak to brzmi!) uwodzi 
przede wszystkim położeniem na kilku wzgórzach, co ma tę dotkliwą a niezbędną do prawdzi-
wego szczęścia konsekwencję, że płaską jak sportowa bieżnia ulicą da się przejść jedynie w Baixa, 
centrum odbudowanym po 1 listopada 1755 roku, dacie straszliwego trzęsienia ziemi. Tak więc 
to, co w Londynie, Paryżu, Rzymie czyniono na zamówienie władców, tutaj zdziałały bezwzględ-
ne siły natury. Coventry, Drezno, Hiroszima. Nie przypominam sobie więcej architektonicznych 
ostańców, które mogłyby konkurować z Monasterio do Carmo, gotycką świątynią klasztoru kar-
melitów, której szare żebrowania wyciągają rozpaczliwie ramiona do przybysza. I do nieba. Na 
znak tamtego nieszczęścia oraz na dowód jakości budowli, która częściowo wytrzymała kataklizm.

Lizbona to Miasto-Które-Oddycha. Nazwa-
łem je tak, wchodząc na kolejne miradouro, punkt 
widokowy, jakich specjaliści naliczyli dziesięć. 
Wchodząc i łapiąc krótki oddech niczym w drodze 
do obozu IV pod Kanczendżangą. Ale powietrza, 
którego w płucach brakuje, zaraz udziela miłosier-
na Lizbona. I każe zapomnieć o zmęczeniu. Bo-
wiem widoki z Zamku, Portas do Sol w Alfamie 
czy najwyżej położonego Miradouro da Senhora do 
Monte w dzielnicy Graça (czyli Łaska) to oczywi-
ste dowody łaskawości miasta, które jakby chciało 
zrekompensować trudy wspinaczki, odsłaniając tak 
dużo z siebie w jednym okamgnieniu. Wrażenie 
da się porównać ze spotkaniem z Wenus Tycjana. 
Albo z którąś z jej prapraprawnuczek, w podobnym 
stroju. Nagle i wszystko. Tylko dla Ciebie. Tak jakby 

całe „Bolero” Ravela albo „So What” Milesa Davisa dało się przesłuchać w minutę! 
Hola, hola. Nie jesteśmy przecież w Portugalii, lecz w Rzymie. Jeśli przez chwilę wędrujemy 

jednak wśród pokrytych kafelkami (azulejos), o ile tylko nie są śnieżnobiałe, kamienic to w in-
tencji, aby rzucić pomost pomiędzy tym wszystkim, co kochane. W pierwszej połowie listopada 
w Lizbonie jest lato, „lato św. Marcina”, jak mówią najwięksi podróżnicy spośród Europejczyków. 

KSIĄŻĘTA SMAKU
(FRAGMENT)

MAREK RAPNICKI
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W jego świetle skrzą się czerwone dachy Graçy i Mourarii, białe zbocza Alfamy, czworokątne 
wieże katedry, fasady kościołów Sâo Domingos oraz Santo António. I o nich tylko jeszcze chcę 
wspomnieć. Kościół Dominikanów, którego początki sięgają 1241 roku i który przetrwał wspo-
mniane trzęsienie ziemi, byłby pewnie jednym z wielu, gdyby nie tragiczny pożar w 1959 roku, 
który strawił dużą część obiektu. Przez kilkanaście lat św. Dominik nie miał w Lizbonie schronie-
nia. Odbudowany strop pomalowano w kolorze miedzi, a naprawdę – w barwach płomieni, które 
tutaj szalały. Na jego tle ściany, podtrzymujące strop półkolumny, obramowania bocznych ołtarzy, 
zszarzałe i złuszczone od temperatury, sprawiają wrażenie naturalnego materiału, w którym mo-
carz-maniak wykuł grotę na mieszkanie dla swojego Boga. Wszystko mówi nam tu o przetrwa-
niu. O próbie ognia, o chrzcie w płomieniach. Ociągając się, wychodzisz, towarzyszu pancerny, na 
placyk zalany słońcem, a przed sobą masz wielką pochyłą pinię, rosnącą na tle zgrabnego pałacu. 
Też w kolorze płomieni.

*
Kiedy tam stoisz, niczym na pulsującym splocie 

słonecznym kochanki-Ziemi, i południowe świat-
ło liże Ci kark, masz po lewej pierś Chiado i Bairro 
Alto a po prawej, większą, z Sâo Jorge i Alfamą. Szy-
ja Avenida da Liberdade prowadzi zieloną wstęgą 
hen, za wzgórza. Pytasz, gdzie reszta tej piękności. 
A ja Ci odpowiadam, że o tym to już w innej książ-
ce. A gdyby niechcący moje słowa obudziły palącą 
żądzę poznania, jest piękne wydawnictwo, która 
wyjaśni wiele. Marcin Kydryński uznał Lizbonę za 
swoją drugą ojczyznę i poświęcił jej tom tekstów oraz 
zdjęć, który podniesie – jak Cię znam - temperaturę 
o kilka stopni. Syn Pana Lucjana świetnie, chwilami 
porywająco, mówi, ale jeszcze lepiej pisze, więc są 
tam fragmenty zapierające dech, wprost wysyłające 
Cię na sygnale po tani bilet lotniczy. Wpisując nam 
do książki „Lizbona. Muzyka moich ulic” słowa 
„…pięknej Lizbony w listopadzie”, nie wiedział, że 
wiarygodnie przepowiada nieodległą przyszłość… 

W Alfamie, pod samym Zamkiem, kupiłem koszulkę z charakterystycznym portretem (w 
kapeluszu) Fernando Pessoi. Kupiłem ją dla umieszczonych na niej słów: Człowiek jest wielkości 
swojego marzenia. Zastanawiam się właśnie, czy to nie najtrafniejsze motto dla mojej książki, je-
śli nie dla każdego porywu ludzkiego ducha, który pragnie wyjść poza pejzaż swojego podwórka.

*
„Ofi cjalnym” patronem Lizbony jest św. Wincenty, jego przybytek dumnie góruje nad ho-

ryzontem miasta widzianego z placu Santa Luzia, kiedy pijemy kawę, dosłownie spętani darem, 
który podają nam oczy. Ale ukochanym opiekunem stolicy Portugalii jest św. Antoni Padewski, 
którego podobizny znajdziesz w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Kto kiedy zastanawiał 
się, gdzież to urodził się Padewczyk. A jego dom stał właśnie tu, przy katedrze Sé. Tam w 1195 
roku urodził się Fernando de Bulhôes, który na studiach w Coimbrze, wstąpiwszy do klasztoru 
franciszkanów, przyjął imię Antoni. Był wielkim żarliwym i elokwentnym kaznodzieją, autorem 
powszechnie słuchanych i zamawianych kazań. Działał w Maroku i w Forli, w Tuluzie i Monpellier. 
Zmarł w Padwie, a po roku został ogłoszony świętym w najkrótszym procesie kanonizacyjnym. 
Trudno zliczyć sfery, których jest patronem. Od dnia odwiedzin w Igreja de Santo António i chwili 
ciszy w podziemnej krypcie, według tradycji łączonej z jego rodzinnym domem 12 listopada 2015, 
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wiem, że jest patronem rzeczy zaginionych i spraw beznadziejnych. Było tak. Po południu, zmie-
niając karty pamięci w aparacie, straciłem kontakt z tą pełną zdjęć, ale ową bolesną świadomość 
zyskałem już w domu, pod wieczór. Z mocnym postanowieniem znalezienia tego przedmiotu 
o wymiarach 2x1,5 cm, więcej, z wiarą, że Pan Bóg nie może mnie ukarać utratą mojej protezy 
pamięci, zawierającej ze sześćset zdjęć, ruszyłem z Jadzią do Alfamy. Marta, ukochana siostrzenica, 
posługując się portugalskim jak polskim (co zawsze będzie budziło moje zdumienie!), napisała 
nam krótki liścik w języku Amalii Rodrigues. Zrobiła to z tej prostej przyczyny, że kulinarna star-
szyzna w lokalach nie ma pojęcia o językach obcych. Na placu przed restauracją, w której jedli-
śmy obiad, nikt nie słyszał o mojej zgubie. Ale kiedy po kilku chwilach poszukiwań na lizbońskim 
bruku, pokazałem karteczkę pracownicom lokalu, śliczna kelnerka sięgnęła dłonią na półkę i z 
uśmiechem i westchnieniem ulgi podała mi kartę lexar. Ucałowałem w rękę moją wybawicielkę 
i zakręciło mi się w głowie. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, jedyne co potrafi łem uczynić, to opaść 
na ławkę i zapłakać. – Gupi wariat – zawyrokowała porozumiewawczo Jadzia. Ona też pierwsza 
zauważyła, że w moją stronę idzie kot, zadbany buras, który po chwili wskoczył mi na kolana i uło-
żył się do snu. – Przyszedł do Ciebie św. Antoni – dodała. Czułem ogromną ulgę i wdzięczność, 
nawet wydawało mi się, że z takich dotkliwych drobiazgów można utkać szczęście albo tylko jego 
jedynie tu osiągalną cząstkę. Alfama przebierała się do nocnych popisów. Wracaliśmy do metra, 
aby z drugiej strony wzgórza pić wino pod koncert fado, świętować przyjaźń polsko-portugalską. 

Roma, wybacz! Już wracam.
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BARTŁOMIEJ ADAMSKI

Jeżeli do tego pociągu nie wskoczę...

Jeżeli do tego pociągu nie wskoczę 
Na zawsze zostanę na widmowej stacji 
Tam gdzie czas źdźbło ludzkie zaplata w warkocze 

Pijany pejzażem na stopniach zatańczę 
Namiętność mnie strawi czy trwoga banicji 
Jeżeli do tego pociągu dziś wskoczę 

Gdybym jednak wrócił i bezpieczny poszedł 
Do świątyni domu twierdzy hipokryzji 
Tam gdzie czas źdźbło ludzkie zaplata w warkocze 

Czy wtedy się skażę na gorzką tęsknotę 
Gdy idąc nie zmienię na krok swej pozycji 
Jeżeli do tego pociągu nie wskoczę 

Co skałą jest we mnie jednocześnie ciecze 
Bo chwiejnej konstrukcji siła w transformacji 
Nic że czas źdźbło ludzkie zaplata w warkocze 

Choć we mgle się gubi ja z drogi nie zboczę 
Choć wcale niepewny bożej abolicji 
Niechybnie do tego pociągu dziś wskoczę 
I źdźbło czasu w swoje zaplotę warkocze
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* * *

wyczekujące milczenie
ukryte jeszcze w mroku
wypatruje pierwszego światła
będzie jak zwykle niewyraźne
jakby to co wkrótce miało nadejść
było jeszcze niepewne 
chwilę potem tak bardzo po cichu
zaczynają wyłaniać się pierwsze kształty
rozmyte otulone mgłą i masą dziwnych skojarzeń
powyżej z ciemności uwalnia się głęboka purpura
przechodząca w coraz lżejszy błękit
poniżej zaczyna dojrzewać coraz bardziej wyrazista zieleń
wszystko zaczyna być już widzialne coraz pewniejsze siebie 
dzień codziennie się powtarza
za każdym razem tak niepowtarzalnie
zawsze zaczynając od szarości 
bez niej żaden kolor
nie nabrałby znaczenia

MAREK PRZYBYŁA
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* * *

Bóg na chwilę
spuścił wzrok
ze swej ulubionej planety
dla Niego chwila
to dość szerokie pojęcie
kiedy spojrzał na nią znowu
jej błękit nie był już taki czysty
a biel zupełnie poszarzała
wyciągnął w jej kierunku
swą uzdrawiającą dłoń
ale tam już niczego nie było
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KUŹNIA PRZEKŁADU

JAN ZAHRADNÍČEK

W kolejnej KUŹNI PRZEKŁADU studentów profilu czeskiego filologii słowiań-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu znajdujemy wybór 

przekładów poezji.
Sięgnęliśmy tu po utwory o podobnych nastroju i po autorów o pokrewnej wraż-

liwości. Są to twórcy z kręgu, jak określa się w Czechach, literatury katolickiej. 
Jan Zahradníček prezentowany już w AP w tłumaczeniu Andrzeja Babuchowskie-
go i dwaj księża, niepokorny Jakub Deml i František Daniel Merth. Kuźnię uzupeł-
niają Josef Kainar, egzystencjalista spod znaku Grupy 42. Zachęcam do lektury!

Joanna Maksym-Benczew
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Jan Zahradníček

Urodził się w 1905 roku w Mastníku, a zmarł 
w 1960 w Včatínie.
Należy do najwybitniejszych i najtragiczniejszych 
postaci czeskiej poezji. Pochodził z ubogiej wielo-
dzietnej rodziny. Skończył gimnazjum w Třebíču, 
później studiował literaturę i komparatystykę na 
Uniwersytecie Karola w Pradze. Pracował jako 
lektor w wydawnictwie, tłumaczył, pisał wiersze, 
eseje i publicystykę. Od 1938 do 1948 roku był re-
daktorem znaczącego pisma „Akord”. W czerwcu 
1951 r. został aresztowany przez aparat bezpie-
czeństwa Czechosłowackiej Republiki Socjali-
stycznej i skazany na 9 lat więzienia w procesie 
intelektualistów katolickich za działalność anty-
socjalistyczną i „propagowanie najbardziej reak-
cyjnych poglądów Watykanu”. Zmarł kilka mie-
sięcy po warunkowym zwolnieniu w 1960 r. na 
skutek pobytu w więzieniu. W roku 1966 został 
pośmiertnie zrehabilitowany.
Zadebiutował zbiorem poezji Pokušení smrti („Po-
kusa śmierci” 1930). Świadectwem jego zdecy-
dowania, wiary i  uczuć są wiersze wojenne za-
warte w tomach Korouhve („Chorągwie” 1940), 
Pod bičem milostným („Pod batem miłosnym” 
1944), Svatý Václav („Święty Wacław” 1946) oraz 
Stará zeme („Stara ziemia” 1946), a szczególnie zaś 
szczytowe utwory La Saletta (1947) i  Znamení 
moci („Znamię mocy” 1950) oraz ich liryczne 
dopełnienie Rouška Veroničina („Chusta Wero-
niki” 1949). Zahradníček jest autorem licznych 
tłumaczeń - Hölderlina, Rilkego, Georga, Billin-
gera, Norwida, T. Manna, Dörfl era i innych. Pisał 
również dziennik, publicystykę, eseje i utwory 
dla dzieci. 
Opracowała: Barbara Rduch

Przestrzeń

Gdybym był drzewem
miast swych lekkomyślnych dróg
jak krzyk rozpięty między niebem, ziemią,

Gdybym był wiatrem,
bardziej bez domu, jeszcze więcej niż teraz

Gdybym był deszczem,
i piłaby ze mnie ciemność ust niezliczonych

Gdybym był ptakiem,
miałbym dwa skrzydła, dla świętego niepokoju swego.

W kwietniu

Między przeszłością złotą a purpurową
a nieskończoną pustką
przyszłości, której barw nadal brakuje,
zatrzymam się z bezkresną ciszą

abym słyszał jak z lepkiej nocy tej
liść za liściem do otwarcia dojrzewa
a ptaki niecierpliwie czekają śpiewu
w zachwycie poranka pewność tak wątpliwa.

Abym usłyszał dźwięk przyszłością odlany
i szloch, gdzież martwi w korzeniach uwięzieni
znów by chcieli w świetle wiosny przemówić
a przecież nadal zostają utajeni

Między przeszłością złotą a purpurową
a nieskończoną pustką
przyszłości, której barw nadal brakuje,
o zatrzymajcie się z bezkresną ciszą!
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Zapachy

Teraz wiatr w ogrodach wstydzi się i tonie
i nie śpiewają ptaki, przez zmierzch i grzech
rozpuszczają się słodkie drżące nocne wonie
i z ciszą zmieszane są w głosach ech

A przez nas przepływają obłoki i ptaki
jak byśmy kości nie mieli wcale
czegoś kształt w ciemnościach nie widać już jaki
jak w zarysie nasze żale

A włosy jej pragnienia me nasycały
odeszła w środku rozpoczętej gry
bolesne pomyłki żniwem mym się stały
i ból gdy to już nie my

I tylko woń a z nią wygasłe uczucia
i wieczna kraina już mnie nie obdarzy
gdzie nad pąkami na krok od otwarcia
odlatują ptaki trzy i trzy

Są wonie które wieczór okalają
i całe rozedrgane człowiecze serce 
i w mrok i w zmysły czarnym deszczem napływają
przez me usta na świt czekające w poniewierce

Są wonie w których cieniu drżymy
wszystko przemieniwszy w jeden szloch
i w nierzeczywistości swych marzeń śnimy
obróceni w pył i proch

Są wonie podobne do rdzy i soli
i na różach nam leżą jak czarne strupy mszyc
i wonie pamiętające tak że aż boli
rozpaczliwie rozpływają się w nic

I wieją wonie z zaświatów i głębi
te wonie dalekie i wonie wzdłuż rzek
ten zapach zmierzchu i zapach śmierci
na łożach chorych zamiast poduszek

I woń a z nią wygasłe uczucia
i wieczna kraina już mnie nie obdarzy
gdzie nad pąkami na krok od otwarcia
odlatują ptaki trzy i trzy

Tłumaczyli:
Sabina Kuczera, Marcelina Kurp, 

Krystyna Mann, 
Katarzyna Mierzwa, 

Anna Pieprzak, 
Małgorzata Szajthauer, 

Piotr Jeziorski
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FRANTIŠEK DANIEL MERTH

LISTOPAD 

List padá dolů a vzhůru stoupá dým 
Koldokola dálky. Léta se vracejí 
V studené barvě jim květy. Zbytek hostiny 

Déšť padá dolů a vzhůru stoupá dým 
Koldokola mlha. Hroby se vracejí 
Teď nic jim nestíní 

Rybník je prázdný. Vodník spí 
A hlína oranic zvonice pokání 
Jen kdesi daleko ve vsi křídlovka zavýskla si 

List padá dolů a vzhůru z ohňů dým 
Koldokola v stožárech dálky se vracejí 
V studenu letí vrána. Zbytek hostiny 

Déšť padá dolů a vzhůru z mlhy dým 
Koldokola chlad. Jen hřbitovy v jásot se vracejí 
A s krůpějí slunce na štítu statku chocholouš zavýskl si 
(Sedm písní, 1976s, 1994)

LISTOPAD

Liść pada w dół a w górę wznosi się dym
Wkoło dokoła dali. Lata powracają
W zimnej barwie kwiatów. Resztki uczty

Deszcz pada w dół a w górę wznosi się dym
Wkoło dokoła mgła. Groby powracają
Teraz nic ich przesłania

Pusty staw. Wodnik śpi
A garść ziemi odkupi winy
Tylko gdzieś daleko we wsi kniejówka odezwała się

Liść pada w dół a w górę z ognia dym
Wkoło dokoła w masztach dali powracają
W chłodzie leci wrona. Resztki uczty

Deszcz pada w dół a w górę z mgły dym
Wkoło dokoła chłód. Tylko cmentarze w okrzyku powracają
A w promieniach słońca na szczycie zagrody dzierlatka odezwała się

Tłumaczyły: Sabina Kuczera, Marcelina Kurp, Krystyna 
Mann, Katarzyna Mierzwa, Anna Pieprzak

František Daniel 
Merth 

Urodził się w roku 1915 w miejscowo-
ści Jindřichův Hradec, a zmarł w 1995 
w Strašínie. Był księdzem katolickim, 
poetą i prozaikiem. W  roku 1948 zo-
stał aresztowany podczas spowiada-
nia i był w więzieniu aż do roku 1953. 
Publikować mógł dopiero od roku 
1966, ale już po inwazji wojsk Ukła-
du Warszawskiego na Czechosłowa-
cję w roku 1968 ponownie znalazł się 
na indeksie. Jego utworu wychodziły 
zatem jedynie w drugim obiegu wy-
dawniczym. W roku 1995 tuż przed 
śmiercią został laureatem prestiżowej 
czeskiej nagrody w dziedzinie poezji 
Nagrody Jana Zahradníčka. Do koń-
ca życia pełnił posługę kapłańską jako 
proboszcz trzech parafi i jednocześnie. 
Poezja Mertha czerpie między innymi 
z  krajobrazu Šumavy. Nawiązuje do 
symbolizmu, dekadentyzmu. Twórca 
konstruuje skomplikowane metafory 
i neologizmy, jego wiersze bywają in-
telektualnym wyzwaniem. 
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IVAN DIVIŠ

KDE BYL V TÉ CHVÍLI BŮH – 

proč nezasáhl? 
Lze ovšem namítnout, že zasahovat nemínil, 
on který má na starosti celý vesmír... 
Nechápu... 
Čeho se mohu nadít já, člověk bez velikých zásluh, 
čím se vykázat? Chci ke Kristu, 
ne k tam tomu. 

