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CHLEB I SÓL

SONET WOJENNY
Oto giną katedry, wieże i pomniki,
Nasz gotyk i renesans, na których się złocą
Smugi wieków, jak linie piaskowca i miki,
I gdzie zbiegła się wiara, by żyć było po co.
Zapalone bombami, gdy kruszą się nocą,
Gdy w gruz je wali człowiek, homo sapiens dziki,
Skąd przyzywać ratunku, jak śpieszyć z pomocą,
Muzy wołać umilkłe czy przeklinać Niki?
Umiera nasza sława. W tym zgubionym świecie,
Gdzie nawet kamień kona śród ognia i dymów,
Ocal nas, wieczne słowo, zaufaj poecie.
Nad ruinami szeptem zaklęcie swe wymów
A świat przetrwa noc straszną, świat w jednym sonecie,
Wiara czternastu wierszy i czterech twych rymów.
Z tomu Krzyże i miecze, 1946 r.
Kazimierz Wierzyński

OD REDAKCJI

SPOTKANIE

Na pozór żmudne, rutynowe działania. Wybór autorów, związanie ich ustną lub pisemną
umową. Potem oczekiwanie na teksty, wreszcie skład, komponowanie układu działów i stron,
po drodze dobór zdjęć. Korekta i skierowanie do druku. Znów oczekiwanie. Praca jak praca, ale
z przewagą udziału serca oraz intelektu, mniej mięśni.
Jednak – to, w czym kryje się esencja „produkcji” czasopisma literackiego, nazwać trzeba
spotkaniem. Autorów z czytelnikami, przedstawicielami z roku na rok kurczącego się gatunku
czytających książki, i jeszcze mniejszej grupy czytających książki wartościowe. Ale także autorów
ze sobą! Nie pierwszy raz zwracamy uwagę na ten wymiar spotkania, jakim jest wspólna obecność
w „Almanachu Prowincjonalnym” poetów i pisarzy z różnych miast, różnych tradycji literackich
oraz różnych formacji duchowych, czy wręcz ideowych. Wspólnym mianownikiem jest – a jakże
miało być inaczej – sztuka, specjalnie sztuka słowa, zdolność opowiadania o ludzkim losie i tłumaczenia świata, na własną odpowiedzialność oraz według własnych kryteriów stylu oraz smaku.
Tak smaku. Kryterium stanowi właściwie wyłącznie wysoka jakość utworów literackich.
Powiatowy Racibórz jawi się zatem jako miejsce koegzystencji, polemiki i wzajemnej nauki
o tym, co wspólne, więc dobre. Racibórz jest miejscem spotkania, w imię wspólnoty czujących
i piszących. W imię języka. Numer, który wydajemy przy znaczącym wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest dowodem intencji, o jakich była mowa powyżej. I niech tak
zostanie! Zbyt górnolotne założenie i z nadmiarem patosu? Nie sądzimy. Wydaje się bowiem, że
ocalenie wspólnoty, tak boleśnie podzielonej, winno się zaczynać od zwykłej rozmowy, w domu,
ale i w sztuce; i od świadomości, że póki co jeszcze, mamy wspólny język.
To miał być cały kształt redakcyjnego wstępu, jednak niesłychane wydarzenie – pożar katedry Notre-Dame w Paryżu – stawiane przez wielu jako symbol światowej opresji, zaraz obok
zamachu na World Trade Center i tragedii smoleńskiej, wymusił tutaj słowa bólu i sprzeciwu. Ten
symboliczny akt zniszczenia sprawił jednocześnie, iż wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, którego
pięćdziesiątą rocznicę śmierci Polska obchodzi, pisany przecież w czasie II wojny światowej, brzmi
zadziwiająco i złowieszczo aktualnie.
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KRZYSZTOF LISOWSKI