20. IX. 1996 
(Verše starého muže, 1992-98, 1998)

GDZIE WTEDY BYŁ BÓG? -

dlaczego wkroczył?
Należy jednak zauważyć, że wkraczać nie zamierzał,
on który ma na głowie cały wszechświat…
Nie rozumiem…
Do czego przydać się mogę ja, człowiek bez wielkich zasług,
czym się wykazać? Chcę do Chrystusa,
nie do tego, nie tam. 

20. IX. 1996

Tłumaczyły: Sabina Kuczera, Marcelina 
Kurp, Krystyna Mann, Katarzyna Mierzwa, 

Anna Pieprzak

Ivan Diviš 

Urodził się w  roku 1924, a  zmarł 
w 1999 w Pradze. Był czeskim poetą 
i prozaikiem. W czasie wojny był aresz-
towany i więziony. Studiował na Uni-
wersytecie Karola. Do lat 60-tych był 
związany z komunistami, ale w roku 
1964 przyjął chrzest i przystąpił do 
kościoła katolickiego. Po inwazji wojsk 
Układu Warszawskiego na Czecho-
słowację wyemigrował do Niemiec, 
mieszkał w Monachium i był redak-
torem czeskiej rozgłośni Radia Wolna 
Europa. Po roku 1989 powrócił do oj-
czyzny, do Pragi. Zmarł 10 lat później 
na skutek nieszczęśliwego upadku. 
Jego poezja wyróżnia się głęboką meta-
fi zyką, zadawaniem pytań o wiarę, sens 
istnienia, wątpliwości. Powracające 
motywy oscylują wokół Boga, historii, 
pasji czy ojczyzny. 
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JAKUB DEML

PO ZÁPADU 

Bělost žita den před kosením, 
pod nebem tmavým, tupě rozžhaveným – 
ó hrůzo roditelky náhle zsinalé! 
Stromy za tohoto večera, ustrašeného 
třesením světla na vodách a na nebi 
a ve zracích, 
jsou stíny otrávených milencův, promítnuté 
s děsnou pravdivostí 
na stěnu Nekonečna. 

(První světla, 1907) 

PO ZMIERZCHU

Biel żyta dzień przed żniwem,
pod niebem ciemnym rozżarzonym -
o grozo rodzicielki nagle zgasłej!
Drzewa tegoż wieczora przerażonego 
drżeniem światła na wodzie i na niebie 
i w spojrzeniach,
są cienie wytrutych kochanków, objawione 
z okrutną prawdziwością
na ścianie Nieskończoności.

Tłumaczyły: Sabina Kuczera, Marcelina Kurp, 
Krystyna Mann, Katarzyna Mierzwa, Anna Pieprzak

Jakub Deml 

Urodził się w 1878 roku w Tasovie, a zmarł w 1961 
w Třebiču. Czeski poeta, prozaik i tłumacz. Był 
księdzem katolickim, ukończył seminarium du-
chowne w Brnie i został wyświęcony w roku 1902. 
Rolę księdza rozumiał dość niekonwencjonalnie, 
co odbiło się na jego twórczości i życiu. Ważną 
rolę w życiu Demla odegrały kobiety: Eliška We-
isenbergová, Pavla Kytlicová, Katarzyna Sporck – 
córka hrabiego Gustava Sweerts-Sporcka z Kuksu 
i nieszczęśliwa miłość pisarza, która wpłynęła na 
kształt jego bodaj najwybitniejszego utworu, Za-
pomenuté světlo („Zapomniane światło” 1934) oraz 
Maria Rosa Junová, która zrezygnowała dla niego 
ze studiów, aby przez 24 lata prowadzić mu dom. 
Pochodził z rodziny rolnika i wiejskiego kupca. 
Śmierć małej siostrzyczki Matylki i znajomość 
z wielkim symbolistą Otokarem Březiną to naj-
ważniejsze wydarzenia jego lat chłopięcych. Przez 
większość życia mieszkał w rodzinnym Tasovie na 
Morawach. Przeważającą część swych dzieł pub-
likował własnym sumptem. W latach 30. w jego 
twórczości pojawiły się wątki antysemickie oraz 
krytyka demokracji czasów Masaryka. Po II woj-
nie światowej tylko dzięki interwencji Vítězslava 
Nezvala uniknął więzienia. Po roku 1948 objęty 
był całkowitym zakazem publikacji. Deml stał się 
kultowym autorem w środowisku czekiego under-
groundu, czeskich twórców orientacji chrześcijań-
skiej i wszelkich czeskich artystów niezależnych, 
nonkonformistycznych i poszukujących. Liczne 
wiersze, poematy i opowiadania wpisują się w wi-
zjonerski, oniryczny nurt pisarstwa. W prozie 
pojawia się całe spektrum nastrojów, od rozpa-
czy, zwątpienia i chwytającej za gardło grozy, po 
głęboką ufność religijną i franciszkańską miłość 
do całego stworzenia. Demla umieszcza się w ka-
tolickim nurcie literatury czeskiej, ale także uznaje 
się go za prekursora nadrealizmu i przedstawiciela 
ekspresjonizmu. 
Opracowała: Barbara Rduch
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JOSEF KAINAR 

Josef Kainar

urodził się roku1917 w i Přerovie, 
a zmarł w 1971 w Dobříšu. Czeski 
poeta, dramaturg i tłumacz.
Był synem i wnukiem kolejarza. W cza-
sie wojny na życie zarabiał jako kole-
jarz, pracownik tartaku oraz gitarzysta 
i skrzypek w orkiestrze rozrywkowej. 
Próbował też sił w plastyce i fotografi i. 
W latach 1945-1947 pracował w redak-
cji brneńskiego dziennika „Rovnost”, 
z którym współpracował także póź-
niej jako publicysta. W 1956 r. przyjął 
funkcję prezesa zarządu nowo tworzo-
nego Związku Pisarzy, śmierć jednak 
nie pozwoliła mu już objąć tej funkcji. 
Był członkiem artystycznej Grupy 42 
i grupy literackiej Ohnice. 
W swojej poezji nawiązywał do eg-
zystencjalizmu. Pierwszy wiersz na-
pisał już w roku 1924. Jego dzieła to 
m.in. tom Dvůr a jiné básně (Podwó-
rze i inne wiersze), Nové mýty (Nowe 
mity), Osudy (Losy) oraz, niestety, 
typowo socrealistyczne zbiory: Ve-
liká láska (Wielka miłość) i Český sen 
(Czeski sen). W latach sześćdziesią-
tych ukazały się Lazar a píseň (Łazarz 
i pieśń), Moje blues (Mój blues) oraz 
tom Miss Otis lituje... (Miss Otis żału-
je...). Pośmiertnie wyszedł tom Včela 
na sněhu (Pszczoła na śniegu). Ponad-
to Kainar tłumaczył poezję rosyjską 
i niemiecką oraz wydał kilka książek 
adresowanych do czytelnika dziecięce-
go. Jest również autorem utworów dra-
matycznych, przeważnie o wymowie 
satyrycznej. Jako artysta zajmował się 
też fotografi ą, muzyką, przede wszyst-
kim jazzem oraz pracą ilustratorską. 
Opracowała: Michaela Piszczan

LIST 

Ta nejlehčí a nejkrásnější dýka 
vypadla z rukou podzimu. 
Na hrotu 
dvě kapky krve. 

Takovou chtěl bych napsat jednou báseň. 
Aby se, břitká, nesla tiše k zemi 
a aby měla na hrotu 
dvě kapky krve. 

Mé nebo cizí, 
na tom nesejde. 

(Člověka hořce mám rád, 1959)

LIST

Ten najlżejszy i najpiękniejszy sztylet
wypadł z rąk jesieni
Na ostrzu 
dwie krople krwi

Taką poezję chciałbym napisać
Aby niczym brzytwa zacięła cicho ziemię
i aby miała na ostrzu
dwie krople krwi

Moje czy obce
cokolwiek zabrzmi.

Tłumaczyły: Sabina Kuczera, 
Marcelina Kurp, Krystyna Mann, 

Katarzyna Mierzwa, Anna Pieprzak
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ANERI W WENECJI

Z ZIEMI POLSKIEJ DO WŁOSKIEJ

KATARZYNA KWIOTEK

Dzień był cichy i spokojny. Równomierny, niemal niezauważalny rytm uderzających o brzeg fal, 
współgrał ze światłem, rozkładającym po pościeli wody swój blask. Miłość to wygrana na loterii, 

której dostępują tylko szczęśliwcy. To coś, co zdarza się na kartach powieści, ale w życiu przytrafi a 
się nielicznym wybrańcom. Irena i Wojciech Weissowie należeli do grona szczęśliwców, a Wene-
cja stała się doskonałą scenografi ą do rozgrywającego się spektaklu miłości. Był rok 1913, kiedy 
Aneri Irena Weissowa namalowała Plażę na Lido, odpoczywając z poślubionym pięć lat wcześniej 
mężem we wrześniu w Wenecji. To niezwykłe miejsce, które pokochali już lord Byron i Tomasz 
Mann, stało się jednym z ulubionych tematów w sztuce jej męża. Weiss obrazował Wenecję, tworząc 
liczne szkice, akwarele, obrazy olejne, grafi ki, fotografi e. W obrazie Plaża na Lido obniżona linia 
horyzontu staje się niewielkim, barwnym szmerem między wodą a niebem. Woda kreśli swoistą 

cezurę, wyraziście kształtując kompozycję i z animuszem wdzierając 
się w złociste, iskrzące się piaski. Jasna, świetlana tonacja barwna, 
pozbawiona ostentacyjnego blichtru, a jednak wyrafi nowana, jest 
wdzięczna, słodka, la dolce - jak mawiają Włosi. Czy można wyob-
razić sobie piękniejsze miejsce dla młodego małżeństwa artystów, 
przemierzających Italię w poszukiwaniu piękna i wytchnienia?

Zagłębione w arkanach laguny łodzie ukazuje Irena Weisso-
wa w innym obrazie z tego samego roku - Wenecja. Dogana. Ane-
ri, niczym nowicjusz w śródziemnomorskiej enklawie, obserwuje 
ów mglisty spektakl oparów światła i cienia, umieszczając w swo-
ich obrazach ogromną dozę emocjonalnego bagażu. Jej dzieł nie 
da się postrzegać bez zrozumienia jej delikatności, wrażliwości, 
uczuciowości. Perłowoszare i błękitne akordy barw wybrzmiewają 
wyraźnie, ale z dużą subtelnością, niczym echo. Równocześnie jest 
to malarstwo jakże nowoczesne, wymowne w prostocie środków 

Aneri Irena Weissowa, Plaża na Lido, 1913, 
olej na płótnie, Fundacja Muzeum 

Wojciecha Weissa, depozyt
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wyrazu, ascetyzmie wybranych motywów, klarowności kompozycji, 
będąc esencją minimalizmu.

Atencji wymaga jednak nie tylko brzeg, bachanalie fal i gondoli, 
ale i okolice Placu św. Marka, ukazane impetuoso w obrazie Wenecja. 
Piazzetta. Wydawać by się mogło, że malowane z nieokiełznaną pasją, 
dynamicznie, szkicowo, w uproszczony sposób postacie i gwar tej sce-
ny przypominają Aneri powrót do zabawy, do dzieciństwa - osobliwe 
redire ad nuces. Jednocześnie owa arlekinada postaci na placu staje się 
zabawą formą i kolorem – to lekko stłumionym, to znów soczystym, 
w akompaniamencie rozwiewanych ciepłym podmuchem, niczym de-
likatna walansjenka, chmur.

Właśnie owej nieobojętności na piękno chwili i jej ulotność uczył 
ją Wojciech Weiss – nauczyciel i mąż. Bo czy p a t r z e n i a  można 
się tak naprawdę nauczyć? Weiss, na którego prywatne lekcje trafi ła właściwie przez przypadek, 
stał się jej mistrzem, Pigmalionem. Po nauce w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, urodzona 
w zamożnej łódzkiej rodzinie Irena Silberberg, trafi ła w 1907 roku do Krakowa, i po nieudanych 
próbach zapisania się na lekcje do Józefa Mehoff era i Jacka Malczewskiego, trafi ła na Kanoniczą, 
do pracowni Weissa. Nie planując tego, stała się bohaterką szczęśliwego przypadku, który na za-
wsze zmieni jej życie. Życie nie tylko jej, ale i Wojciecha Weissa. 

Choć weneckie pejzaże Aneri Ireny Weissowej nie są 
nowatorskie pod względem formy, ani tak wszechstronne 
i liczne jak prace jej męża, mają w sobie wyjątkową poetykę, 
stanowiącą połączenie wrażliwości i czułości. Jest w jej pej-
zażach un je ne sais quoi - pewna nieuchwytność. Weissowa 
zrezygnowała z eksperymentów formalnych, a jednak udało 
się jej przekroczyć granicę między rzeczywistością a światem 
nierealnym, wyimaginowanym, kreacją a rejestracją. To jej 
interpretacja weneckich krajobrazów, przefi ltrowana przez 
estetyczną wrażliwość, intuicję. To niczym utwór muzyczny, 
który każdy zinterpretuje i zagra inaczej. Aneri, podobnie 
jak jej mąż, pobierała lekcje gry na skrzypcach. Czy również 
w jej przypadku muzyczna wrażliwość mogła mieć jakiś 
wpływ na jej malarstwo, na jej postrzeganie rzeczywistości, 
zwłaszcza natury? Nie jest to wykluczone, wszak wrażliwość 
muzyczna w przypadku wielu artystów potrafi ła poruszyć 
ich najczulsze struny, co przekładało się na ich malarstwo. 
Owo zatarcie granicy między realizmem a fantazją, spowi-
te kostiumem prostoty środków, wydaje się jednym z cen-

niejszych elementów, które wniosła w polską sztukę początku wieku Irena Weissowa. Aneri jest 
poetką nastrojowych niuansów, wyrafi nowanych półcieni, gry iluzji z prawdą. Tylko osoba o nie-
przeciętnej wrażliwości i talencie, potrafi ąca prawdziwie kochać, mogła tak malować, przelewając 
w wysublimowany sposób najpiękniejsze lata swej młodości na płótno.

Autorka oraz redakcja składają serdeczne podziękowania prezesowi 
Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa, wnuczce artysty, pani Zofii Weiss-Nowina 

Konopce za życzliwość, pomoc oraz udostępnienie reprodukcji obrazów 
Aneri Ireny Weissowej.

Aneri Irena Weissowa, Wenecja. Dogana, 1913, 
olej na płótnie, Fundacja Muzeum 

Wojciecha Weissa, depozyt

Aneri Irena Weissowa, Wenecja. 
Piazetta, 1913, olej na płótnie, 

Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, 
depozyt
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GRAŻYNA CZOGAŁA DELL’AQUILA

Długo przyszło mi czekać na tę wystawę - od dnia, gdy zwiedza-
jąc paryskie Centre Pompidou, zanotowałam na odwrocie biletu 

wstępu egzotycznie brzmiące imię Balthus, upłynęło dwanaście lat. 
Pamiętam dokładnie chwilę konsternacji, gdy wsród dwudziesto-
wiecznych płócien dostrzegłam obrazy zdecydowanie nie pasujące 
do wiekszości ekspozycji: wnętrza o tradycyjnej perspektywie, reali-
styczne studia postaci... Te obrazy nie mogły należeć do XX wieku! 
Matowa i chropawa powierzchnia malowideł podsyciła mą ciekawość 
i zmusiła do podejścia bliżej ku pierwszemu z nich, by przyjrzeć się 
oryginalnej matowej technice. Z trudnością powstrzymałam odruch 
wyciągnięcia ręki w stronę powierzchni obiecującej szorstką piesz-
czotę reliktu z przeszłości, antycznego wykopaliska. Malowidła przy-
pominały freski della Franceschi, Masaccia czy Martiniego. Najsilniej 
podziałało na mnie płótno o tytule „La Phalenne” („ćma”): wyrwana 
ze snu młodziutka lunatyczka unosząca się na palcach stóp, lewitująca 
niemal w geście polowania na przezroczystego motyla. Łóże nakryte 
ciężkimi tkaninami i mleczne światło lampy naft owej. Archaiczna 
technika, subtelne barwy i oniryczna treść wessały mnie w hipno-

tyczną atmosferę obrazu. Teleportacja na ułamek sekundy wydała mi się rzeczwistością. Wybudził 
mnie głos małżonka, towarzyszącego mi w zwiedzaniu. Rzut oka w stronę didaskalii nie zapalił, 
niestety, w mojej głowie żadnej żarówki, ale wykrzesał iskrę, która zapoczątkowała powolny i pe-
łen niespodzianek proces oswajania „Kocura”. Ten nieofi cjalny pseudonim narzucił mi się już po 
przejrzeniu pierwszych katalogów wystaw, przeczytaniu pierwszych wywiadów i biografi i. Sam 
Balthus na pierwszym autoportrecie podpisuje się właśnie „H. M. Th e King of Cats” („Jego Wy-
sokość Król Kotów”). Pozostanie wierny temu zawołaniu przez całą długą i bogatą drogę twórczą. 

Barwne życie „Króla Kotów” było sceną teatralną, którą początkowo los, a potem sam pro-
tagonista, zapełniał nietuzinkowymi postaciami, mitami, kontrowersyjnymi dziełami, tajemni-
czymi obrzędami.

Balthasar Klossowski de Rola przyszedł na świat w wyjątkowym dniu - 29 lutego1908, w Pa-
ryżu, w rodzinie oscylującej wokół kulturalnej śmietanki ówczesnej stolicy sztuki. Wywodzący 
się z polskiej szlachty ojciec Erich był krytykiem sztuki, malarzem i scenografem; matka Elisabeth 
Dorotea Spiro, o artystycznych i literackich zamiłowaniach, pochodziła z Wrocławia. Małżeństwo 
rodziców, zmuszonych do emigracyjnej tułaczki, rozsypie się w 1917 roku, ale wkrótce matka, 
bardziej znana pod imieniem Baladine, wprowadzi w życie Baltusza (tak nazywany był w dzieciń-
stwie) postać absolutnie kluczową dla rozwoju osobowości i kariery artystycznej syna – od roku 
1920 jej towarzyszem i protektorem jej synów (starszy syn ma na imię Pierre) zostaje Rainer Maria 
Rilke. Poeta wcześnie odkrył talent malarski młodszego z nich i postarał się o wydanie drukiem 

KOCUR W LUSTRZE
BALTHUS WRACA DO RZYMU
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pierszego tomiku rysunków dwunastoletniego Baltusza, ilustrujących historię 
przyjaźni chłopca z kocią (!) znajdą o imieniu Mitsou.