WIERSZE

Światła na wyspach
po połyskliwym dniu i utopieniu Słońca
zapalają się światła na wyspach
kto wie co tam robią wyspiarze
w kroplach blasku
kiedy pszczoły śpią a rozpędzają się nietoperze
„bogom należą się noce” – skądś wiedział Hezjod
więc to co w cieniu w ciemności
zostawiamy bogom
a my nagle umiemy stąpać po
twardej czarnej wodzie
nie odróżniając żywiołów
wchodząc na Poros czy gdzie nas zaniosło
między sny szepty na niewidocznych plażach
na popieliste łąki piasku
pod wyblakły parasol Księżyca
widzą to tylko gwiazdy
przeczuwa ziemia
3 kwietnia 2018
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Strzała i lew

Bezsenność psa

na płaskorzeźbie z pałacu w Niniwie
strzała trwa w locie
przez płowe powietrze
trzeci tysiąc lat

między snem a dniem końcówka nocy
domyślna zapowiedź brzasku
wielki temat jawy
głosy w ciemności brzmią inaczej
odwijane dopiero z milczenia
pojedyncze światła
wysepki gwiazd
uważne kroki pierwszych kobiet

jeszcze nie trafia celu
nigdzie się nie spieszy
nie przebija karku ani boku
lwa do którego celuje dziś
wielki Asurbanipal

o czwartej rano
w piekarni zapalają światło
dopiekają bułki
sunie z sykiem gąsienica pociągu
zmienia się pieluchy
poprawia chorym poduszkę
szuka butów
obija o sprzęty
zamyka powieki umarłym

rzecz dzieje się w Asyrii
inaczej być nie może
bo tylko królowi wypada polować na króla
podpowiadam lwu
uciekaj przez słowo
poszukaj hasła
otworzy się wąska ścieżka
między ludźmi z nagonki
a złotym rydwanem

politycy mają zamknięte oczy
kłamliwi mówcy bulgoczą niezrozumiale
zaplątani w swoich całunach

ale wiem że za późno
pod wysokimi akacjami
w koszarach śpi naoliwiona broń
i chłodne hełmy

jestem fałszywym doradcą
i lew mnie nie słyszy
przez pomruk turystów
zbyt ciemna jest przeszłość

między dobrem i złem
nie zdążyło się wiele wydarzyć

a jeszcze wielu innych nadejdzie
tego popołudnia z ciekawości
jak się kończą podobne historie

czas nie warczy
jeszcze
ani nie śpiewa

i dla każdego wystarczy
ta jedna
cudownie rozmnożona
strzała

10 września 2018

12-13 marca 2018
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BOLESŁAW STACHOW

8

PROMOCJA NUMERU 27 – KWIECIEŃ 20189

10PROMOCJA NUMERU 28 – LISTOPAD 2018

11

KS. JERZY SZYMIK

STOI PONAD MYŚLĄ,
MOCNIEJSZA OD ŚMIERCI
51 lat temu powstało „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” (w oryginale: Einfuehrung in das Christentum). 49 lat
temu ukazało się polskie tłumaczenie. Przyjmijmy więc, że rok 2019 jest najwłaściwszy dla złotego jubileuszu
tej wyjątkowej w dziejach katolickiej teologii książki.

Pytania jakie padają przy tej okazji dotyczą często tzw. ewolucji poglądów Ratzingera. To
znaczy: czy i na ile „Wprowadzenie...” zachowuje aktualność? I czy dzisiaj Benedykt XVI napisałby tę książkę inaczej?
Otóż, żeby nie było wątpliwości: mnie nie interesuje ewolucja poglądów Ratzingera (wyjaśnię
dlaczego), który właściwie unikał zmieniania własnych tekstów (poza nielicznymi wyjątkami), ponawiając wydania wielu z nich wielokrotnie na przestrzeni prawie 70 lat. I nieraz podkreślając (w
nowych wstępach do starych książek), że ośmiela się przedstawić czytelnikom swoje dawne teksty, bo rozgląda się po świecie i widzi, że jego tezy zachowały swoją aktualność i dlatego nie widzi
potrzeby ich zasadniczej zmiany, a anachroniczne detale – czas nie oszczędza pejzażu, w którym
cokolwiek tworzymy – niech mu darują czytelnicy.
Nietrudno zresztą zauważyć, że ten naprawdę mały margines poczynionych w tekstach zmian
i drobnych korekt poglądów (naturalnych u każdego, zwłaszcza jeśli człowiekowi niedaleko do
setki) jest wyolbrzymiany i wykorzystywany przez jego oponentów ideowych – w nadziei, że poglądy, które głosi nie mają stałej wartości, bo albo je przyjął niedawno albo jeszcze je zmieni. I znaczy to również a może przede wszystkim, że poglądy moje – polemiczne wobec jego – są równie
wartościowe a właściwie bardziej, bo on za chwilę zmieni albo powinien zmienić swoje na moje.