Formacja malarza nabiera tempa po powrocie do Paryża. Od 1924 roku 
uczęszcza na wykłady Accademie de la Grande Chaumiere. Pierre Bonnard 
uczy go rysunku, Maurice Dennis zachęca do kopiowania dzieł Poussina. 
André Gide zaprasza obdarzonego fantazją rysownika do współpracy przy 
realizacji spektakli teatralnych w Th eatre de la Cigale. W 1926 roku Rilke 
sponsoruje wyprawę podopiecznego do Italii, rozbudzając jego fascynację 
malarstwem Piera della Franceski, Masaccia, Masolina i kierując jego poszu-
kiwania formalne w stronę techniki fresku. Potem młody artysta przebywa 
w Berlinie, Zurychu, Bernie, wyrabiając sobie opinię zdolnego portrecisty. To w Zurychu, w roku 
1929, zorganizowana zostanie pierwsza wystawa indywidualna jego prac.

W 1933 roku Balthus (tak teraz brzmi jego imię) uruchamia profesjonalne atelier w Paryżu. 
Poślubia swą muzę Antoinette de Watteville. Pracuje dla teatru jako scenograf. Maluje. Jego ma-
larstwo od początku nikogo nie pozostawia obojętnym –jest podziwiane przez jednych, wyklinane 
przez innych. Klasyczna estetyka pejzaży, martwych natur i portretów kontrastuje z prowokacyj-
nymi scenami z dziewczęcych buduarów. Malarz z ukrycia podgląda intymny świat podlotków, 
wychwytuje ich nieskrępowane pozy i gesty. Swiadkiem ich porannej toalety, chwil gnuśnego za-
wieszenia między jawą a snem, zazwyczaj jest pozornie tylko niewinne zwierzątko - kot, a właś-
ciwie Kocur – sam autor sprowadzający na scenę płótna „anioły”. Balthus od początku odcina się 
zdecydowanie od wszelkich ugrupowań artystycznych, pozostaje odporny na modernistyczne 
prądy. Jak przystało na Kocura, chodzi własnymi, tajemniczymi ścieżkami, nie daje sie oswoić, 
nie pozwala ujarzmić. Tak pozostanie po sam kres długiej i barwnej kariery. Będzie prowokował 
i jego odwaga zostanie doceniona przez krytykę. Zdobędzie klientów elegancją kompozycji i este-
tycznym wyszukaniem. Jego dzieła obronią się czytelnością tematyki i elastycznością interpreta-
cji. Już w roku 1938 przyjaciel Pierre Matisse (syn Henri) wysyła jego prace na pierwszą wysta-
wę w Stanach Zjednoczonych. II wojnę światową rodzina Balthusa spędzi głównie w Szwajcarii, 
tam przyjdą na świat jego dwaj synowie Stanislas i Taddeus. Po wojnie Balthus wraca do Francji 



72

– pracuje w Paryżu, później w Morvan, gdzie zasiedla zamek Chassy - imponujące siedziby będą 
stanowiły nieodłączny element budowanego z uporem mitu niedosiężnego artysty arystokraty.

W roku 1961 André Malraux wyróżnia Balthusa nominacją na stanowisko dyrektora Aca-
demii Francuskiej w Rzymie. W Wiecznym Mieście artysta rzuca się w wir pracy – przeprowadza 
gruntowną renowację siedziby Akademii, Willi Medyceuszy, tworzy, organizuje wystawy francu-
skich mistrzów: Rodina, Corota, Ingresa, Bonnarda, Deraina. Poszerza też wtedy krąg przyjaciół 
o znamienite nazwiska włoskiej kultury: Renato Guttuso, Federico Fellini, Liliana Cavani, Giorgio 
de Chirico. Powraca do dawnej fascynacji kulturą Dalekiego Wschodu. Nieprzypadkowo poja-
wia się w jego życiu nowa muza (później żona) – młoda japońska artystka Setsuko Ideta. Rośnie 
uznanie dla jego twórczości i prestiż galerii wystawiających jego dzieła. Od lat 70. jest jednym 
z najwyżej notowanych żyjących malarzy Europy. 

Po okresie rzymskim malarz odsuwa się od blichtru atrystycznego świata i zgiełku metropolii. 
W roku 1977 razem z Setsuko wybierają na domostwo wiekowy Grand Chalet w Szwajcarskim 
miasteczku Rossiniere. U schyłku swych lat artysta zamyka się w pustelni, wypełniając dni medy-

tacją koloru i formy. Maluje i przemalowuje. Poszukuje perfekcji, pracując nad jednym płótnem 
latami. Do Rossinier odbywają się pielgrzymki krytyków i dziennikarzy żądnych choćby kilku 
słów wywiadu z jednym z najbardziej enigmatycznych twórców XX wieku. Artysta, który przez 
całe życie pragnął pozostać dzieckiem i obchodził kalendarzowe urodziny co cztery lata, odszedł 
w wieku niespełna 93 lat, w aurze ostatniego wielkiego mistrza. Podczas pożegnalnej ceremonii 
zaśpiewał lider grupy U2 Bono Vox, przyjaciel malarza i kolekcjoner jego prac.

Ostatnia rzymska wystawa retrospektywna (24 października 2015 – 31 stycznia 2016), zgro-
madziła wszystkie sztandarowe dzieła Balthusa i miała być hołdem dla tej wyjątkowej postaci sztu-
ki XX wieku w piętnastą rocznicę śmierci. Jestem pewna, że Kocur odebrałby to wydarzenie jako 
idealny upominek z okazji tegorocznej rocznicy jego „przestępnych” urodzin! 

O rozmachu wystawy świadczy fakt, iż dzieła rozmieszczono w dwóch prestiżowych centrach 
ekspozycyjnych Wiecznego Miasta: w Stajniach Kwirynału (Scuderie del Quirinale) i  Willi Me-
dyceuszy (Villa Medici). Do kas obu galerii ustawiały się kolejki. Smutnym ich tłem były patrole 
wojskowe rozmieszczone w strategicznych punktach Rzymu, więc również przed Kwirynałem 
i przed siedzibą Akademii Francuskiej. Daje do myślenia, iż zagrożonymi terroryzmem obiektami 
okazują się być także ostoje zachodniej kultury, wolnej myśli i ekspresji. 

Konstrukcja ekspozycji pozwalała prześledzić wszystkie etapy ewolucji malarstwa Balthusa. 
Jego obrazy zawieszono w towarzystwie płócien, fotografi i, rysunków przyjaciół i kolegów po fa-
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chu, ułatwiając tym sposobem odkodowanie inspiracji, cytatów czy punktów zbieżnych charak-
terystycznych dla całej epoki ukrytych w dziełach malarza. Odbiorca mógł uczestniczyć niejako 
w intelektualnym dialogu wybitnych twórców sztuki ubiegłego wieku.

W salach Scuderi nie mogło obejść się bez chwili wzruszenia nad niewielkim tomikiem „Mit-
sou”, czy wyrozumiałego uśmiechu przed autoportretem „Króla Kotów”. Były projekty scenografi i 
dla sztuk Antonina Artauda, ilustracje do „Wichrowych wzgórz”. Niezwykle głębokie i ciepłe por-
trety np. Pierra Colle’a, Joana Miro’ z córeczką Dolores, młodziutkich modelek Teresy i Frederique. 
Wyzywająca „Alicja przed lustrem” i fotografi e Lewisa Carrolla. Surrealistyczne migawki z życia 
manekinowatych przechodniów miasta („Ulica”) zestawione ze zdeformowanymi postaciami Al-
berta Giacomettiego. Impresjonstyczne światło pejzaży i soczyste barwy martwych matur (jedna 
z nich zestawiona udatnie z krwistą martwą naturą André Deraina). Liczne płótna, na których 
Bathus wraca wciąż i wciąż do swoich dziewcząt zerkających zalotnie w zwierciadło lub w obję-
ciach niepokojących widza snów. Dłużej zatrzymałam się przed kompozycją przedstawiającą scenę 
zabawy rodzeństwa Blanchard. Dziewczynka i chłopiec oddaleni od siebie o blat stołu, zatopieni 

są we własnych, niekolidujących ze sobą światach milczącej zabawy. Wobec technicznej maestrii 
płótna, perfekcyjnie oddanej atmosfery ciszy i wyobcowania małych aktorów, nie dziwi fakt, że 
obraz ten nabył Pablo Picasso, stwiedzając, iż sam nigdy nie byłby w stanie stworzyć sceny o tak 
subtelnym nastroju. Powolny i mozolny proces tworzenia można było z kolei prześledzić przy ze-
stawionych razem trzech wersjach „Tygodnia czterech czwartków”. Uderzyło mnie, że ogniskową 
wszystkich trzech wersji pozostał element wydawałoby się zupełnie drugorzędny – samotna żółta 
księga oparta na komodzie! 

Nie zabrakło „Ćmy”, którą tak dobrze pamiętałam i od której i tym razem trudno mi było się 
oderwać... Ani ascetycznej pracowni malarza uwiecznionej w szorstkim jak surowy tynk, niemal 
monochromatycznym obrazie. Na pierwszym planie widzimy nastoletnią modelkę o drobnej twa-
rzy pożyczonej od Simone Martiniego, a stojący przy oknie artysta odsuwa kotarę, by wpuścić do 
pracowni światło i wydobyć piękno anielskiej istoty. Mogło zaś napełniać grozą monumentalne 
płótno „Grający w karty”. Ta kompozycja doczekała się niezliczonych interpretacji psychoanali-
tycznych ze względu na zaskakującą intensywność nienawiści promieniującej od bohaterów sce-
ny – chłopca i dziewczynki, którym ktoś ośmielił się przerwać partię kart. Otoczony niezdrową 
famą obraz „Lekcja gitary” po prostu pozostawił mnie obojętną - jak sam autor przyznał, płótno 
powstałe na początku kariery miało być marketingową prowokacją. Spore kontrowersje budzi też 
inne, wypożyczone na wystawę z prywatnej kolekcji, płótno o dusznej atmosferze - „Pokój” (wer-
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sja z lat 1952-54). Sam malarz zawzięcie odrzucał oskarżenia o perwersyjny erotyzm, widziany 
przez wielu w jego kompozycjach - podkreślał, że odcień interpretacji wypływa przede wszystkim 
z serca i umysłu samego odbiorcy...

Drugi etap wystawy oferował na przystawkę spacer po imponującym ogrodzie Willi Medyce-
uszy. Z jego tarasów można nasycić oczy niesamowitą panoramą barokowego Rzymu i Watykanu. 
Wśród wiekowych pinii, w laurowym labiryncie przechadzał się niegdyś Jego Wysokość Kocur. 
W tureckim saloniku willi spędzał popołudnia z Setsuko i tutaj ją sportretował. Orientalna odali-
ska przegląda się w lusterku, na tle intensywnej kolorystycznie mozaiki. Japonka i lustro pojawią 
się także w sprowadzonej na wystawę „Japonce z czerwonym stolikiem”. 

Owocem ostatniego okresu twórczości Balthusa jest cykl trzech monumentalnych kompozy-
cji, które zawierają najważniejsze elementy ikonografi czne całej twórczości mistrza : podlotek, kot 
i lustro. Są to „Kot w lustrze” I, II, III. Te prace zamykają magiczne koło jego malarskiego świata 
– tutaj to kot przegląda się w zwierciadle, zachęcony gestem dziewczęcej ręki. Kocur, który zgłębił 
już wiele tajemnic, może skupić się na sobie. Czas odwrócić lustro. Każdy z tych obrazów rodził 
się w wieloletnim połogu. Grube warstwy gęstej farby, kładzione miesiącami jedna na drugiej, były 
często potem zdrapywane, zaskrobywane i nakładane od nowa. Autor kłócił się ze swymi dziełami 
i nie życzył sobie przy tym świadków. Niewielu intruzom udało się wtargnąć do jego alchemicznego 
laboratorium w Rossiniere. Do Villi Medici udało się sprowadzić „Kota w lustrze II”. Dziewczyna jest 

ubrana, trzyma w ręku książ-
kę – to już kobieta, świado-
ma obecności Kocura, który 
chce wykraść jej tajemnice. 
Broni się tarczą zwierciadła 
jak Perseusz. 

Cenną ciekawostką tej 
części wystawy były szki-
ce, zdjęcia polaroidowe, 
nieukończone malowidła 
Balthusa, które potwierdza-
ją jego naturalną potrzebę 
życia sztuką do ostatnich dni. 

Organizatorzy wysta-
wy zadbali o dociekliwych 
zwiedzających, oferując bo-
gatą bibliografi ę dotyczącą 
artysty, starannie wydany 
katalog, jak również osob-
liwości w postaci włoskiego 
wydania listów Rilkego do 
Merline (tak poeta nazywał 
Baladine), pikantnych po-
wieści brata malarza – Pier-
ra Klossowskiego, zbiorów 
opowiadań zainspirowanych 
obrazami Balthusa, bądź cy-
tującymi je choćby w grafi ce 
okładki.
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Balthasar Klossowski de Rola odwiedził Polskę we wrześniu 1998 roku - odebrał wtedy dok-
torat honoris causa, przyznany mu przez wrocławską ASP. W tamtejszym Muzeum Narodowym 
zorganizowano na tę okazję pierwszą wystawę akwarel i rysunków artysty. Miał też dojechać do 
Wrocławia obraz olejny – „Król Kotów”... Mam nadzieję, że Jego Wysokość zawita jeszcze kiedyś 
do kraju przodków, a na razie dzieła z rzymskiej wystawy można podziwiać do 19 czerwca w wie-
deńskim Kunstforum.

marzec 2016
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MILOŠ DOLEŽAL

SKRYTÉ AUTOPORTRÉTY
PIERA DELLA FRANCESCA

Když bylo Pierovi z Borga Sansepolcra šedesát let, ztratil následkem
kataru zrak a tak žil až do svých šestaosmdesáti let.

Giorgio Vasari (Životy maliřů)

Mezi spícími vojáky
u tumby Vzkříšení
klečící pod pláštĕm

Madony Milosrdenství:
široká ramena

husté temné kudrliny
nápadnĕ vystouplý ohryzek
a bulvy očí – vlašské ořechy

které se stářím vytratily.
Jas nebe v nĕm.

NA POSLEDNÍ RÁNO V SEPOLCRU
Janu M. Tomešovi

Ranní slunce přes medicejskou citadelu
třásnivĕ komický stín vrhá na mĕsto

jdu na nákup – seznam na papíru
olivový olej, bazalka, Orvieto secco…

- za poslední peníze.

Platan v parku nepouští ještĕ listí
ožila venkovská renesanční loggie
bloumá tudy v hučce pan Tantini

černovlasá Serena – otočila se.

Tantini vajgly sbírá, zašla Serena
holub prosmýk loggií

všechno jen na chvíli, na chvíli 
vkládané do jména
Sepolcro, Serena.
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UKRYTE AUTOPORTRETY
PIERA DELLA FRANCESCA

 Piero z Borga Sansepolcro w wieku sześćdziesięiu lat, na skutek katarakty stracił wzrok i w tym 
stanie dożył do lat osiemdziesięciu sześciu.

Giorgio Vasari (Żywoty najsławniejszych malarzy rzeźbiarzy i architektów)

Pomiędzy śpiącymi żołnierzami
przy Grobie Zmartwychwstałego

i klęczący pod płaszczem 
Madonny Miłosiernej:

szerokie ramiona
gęste ciemne włosy

krzykliwie wystające jabłko Adama
i gałki oczne – włoskie orzechy

które się ze starości zatarły.
Jest w nim jasność nieba.

OSTATNI RANEK W SEPOLCRO
Janu M. Tomešovi

Poranne słońce nad medycejską twierdzą
rzuca drgający komiczny cień na miasto

idę na zakupy – lista na kartce
oliwka z oliwek, bazylia, wino Orvieto secco…

- za ostatnie pieniądze.

Platan w parku nie wypuścił jeszcze liści
odżyły renesansowe krużganki

wałęsa się tędy w starym kapeluszu pan Tantini
czarnowłosa Serena – odwróciła się.

Tantini zbiera niedopałki, Serena odeszła
gołąb przemknął wśród krużganków

wszystko tylko przez chwilę, przez chwilę
wymawiane słowa
Sepolcro, Serena.
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SMRT FRA ANGELICA
Santa Maria sopra Minerva

Z Fiesole se vrátil jak pápĕří
lícní kosti vystouply
až ke kořenu nosu.

Když mu zahladili oči
všimli si víček tenkých

jak blána skořápky
- Vidĕl i ve tmĕ – 

řekl převor.

Když ho oblékali do rakve
postřehli svĕtlo na mrtvém čele

a barvy
utkvĕlé na bříškách prstů

- Přinesl si je a teď je vrací.-
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ŚMIERĆ FRA ANGELICA
Santa Maria sopra Minerva

Z Fiesole wrócił jak chuchro
kości policzkowe sterczały

aż do nasady nosa.

Gdy mu zamykali oczy
zauważyli, że powieki

ma cienkie jak błona skorupki
- Widział także po ciemku – powiedział przeor.

Gdy go ubierali do trumny
spostrzegli światło na martwym ciele

i farby
pozostawione na opuszkach palców

- Przyniósł je ze sobą a teraz je zabiera.-
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FIESOLE

Vůně vavřínu, s níž se člověk setkává na každém rohu. (…)
Albert Camus (Zápisník I)

Etruské hnízdo. Rohaté. Kopce do půlměsíce. Uprostřed: románská bazilika s nitrem velry-
by. Mraky nad antickým divadlem a věnec kopců kolem jsou tisíciletou scénografi í. Vynášejí ra-
kev, Servírka s rudlíkem do sklepa pro basu vína. Žebračka s lesknocí se mastnou hubou, opřená 
o stěnu chrámu spí. Pohřební bratrstvo v černých kápích. S křížkem v čele lilipután s mohutnou 
hlavou, baňkovým nosem a výraznýma ušima. Napadá na jednu nohu. Výletní autobus. Pohřební 
průvod zatočil za kostel. Od vchodu do etruské tumby odvalena kamenná deska jak v biblickém 
příběhu. Paprsek šmátrá v nitru. Starý vavřín na úbočí. Florencie pod námi podobná šneku s uli-
tou Brunelleschiho kupole. Zanechávaným slizem řeka Arno.
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FIESOLE

Zapach wawrzynu, z nim się człowiek spotyka na każdym rogu. 
Albert Camus (Dzienniki)

Etruskie gniazdo. Rogate. Wzgórza w kształcie półksiężyca. Pośrodku: romańska bazylika 
z wnętrzem jak u wieloryba. Chmury nad antycznym teatrem i wieniec wzgórz dookoła tworzą tę 
tysiącletnią scenografi ę. Wynoszą trumnę. Kelnerka spieszy do piwnicy po dzban wina. Żebraczka 
z tłustą gębą śpi oparta o ścianę kościoła. Bractwo pogrzebowe w czarnych kapturach. Z krzyży-
kiem na czole karzeł z wielką głową, bulwiastym nosem i wyrazistymi uszami. Utyka na jedną 
nogę. Wycieczkowy autobus. Orszak pogrzebowy skręca za kościołem. Przy wejściu do etruskie-
go grobowca odchylona kamienna płyta jak w historii biblijnej. Promień zagląda do wnętrza. Na 
zboczu rośnie stary wawrzyn. Pod nami Florencja podobna do ślimaka z kopułą Brunelleschiego 
niczym muszla. Rzeka Arno pozostawia wijący ślad.

Przełożyła (z tomu Sansepolcro) 
Agata Śliwicka
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AGATA ŚLIWICKA

MEDIOLAŃSKA WYSTAWA 
LEONARDO DA VINCI 

„…Leonardo nie wahał się i w wielu dziełach zostawiał to <coś>, co miało budzić pytanie, 
strach, szok. Przewidział, że tajemnica, której on nie pokonał, długo jeszcze będzie niezwy-
ciężona. I zasygnalizował nam to, lecz uczynił to za pomocą kodu – jego przesłania to rene-
sansowy szyfr z zaświatów.” 
      W. Łysiak Wyspy zaczarowane

W ostatni dzień kwietnia wczesnym rankiem wyruszamy z Bergamo, które jest naszą bazą wypa-
dową po Lombardii, do stolicy regionu, Mediolanu. Po niespełna godzinnnej podróży pociąg 

Trenitalia zawozi nas na stację Milano Centrale. Z monumentalnego budynku dworca ruszamy 
na spotkanie z tym niezwykłym miastem. Najważniejszym punktem naszej mediolańskiej wy-
prawy jest spotkanie ze sztuką wielkiego Mistrza Leonarda da Vinci, najbardziej znanego artysty 
wszechczasów.

Możemy jechać metrem, to tylko trzy przystanki, ale idziemy pieszo, chcemy zobaczyć jak 
budzi się miasto, mijamy Via Alessandro Manzoni, przecinamy Piazza della Scalla, przemykamy 
się przez Galerię Vittorio Emanuele, by dotrzeć na Piaza del Duomo. To właśnie tu, w samym 
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sercu Mediolanu, można odnaleźć Ducha da Vinci. Przy najsłynniejszym placu miasta znajduje 
się Palazzo Reale, i co ciekawe, w tym miejscu niegdyś znajdowała się rezydencja Corte Vecchia, 
gdzie Leonardo mieszkał i zorganizował pracownię. 

Mimo wczesnej pory przed Katedrą szaleństwo. „Tu na Piazza del Duomo tłum szumowina 
stu języków”. To tutaj normalne, ale zważywszy, że tylko dzień dzieli nas od otwarcia EXPO, to 
oprócz tłumu turystów są jeszcze setki pracowników ochrony i policji. Piazza del Duomo wygląda 
jak plac budowy, stawiają ogromną scenę, to tu odbędzie się koncert Andrea Bocelli inaugurujący 
Targi. Katedra niemal zasłonięta, gwar nie do opisania. 

Ale na zwiedzanie Mediolanu przyjdzie jeszcze czas, teraz najważniejsze to ustawić się w ogon-
ku po bilety. Jesteśmy dość wcześnie, ale już wielojęzyczny wąż wielbicieli Wielkiego Mistrza usta-
wił się w oczekiwaniu na wejście. Na frontonie Palazzo wita nas portret La Belle Ferroniere. To 
Lucrezia Crivelli zaprasza na wystawę, to jej portret pojawił się na biletach, folderach, plakatach. 
Emocje są ogromne. Czekamy w kolejce zaledwie godzinę i wchodzimy… Zanurzamy się w świat 
Wielkiej Sztuki by podziwiać i próbować zrozumieć niezwykłą złożoność geniuszu Leonarda, kon-
struktora, architekta, mechanika, rzeźbiarza, inżyniera, muzyka, wynalazcy.

Da Vinci tworzył we Florencji, w Rzymie i Bolonii, a także we Francji. Sporą część swojego 
życia spędził też w Mediolanie, gdzie był związany z ważnym dla miasta rodem Sforzów, którzy 
otoczyli go mecenatem. To właśnie dla mediolańczyków Leonardo stał się symbolem i legendą. 
Pierwszy okres mediolański artysty przypada na lata 1482-99, drugi 1508-13, a trzeci? Powiedzia-
łabym, z dokładnością co do jednego dnia, że od 15 kwietnia do 19 lipca 2015 roku. Bo w tym 
właśnie czasie odbyła się w Mediolanie największa po II wojnie światowej retrospektywa geniusza 
renesansu. Jej otwarcie nastąpiło w dzień urodzin Mistrza, największego z malarzy, a podziwiać 
można było zaledwie przez trzy miesiące w mediolańskim Palazzo Reale. Na wystawę sprowadzo-
ne zostały jego obrazy, rysunki, rzeźby, rękopisy i inkunabuły z całego świata. Zbiory udostępniły 
m.in. Biblioteka w Windsorze, British Museum, nowojorskie Metropolitan Museum, Luwr, Royal 
Collection Trust, National Gallery w Waszyngtonie, Pinacoteca Ambrosiana i Muzea Watykańskie.

Biblioteca Ambrosiana w Mediolanie udostępniła ponad 30 rysunków z Kodeksu Atlan-
tyckiego, który stanowi największy na świecie zbiór notatek i rysunków Leonarda z lat 1489-92. 
Leonardo niestrudzenie notował i rysował: opisywał eksperymenty, rysował projekty maszyn, 
urządzeń, studia anatomiczne i botaniczne, wiry wodne. Zostawił po sobie ok. 7 tys. stron nota-
tek, które uległy rozproszeniu po całym świecie.

W Mediolanie zostało też wystawionych 30 kart ze zbiorów Królewskiej Biblioteki w Win-
dsorze, z których sześć można było oglądać z obu stron, i po pięć z British Museum, nowojor-
skiego Metropolitan i Biblioteki Królewskiej w Turynie oraz cztery z fl orenckich Uffi  zi. Włoskie 
Narodowe Muzeum Nauki i Techniki im. Leonarda wypożyczyło trzy modele machin zrobionych 
na podstawie jego rysunków.

Na wystawie znalazł się jeden z najsłynniejszych rysunków na świecie, tzw. człowiek witru-
wiański ze szkicownika Leonarda. Przedstawia on „Proporcje ludzkiego ciała według Witruwiu-
sza”, rzymskiego architekta z I w. p.n.e., który anatomiczne proporcje człowieka uznał za podstawę 
porządków architektonicznych. Zasady te zawarł w dziesięciotomowym traktacie o architektu-
rze. Odnaleziony przez jednego z fl orenckich humanistów w 1415 r. w bibliotece klasztoru Sankt 
Gallen w Szwajcarii, traktat Witruwiusza stał się swego rodzaju biblią nowożytnych architektów. 
Rysunek Leonarda z ok. 1490 r. ukazuje postać ludzką z wyprostowanymi rękoma i nogami, wpi-
saną w kwadrat i koło - „doskonałe” fi gury geometryczne. Awansował nie tylko do roli jednego 
z symboli renesansu, ale też stał się uniwersalną i nadużywaną ikoną. Wystawa w Mediolanie była 
wyjątkową okazją do zobaczenia oryginału tego rysunku przechowywanego w Galerii Akademii 
w Wenecji, która zgodziła się wypożyczyć go jedynie na miesiąc - maksymalny czas ze względów 
konserwatorskich.
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Zobaczyliśmy szkice do zmysłowej „Ledy z łabę-
dziem” oraz anielską „La Scapiliata” („Rozczochrana”) 
ze skromnie opuszczonymi oczami, ale także schematy 
kręgosłupa i urządzeń wojskowych. 

Paryski Luwr udostępnił „Św. Jana Chrzciciela” 
- dojrzały przykład sfumato, czyli malarskiej techniki 
miękkiego modelunku wynalezionego przez Leonarda, 
spajającego postaci i rzeczy z przestrzenią, a także jego 
młodzieńcze „Zwiastowanie” i „La Belle Ferroniere” - 
portret Lucrezii Crivelli, kochanki Ludovica Sforzy.

Ekspozycja skomponowana została tematycznie, 
a nie chronologicznie Dzieła wystawione w Palezzo 
Reale podzielono na 12 sekcji : Podstawy malowania; 
Natura i nauka; Porównanie sztuki; Porównanie z tra-
dycjami antycznymi; Anatomia, fi zjonomia i emocje; 
Wynalazki i mechanika; Marzenie; Rzeczywistość 
i Utopia; Jedność wiedzy; De coelo et mundo: obra-
zy niebiańskie; Rozproszenie i sukces: od twórczości 
Leonarda do Traktatu o Malowaniu; Mit. Ten układ 
pozwalał zbliżyć się do osobowości Leonarda. Kreślone 
z pasją szkice zdradzają inteligencję i apetyt na rzeczy-
wistość, ale zarazem potrzebę, aby wszystko rozebrać 
na części i przeanalizować. Da Vinci był przenikliwym 
obserwatorem, a intrygowało go właściwie wszystko: 
jak zginają się mięśnie w łokciu, jak się fałdują drape-
rie - ale także ukształtowanie terenu. W naturze nic 
się nie dzieje na próżno. Dlatego w rysunku czaszki 
Leonardo podkreślał każdą wypukłość i zagłębienie, 
nawet jeśli nie znał ich funkcji. Wierzył, że ciało jest 
siedliskiem duszy i to usprawiedliwia jego przedsta-

wianie. Studiując budowę głowy, pragnął zrozumieć, gdzie mieszczą się boże dary: zdolność 
mowy, rozum i wyobraźnia.

Jak zapisał da Vinci w „Traktacie o malarstwie”: „Malarz winien być samotny i rozważać to, 
co widzi, i rozmawiać z sobą, wybierając najświetniejsze części obrazów każdej rzeczy widzia-
nej i czyniąc na sposób zwierciadła, które mieni się tylu barwami, ile ich mają stojące przed nim 
przedmioty. I czyniąc tak, będzie podobny do drugiej natury”.

Na wystawie nie mogło zabraknąć ”Ostatniej wieczerzy”. Malowidło znajduje się oczywiście 
na ścianie refektarza klasztoru przy kościele Santa Maria della Grazie ale jego reprodukcja została 
zaprezentowana jako multimedialna instalacja na dużym ekranie, zawierała opis dzieła oraz część 
interaktywną z informacjami o renowacji. 

Do Mediolanu nie pojechała „Dama z łasiczką”, uznawana często za najcenniejsze dzieło 
sztuki w polskich zbiorach. Jak poinformował dr Marian Wolski, prezes zarządu Fundacji XX. 
Czartoryskich, w której posiadaniu znajduje się ten jedyny w Polsce obraz Leonarda, „podróże 
Damy” objęte są dziesięcioletnim moratorium podpisanym w 2011 roku przez Fundatora ks. Ada-
ma Karola Czartoryskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Dodał, że niezależnie 
od tego zarząd Fundacji XX. Czartoryskich stoi na stanowisku, że zgodnie z praktyką wielkich 
światowych muzeów najwybitniejsze dzieła z kolekcji (np. Mona Lisa z Luwru) nie powinny pod-
różować, a przyciągać zwiedzających do miejsc stałej ekspozycji.
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Celem wystawy, prócz upamiętnienia 563 rocznicy urodzin Leonarda, było pokazanie, że był 
on nie tylko wielkim artystą, ale także konstruktorem, który wniósł ogromny wkład w ówczesny 
rozwój techniki. Chociaż wiele z jego pomysłów nigdy nie zostało zrealizowanych, da Vinci przez 
całe swoje życie udowadniał, że dla ludzkiego umysłu nie istnieją żadne granice. 

Wystawa w mediolańskim Palazzo Reale była nadzwyczajną i niepowtarzalną okazją, aby 
zapoznać się z dorobkiem artysty i zobaczyć renesansowe prace w jednym miejscu. Skorzystali-
śmy z niej skwapliwie. 

Syndrom Stendhala w Mediolanie? Tak, okazuje się, że nie tylko we Florencji można dostać 
gorączki, zawrotów głowy i wzmożonego bicia serca od cudownego nadmiaru dzieł sztuki. Bo 
w ostatni dzień kwietnia 2015 roku na kilka godzin właśnie w Mediolanie przenieśliśmy się w inny 
wymiar rzeczywistości. Stanęliśmy przed obrazami i rysunkami Mistrza Leonarda i na widok tych 
wspaniałości zaparło dech, kręciło się w głowie, serce kołatało…Zadziwenie i zachwyt. Tych kilka 
godzin spędzonych ze sztuką Leonarda to niezapomniane chwile, a objawy choroby zwanej Syn-
dromem Stendhala stają się jak najbardziej zrozumiałe.
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MAREK RAPNICKI

Uśmiechnięta twarz. Fryzura niemodna, z grzywką i kokardami, jakich nie powstydziłaby się – 
nie przymierzając - Maryla Wereszczakówna, ukochana Mickiewicza. Strój staranny i lekko 

pensjonarski, żaboty, mankiety, korale. I mowa, dosadna, kresowa! Jakby każde słowo pieściło to, 
do czego się odnosi. Mowa wzbudzająca zaufanie i zaciekawienie. Tak zapamiętałem ze swoich 
młodych lat Barbarę Wachowicz z okienka telewizora. Kiedy rodzice czytali „Czas nasturcji” albo 
„Malwy na lewadach”, nie byłem w stanie podążyć za ich entuzjazmem. Ani mi w głowie była 
„polskość” i „tradycja”. Nasłuchiwałem, co nowego na liście przebojów Rozgłośni Harcerskiej 
i w Studiu Rytm. Piotr Kaczkowski, Wojciech Mann, Witold Pograniczny, Janusz Kosiński – to 
byli moi przewodnicy, podający codzienne lekarstwo „antysystemowe” ukryte w nowej, czerpią-
cej wzory z „Zachodu” muzyce. Czułem jednak, że dziennikarka, tak swobodnie poruszająca się 
wśród naszych wieszczów, jakby byli jej rówieśnikami i pamiętała ich ze szkoły, przychodzi do nas 
z jakiegoś innego, lepszego świata. Świata dobrego gustu i pamięci.

Całkiem niedawno w rozmowie z Jerzym, wybitnym i patriotycznego serca aktorem, kiedy 
mój gość z Warszawy wspomniał Barbarę Wachowicz, zapytałem, czy ona „naszych poglądów”. 
Odpowiedź, jak podejrzewałem, była twierdząca, ale nieoczywista, gdy spojrzeć na podziały ostat-
nich lat idące w poprzek rodzin, miejsc pracy, a nawet par. Pytałem jednak już z pozycji świa-
domego czytelnika wspomnianych książek. Minęło kilka dekad, pozostało zdumienie swobodą 
poruszania się autorki w zamglonym morzu literatury XIX i XX wieku. Nie zgadniesz pewnie, 
Czytelniku, w jakim rozdziale zacumowałem na dłużej… „Z ziemi włoskiej” przynosi relacje o  

„MALWY NA LEWADACH”
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największych: Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, Norwid 
w Italii oraz w Rzymie; ale także Żeromski i Kuncewiczo-
wa, i Axel Munthe, niezapomniany lokator Capri; mię-
dzy nimi – Shelley, Byron, Keats! Pisarka lokuje swoich 
bohaterów niejako na ławeczkach jednego dyliżansu, 
podgląda w zachwycie i rozterce, miesza czasy. Cytuje 
listy i wspomnienia ze swobodą Sherlocka Holmesa, ze 
swadą wplata je we własny dziennik podróży śladami 
romantyków. Pisanie skrzące się od cytatów i dygresji, 
smakuje wybornie. Ale mądry jestem dopiero dzisiaj, 
kiedy mury Wiecznego Miasta upomniały się już o moją 
uwagę dla tych, co zniszczyli niejedną parę obcasów na 
rzymskich bazaltach.

Przyjazd Mickiewicza i Odyńca do Rzymu, wy-
wołujący u przybyszów żywiołową radość, powtarza 
i zapowiada ów niewytłumaczalny do końca, jeśli idzie 
o przyczyny, entuzjazm, jaki przeżywa każdy, kto przy-
jaźń z Miastem, a nie urlop, postawił sobie za zadanie. 
Barbara Wachowicz tę chwilę opisuje następująco: Był 
listopad i lało, kiedy przekraczali most na płowym Tyb-
rze. Lecz ogarnęła ich nieposkromiona radość. Poczuli 
się rychtyk jak ten Włoch jakiś (…) cośmy go zaraz na 
wstępie na placu del  Popolo widzieli: podskakiwał (…) 
klaskał w ręce wołając (…) Jestem w Rzymie! Tak zapisał Odyniec. (…) 

Basta, my mamy słońce i bezchmurne niebo września, nasza euforia nie ma przeciwników! 
Po śladach, po śladach!

 Via dell Orso jest wąska i ciemnawa. Turystów tu nie ma. Stukają mozolnie warsztaty stolar-
skie wyrabiające pseudoantyczne meble. Na rogu dom o wygiętych w łuki oknach. Był tu kiedyś jeden 
z najstarszych hotelików Rzymu Pod Niedźwiedziem (Albergo dell Orso), gdzie pomieszkiwali podobno 
i Rabelais, i Goethe. Fakt, turystów tu ani na lekarstwo. I ja idę via dell’Orso, ulicą Niedźwiedzią, ale 
nie szukam hoteliku, który onegdaj ziębił przyjaciół-fi laretów, nie pamiętam z wrażenia numeru. 
Sycę się nastrojem. Istotnie, wąsko tu, a jakie ugry, jakie piękne liszaje rdzy na spłowiałych murach. 
Gdzieś w powietrzu przecinają się nasze oddechy, przybyszów z Wilna i trójki raciborzan. A jest 
to powietrze idealnego świata, w którym dobre Muzy krzyżują drogi pokoleń i przepływa moc, 
w zależności od smykałki do patrzenia wstecz, wyciągnięcia rąk w przeszłość!

 Można przebywać w Rzymie bez Barbary Wachowicz? Jasne. Ale nie sposób zlekceważyć jej 
romantycznych peregrynacji, realizowanych w czasach, które łaskawsze dla humanistów niż nasze 
nie były! Pierwsze wydanie „Malw na lewadach” ukazało się wszakże w roku 1972. Tzw. wczesny 
Gierek, mniej od Gomułki siermiężny, za to pyszny pewnością siebie gracza, który znów omamił 
i podszedł przeciwnika, czyli społeczeństwo, złaknione źdźbła nadziei, po czarnej nocy grudnio-
wej 1970 roku. Więc naród, obłaskawiony obietnicą „socjalizmu z ludzką twarzą” i rachityczną 
francuszczyzną „przywódcy” – pruł do Złotych Piasków i do Darłówka fi atem 125P! A ona, nie-
modna i niepoprawna romantyczka – do Rzymu:

I jest tylko jedno miejsce w Rzymie, w samym jego sercu, jak azyl dla strudzonego wędrowca, 
który chciałby sobie wspomnieć cichość dróg ojczystego kraju. Palatyn. Och, przecież jest takich 
miejsc więcej, zwłaszcza w Rzymie! Ale wtedy, kupowaliśmy ów przekaz, komunikat dla wybra-
nych. I czytaliśmy dalej: Na Forum Romanum jeszcze zgiełk. Tylko róże milczą i pachną. Idzie się 
wyżej, coraz wyżej cienistą aleją. Na palatyńskim płaskowyżu chwieją się pinie, dzikie żyto i wysokie 
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trawy do naszego owsa podobne, już spłowiałego. Bluszcz oplata ruiny pałaców wznoszonych przez 
Augusta, Domicjana, Septymiusza Sewera. (…) Dziś powtarzam relację pani Barbary jak swoją, 
dziś jestem mądrzejszy o milion zamyśleń, o dziesiątki kilometrów wędrówki; i w końcu mam też 
swoje porachunki z różą z Palatynu.

Autorka nagle powraca lekko ze swojego spaceru w stronę Mickiewicza, niespełnionego 
rzymskiego kochanka i… niespełnionego powstańca. (…) W Dreźnie, kiedy powracał z kraju nie 
dotarłszy do powstania, w Dreźnie, gdzie wybuchnąć miała III część „Dziadów” – Mickiewicz miał sen.