Spór z Kasperem

Teraz już ściśle a propos „Wprowadzenia w chrześcijaństwo”. Tuż po premierze książki (1968
r.), w Niemczech, wybuchła spora, wokół jej tez prowadzona, debata - czytelników, recenzentów,
teologów. Dostępne po polsku są dwie odpowiedzi Ratzingera, w których zajmuje on stanowisko
wobec tamtej debaty. Pierwsza nosi tytuł „Wiara, historia i filozofia. Wobec oddźwięku na moje
Wprowadzenie w chrześcijaństwo” (1969 r.), druga: „Słowo końcowe do dyskusji z Walterem Kasperem” (1970 r.)1.
Już w pierwszej z tych publikacji 42-letni wówczas Ratzinger ostro polemizuje z 36-letnim
Kasperem („niestety, […] muszę wyrazić zdecydowany sprzeciw odnośnie do całego szeregu punktów [recenzji Kaspera]”). Debata jest zresztą zdumiewająca z dzisiejszego punktu widzenia, bo
mimo iż pochodzi sprzed pół wieku, czyta się ją jakby dotyczyła dyskusji wokół słynnego wykładu
Kardynała Kaspera na otwarcie synodu nt. rodziny, synodu, którego owocem jest Amoris laetitia.
Ratzinger odpiera w niej zarzut „platonizmu” stawiany przez „krytyczny katolicyzm” (tu: Kaspera)
swojemu stanowisku. Pisze: „Zarzut platonizmu ma u ‘krytycznych katolików’ jednoznaczny i jasny sens: dla tej grupy, która hołduje konsekwentnemu neomarksizmowi, nie istnieje żadna trwała
1
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Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – Chrzest – Naśladowanie (Opera omnia, t. 4), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tł.
R. Biel, M. Górecka, Lublin 2017, s. 283-300. Z tego wydania pochodzą też wszystkie cytaty w tym tekście.

prawda, którą – przyjmując – człowiek
mógłby popierać, ale rzeczywistość jest
ciągłą zmianą, dlatego stosunek do niej
jest aktywnym zmienianiem świata (! –
JSz). (…) Wszystko inne (…) jest ‘platonizmem’”. I dalej: „Kasper chce być jednocześnie całkiem ‘krytyczny’ (w sensie
‘krytycznych katolików’) i całkiem kościelny w duchu Denzingera. (…) Tymczasem sprzeczności nie znoszą się przez
to, że to, co się sobie sprzeciwia, twierdzi
się jednocześnie”. Na marginesie: skąd
my to znamy? I puenta: „Praktyczne zadanie teologii polega dla mnie właśnie
na tym, że uczy ona człowieka wierzyć,
mieć nadzieję i kochać i otwiera przed
nim sens, który pomaga mu żyć (…) Jej
właściwa ‘praktyka’ (przeciwstawiona tu
‘praktyce’ polegającej na ‘ciągłej zmianie’,
na nieustannych próbach dokonywania
zmian – JSz) polega na tym, że człowiekowi daje ona coś, czego nie są w stanie
dać inne ‘organizacje’”.
W drugiej z polemicznych publikacji, tej z 1970 roku, Ratzinger kontynuuje spór z Kasperem. Zdanie Kaspera „o koniecznym krytycznym ustosunkowaniu wszelkiej teologii na działanie” uważa za „fatalne i trudne do zniesienia”.
Pisze: „Gdzie właściwie w Listach Pawłowych jest napisane, że chrześcijaninowi powinno chodzić
o zmianę Kościoła? (…) to co my możemy zmienić w Kościele (a jest tego wiele), jest w nim ostatecznie czymś nieważnym, mianowicie tym, co my sami z niego czynimy. Ważny jest on jednak
tylko przez to, co nie pochodzi od nas samych”.
A to właśnie – co nie od nas, czyli sama od-Boska istota rzeczy - jest niezmienne. Ten krytyczny
pragmatyzm prowadzący do zmiany i kultu zmiany bierze się z niepewności co do ostateczności
prawdy – brzmi w istocie zarzut Ratzingera… I tu wróćmy do punktu wyjścia: „Wprowadzenie
w chrześcijaństwo” to, oczywiście, ani Listy Pawłowe, ani Kościół, ani nawet tekst papieski, jasne,
ale jednak mamy tu do czynienia z tym samym modelem autorskiego myślenia: to co w rozumieniu (wprowadzaniu „w” i „do”) chrześcijaństwa jest zmienne, w gruncie rzeczy jest drugorzędne
i nieważne. Istotne i ważne jest niezmienne i trwałe. I zawsze zachowuje aktualność. Tak uważa
Ratzinger, a później Benedykt XVI.