 „Wstawszy zapisałem go wierszem (…) bez namysłu i poprawek.
 Uczułem zapach Włoch, róż i jaźminu,
 Różą pachnęła góra Palatynu.
  Ujrzałem Ewę,
 Jaką widziałem na Albańskiej górze,
 W białej sukience i ubraną w róże…” 

Przeminęły, pokolenia i miłości, obyczaje i język, którym się porozumiewano. A róże Pala-
tynu jak pachniały tak pachną! Czy to nie najwdzięczniejszy synonim bezinteresownego piękna? 
Niezniszczalny świadek? Podobnie zresztą jak bazaltowe płyty na najsłynniejszej drodze świata. 
Chce się tam słyszeć echo toczących się kół rzymskich rydwanów i powozów, które woziły Goe-
thego, Stendhala, Mickiewicza. Otóż tę rzadką a niezbędną w podróży świadomość jednoczesno-
ści czasów posiada właśnie Barbara Wachowicz. Jedziemy przez via Appia Antica. Najsławniejszą 
rzymską drogą, przy której kruszeją grobowce patrycjuszy. Mijamy grób Cecylii Metelli, żony trium-
wira Krassusa, nazwany przez Odyńca triumfem dzieła miłości nad śmiercią. Tędy jechał Mickie-
wicz z Ankwiczami, przez Castel Gandolfo i Albano, podziwiać zachód ze szczytu góry Monte Cavo. 

Pisarka, idąc krok w krok za Wieszczem, wyławia z ostatniego rzymskiego listu z 10 kwiet-
nia 1831 roku, a więc z czasu powstania listopadowego (do malarza Stattlera), dramatyczne sło-
wa: Mokry arkusz niemieckiej brudnej gazety (w której – jak rozumiem - można śledzić rozwój 
wypadków w Polsce) więcej teraz zachwyca, niż wszystkie Vinci i Rafaele. Oto Polak, który cierpi, 
bo rozumie swoją bezradność a jednocześnie czuje solidarność z walczącymi! A jednak… odna-
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leziony w 1978 roku list do Ankwicza przechował i takie zdanie: A jednak żal mi Rzymu: smutno 
myślić, że podobno już go więcej nie obaczę.

A kiedy już opuści Rzym i znajdzie się w Paryżu, inny list poniesie zdanie, które i po bez 
mała dwustu latach brzmi jak szloch nie do utulenia. Każda gazeta przynosi wieści o śmierci ko-
goś z moich krewnych, moich znajomych. Tam, gdzie spędziłem swą młodość, widnieją tylko kopce 
popiołów przesiąkniętych krwią.

Na takie to wątki można w Rzymie natrafi ć, jeśli tylko dobrze się skupić. W „skupieniu” 
pomoże przyjaciel. Książka. Można by bez niej żyć? Można, ale po co chodzić po świecie w nie-
świadomości? Po co? 
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wspomnienia

 mógłbym
 napisać
 że tego domu
 już nie ma

 ale jest

 drzewa
 dużo wyższe
 ale trawa
 skoszona

 kilku sąsiadów
 jeszcze chodzi

 trzepak

 huśtawka

 nie żyje już
 żaden pies
 z mojego dzieciństwa

 ani żaden
 czarny kot

TOMASZ JEDZ
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* * *

 dzieci się
 biorą
 z nagości

 i nagie 
 się rodzą

 a potem

 ta moda

* * *

 pies
 czy
 kot

 a może akwarium

 albo
 dwa koty
 akwarium
 i pies

 papuga

 ten dom będzie żył
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JOLANTA BRODZKI

* * *

przywołujesz mnie jak łabędzia
niemego na Twoim brzegu 
pod pomarszczoną powierzchnią rzeki 
lęk ukrywam kiedy odwracasz twarz
podpływam cicho

WIERSZE
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* * *

linia brzegu znikła za horyzontem 
jest coraz ciszej
choć jeszcze łoskot fal błękit toczy 
oczy Boga patrzą na mnie
czule 
chłód pieści nagą skórę
strach głęboko chowam w sobie
płynę
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Minotaur I

czekam na Ciebie Ariadno
oparta o kamienny chłód
czy jest taka przemyślna nić
która nie prowadzi nas
ku śmierci?
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* * *

to mogłabym być ja -
kobieta w brązowym welonie
drewnianym różańcem
skrzydła krzykliwych mew przegania

to mogłabym być ja -
rozmawiająca jedynie z Bogiem 
ciało starannie pod grubym płótnem chowa
spełniona lub samotna

to jestem ja 
kolejną warstwę bezwstydnie zdzieram
by w końcu trafi ć do sedna 
wszystkiego
rzekę bezgłośnie i Ciebie
mijam
17.01.2015 r.
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MARIA OLEJARNIK

Eisenwalzwerk in Kőnigshütte am Schleisen. Moderne Cyklopen (Walcownia żelaza w Królewskiej 
Hucie na Śląsku. Moderne Cyklopen)– tak brzmi oryginalny tytuł dzieła, które ciągle budzi niemałe 

kontrowersje wśród historyków sztuki i duże emocje u odwiedzających Alte Nationalgalerie w Ber-
linie, gdzie dzisiaj się znajduje. Obraz ten to według badaczy najsłynniejsze dziewiętnastowieczne 
przedstawienie przemysłu i mimo że Górny Śląsk jako prowincja Prus Wschodnich w tamtych cza-
sach był pomijany przez główne nurty sztuki (artyści przybywali do Monachium lub Paryża, a jeśli 
inspirowano się przemysłem to z Zagłębia Rury lub angielskim), to właśnie z nim jest ono związa-
ne. Autor dzieła, Adolf Menzel, to niemiecki malarz urodzony 8 grudnia 1815 roku we Wrocławiu; 
zmarł w Berlinie w 1905. Większość życia spędził na dworze cesarza malując historyczne wydarze-
nia z czasów Fryderka Wielkiego i Wilhelma I, a także dokumentując niemieckie społeczeństwo 2 
poł. XIX wieku, czasów burżuazji i klasy robotniczej, mieszczaństwa i rozwijającego się przemysłu 
ciężkiego. Jest uznawany za jednego z największych malarzy realistów swoich czasów.

Walcownia żelaza to obraz olejny malowany na płótnie o wymiarach 153x253 cm1. Dzieło 
powstawało przez kilka lat (1872-1875), a proces malowania został poprzedzony szeregiem szkiców 
wykonywanych na miejscu – w Królewskiej Hucie (dzisiejszy Chorzów), późniejsze studia artysta 
przeprowadzał także w starej Królewskiej Odlewni Żeliwa w Berlinie2. Obraz został zakupiony 
przez Nationalgalerie w Berlinie krótko po jego skończeniu; już w 1879 roku Menzel wykonał opis 
swojej pracy do katalogu muzeum. Przedstawia widok na wnętrze głównej hali w walcowni, gdzie 
wykonywano tory kolejowe na potrzeby przemysłu górnośląskiego, niejako dokumentując proces 
produkcji, maszyny i robotników przy pracy. Kwestią sporną dla historyków sztuki był i jest fak-
tyczny i ściślej doprecyzowany temat tego dzieła. Szczególnie interesujące wydaje się określenie 
w jakim stopniu artysta zawarł w dziele dyskurs społeczny tamtych czasów i czego ten dyskurs 
dotyczył, a w jakiej mierze podczas malowania powodowały nim poszukiwania artystyczne. Od-
powiedź na pewno nie będzie jednoznaczna.

Dyskurs społeczny?
Konrad Kaiser w swojej monografi i obrazu, analizując dokładnie proces powstawania, szkice 

przygotowawcze oraz samo dzieło, doszedł do wniosku, że „przedmiotem obrazu Menzla nie są 
ani robotnicy, ani maszyna; artysta znajduje odpowiednią formę dla wyrażenia typowego procesu 
produkcji (Produktionsverhältnis)”3. Z całą pewnością maszyna nie jest właściwym tematem obra-
zu, bo byłaby ukazana w całości, niezasłonięta przez błyski światła i przez ludzi. Czy są nim jednak 
robotnicy, a nie sama produkcja? Taką właśnie alternatywną tezę proponuje inny historyk sztuki, 

1 Andrzej Ryszkiewicz, Książka o „Walcowni żelaza” Menzla, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki 
artystycznej oraz badań nad sztuką” 1955, nr 1-2, s. s. 390.

2 Sigrid Achenbach, Kat. 57, Innenansicht des Schienwalzwerks in Kőnigshütte, um 1872, [w:] Adolph Menzel radikal real. Eine 
Ausstellung der Kunsthalle der Hypo-kulturstift ung München [kat. wys.], red. Bernhard Maaz, Monachium 2008, s. 93.

3 Konrad Kaiser, Adolf Menzels Eisenwalzwerk, Verőff entlichung der Deutschen Akademie der Künste, Berlin 1953, s. 58. Za: A. 
Ryszkiewicz, Książka o „Walcowni żelaza“, dz. cyt., s. 393.
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Andrzej Ryszkiewicz. Przytacza kontekst historyczny, przypominając trudną pozycję klasy robot-
niczej w drugiej połowie XIX wieku i sensację jaką wywołało wystawienie Kamieniarzy Courbeta 
w Monachium w 1869 roku4. Zestawia to z zamówieniem w tym samym roku u Menzla kompozycji 
upamiętniającej 50-lecie fi rmy Heckmanna i nieprzypadkowe wplecenie w tą kompozycję dwóch 
scen robotników przy piecach w fabryce żelaznej. Według Kaisera i za nim także Ryszkiewicza sta-
ło się to wręcz „bezpośrednim bodźcem do podjęcia pracy nad Walcownią żelaza” 5, co jest spo-
strzeżeniem bardzo logicznym. Ryszkiewicz posunął się jednak dalej i zasugerował, że Walcownia 
żelaza powstała na „fali społecznych zainteresowań wznieconych nabrzmiałą treścią owych lat”6. 
Jako dodatkowy argument słuszności swoich wywodów przypomina o licznych omówieniach pra-
sowych dzieła z czasów jego powstania, które podkreślają ważność tematyki robotniczej. W jego 
argumentacji zachodzi jednak pewna sprzeczność niepozwalająca do końca zgodzić się z tą tezą. 
Fakt omówień prasowych podaje jako uzasadnienie genezy obrazu, ale czy coś co nastąpiło na sku-
tek powstania może traktować o jego genezie? Oczywiście, że w czasach, kiedy sprawa robotnicza 
była bardzo głośna, żadne dzieło o takiej tematyce nie mogło przejść bez echa, ale czy Menzel fak-
tycznie zainteresował się tym tematem jako pretekstem do wyrażenia swoich opinii społecznych? 

Realizm jako artystyczna zasada
Menzel był malarzem scen historycznych, przedstawiał dwór Fryderyka Wielkiego i Fryde-

ryka Wilhelma, tworzył w sposób zgodny z tradycją i z duchem sztuki historyzującej, skrupulatnie 
dokumentując rzeczywistość; określa się go jako realistę. Jego realizm nie był idealizujący, artysta 
starał się pokazywać nowe sposoby widzenia i prawdę. Malując bale dworskie (na przykład Bal 
w operze (Ballsouper), 1878), ukazywał powykrzywiane twarze obżerających się panów, obnażone 
ramiona fl irtujących dam, nie zawsze młodych i pięknych, niczego nie upiększając7. Dzieła Menzla 
formalnie też niewiele mają wspólnego ze wspomnianym obrazem Courbeta. Oczywiście a wszyst-

4 Tamże, s. 395-396.
5 Tamże, s. 396-397.
6 Tamże, s. 397. 
7 Peter H. Feist, Geschichte der Deutschen Kunst 1848-1890, Leipzig 1987, s. 341.

Adolf Menzel, Walcownia żelaza w Królewskiej Hucie na Śląsku 
(Modrne Cyklopen), 1872-1875, olej na płótnie, 153x253 cm, własność Alte 

Nationalgalerie, Berlin, reprodukcja za: Adolph Menzel. Realist – Historist 
– Maler des Hofes, [kat. wys.], red. tenże, Kiel, Lübeck, Bremen, Schweinfurt, 

Augsburg 1981, s. 91.
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kich trzech dziełach (Kamieniarzach, Kompozycji na 50-lecie… i Walcowni żelaza) widzimy pra-
cowników strudzonych pracą fi zyczną, ubranych w luźne koszule z zakasanymi rękawami, czasem 
podartymi, u Menzla pracującymi w gorących oparach pieca a u Courbeta w spiekocie słońca, 
jednak należy zwrócić uwagę na elementy różniące te postaci. Courbetowscy kamieniarze patrzą 
w dół, jeden z nich ma twarz w połowie zakrytą kapeluszem, drugi, dużo młodszy, jest odwró-
cony tak, że widać tylko jego prawe ucho i policzek. Także patrzy w dół. Starszy klęczy, młodszy 
jest zgarbiony i podtrzymuje na kolanie kosz z kamieniami wyraźnie dla niego za ciężki. Hutnicy 
Menzla mają mocno zarysowane mięśnie, można by im pozazdrościć siły fi zycznej i hartu, twarze 
podnoszą do góry i śmiało patrzą w ogień, a jeden z nich (na Kompozycji na 50-lecie… ) odwraca 
się przez ramie i patrzy bezpośrednio na widza. Pojawia się więc pytanie, czy Menzel przedstawiał 
robotników jako bohaterów, bo żywił do nich sympatię, czy po to, by ten egzotyczny świat przy-
bliżyć tym, dla których malował (właścicielom fabryk) w atrakcyjnej formie. Analogicznie, czy nie 
oszczędzając niekorzystnego realizmu w przedstawieniach balów dworskich kierował się krytyką 
wyższych klas społecznych? Niemieccy historycy sztuki mimo różnych polemik na temat postaw 
politycznych i artystycznych malarza są zgodni co do tego, że Menzel do końca pozostał lojalny 
wobec dworu, niektórzy nawet zarzucają mu, że był „karierowiczem”8. 

Jens Christian Jensen twierdzi, że Menzel jak nikt inny był zafascynowany procesem produk-
cji, maszynami oraz robotnikami. Widział w nich „nowych bohaterów” – „piechotę industrialnego 
postępu”9. Na zadane wyżej pytanie nasuwa się odpowiedź, że może po prostu malował ludzi taki-
mi jakich ich widział. Można postawić tezę, że menzlowski realizm nie ma związku z dyskursem 
społecznym a raczej z poglądami na sztukę. Potrafi ł skrupulatnie dokumentować życie dworskie, 
jak i to, toczące się w fabryczne, czy mieszczańskie (Targ w Veronie, 1884), chciał przy tym unikać 
idealizacji lub innej stylistyki, kierował się raczej wyszukiwaniem ciekawych tematów malarskich 
obecnych w realnym życiu codziennym i zwykle zachowywał dystans do tego, co malował10. Dzięki 
zamówieniu z okazji 50-lecia fi rmy Heckmmana Menzel zauważył, że praca w fabryce to ciekawy 
temat malarski i między innymi dlatego powstała Walcownia żelaza. Ogólne XIX-wieczne zain-
teresowanie tematyką pracy wśród artystów ciekawie tłumaczy Werner Hofmann. Twierdzi, że 
widzieli oni w robotniku odpowiednik siebie, ale nie tylko z tego względu, że jest on typem kogoś 
pomiędzy „strudzonym rzemieślnikiem” a „myślicielem”, lecz dlatego, że robotnik stał w „praw-
dziwej i aktywnej relacji do rzeczywistości”, o której marzyli artyści11. Realizm jako artystyczna 
zasada znajduje odzwierciedlenie w twórczości Menzla nie tylko w wiernym oddaniu szczegółów 
i prawdziwości opowiadanej przez niego historii, ale także w doborze tematu, jakim była huta. 
Hofmann zauważa także, że Menzel jako jedyny, pragnąc przedstawić prawdziwe „inferno” epo-
ki, zajrzał do hali fabrycznej i ukazał konfl ikt pomiędzy człowiekiem a maszyną.12 Według niego 
w dziełach innych artystów realistów „od Courbeta do Van Gogha nie ma nic z »nowomodnego 
człowieka« wieku industrializacji, którego przywoływał Marx w swoich pismach”, a wizerunki ro-
botnika jako typu ludzkiego pełnego powagi i prostoty mają u nich raczej pochodzenie rolnicze 
i chłopskie13. Menzel, inaczej niż oni, wpisywał się w założenia organizowanych od początku XIX 
wieku Wystaw Światowych, na których praca była czymś, co wspiera postęp cywilizacji, a człowiek 
jako twórca i władca natury był raczej punktem wyjścia, a nie dojścia14. Artysta jeśli świadomie 
podejmował dyskurs społeczny to raczej akceptował świat zastany i kierunek w jakim podążał, 
był nim wręcz zachwycony i pragnął go udokumentować. 

8 Tamże, s. 339-340.
9 Jens Christian Jensen, Das Bild des Arbeiters, s. 90, [w:] Adolph Menzel. Realist – Historist – Maler des Hofes [kat. wys.], red. tenże, Kiel, 

Lübeck, Bremen, Schweinfurt, Augsburg 1981, s. 90-95.
10 P. H. Feist, Geschichte der Deutschen Kunst 1848-1900, dz. cyt., s. 341, 375.
11 Werner Hofmann, Art in the Nineteenth Century, Londyn 1961, s. 194.
12 Tamże, s. 195.
13 Tamże.
14 Tamże.
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Poszukiwania artystyczne?
Maria Poprzęcka fakt, że po odkryciu nowoczesnego 

przemysłu Menzel „pozostaje w kręgu tematyki kuźniczo-
-hutniczej” 15, tłumaczy jego zainteresowaniem rozwiązania-
mi luministycznymi w malarstwie. Rzeczywiście, przygląda-
jąc się reprodukcjom można odnieść wrażenie, że tematem 
przedstawienia są właśnie efekty świetlne, których można 
było doświadczyć w halach huty żelaza. Kompozycja, jakkol-
wiek bardzo złożona, jest dośrodkowa. W centrum znajduje 
się walec mocno oświetlony rozżarzonym, wydobywającym 
się spod niego żelazem, co daje dużą i intensywną plamę 
gorącego światła. Do błysku skierowani są robotnicy ułoże-
ni w główną grupę na obrazie, wkładając szczypce w ogień 
i próbując wydobyć żelazo, wyraźnie zmagając się całymi 
siłami z „żywiołem”. Ich twarze i sylwetki ubrane w dłu-
gie, grube fartuchy oświetlone są od spodu i zarysowane 
mocnymi kontrastami światłocieniowymi. Postaci w dal-
szych planach również pochłonięte są podobnymi czynnościami, kierując się ku mechanizmowi, 
którego konstrukcja została ujawniona w górnej części obrazu, podkreślając perspektywę, a więc 
i głębię kompozycji. Określa to rozległość i wysokość hali, której żelazno–szklana konstrukcja 
także została odmalowana przez Menzla. Wszystko to dało mu możliwość ukazania jeszcze in-
nego światła, dziennego, wpadającego do hali przez okna i oświetlającego łagodnie dymy, wybu-
chy pary. Skontrastowanie tych dwóch źródeł światła dało efekt bardzo plastyczny i wydaje się, że 
jego głównym atutem formalnym jest malarskość. Jak już było wspomniane, Menzel był artystą 
dokumentującym. Przytoczona na początku tego eseju interpretacja Kaisera, mówiąca że „(…) 
artysta znajduje odpowiednią formę dla wyrażenia typowego procesu produkcji (…)”16, wydaje 
się być słuszną – Menzel chciał przedstawić proces produkcji żelaza w hucie ze wszystkimi jego 
aspektami wizualnymi (jak najbardziej atrakcyjnymi) oraz technicznymi – budowa maszyn, orga-
nizacja pracy. Omawiany obraz nie był więc w zamierzeniu ani społecznym dyskursem na tematy 
robotnicze, ani wyłącznie formalną analizą światła (wtedy tak dogłębne studia przygotowawcze 
maszyn i sposobu pracy robotników byłyby zbędne), ani alegorią a historycznym dokumentem 
jeszcze wtedy mało znanych i przez to atrakcyjnych tematycznie rejonów fabryki, spowodowa-
nym fascynacją „cyklopowym światem przemysłu niezwykle bogatym w motywy” – jak to określił 
sam Menzel17. Można się spierać czy tak faktycznie wyglądała praca w walcowni, ale według mnie 
chęć udokumentowania zachwycającego procesu produkcji jest genezą tego dzieła, a faktycznym 
tematem jest ona sama (produkcja) ze wszystkimi swoimi malarskimi doznaniami, przedstawio-
na realistycznie. Używając w tym wypadku terminu „dokument” rozumiem go jako zapis danej 
rzeczywistości, możliwie najwierniejszą opowieść o niej, jednak zawsze z subiektywnego punktu 
widzenia i w wybranej formie. Pozostaje więc pytanie, z jakiego punktu widzenia, dla kogo fak-
tycznie i jako kto Menzel malował Walcownię? Dla poszukania odpowiedzi warto przeanalizo-
wać wcześniejsze przedstawienia górnośląskiego przemysłu i porównać je z rzeczonym obrazem.

cdn

15 Oprócz Kompozycji na 50-lecie fi rmy C. Heckmanna i Walcowni żelaza w Królewskiej Hucie na Śląsku w tematyce przemysłowej 
Menzel namalował jeszcze dwa obrazy: Szlifi ernia w wiejskiej kuźni w Tyrolu (1881) oraz Odwiedziny w hucie żelaza (1900). Za: Maria 
Poprzęcka, Kuźnia. Mit – alegoria – symbol, Warszawa 1972, s. 86.