Głębia i świeżość

Tak też o pewnej istotnej „niezmienności”„Wprowadzenia…” myślę i ja. Zmienia się, to oczywiste, kontekstualność tego, co pierwszorzędne-niezmienne. W tym sensie pisał np. Ratzinger 19
lat temu a 33 po pierwszej edycji książki, że dzisiaj (był rok 2000), gdyby tworzył podobną rzecz
„wprowadzeniową”, musiałby uwzględnić „kontekst problematyki interreligijnej”. Ale dodaje natychmiast, odróżniając zmienne-drugorzędne od niezmiennego-pierwszorzędnego: „Sadzę jednak,
że nie pomyliłem się co do zasadniczego kierunku, ponieważ w centrum postawiłem kwestię Boga
i kwestię Chrystusa, które prowadzą do ‘chrystologii narratywnej’ i pokazują miejsce wiary w Kościele. Podstawowy kierunek był, jak myślę, prawidłowy”. Też tak, dokładnie tak, myślę.
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denta, w czasach mody na komplikacje i udziwnianie teologicznych traktatów, uwiodła genialnie
przejrzysta, „wykładowa” wręcz, struktura księgi: wiara – Bóg – Jezus Chrystus – Duch – Kościół.
Czytałem ją trzykrotnie, za każdym razem „studyjnie”, uważnie, z podkreśleniami, wypiskami, notatkami. Pierwszy raz w latach siedemdziesiątych (pierwsze wydanie polskie, Znak, 1970) podczas
studiów seminaryjnych, w Krakowie. W latach 90-tych ukazało się w „Znaku” drugie wydanie,
którego nie czytałem, ale pożyczałem wielu osobom z prowadzonych duszpasterstw – i zaginęło.
Drugi raz czytałem książkę w 2006 roku (trzecie wydanie Znaku, 2006; tłum. wszystkich trzech
wydań: Z. Włodkowa), tuż po pielgrzymce Benedykta XVI do Polski (słynna tęcza w Birkenau).
I trzeci raz przed dwoma laty, w wersji KUL-owskiej Opera omnia. Miałem w czasie tych lektur
odpowiednio: 22, 53 i 65 lat. Za każdym razem było to wstrząsające doświadczenie intelektualno-duchowe. Doświadczenie przemiany.