16 Wypowiedź Konrada Kaisera, cyt. za: A. Ryszkiewicz, Książka o „Walcowni żelaza“, dz. cyt., s. 393.
17 Za: tamże, s. 90.

Friedrich Gottlob Endler, Huta Hohenlohe, 
1808, miedzioryt, reprodukcja za: Katowice 

w rysunkach i grafice XIX i XX wieku, red. Danuta 
Musiołowa, Grażyna Niewiadomska, kat. wys., 

Katowice, październik 1984 r., s. 13.
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Z NASZYCH MIEJSC

BEATA GOLACIK

Ach, cóż to będzie za wpis! Epikurejski, hedonistyczny, przyjemny – „carpediemny”! Żywe słońce 
nad Martwym Morzem – czysta rozkosz.

 
W drodze na plażę zostaliśmy metodycznie pouczeni, z czym będziemy mieli do czynienia. 

Morze Martwe jest jeziorem depresyjnym (w sensie geografi cznym, nie zaś psychologicznym, co 
można łatwo wywnioskować z rozpromienionego oblicza niejednego turysty). Lustro wody utrzy-
muje się na 418 m poniżej poziomu morza i sukcesywnie się obniża z powodu ciągłego parowania 
i zmniejszonych dopływów wód Jordanu oraz wskutek zmian klimatycznych. Silne zasolenie (śred-
nio 28 %) sprawia, że nie ma tam prawie żadnego życia organicznego, a wyporność wody jest tak 
duża, iż nie sposób w nim utonąć, co skrzętnie sprawdzają „pływający inaczej” – z różnym zresztą 
skutkiem. Przy okazji przekonałam się, że histeria potrafi  czynić cuda. Moja współtowarzyszka 
podróży dała radę nawet tej wypornej wodzie. Wprawdzie nie utonęła, ale co się opiła prozdrowot-
nej, żrącej „martwomorzanki”, to jej już nikt nie odbierze. Miałam lekkie wyrzuty sumienia, że nie 
roztoczyłam nad nią bardziej czułej i bezpośredniej opieki. Sprawdziwszy uprzednio, że faktycznie, 
ciało zanurzone w tej morskiej cieczy na dno nie opada, oddałam się – jak jajko w solance – bło-
giej, ciepłej kąpieli na powierzchni, podczas gdy obok, inne ciało szamotało się w żywiole. Ale skąd 
mogłam przypuszczać, że niemożliwe okaże się możliwe? Opatrzność na szczęście czuwała nad 
ciałem walczącym oraz nad moim starganym sumieniem. Skończyło się tylko solą w oku i ustach. 
Owszem, to trochę szczypie (w tym stężeniu nawet jak diabli), ale przecież dezynfekuje również 
i konserwuje – pomyślałam, próbując uciszyć nieco moralniaka.

Osady błotne znad Morza Martwego to kolejny cud-miód natury. Bogate w minerały, mają 
dobroczynny wpływ na skórę. Sprowadzane są przez fi rmy kosmetyczne na całym świecie i apli-
kowane za niezłą kasę klientom rozlicznych drogerii, „Studiów Urody” czy „Spa”. A my tu proszę 
– za darmo i do syta. Proces cudownej przemiany człowieka w bóstwo, należy przeprowadzić –  
jak nas poinstruowano – etapami: najpierw kąpiel w morzu, następnie wysmarowanie czarnym 

PODRÓŻ DO ZIEMI. 
DZIENNIK DYGRESYJNY (4)
(MORZE MARTWE, WADI QELT, BETLEJEM, 
BAJT SAHUR, KARMEL)
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błotem każdego kawałka ciała z pominięciem oczu i ust, potem obsychanie na słońcu w formę 
pomnika, ponowna kąpiel – odmaczająca i raz jeszcze uczernianie błotne. I tak dalej, aż skończy 
się nam czas pobytu albo cierpliwość.  Mojej skórze nic nie dolega, gładka jest i bez parchów, więc 
po co mi to – pomyślałam. Nie będę się wygłupiać, popływam tylko i poopalam się nieco. Natura 
wszelako zwyciężyła. Wytrzymałam w tym poważnym i heroicznym postanowieniu jakieś pięć 
minut. Bo czyż może być na świecie coś bardziej przyjemnego i radosnego niż beztroskie taplanie 
się w błocie? Nie może! 

Rajską błogość spotęgowały doniesienia meteorologiczne z Polski. Oto nasze pątniczki nasto-
latki, które nie rozstawały się ze swoimi smartfonami, zajrzawszy do Internetu ogłosiły, że w kraju 
temperatura sięga 20 stopni na minusie, na wschodnich rubieżach śnieg aż po dachy chałup, drogi 
nieprzejezdne. My zaś, wybrańcy losu, tu – w przecudnych okolicznościach przyrody – patrzy-
my po sobie w zadziwieniu pytając: Ty mnie mówisz śnieg? A ja się ciebie pytam, co to ten śnieg?

„Gładkoskórzy”, z nieutulonym żalem w sercu (w sercu mym na pewno, w sercach bratnich 
niewykluczone, że też) wracaliśmy do autokaru. Słońce chyliło się ku zachodowi. Przewodnik dodał, 
celem pokrzepienia, że po drodze zatrzymamy się jeszcze w miejscu widokowym, gdzie obejrzymy 
panoramę Pustyni Judzkiej – Wadi Qelt. Natychmiast zapomniałam o morzu. Wiedziałam, gdzie 
jedziemy, ale nie wiedziałam, co zobaczę. Wypadłam jako pierwsza z autokaru i nie czekając na 
pozostałych, pognałam na wzgórze, z którego mieliśmy wpatrywać się wdzięcznie w dal. Stanęłam 
jak wryta. Dech mi zaparło. Jezu!! – wykrzyknęłam. Wyjątkowo, tym razem, nie wezwałam imienia 
Pana Boga swego nadaremno. Było to jak najbardziej adekwatne w tym miejscu wezwanie. Przed 
nami bowiem, roztaczał się imponujący widok na starożytny szlak handlowy z Nazaretu do Jerozo-
limy. Jezus musiał w swoim życiu przemierzyć go niejednokrotnie. Łagodne grzbiety gór oświetlone 
bladym, złotawym słońcem, zacienione doliny, a wszystko rozległe, potężne i piękne. Boże jedyny! 
Jestem w pustynnym raju. To piękno nie mieści się w oczach, chciałabym je objąć rękami, zagarnąć 
do siebie, krzyczeć. Chciałabym je zatrzymać wszystkimi zmysłami. Patrzeć, wdychać, smakować. 
Nie, nie. Nie zaczęłam jeść kamieni, ale mało brakowało. Jeszcze tylko trochę zdjęć na marną rzeczy 
pamiątkę i schodzimy z powrotem. Ja na końcu. Opieszale. Nie mogę się rozstać z tym widokiem.
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Nie jestem przyzwyczajona do tylu mocnych wrażeń jednego dnia. Nie wiem, czy mi wystar-
czy oddechu. A tymczasem wyruszamy do Betlejem, gdzie mamy zarezerwowane noclegi do końca 
pobytu. Za chwilę dojedziemy do Jerozolimy. Dziś wieczorem zobaczymy ją tylko przejazdem. Ale 
jak przetłumaczyć durnemu sercu, że to jeszcze nie teraz, skoro ono na sam przelotny widok miasta 
wyrywa się z piersi w podskokach. Czuję się jak dziewczątko biegnące na pierwszą randkę z ukocha-
nym. Czyste wariactwo. Tak. Jestem wariatką. Tego już się dłużej nie da ukryć. Szczęśliwą wariatką 
jestem. Nareszcie. Mijamy dzielnicę żydowską, w oddali mury starej Jerozolimy, aż ciarki przecho-
dzą. Moja złota. Ke wa-szamajim ken ba-arec – szepczę pod nosem – Jako w niebie tak i na ziemi.

Na nocleg zatrzymaliśmy się w Betlejem, „nie bardzo podłym mieście”(Ech, ten folklor emo-
cjonalny polskich kolęd). Tu, już do końca pobytu, mieliśmy naszą bazę wypadową przed kolej-

nymi wycieczkami. Mieliśmy też więcej czasu, by przyjrzeć się miasteczku z bliska. Za każdym 
powrotem do Betlejem czułam się coraz bardziej jak w domu, gdzie się odpoczywa, je, śpi. Gdzie 
się przebywa bez pośpiechu.

W nowohebrajskim, Bet Lechem oznacza „Dom Chleba”, po arabsku Bajt Lahm – „Dom 
Mięsa”. Zwykło się metaforyzować tę nazwę, odnosząc ją do osoby Jezusa –  którego Matuś po-
wiła, w żłóbku ułożyła, siankiem okryła, gdyż ubogą była – Chrystusa, który dziś przychodzi do 
wierzących w sakramencie, jako chleb życia. A tu proszę – „Mięso”. A czemu nie? Już nie takie 
wprawdzie uduchowione w wymowie, ale przecież nie mniej dojmujące określenie. Mięso kojarzy 
nam się krwawo, ale to w istocie cenne źródło białka, podstawa życia, budulec. (Niech mi raz jesz-
cze wegetarianie wybaczą tę drapieżną dygresję.) W Księdze Rodzaju nazywano to miejsce Efrata, 
w Biblii występuje też jako Betlejem Efrata lub Betlejem Judzkie, w odróżnieniu od miejscowości 
o tej samej nazwie, położonej w Galilei.

W Betlejem urodził się król Dawid, a później Jezus, który – według proroctw mesjańskich 
– miał się wywodzić z linii Dawidowej. Grota Narodzenia (jaskinia, nie zaś drewniana szopa, 
o czym warto przypomnieć tradycjonalistom  kolędowym) obudowana została w II w. rzymską 
świątynią Adonisa. Pierwszą Bazylikę Narodzenia wzniósł na tym miejscu Konstantyn Wielki na 
polecenie swej matki – św. Heleny – pw 326 r. Na przestrzeni dziejów świątynia była na przemian 
burzona i rozbudowywana, trafi ała w ręce muzułmanów i na powrót w ręce chrześcijan. Aktual-
nie, pieczę nad bazyliką sprawują: prawosławna cerkiew grecka, Ormianie i katolicy. W okresie 
ostatnich walk izraelsko-palestyńskich znaleziono pozostawione w świątyni ładunki wybuchowe, 
w związku z czym miasto znajduje się teraz pod zaostrzoną kontrolą Autonomii Palestyńskiej, do 
której należy. Otoczone jest ośmiometrowym, pilnie strzeżonym, betonowym murem, który od-
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gradza je od terenów Izraela.  „Na dzień dzisiejszy” z paszportem izraelskim do Betlejem się nie 
wjedzie. Taki klimat.

Bazylika Narodzenia Pańskiego jest – jak doczytałam – jedną z najstarszych, funkcjonujących 
nieprzerwanie świątyń na świecie. Trudno mi ją opisać. Z zewnątrz stanowi zwartą, blokową bryłę 
z jasnego piaskowca, a od środka… hmmm… powiedziałabym, że jest skomplikowana wewnętrz-
nie. Architekt użyłby tu zapewne fachowych określeń typu: atrium, narteks, transept, absyda. Ja się 
w tym gubię. Jedyne, co ogarniam pamięcią, to zacienione przestrzenie, kolumny, rozliczne nawy, 
przydymione freski, poobijane ściany pokryte liszajem, wypłowiałą farbą, jakieś obrazy, ikonostas, 
mnóstwo zwisających lamp i lampek oliwnych, zdobnych świeczników, ociekających woskiem sto-
lików, w które wtyka się smukłe jak ołówki świece oraz wygładzone ludzkimi stopami, kamienne 

posadzki. I właśnie one – te gładkie kamienie – zapadły mi w serce najmocniej. Nie po raz pierwszy 
zresztą. Od dawna podejrzewałam siebie o skryty kult staroświątynnych podłóg. Teraz wyszedł 
na jaw. Ileż dotknięć, ile głasków muszą przyjąć kamienie, żeby błyszczały niczym tafl a jeziora? 
Chodzi się po nich jak po sklepieniu nieba. Widok nieba pod nogami – paradoks? Tak. Kolejny.

Grota Narodzenia wyglądem przypomina wnętrze królewskiej jurty tatarskiej. Nie ma tam 
dopływu naturalnego światła. Miejsce centralne oznaczone jest srebrną gwiazdą z szerokim ot-
worem, przez który można dotknąć ręką autentycznej skały. Nad nim prawosławny ołtarz,  jak 
baldachim z wzorzystego, purpurowo-złotego i szafi rowego sukna. U dołu lampy oliwne, palące się 
dzień i noc. Sklepienia tylnej części groty wyłożone są ciemnymi tapetami, wiszą na nich obrazy. 
Nieco z boku, nieopodal wejścia znajduje się wnęka – miejsce, gdzie stał żłóbek – okopcona od 
palących się nieustannie lampek i świec. Bardzo tam cicho, ciepło i intymnie. Nawet wtedy, gdy 
obok ołtarza przechodzą tłumy pielgrzymów, słychać jedynie szmer przesuwanych nóg, czasami 
szept modlitwy. Późnym popołudniem, kiedy w świątyni nie ma już dużych grup wycieczkowych, 
można tam wejść samemu, posiedzieć w tej ciepłej ciszy, pomodlić się, pomilczeć, popatrzeć. Spot-
kać się czule z tym Światłem, pożegnać, zamknąć je pod powiekami, zabrać ze sobą.

*
Doświadczam ambiwalencji czasu. Upływa błyskawicznie i wlecze się zarazem. Tajemnica 

tkwi w czwartku. W czwartek Jerozolima. A tymczasem przełamało się dopiero z wtorku na śro-
dę, obudziło mnie głosem muezzina, dobiegającym z wieży pobliskiego meczetu i zastało mnie, 
o dziwo, wypoczętą i gotową. Na początek do rozmyślań, bo to najcichsze zajęcie człowiecze. Ade-
kwatne do pory, kiedy wszyscy wokół śpią, a ty nie.
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Wyskoczyłam z łóżka na chwilę, żeby zrobić zdjęcie okna z widokiem na Betlejem przed 
wschodem słońca. Przedwschód słońca działa na duszę równie mocno, jak zachód, tylko zde-
cydowanie rzadziej. Wróciłam pod kołdrę z duszą w kolorach złota i błękitu. Miałam jakieś trzy 
godziny na myślenie. Wymówiłam w duchu imiona wszystkich osób, które nosiłam w sercu. 
Najpierw bliskich, potem dalekich. Wszystkich, których zdołałam wtedy przywołać w myślach. 
Próbowałam w skrócie opowiedzieć Ziemi ich historie, powierzyć ich intencje. Te, które znałam 
i te, o których nie mogłam nawet wiedzieć. Wypowiedziane, pozostawione, dopełnione. I niech 
się dzieje wola nieba.

29. 01. 2014
Z rana przypuściliśmy szturm grupowy na Bazylikę Narodzenia i okoliczne kaplice. Udało 

się nam zdążyć przed tłumem pielgrzymim. Nastepnie wizyta w Grocie Mlecznej. Palestyń-
ska legenda głosi, że zatrzymała się tam Maria z dzieciątkiem Jezus podczas drogi do Egiptu. 
Kiedy karmiła Niemowlę, kilka kropel mleka upadło na skałę, a wówczas skała zmieniła swój 
kolor na mlecznobiały. Do dziś przychodzą tu na modlitwę  miejscowe kobiety – chrześcijan-
ki i muzułmanki – zwłaszcza te, które nie mogą doczekać się potomstwa lub mają problemy 
z wykarmieniem swoich dzieci. Biały proszek z ukruszonej skały rozprowadzany jest niekiedy 
wśród zdesperowanych wiernych, jako środek o nadprzyrodzonym działaniu, który w połą-
czeniu z żarliwą modlitwą czyni cuda. Moja, raczej sceptyczna wobec tego rodzaju rewelacji, 
postawa chyba nie służy religijnej propagandzie, więc może dalej już zmilczę. Wyznam tylko 
(po cichu), że żadne fetysze (nawet religijne) czy relikwie dowolnej proweniencji nie wzmagają 
mojej wiary.  No, ale moje myślenie to nie jest myślenie każdego, nad czym niekiedy ubolewam, 
aliści w pokorze. Grotę uwieczniłam na fotce. Panuje tam atmosfera swojskości, może przez to, 
że w głównej nawie wisi obraz Matki Boskiej Karmiącej, kojarzący się silnie z polskim katoli-
cyzmem. Miłe, ciepłe miejsce. Uświęcone chyba najmocniej szczerymi, pobożnymi prośbami 
matek. Niech im się spełnią. 
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W odwrotnym kierunku niż pasterze w noc Bożego Narodzenia, podążamy teraz z Betle-
jem na  miejsce pastuszkowego noclegu, zwane „Polem Pasterzy”. Arabskie Bajt Sahur – „Miejsce 
nocnej straży” to dziś niewielkie miasteczko z dwoma chrześcijańskimi sanktuariami, upamiętnia-
jącymi miejsce, w którym ukazał się anioł zwiastujący „prostaczkom” narodziny Jezusa. Okolica 
unaocznia, po raz kolejny, że pasterze, choć funkcję juhasów pełnili, w drewnianych szałasach na 
halach jednakowoż nie mieszkali. Mieszkali w górskich jaskiniach, co im zresztą niczego nie uj-
muje. Współcześni, przedsiębiorczy potomkowie biblijnych pastuszków, sprzedają dziś drewnia-
ne fujarki turystom z podobną swadą, jak zakopiańscy górale. A groty urokliwe pozostały prawie 
nieskomercjalizowane. W każdej niemal ołtarz i delikatne podświetlenia – frontem do religijnego, 
chrześcijańskiego klienta. Ale to front bardzo gustowny – „ekologiczny”, bliski naturze i bez nad-
miaru połyskliwych zdobień. Chociaż, być może tylko dla nielicznych, oryginalna, surowa skała 
zawsze wygrywa ze złotem. Jeśli tak, to jestem nieliczna i rady na to nie ma. Spragnieni widoku 
budowli z naturalnego przeznaczenia sakralnych, nie będą jednak zawiedzeni. Znajduje się tu bo-
wiem również niewielki kościół „In Excelsis Deo” o wspaniałej akustyce, w którym zaintonowana 
Gloria in excelsis Deo brzmi naprawdę imponująco, podobno niezależnie od talentów wokalnych 
śpiewaków. Pośpiewalim i ruszylim dalej.

Przed nami jeszcze krótka wizyta na Karmelu. I tu znowu relikwie. Tym razem palestyńskiej 
mistyczki i stygmatyczki, karmelitanki zwanej Małą Arabką albo Maleńką Nic o wstrząsającym 
życiorysie. Miriam Baouardy (tak brzmi jej prawdziwe nazwisko) została beatyfi kowana w 1983 r. 
Z historią św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego można się bliżej zapoznać poprzez publikacje kar-
melitańskie lub fi lm dokumentalny „Mała Arabka i Matrix” (dostępne w Internecie).