Przejmująco, przenikliwie, w punkt

I w tym znaczeniu – połączenia stabilności istoty z dynamiką aktualności (współczesności),
niebywale rzadkiego w doskonałości swoich proporcji – uważam „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” za najlepszą książkę teologiczną posoborowego półwiecza, lat 1965-2018. Jest to, rzecz jasna,
opinia subiektywna. I to z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze: nie bardzo wiadomo jak
mierzyć „lepszość” większą i mniejszą dzieł teologicznych. Po drugie: nie da się czytać czegokolwiek
(a pod pewnym względem szczególnie książek teologicznych) poza własną biografią, estetyką, osobistym, wewnętrznym doświadczeniem wiary, nadziei i miłości. Mój argument jest więc również
skrajnie subiektywny: niemało przeczytałem. Z Rahnera, Congara, Balthasara, de Lubaca, innych.
I cóż widzę – na tle i w powiązaniu z dziełami największych (których, zwłaszcza wymienionych,
darzę najgłębszym szacunkiem)?
Że się nie zestarzała ta książka. Można z niej korzystać na wykładach z teologii w roku akademickim 2018/2019 jak ze skryptu pisanego wczoraj. Można ją dać do przeczytania studentom,
bez obaw o anachroniczność tej propozycji i samej lektury. I bez obaw, że się wprawdzie czegoś
nauczą, ale przy okazji trwale podtrują.
Że jej nie trzeba oczyszczać z tzw. „ducha soborowego” (a co jest właściwie posoborowym
nalotem/kurzem ducha czasu na Duchu Soboru). „W roku 1967, kiedy powstała ta książka, panowało posoborowe wrzenie” – pisze Autor w przedmowie z roku 2000. Tego wrzenia na kartach
„Wprowadzenia…” nie ma, a jeśli, to tylko dalekie jego echo i to w wersji ukrytej polemiki z wrzeniem i jego skutkami. Warto też raz jeszcze uspokoić czytelnika, pozostając przy metaforze wrzenia: wyjdzie on z przygody lektury niepoparzony.
Że zawiera ona ten rodzaj teologii, z której da się żyć. I to dzisiaj. To znaczy: jest tu dogmatyka
tak ściśle sprzężona z teologią fundamentalną i teologią duchowości, że wyłania się z kart księgi
pewien wyrazisty i dosiężny egzystencjalnie model życia wiarą we współczesności. I jest to model
chrystologiczny, ba: chrystocentryczny. Moim zdaniem, w pełni powiódł się zamysł Autora, który
nazwał 50 lat temu „intencją książki”: „pomóc w zrozumieniu na nowo, że wiara umożliwia człowiekowi w dzisiejszych czasach bycie naprawdę człowiekiem, ma [książka – JSz] wyłożyć wiarę
bez niepotrzebnej gadaniny, ukrywającej z trudem duchową pustkę. Wyjść ponad granice języków,
czasów, nastawień, by rozpoznać ową jednoczącą moc, która pochodzi z postaci Jezusa Chrystusa”.
Przyznam się, że mnie (późniejszego wykładowcę teologii), już przed wieloma laty, jako stu-
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I cóż wyczytałem?
Zdumiewałem się niesłychaną przenikliwością, tak teologiczną jak egzystencjalną. I było to
dla mnie (księdza, teologa) zarazem pocieszające odkrycie (skąd on to wie? Przecież spędza życie
w przyćmionym świetle bibliotek). Pocieszające, bo: może wystarczy trzymać się Boga i żyć prosto, poprzestając na małym, czytać i pisać – by posiąść mądrość? Duchową, naukową, życiową?
Kiedy czytałem jego sarkastyczne diagnozy dotyczące nas współczesnych i naszej rozdętej pychą
epoki („mędrkujący i zniechęceni”,„nastawienie chwilowo uważające się za nowoczesne”
i dziesiątki innych), jego trafiające w punkt
zdania o krytyce/reformie Kościoła („Ludzie
prawdziwie wierzący nie przywiązują wielkiej
wagi do walki o odnowę form kościelnych.
Żywią się tym, czym Kościół jest zawsze. Gdy
krytyka Kościoła nabywa złośliwej goryczy,
w gruncie rzeczy działa zawsze ukryta pycha,
która dziś zaczyna się już stawać nagminna”),
jego wstrząsające zdania na temat istoty cierpienia Chrystusa i nas, zdania rozjaśniające
życie, współczesność i moje własne miejsce
w niej i zarazem w Bogu – nikt mi tego nigdy aż tak przejmująco nie wyjaśnił (cytuje
Pawła: „Nosimy nieustannie w ciele naszym
konanie Jezusa” [2 Kor 4,10]”; cóż to znaczy?
Cytuje Danielou: „Rozdarcie to, które jest naszym krzyżem, ta niemożność naszych serc,
by pomieścić w sobie równocześnie miłość
Najświętszej Trójcy i miłość świata, dla którego Trójca Święta stała się obca, to właśnie
jest śmiertelnym cierpieniem jednorodzonego
Syna Bożego, które chce z nami dzielić”; pisze:
„Kto tak rozpostarł swoją egzystencję, że jest
równocześnie zanurzony w Bogu, a zarazem
zanurzony w głębi opuszczonego przez Boga
stworzenia, ten prawdziwie jest ‘ukrzyżowany’.
Rozdarcie to jednak utożsamia się z miłością.
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(…) Nie liczy się samo cierpienie jako takie, tylko siła
miłości, która tak rozszerza egzystencję, że łączy dalekie
z bliskim, nawiązując stosunek między człowiekiem
w opuszczeniu przez Boga a Bogiem”) - więc kiedy czytałem to wszystko, rozumiałem,
że to jest dokładnie to, czego się po teologii spodziewam. I że chcę iść za tym mistrzem, by on mi dalej
wyjaśniał i jeszcze dalej mnie prowadził.