Wracamy. Pierwsze wolne popołudnie. Spacer niespieszny po Betlejem. Własnymi ścieżka-
mi. Sklepiki, kramy, bazylika. Trochę upragnionej samotności. Czekanie na czwartek. W czwartku 
zatopiona Jerozolima.

cdn
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

N I E  B U J A M

O KRADZIEŻY 
W LIZBONIE

Pojechałam do Lizbony. Ale na jednej z ulic Alfamy zaczęliśmy się o coś kłócić, kradnąc sobie 
spokój i zachwyt miastem. Ktoś przygotowany do wykorzystywania takich momentów słabości 

właśnie wtedy ukradł mi portfel. 
Mój znajomy zwierzył mi się, że nie zdając sobie sprawy, czym to grozi, kradł rodzinie czas 

przez długie godziny, przesiadując w Internecie i telefonując do znajomych pań. Dopiero, kiedy 
żona zażądała separacji, uświadomił sobie, że ukradł sobie rodzinne szczęście, do którego brakło 
mu czasu. 

W spektaklu „Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” jego reżyser - Piotr 
Tomaszuk, szef „Teatru Wierszalin”, ukradł (choć zdaję sobie sprawę, że można by tu użyć nie 
słowa „kradzież”, ale „naśladownictwo”) pomysł sceniczny Tadeusza Kantora. Wziął od niego 
koncepcję kreowania spektaklu, a tym samym szczytnie wpisał się w tradycję polskiego teatru. 
On sam - grający plebana, niczym demiurg – czytając słowa Ewangelii, wprawiał w ruch aktorów, 
którzy miotali się na scenie niczym poruszane przez niego kukiełki. Ale właśnie poprzez ten za-
bieg ukradł swojemu Misterium możliwość dotknięcia Tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. 
Ta ludowa opowieść o wielkiej prawdzie naszej wiary nie potrafi  wciągnąć widza do końca. Stwa-
rzając dystans, nie pozwala mu się totalnie zapamiętać. 

Piszę o kradzieżach, które odtąd będą mi się kojarzyć z Lizboną. Choć przecież sama powin-
nam uderzyć się w piersi, bo przecież jestem złodziejką. Chodząc po mieście nieustannie krad-
łam jego piękno. To piękno Lizbony już wielokrotnie próbowało zrabować silne trzęsienie ziemi, 
tsunami, pożary, trawiące całe dzielnice, a także niebezpieczne usytuowanie nad Tagiem, którego 
rozlewające się szeroko wody mieszają się z oszałamiającym bezmiarem Atlantyku. Ale uroda tego 
miasta nie dała się zmyć ani fali, ani językom ognia, ani drganiom ziemi, próbującej od samych 
podstaw naruszyć harmonię zabudowy. 

„Ciało umiera uroda ciała żyje” – przypomniały mi się słowa z wiersza amerykańskiego poe-
ty Wally Stevensa, na które w 1993 w Katowicach zwrócił mi uwagę Josif Brodski. Nieustannie 
okradani z naszej urody, którą tworzą dobro, piękno i prawda, próbujemy odzyskać je na nowo. 

Moja pusta kieszeń w Lizbonie, jak powiedział mi Krzysztof Zanussi, słysząc o mojej stracie, 
to małe memento mori. Bo przecież przyjdzie chwila, że kiedyś ten świat okradną z nas. I cała na-
dzieja w tym, że nas, znienacka wykradzionych, odnajdzie wtedy Jezus Chrystus. 
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JACEK MOLĘDA

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

SYNTAKS, CZYLI 
O BUDOWANIU 
ZE SŁÓW 
I KLOCKÓW WEDŁUG 
INSTRUKCJI

Mój pięcioletni wnuk, tak jak wszystkie dzieci, uwielbia prezenty. Jak na chłopca przystało, 
najlepszy jest samochodzik, ostatnio z klocków Lego. Z namaszczeniem targa do domu po 

schodach oburącz nieporęczne pudełko, przeznaczone dla oczu a nie rąk przedszkolaka, już na 
progu prosząc, żebym pomógł mu je otworzyć, najlepiej nie uszkadzając. Wysypujemy potem 
wszystkie klocki na pusty kawałek podłogi, otwieramy instrukcję i mozolnie postępujemy wedle jej 
wskazań, nawet jeśli jest to w sposób oczywisty zbędne. W końcu, doczepiwszy już ostatni klocek 
w nakazanej pozycji, przechodzimy (ja też, a jakże) do zabawy! Po paru dniach następuje zwykle 
nieoczekiwany zwrot – samochodzik rozkładany jest na „klocki pierwsze”, pakowany z powrotem 
do pudełka i zaczyna się zabawa w sklep. 

Skąd ja to znam? To składanie i rozkładanie na czynniki pierwsze, z przemożnym lękiem, że 
jakiś element wyląduje w nieodpowiednim miejscu, zostanie nieodpowiednio przekręcony albo 
zastąpiony innym… Tę chęć, że wszystkie te części są tak ważne, że lepiej ich w ogóle nie ruszać, 
a jeśli tak, to tylko na chwilę, żeby pokazać, co i jak, odnieść się do idealnego wzorca, a potem zaraz 
na powrót zamknąć w pudełku, żeby adorować i podziwiać. Nie, tym razem, wyjątkowo, nie chodzi 
o polityków – w ten sposób mogą postępować tylko poloniści. Jako anglista, czyli poniekąd człowiek 
zabawy, uważam, że posługiwanie się językiem to przede wszystkim komunikacja, ale też frajda. 

Poloniści postępują inaczej, darząc swoje zabawki, tak jak mój wnuk, przeogromną estymą. 
Kiedy ponad ćwierć wieku temu znalazłem się podstępem w ich mateczniku, czyli bibliotece in-
stytutowej, żeby skorzystać ze słownika etymologicznego autorstwa Aleksandra Brücknera, po raz 
pierwszy zetknąłem się z tym zjawiskiem. Rzeczoną książkę można było przejrzeć, jak to w przy-
padku pojedynczych egzemplarzy, tylko w czytelni. Usiadłem chyłkiem przy ostatnim stoliku, bo 
w tamtej świątyni nie było fi laru, za który mógłbym się schować, i postanowiłem przystąpić do 
lektury. Na próżno – strony nie rozwarły się. Jako że papierowa materia dumnie stawiała opór – 
postanowiłem się z nią rozprawić. Dziś wyciągnąłbym kartę płatniczą, wtedy musiała wystarczyć 
telefoniczna. Cięła równo nie tylko karty księgi, ale i rozdzierała ciszę. Pierwszy raz w życiu wi-
działem bibliotekarkę pokonującą przejście między stolikami z taką prędkością. Chociaż był to 
odcinek prosty, w sobie znany tylko sposób skróciła go, pomijając wymiar czasu. Zadane w biegu 
pytanie „Co Pan zamierza zrobić z tą książką?”, dotarło do mnie ułamek sekundy po strażniczce. 
Gdyby nie moje rezolutne „Będę ją czytał”, nie wiem, skąd przesyłałbym teraz niniejsze słowa. 

Dziś już wiem, że te nietknięte karty słownika były pewnie jak owe klocki Lego fabrycznie 
zapakowane w fi rmowym pudełku – najładniej prezentowały się nienaruszone, zamknięte między 
okładkami na półce. Musiał się dopiero pojawić jakiś niewtajemniczony ignorant, sądzący naiw-
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nie, że zawartość pudełka można tak sobie zwyczajnie wysypać i się nią pobawić, żeby odkryć, iż 
poloniści tak dbają o swoje zabawki, że potrafi ą ich w ogóle nie rozpakować.

Wtedy myślałem jednak, że to przypadek odosobniony, ale gdzie tam! Poloniści strzegą 
nie tylko swoich świętych ksiąg, ale przede wszystkim instrukcji w nich zawartych, srogo karząc 
wszystkich niestosujących się. Wystarczy lekkomyślnie postawić akcent nie tam, gdzie trzeba, by 
z kart mojego ulubionego słownika usłyszeć gromkie: „wymowę typu” (tu następuje egzemplifi ka-
cja błędu o charakterze przestępczym) „potępiamy”. Od czasu do czasu można zostać wprawdzie 
potraktowanym bardziej łagodnie, tj. zostać „napiętnowanym”, ale taka stygmatyzacja to marne 
pocieszenie, kiedy człowiek przypomni sobie, że w anglojęzycznych językowych źródłach nor-
matywnych zwyczajnie radzą, żeby tego czy owego zwyczajnie w języku nie czynić – a nuż ktoś 
nas z tego powodu nie zrozumie i być może (ale niekoniecznie) będziemy mieli przez to kłopot. 

Proste „nie:”, które widuję w moim najczęściej ściąganym z półki słowniku, to w porównaniu 
z tymi złowieszczymi „potępiamy” i „piętnujemy”, taki niewinny, że aż słodki powrót do iście dzie-
cięcej przekory, w której „nie” znaczy „nie”, „bo nie”. W przypadku zabawy klockami, mój wnuk 
poprzestaje na „nie, bo nie” i wiem wtedy, że mam budować zgodnie z instrukcją. Postępowanie 
zgodne z instrukcją niewątpliwie posiada swoje zalety – głównie daje pewność, że stworzymy 
dzieło może niezbyt oryginalne, ale za to o sprawdzonej jakości. W przypadku języka polskiego 
instrukcja zdaje się mówić, że książki są po to, aby je podziwiać, kiedy tak zaświadczają o swojej 
wielkości dumnie prężąc grzbiety na półkach, słowa wymawiać albo w zdania składać wolno tylko 
po to, by powielać wzorce w owych przykurzonych księgach zawarte.

A przecież wspaniały język, tak samo jak markowe klocki, jest po to, żeby dać upust swojej 
wyobraźni, dzielić się z nią z innymi i sprawiać przyjemność. Język, jak dobrze zaprojektowane 
klocki (to nic, że czasem metodą prób i błędów), może i bez instrukcji dać ciekawe rezultaty, spra-
wiając przy tym dużo niekłamanej przyjemności. Nie trzymajmy go w pudełku. 
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Z N A D  R E N U  I  O K O L I C Y

KRZYSZTOF KOMOROWSKI

ODRA 

Jestem wreszcie emerytem. I cóż z tego wynika? A tyle, że teoretycznie mam więcej czasu dla siebie 
i spraw odsuwanych na później i tak pewnie się dzieje. Dłużej sypiam. Więcej czytam. Częściej 

spoglądam na strony internetowe, śledzę prasę, a w godzinach porannych słucham Warszawy I, 
zaś wieczorami oglądam ( wybiórczo ) TVP I i II. Wśród natłoku informacji z kraju, staram się 
wyłowić te, które zawsze mnie najbardziej interesują, a dotyczą Mojego Miasta i okolicy.

Dla mnie na dzisiaj aktualnym zagadnieniem staje się ciągnąca od lat sprawa budowy za-
bezpieczeń hydrologicznych na Górnej Odrze, mających skutecznie uchronić kraj przed tragedią 
powodzi, jak chociażby tej z 1997 roku. Ostatnio dowiedziałem się o wizycie Marszalka Sejmu RP 
pana Kuchcińskiego w Raciborzu. Jak prasa donosi, obecność tak dostojnego gościa spowodowała, 
że władze miasta i powiatu dokonały przy tej okazji prezentacji wykonanych prac i przedstawie-
nia planów na przyszłość, w nadziei, że wreszcie nastąpi przełom w zainteresowaniu najwyższych 
czynników w państwie problemem „Odry”. W trakcie spotkania próbowano znaleźć odpowiedź 
na podstawowe pytanie, czy „Zbiornik Racibórz” ma być suchy czy mokry, co wydaje mi się 
oczywistością na korzyść „mokrego”, którego znaczenie w wypadku klęsk żywiołowych (powodzi 
i susz), bądź jako rezerwuaru wodnego dla przyszłego kanału jest bezdyskusyjna. Ponadto wśród 
poruszonych zagadnień znalazł się problem współpracy paneuropejskiej w naszym regionie. Cze-
si, aktualizując XIX – wieczne plany Habsburgów od wielu lat byli i są żywotnie zainteresowani 
budową kanału rzecznego, łączącego Odrę z Dunajem i Łabą.

Pan Marszalek wyjechał, a ja: lokalny patriota, chciałbym przedstawić swoją hierarchię zadań 
w omawianej sprawie; po pierwsze: pieniądze, po drugie: uaktualnienie planów budowy – mokry 
zbiornik, po trzecie: pełne udrożnienie Odry, po czwarte: współpraca z Czechami, po piąte: pełna 
krajowa współpraca regionów nadodrzańskich, z korektą podziału administracyjnego kraju, czyli 
przyłączenie na powrót miasta Raciborza wraz powiatem do województwa opolskiego.

Pewnie te punkty nie wyczerpują zagadnienia i wcale mi o to nie chodzi, nie jestem specja-
listą, mieszkam daleko, ale jedna sprawa szczególnie nie daje mi spokoju, a mianowicie w wyniku 
reorganizacji podziału administracyjnego kraju w 1975 i 1999 roku nastąpiło przyporządkowanie 
miasta i powiatu województwu katowickiemu (obecnie śląskiemu). Problem ten wydaje się być 
marginalnym w odniesieniu do wyżej rozpatrywanych spraw, ale tak nie jest. Na początek podeprę 
się cytatem znanego badacza – historyka Ziemi Raciborskiej, Pawła Newerli z jego monumen-
talnego dzieła „Dzieje Raciborza i jego dzielnic”, gdzie na stronach 18-19 tak komentuje korekty 
administracyjne mapy Polski w odniesieniu do Raciborszczyzny: „ ...Od 1 lipca 1975 roku wpro-
wadzono w Polsce następną reformę administracyjną. Ziemie raciborską odłączono od Opolszczy-
zny i przyłączono do katowickiego. Stało się to na życzenie lokalnych władz, które powoływały 
się na „konsultacje społeczne”, choć w rzeczywistości nikt społeczeństwa nie pytał o zdanie. ..., 1 
stycznia 1999 roku wprowadzono nowy podział kraju na 16 województw. Próby opolskich władz 
wojewódzkich pozyskania ziemi raciborskiej nie przyniosły efektów. Włodarze Raciborza, znowu 
nie pytając mieszkańców o zdanie, zdecydowali o pozostaniu w dotychczasowym województwie...”
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Jak z powyższego wynika, nikt nikogo o nic nie 
pytał, nikt nikomu sensownie nie wyjaśniał, dlaczego 
znaleźliśmy się w katowickim. W czasach komuny „tak 
było”, ale teraz, powiedzmy w 1999 roku, śmieszny, za-
słyszany argument, że „kiedy bogatemu z brody kapnie, 
to i biedny się wyżywi”, jest grubo nie na miejscu. Nie 
wiem, kto i z jakich powodów podejmował taką decyzję, 
ale moim zdaniem był to klasyczny „samobój”. Gdyby 
cierpiał z tego powodu sam decydent lub ich grupa, to 
„pół biedy”, ale degradacja miasta i powiatu z drugiego 
miejsca w opolskim (1975), na 20 obecnie miejsce w ślą-
skim to pozwolę sobie powiedzieć k a t a s t r o f a .  Na 
rzecz powrotu miasta i powiatu do granic sprzed 1975 
rzeczowo wypowiada się w artykule redakcyjnym Ty-
godnika Nasz Racibórz z dnia 19 lutego 2016 Grzegorz 
Wawoczny. Nic dodać, nic ująć!

Nie pisałbym o tym, gdyby nie otwierająca się szan-
sa naprawy tego, co zostało zmarnowane, przy okazji proponowanego programu „Odra”. Kiedy 
dzisiaj na Śląsku wali się przemysł wydobywczy, a z nim egzystencja tysięcy rodzin, kogo dzisiaj 
w Katowicach obchodzi leżący na rubieży województwa powiat raciborski z Odrą i jej problemami. 
Nie mam zamiaru nikogo obrażać ani pouczać, ale zdrowy rozsądek, geografi a, ekonomia, moż-
liwości pomocy państwa, a także Unii mówią: dokonajmy jeszcze jednej, zgodnej z naturą rzeczy, 
zmiany administracyjnej i skupmy w jednym ręku to, co już raz mieliśmy, dla dobra kraju, woje-
wództwa, powiatu i miasta, a  przede wszystkim rzeki i od zawsze nad nią mieszkających ludzi. 

Schematyczna mapka Województwa 
Katowickiego z doczepioną „żałośnie 

figurką” powiatu raciborskiego (źródło: 
Statystyczne Vademecum Samorządowca 

2015).

P.s. Prasa raciborska dociera do mnie dość chaotycznie,w tym także numery Tygodnika Raci-
borskiego, szkoda, że bez zachowania kolejności. Artykuł p. Wawocznego z 12 lutego przeczytałem 
już po napisaniu mojego tekstu, stąd zupełnie niezamierzona zbieżność tematów i po części argumen-
tacji. Cieszę się, że w zaprezentowanych poglądach nie jestem sam. Wierzę, że redaktor Tygodnika 
mi wybaczy, w myśl zasady: „w jedności siła”, i że im częściej i na różnych forach wspólnie będziemy 
artykułowali to, co uważamy za słuszne, tym większą mamy szansę powodzenia i ktoś nas usłyszy. 
Skądinąd wiem, że jest nas podobnie myślących więcej. Nie liczę na spektakularny sukces, ale że 
w końcu „zdrowy rozsądek” zwycięży.
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Z N A D  G Ó R N E J  P Ó Ł K I

JANUSZ NOWAK

Rozmyślania podczas biegu  

                                                            Tutaj każde słowo waży…
                                                                         Janusz Drzewucki

Okładka zbioru poezji Janusza Drzewuckiego1, przedstawiciela „generacji 
źle obecnej” (tak Wojciech Kudyba określił pokolenie poetów urodzonych 

w latach pięćdziesiątych) budzi skojarzenie ze zrodzoną w dobie renesansu, 
a popularną szczególnie w okresie baroku (nie od rzeczy będzie przypomnieć, 
w kontekście tytułu tomu i cyklu ośmiu „portugalskich” wierszy w nim zawar-
tych, że termin ‘barok’ wywodzi się najprawdopodobniej z języka portugalskiego 
właśnie, portugalski rzeczownik barroco oznacza perłę o nieregularnym kształcie) 
formą słowno-plastyczną, jaką jest emblemat2. Istotnymi elementami okładki, 
przypominającymi poetykę emblematu, są: sfotografowane w 2010 roku przez 
Janusza Drzewuckiego w São Pedro de Moel grafi czne wyobrażenie płynącej po 
wzburzonym morzu karaweli umieszczone na „azulejo”, czyli typowych dla kul-

tury portugalskiej płytkach ceramicznych, a także towarzyszący temu obrazowi napis (lemma), 
brzmiący w przekładzie na język polski następująco: „Moja dusza należy do Boga, a ciało do ży-
wiołu morza”3. Z tego punktu widzenia umieszczone w Rzekach Portugalii utwory jawią się jako 
emblematyczne wiersze, na różne sposoby, z barokową dezynwolturą i skłonnością do dygresyjno-
ści, rozwijające i uzupełniające gnomę, pełniącą funkcję napisu. Najwyraźniej widać ów związek 
tekstów poetyckich z lemmą we wspomnianym cyklu ośmiu elegijnych wierszy poświęconych 
Portugalii. Otwierają go tytułowe Rzeki Portugalii, po nich następują Mosty Portugalii, dalej jest 
Widok z zamku świętego Jerzego oraz Widok z klasztoru świętej Klary, po których poeta zamieś-
cił Deszcz w Porto i Słońce w Porto, a na końcu Wielki Tydzień w Portugalii (smutne pożegnanie 
z tym krajem) i Ana Moura śpiewa w Warszawie (wyznanie przejmującej, wywołanej śpiewaną 
w Warszawie przez Anę Mourę pieśń fado, tęsknoty do Lizbony). Wiersze cyklu „portugalskiego” 
zestawione zostały, jak łatwo dostrzec, w pary: rzeki Portugalii-mosty Portugalii, widok z zamku 
w Lizbonie-widok z klasztoru w Coimbrze, Porto w deszczu-Porto w słońcu, pożegnanie z Por-
tugalią w Poniedziałek Wielkanocny-tęsknota do Lizbony. Wspólnym mianownikiem tych spo-
jonych ze sobą utworów jest, zgodnie z przesłaniem lemmy, żywioł akwatyczny: morze, ocean, 
rzeki, deszcz, a także łzy. Doświadczenia i przeżycia ludzkie toną ostatecznie w wodzie, zostają 

1 Janusz Drzewucki, Rzeki Portugalii, Sopot 2016, Biblioteka „Toposu”, T. 122. 
2 Na emblemat „składają się trzy ściśle ze sobą korespondujące składniki: [alegoryczny] rysunek lub obraz […], inskrypcja, czyli napis 

informujący o treści i obrazu (lemma) oraz utwór poetycki o charakterze epigramatycznym […], będący refl eksyjno-moralistycznym 
komentarzem i rozwinięciem znaczeń sugerowanych przez obraz i napis” – Słownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskie-
go, Wrocław 1988, s. 118 (autorką hasła jest Teresa Kostkiewiczowa).