Co znaczy wierzyć

„Wprowadzenie…” jest niezrównanym w swej
głębi i jasności traktatem na temat wiary chrześcijańskiej. Pierwszych 50 stronic tekstu („Wierzę – Amen”)
składających się z dwóch części (Wiara w dzisiejszym
świecie + Postać wiary w Kościele) nadaje się natychmiast, in extenso, na wykład, ambonę, rekolekcje, sympozjum, medytację, słowem: jest gotowym skryptem
dla głoszenia i wykładania. Wiem, co mówię, korzystałem i korzystam.
W skrócie: wiara przybiera w tym ujęciu postać nawrócenia, w którym człowiek odkrywa, że się
łudzi, idąc jedynie za tym, co uchwytne. Należy ona
do dziedziny zasadniczych decyzji życia, od których
człowiek nie może się uchylić. I jako taka jest wiara
filozofią wolności. Jest postawą człowieka wobec całej
rzeczywistości, niedającą się sprowadzić do wiedzy i z
nią niewspółmierną, bo jest nadaniem sensu, jaki tkwi
u podstaw ludzkich obliczeń i działań (wiedzy), które
są możliwe jedynie w „miejscu” przez ten sens wyznaczonym. Ostatecznie jest wiara znalezieniem jakiegoś
„Ty”, które jest dla człowieka oparciem i które w całym
niespełnieniu i ostatecznej niespełnialności ludzkich spotkań obdarza obietnicą niezniszczalnej
miłości, miłości nie tylko pragnącej wieczności, ale – uwaga! – ją zapewniającej… Wierzę w Ciebie,
jesteś sensem (Logosem) świata i mojego życia… Zaś Kościół nie jest tu jakimś „wtórnym zorganizowaniem idei”, niewspółmiernym do nich (bo te idee, to jakoby tylko ja i Bóg; „ja tam w księży nie wierzę”), a przez to, w najlepszym wypadku, złem koniecznym. Kościół jest nieodzownym
elementem wiary, której sensem (!) jest wspólne (!) wyznawanie i wielbienie.

jest zarazem miłością”. Ba, dlatego jest stwórcza, że jako myśl jest miłością i jako miłość – myślą.
Stwórca, wszechwładny Bóg, nie jest (prze)mocą, ale wolnością miłości. I jako taki jest (wszech)
mocą… Tu zresztą leży źródło permanentnego konfliktu chrześcijaństwa ze skrajnie zracjonalizowanym, zmatematyzowanym i stechnicyzowanym rozumieniem i konstruowaniem rzeczywistości. „Najwyższą formą jedności jest ta jedność, którą tworzy miłość. Wielojedność, która wzrasta
w miłości, jest głębsza, prawdziwsza niż jedność ‘atomu’”.
I stąd już tylko mały krok w najgłębsze, dotkliwie egzystencjalne rewiry. Bo „prawdziwego
lęku człowieka nie może opanować rozum, może to sprawić tylko obecność kogoś kochającego”.
I tylko wtedy i tam,„gdzie ktoś jest gotów postawić życie na drugim miejscu, poniżej miłości, i chce
go ze względu na miłość, tylko tam miłość może być mocniejsza niż śmierć i czymś więcej niż
śmierć”. By miłość mogła być czymś więcej niż śmierć, musi ona być wpierw czymś więcej niż życie.
To tu się spotykają na zawsze: Trójca, Chrystus, człowiek. Spotykają się w tajemnicy miłości,
miłości nieśmiertelnej – nieśmiertelność zawsze wynika z miłości a nigdy z wystarczania samemu
sobie; wynika z Boga.

I mocniejsza od śmierci

41-letni Ratzinger tą wielką księgą sprzed pół wieku, księgą o Miłości, daleką zapowiedzią encykliki Deus caritas est, dołącza do świętych i mistyków, do trubadurów i Boskiej komedii Dantego.
Zaiste, Divina Commedia Ratzingeriana.
Katowice, 19 stycznia 2019 r.

Miłość mocniejsza od myśli

Jest też „Wprowadzenie…” książką konsekwentnie trynitologiczną, opartą całkowicie na
prawdzie o Boskiej Trójcy jako modelu wszechrzeczywistości. Jest to zresztą z kolei oparte na niewzruszonym przekonaniu Autora, że „należycie pojęta nauka o Trójcy Świętej może się stać dla
teologii i w ogóle dla myśli chrześcijańskiej punktem konstrukcyjnym, z którego wyjdą wszystkie
dalsze linie”. A ponieważ naturą Trójjedynego jest miłość (1J 4,16), dlatego „Wprowadzenie…” jest
swoistym hymnem o miłości, arcydziełem w tej dziedzinie, dołączającym do największych dzieł
Zachodu opiewających miłość.
Dobra Nowina Ewangelii i prawdziwie chrześcijański obraz Boga – uczy Ratzinger – poprawiają filozofię (!) i „uczą nas, że miłość stoi ponad myślą”. „Logos całego świata, pramyśl stwórcza,
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AGNIESZKA TŁOCZKOWSKA

Chrystusie...
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie...
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie...
I taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie...
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie...
Julian Tuwim

„Chrystusie” autor: Agnieszka Tłoczkowska, Wyróżnienie podczas VI edycji konkursu Obiektywnie śląskie, 2015.
Fotoreportaż pochodzi z VI edycji konkursu fotograficzno-filmowego Obiektywnie śląskie,
która odbyła się w 2015 roku. Motywem przewodnim było hasło: „ W poszukiwaniu tożsamości”.
Uczestnicy odnosili się w swoich artystycznych poszukiwaniach zarówno do historii regionu, Małej Ojczyzny, historii rodzinnych, jak również tego wszystkiego, co miało wpływ na to, kim dzisiaj
jesteśmy. W konkursie wzięło udział 122 pasjonatów fotografii i filmu, napłynęło 164 prac konkursowych, w tym 145 fotoreportaży (858 zdjęć), 9 filmów i 10 fotokastów. Najlepsze prace wybrało jury w składzie: Lech Majewski, Adam Sikora, Antoni Cygan oraz Jacek Joostberens. Finał
oraz uroczysty wernisaż najlepszych prac VI edycji miał miejsce w Centrum Scenografii Polskiej
Muzeum Śląskiego w Katowicach. Następnie wystawa była prezentowana w Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego, Kinie Kosmos, atrium budynku Altus, dworcu PKP w Katowicach, MOK
Krzanowice i Raciborskim Centrum Kultury.
A.K.
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MAREK RAPNICKI

BARTŁOMIEJ ADAMSKI

***

Cité. Posypanie popiołem
Nasza Pani płonie
A dzwon się urwał ciszy
W tę noc
Wszyscy jesteśmy Francuzami
Bo wstyd nam po francusku
I parzy po francusku
Grzech odwrócenia
I co zrobiłaś ze swoim chrztem
Pierwsza córo Kościoła
Że nie ma już płaszcza dachu
Nasza Pani
Zwęglone Jej żebra
Pociemniałe serce
Nawy
Z której czarne kadzidło bije o pomstę
W niebiosa
I dzwon się szlochem zanosi
Jak dziecko kołysane
Przez
Coraz gorętszy
Wiatr

Patrz, to tylko ołów łzawi z ócz witraży
Patrz, to tylko dzwony upadają z wież
Łamią im się serca i milkną organy
Bezdźwiękiem swoim raportują kres
Zagraj im ogniu, zagraj na piszczałkach
Niech się zachłyśnie ogniem cały świat
Zagraj im, zagraj, uwerturę czarta
Zagraj im, wspak zaśpiewaj, a sen będzie trwał
Bo to tylko mury, maski maszkaronów
Krzyczą nieme w ogniu łaknąc wybawienia,
Bo to tylko drewno płonie, gdy wyrostki z dronów
Popijając colę publikują śmierć.