3 Informacja podana przez autora tomu – s. 80.
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pochłonięte przez pierwotny „żywioł morza”, zgodnie z zasadą Talesa, głoszącą, że „wszystko jest 
z wody, z wody powstało i z wody się składa”4. Silna obecność motywiki akwatycznej upodabnia 
„portugalskie” wiersze Drzewuckiego do genialnego cyklu Adama Mickiewicza. Tak jest na przy-
kład z nostalgicznym zakończeniem Rzek Portugalii:

[…] moje rzeki […]
ciągle przypominające, że nic nie wróci, nic nie będzie
takie samo, nic nie będzie tak, jak było, ani 
ten świat, ani ty, ani ja sam w tej oto postaci.

Wraca tu echo owego „mnie płynąć, płynąć, płynąć” z Nad wodą wielką i czystą5. Z kolei 
„wybuch płaczu”, niepohamowanego szlochu wywołanego śpiewem Any Moury, przypomina 
pięciowersowy „wiersz-płacz” (określenie Juliana Przybosia) z inicjalną i zamykającą frazą: Polały 
się łzy me czyste, rzęsiste. 

W ośmiu wierszach dotyczących Portugalii pozornie trudno doszukać się realizacji pierwszej 
części przywołanej gnomy: Moja dusza należy do Boga… . Jednakże patos obecny w tych utworach, 
ich eschatologiczny nastrój, tęsknota do pełni, Sensu – wszystko to stanowi wyraz metafi zycznego 
pragnienia zanurzenia się w Tym-Który-Jest.

Problematykę metafi zyczną odnajdziemy także w innych wierszach opublikowanych w tomie 
Drzewuckiego. Tajemnica Istnienia może być objawiona i wyjaśniona – oczywiście nie każdemu:

Kto wie dlaczego,
ten wie; kto nie wie
dlaczego, ten już nigdy
się nie dowie.  

Posiadaczami kluczy do drzwi Tajemnicy są na pewno niektórzy, bynajmniej nie wszyscy, 
poeci, czy też szerzej – „piszący”, bowiem

Racja jest po stronie 
tych, którzy piszą,
a nie po stronie 
tych, którzy z jakiegoś
- zapewne ważnego –
powodu nie piszą.

W kolejnym, następującym po wierszu Racja jest po stronie, metapoetyckim epigramacie 
(znamienne jest to sięganie po formę gnomiczną charakterystyczną m.in. dla Adama Mickiewi-
cza, którego Zdania i uwagi są arcydziełem metafi zycznej aforystyki) Drzewucki celnie określił 
najbardziej pożądany (z uwagi na cel, jakim jest „dawanie świadectwa prawdzie” o „człowieku 
pojedynczym, zwyczajnym, czyli wyjątkowym”) sposób pisania:

Pisać nie tak, jak się pisze 
- zgodnie z wszelkimi regułami
składni – jak pisać się powinno,
ale tak, jak się mówi, tak trzeba pisać.

„Tak, jak się mówi, tak trzeba pisać” – to imperatyw defi niujący i kreujący dykcję poetycką 
autora Dwunastu dni w większości tekstów realizujących reguły liryki narracyjnej. W tomie Rzeki 
Portugalii, podobnie jak we wcześniejszych zbiorach Janusza Drzewuckiego, dominują obszerne 
wiersze, pisane tak, „jak się mówi”, nawiązujące do bogatej tradycji gawędy i polegające na „mówie-
niu głośno o tym, o czym wszyscy/wszystko wiemy, ale mówić głośno /nie chcemy, a nie chcemy, 
bo się boimy”. Życie – z całym jego skomplikowaniem, ze splątaniem w nim tego, co ważne z tym, 

4 Zob. Władysław Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, T. 1, Warszawa 1990, s. 24.
5 Owo powiązanie upływu czasu z rzeką przywołuje także, zwłaszcza w kontekście popkulturowych wierszy Janusza Drzewuckiego, 

takie „klasyki” polskiej muzyki rockowej czy bluesowej, jak Czas jak rzeka Czesława Niemena i Rzeka dzieciństwa z repertuaru grupy 
Breakout.  
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co błahe, życie, które jest biegiem (zawsze do mety/ przybiegnie za tobą/ ktoś młodszy i ktoś starszy,//
zawsze do mety przybiegnie/ ktoś starszy i ktoś młodszy/ przed tobą) - trzeba opowiedzieć, jeśli się 
pragnie odkryć jego sens, albo przynajmniej tego sensu dotknąć. Trzeba zrelacjonować – innym 
i, przede wszystkim, sobie - różne epizody, mniej lub bardziej znaczące, z życia. 

Niektóre z owych lirycznych „gawęd” Drzewuckiego to pełne serdeczności przyczynki do 
portretów znanych twórców – prywatnie przyjaciół autora Starożytnego języka. Okazją do zapre-
zentowania tych osób są narracje dotyczące wydarzeń z ich udziałem. Tak jest m.in. w wierszach: 
Pan Bohdan Zadura pali papierosa, Pan Jerzy Górzański przed Ustami Prawdy, Pan Krzysztof Ka-
rasek wraca do Warszawy. Poemat Wyprawa przez Warmię i Mazury to leniwie płynąca, pełna dy-
gresji i reminiscencji opowieść o koleżeńskim spotkaniu w Orzyszu z Krzysztofem Kuczkowskim, 
Wojciechem Kassem, Wojciechem Gawłowskim z okazji wspólnego „jurorowania” w konkursie 
im. Michała Kajki oraz o  rozmowie z redaktorem naczelnym „Toposu” w trakcie drogi powrotnej:

Kręta droga wiodła nas przez
nieprzebyte bory, ale mimo że kręta,
zawiodła nas prosto do Szczytna, 
gdzie stoi pomnik Krzysztofa
Klenczona; nie mogliśmy się nagadać
z Krzysztofem, gadaliśmy o naszych 
kolegach, poetach znanych i nieznanych,
i tych zapomnianych, którzy są niczym
ryby akwariowe, jak egzotyczne motyle,
podobni do rajskich ptaków.  

Szczególnie interesujący jest wiersz Pan Adam Ziemianin ogłasza zburzenie Barcelony, za-
wierający relację ze spotkania poetyckiego w Ostromecku (ciepła niedziela jeden z pierwszych dni/ 
czerwca), podczas którego słynny krakowski poeta, Adam Ziemianin, czytał swój „wstrząsający 
wiersz” pod tytułem Zburzenie Barcelony. Utwór Drzewuckiego to zapis reakcji na czytanie wiersza 
Ziemianina. Reakcji, będącej wyrazem przerażenia i szoku, jakich musi  doświadczyć każdy, kto – 
jak autor Rzek Portugalii, ale także niżej podpisany – dowiaduje się, że „kultowy” lokal krakowski, 
mekka studentów (zwłaszcza polonistyki) i młodych pracowników naukowych, Bar Uniwersytecki 
zwany potocznie „Barceloną”, zniknął z pejzażu miasta wraz z całą kamienicą, w której się mieścił:

Nie ma już Barcelony
Rozjechała się na razie
W krakowskim krajobrazie
Jak sen jakiś zamglony6

Tak wyraził nostalgię za tym niezwykłym miejscem i czasem Adam Ziemianin w swojej ele-
gii, natomiast Janusz Drzewucki dodał:

[…] Nie ma Barcelony,
będę musiał się z tym pogodzić, wspominając
wszystkie nasze uczty, kapuśniak, ogórkową,
rosół z makaronem, królową zup pomidorową,
pulpety w sosie koperkowym, kotlet mielony
z gotowaną marchewką, a na koniec kompot
rabarbarowy, jedyny w swoim rodzaju,
niezrównany kompot rabarbarowy.

Zniszczenie legendarnej knajpy staje się w obydwu tych korespondujących ze sobą wierszach 
synonimem końca (pewnego) świata, alegorią przejmującej vanitas:

6 Adam Ziemianin, Zburzenie Barcelony, „Twórczość” 11/2013.
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[…] Nie ma
już Barcelony, Barcelona zburzona, a więc 
to prawda o czym mówi Pismo, przemija 
postać świata tego, czy to się nam podoba,
czy nie, przemija postać świata tego, wszystko 
przemija. […] 

Są wśród „gawęd” Drzewuckiego wiersze, które urastają do rangi spektakularnych inicjacji 
kulturowych. Jako exempla mogą posłużyć dwa utwory prezentujące narodziny fascynacji mu-
zyką bluesową i jazzową, poprzez przywołanie ekscytujących wydarzeń z dzieciństwa. Pierwszy 
z tych utworów to liryczna „gawęda” Trzy po trzy o bluesie (występuje w tym tytule niewątpliwie 
nawiązanie do pamiętnika Aleksandra hr. Fredry), będącą przede wszystkim „pamiętnikarskim” 
zapisem przeżytej w dzieciństwie (uważna analiza biografi i autora wskazuje na mniej więcej rok 
1971 lub 1972!) epifanii ([po której] „w moim życiu nic już/nie mogło być takie samo”), związanej 
z uczestnictwem w koncercie zespołu „Breakout” w rodzinnej Kruszwicy. Wspominanie tego wy-
darzenia, kojarzącego się osobie mówiącej z autentycznym i ogromnym szczęściem, budzi energię 
życiową i stanowi motywację do życia. 

Tak głośno w Kruszwicy 
nikt jeszcze nie grał
[…]
eksplodowało powietrze,
runęła na nas ściana
dźwięku, zgrzyt, łomot,
z lejącej się lawy
hałasu zaczął 
się wyłaniać rytm,
tajemniczy rytm,
nie słyszałem go
dotąd, ale w głębi duszy
znałem, to był rytm
bluesa, mój rytm;     

Sytuacja osoby mówiącej wiąże się z uczestnictwem w koncercie (dostrzec tu można asocjacje 
z koncertem Wojskiego w Panu Tadeuszu, czy też z Mochnackim Jana Lechonia), uczestnictwie 
polegającym na entuzjastycznym, niemal mistycznym „zatopieniu” się w ekstatycznej harmonii 
kreowanej przez „tajemniczy rytm”. Młodociany wielbiciel ostrej muzyki nadał koncertowi gru-
py Tadeusza Nalepy jednoznacznie pozytywne nacechowanie, które nie zostało odjęte, czy nawet 
pomniejszone po czterdziestu latach. Wręcz przeciwnie, wspominanie „hałaśliwego” występu 
„Breakoutu” („tak głośno w Kruszwicy/ nikt jeszcze nie grał”) pozwala na odnajdywanie w sobie 
wciąż gubionej harmonii. 

Drugim utworem zawierającym wspomnienie koncertu z okresu dzieciństwa jest Piąte przez 
dziesiąte o jazzie. Fascynacja muzyką jazzową została zaszczepiona szesnastolatkowi w Filharmo-
nii Pomorskiej w Bydgoszczy (dokąd …uciekł z Teatru Polskiego, z przedstawienia operowego, 
na które pojechał wraz ze swoją klasą!) w czasie występu 

słynnego już zespołu 
Zbigniewa Namysłowskiego
w legendarnym składzie

Muzyka – rock, blues, jazz – stała się dla bohatera lirycznego wierszy Drzewuckiego najwłaś-
ciwszą drogą prowadzącą do poezji. W wielu utworach autora Dwunastu dni poezja jest spleciona 
z muzyką do tego stopnia, że o tej pierwszej można mówić używając do tego sformułowań wziętych 
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z dziedziny muzyki. W wierszu noszącym znamienny tytuł Głos w sprawie poezji współczesnej wy-
stępują sformułowania charakterystyczne dla zaciętych sporów fanów różnych grup muzycznych:

współczesna poezja 
polska nie dzieli się 
już na linię Przybosia
i linię Miłosza,
jak zawyrokował
przed laty
profesor Błoński […],
poezja polska dzisiaj
dzieli się na tych
od Davida Bowiego
i tych od Iggy’ego Popa

Zamykająca tom Rzeki Portugalii koda – wiersz Elvis żyje!, odwołujący się do licznych legend 
miejskich o tym, że zmitologizowani bohaterowie popkultury nie umarli (np. Elvis Presley żyje we 
Wrocławiu/zmienił się nie do poznania, […] Jim Morrison/mieszka w Poznaniu […], Jimmy Hen-
drix przeprowadził się/z Krakowa do Rzeszowa) – mieści  w swoim fi nale autoironiczną sugestię:

wbrew pogłoskom Janusz Drzewucki
nie został rybakiem w Nazaré […]
ostatnio widziano go w Berdyczowie,
niestety, nie ma konta na Facebooku,
nie wystawia zdjęć na Instagramie,
nie wypowiada się na Twitterze,
ale piszcie do niego, jeśli naprawdę 
musicie, odpowiada na wszystkie listy.

Ten swoisty „podpis” poety (podobny do akcentów autorskich obecnych na obrazach daw-
nych mistrzów), umieszczający go wśród „wciąż żywych” herosów muzyki rockowej, nawiązuje, 
mimo swego żartobliwego charakteru, do przesłania takich utworów, jak oda Exegi monumentum 
Horacego. Poeta dąży do zapewnienia swoim utworom, a tym samym sobie, nieśmiertelności. 
O tym, że jest to możliwe, świadczy przykład Tadeusza Różewicza, któremu Drzewucki poświęcił 
pierwszy elegię rozpoczynającą zbiór Rzeki Portugalii:

Zmarł Tadeusz Różewicz, myślałem,
że nigdy nie umrze, bo jest nieśmiertelny,
ale zmarł, a jednak jest nieśmiertelny.

Patetyczny wiersz o nieśmiertelnej sławie Tadeusza Różewicza i humorystyczny utwór o „bu-
dowaniu swojego pomnika” przez Janusza Drzewuckiego spinają cały zbiór klamrą, podkreślając 
jego metapoetycki wydźwięk.    

Janusz Drzewucki, Rzeki Portugalii, Bibliteka „Toposu”, Sopot 2016
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Samotnie

Nie wydają często. Nie kokietują, nie podnoszą głosu. Osobni, przyczajeni, czujni. 
Z zasady - zawsze démodés Nie spotkasz ich na targowisku współczesności, nie 

znajdziesz w kolorowych magazynach, gdy rozprawiają o niczym. Ilu ich? Niewielu! 
Strażnicy ceremonii, podkładający do kominka wartości, kiedy nadchodzi pora… 

Leszek Długosz, jeden z nich, właśnie wydał swoją książkę poetycką zatytu-
łowaną „Pamiętać”. To dość ostentacyjne wezwanie już od progu nazywa podsta-
wową powinność poety, bez wypełnienia której nie ma – zdaje się mówić Autor 
– prawdziwej literatury. I wiersz i powieść karmi się wspomnieniem, rzecz tylko 
w tym, co poeta zamierza „pamiętać”. Niewielka książeczka pełna jest znaczeń, 
sensów, pamięci właśnie. Bykownia, polskie groby na Kresach, stan wojenny, 
Smoleńsk… Tematy, od których nie wolno uciekać, ale które grożą pisarzowi 
klęską literacką. Niełatwo bowiem krwotok myśli i uczuć ująć trafnie w słowa, 
kiedy bardzo boli. Leszek Długosz podejmuje ryzyko, w myśl starej dewizy: Jeśli 
trzeba dzwonić na trwogę, dzwoń, choćbyś nie był na etacie dzwonnika!  Swoją drogą któż ma 
podjąć zadanie jak nie poeta.

Książka rozpoczyna się znaną już z prasy „Modlitwą za Nich” z 12 kwietnia 2010 roku, kiedy 
pod Smoleńskiem nie ostygł jeszcze popiół. Od pierwszych wersów wiemy, że autor jest poetą, który 
gra na fortepianie… Dzięki temu najsmutniejszy temat nabiera lekkości i „śpiewności”, jakby ten, 
który go przywołuje, wciąż mówił o Wyspiańskim., Mehoff erze, o stubarwnych ogrodach jesieni, 
a nie o najczarniejszych epizodach zbiorowego losu. I nuci nam się ta pieśń żałobna, zakręca i ko-
łuje niczym dym ofi arny. A liryczna, ulotna forma niesie straszną treść w rejony jakiejś destylacji, 
w których ból zamienia się w mocne postanowienie trwania, bezładna pamięć – w imperatyw sta-
nia na straży świętości. Tak, świętości! Leszek Długosz nie boi się „staromodnych” słów, którymi 
posługiwały się pokolenia naszych dziadów. On jest „dziadem” właśnie dla wszystkich wnuków, 
którzy szukają antidotum na rubaszną bądź bagatelną gwarę postmodernizmu. Bo jeśli poezja nie 
jest na poważnie to może wcale nie jest?

Wiersz ostatni i tytułowy rozpoczyna się tak:
Pamiętać… to znaczy być dalej twoim posłańcem
Tu
- Na tym świecie
Trzymać cię za rękę
- Choć dzień daleki, nie ta okolica
Wciąż trzymać cię za rękę w tamtej chwili
Gdy nieba reset 
Ziemia spod stóp leci
- Odtąd na całą twoją wieczność…
(…)

Gdzie my właściwie jesteśmy? W sercu i sumieniu artysty, który z wolna przemierza Plan-
ty, więcej rozmówców znajdując wśród drzew i krzewów niż wśród bliźnich królewskiego pono 
grodu. Nie znajduje odzewu, bo nie zwykł mijać się z prawdą, za to kultywował Pana Jackową 
zasadę: Nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie! A lud syty i wykształcony na popłuczynach Derridy 
i Fukuyamy I Baumana (a jakże) woli i zawsze wybierał rechot zamiast namysłu, stadność zamiast 
niepokorności. Kpinę zamiast współczucia!

Ale jest szansa, wie to poeta. Wie i nie waha się tego expressis verbis wyrazić:
(…)

MAREK RAPNICKI

ni. 
e 

u! 
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Ale nadejdzie, bo zawsze przychodzi chwila druga 
-  Chwila odnowy…
Przewieją wiatry zatrute
Odpłyną brudne wody
I spadnie na dno szumowina
Niech się nie łudzą że stanie się inaczej…
   - Z rejestrów hańby
   Imiona w pokolenia będą wywoływane

    (Do pamiętania)

I taka jest nadzieja. I taka jest kolej rzeczy. Poezji i historii.

Leszek Długosz, Pamiętać, ARCANA , Kraków 2015
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