15 kwietnia 2019, godz. 23.00
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

WIERSZE

***

Zawsze stoisz do mnie bokiem albo odwrócony. A przecież wszystko w tobie
odbija się we mnie. Jak postać w lustrze związana z nim serdeczną przyjaźnią,
którą potwierdzają oczy. Widzę jak na mnie patrzysz z odwróconą głową, kiedy
we wszystkich rzędach widownia bije brawo naszemu każdemu gestowi. Kiedy
nieśmiało wyciągasz rękę, żeby dotknąć moich pleców pod kurtką, wiesz, że
stukasz w gołe ciało. Zawsze będę naga jak kawałek drewna bez kory, która nie
zakwitnie. No chyba, że zastuka w niego jakaś wiosna.

***

Najpierw patrzysz mi zbyt długo w oczy. Zamiast nich pali mi się suknia kiedy
przechodzę między biurkami. Ulice są tylko gałązkami do tego ognia. W mijanych przechodniach idziesz za mną i przede mną. Nie mam dokąd uciec.

***

To koniec świata gdzie wszystko może się zacząć ... Świętobrość, Szetejnie...
Nazwy litewskich wsi wpisywane do GPS-u brzmią jak nazwy metropolii na
mapie literatury.

***

umarł nagi z krwią na policzku i brodzie
krzyż wisi w mroku
bieleje jak wyjście stąd

***

te białe ryby twarzy niesie tamta woda
ładne z ustrojonymi włosami nad czołem
z płetwą kokardy z palcem uniesionym w górę
by zgłosić nieobecność tak teraz pobladłą
jak kołnierzyk wokół szyi dziewczynki na zdjęciu
dziewczynki i chłopczyki zerwane z przeszłości
biegną wciąż jeszcze biegną w każdej naszej myśli
do mety która w głowie dawno wyznaczona
z białą wstęgą nadziei kwiatem i zmęczeniem
po całym ciężkim życiu złożonym w kostkę jak dobre
ubranie które się nie wyprze że należało do nas
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***

Kiedyś myślałam, że jak będziemy się kochać, to cały świat się o tym dowie. Teraz się okazuje, że musiałabym napisać list i podać znaki rozpoznawcze mojego
mężczyzny. Znamiona na plecach, myszka na prawym boku zawsze znienacka
wyskakująca spod T-shirta, ciemne włoski na przedramionach, włoski tam. Stoję
między dwoma mężczyznami, z którymi się kochałam i nikt o tym nie wie. Stoję
między nimi i nie pamiętam, który z nich bardziej zajrzał do mojej duszy. Teraz
mówię coś jednemu do ucha jak przez ciężką zasłonę. Drugi, który czeka na
mnie, żeby mi coś powiedzieć, też jest za zasłoną, prawie go nie widzę. Ale stoją
obok, nie wypierając się, ani nie przyznając, że kilka razy bezczelnie wyszliśmy
poza ten świat. Na balkonie z widokiem, albo bez widoku, wiał ciepły wiatr tak,
że moje włosy miały co robić, pieszcząc ich twarze. Nie mogli zapomnieć białego piasku, który przesypywał się, jak w cudownej klepsydrze, z jednego ciała
do drugiego. Nie mogli zapomnieć zapomnienia, w które się wpada jak między
poduszki, jak w strugę krwi z twojego ramienia. Dawno nie robiłeś sobie badań czy mnie kochasz. Dlatego nikt nie rozpoznaje czyjego jestem mężczyzny.
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***

Wiesz, że mieszkam w czerwonej sukience? Żeby ciągle wołać na pomoc, bo
lepiej można to wołanie zobaczyć. Nawet, kiedy śpię wołam. Nawet, kiedy ze
mną śpisz, wołam. A pomoc nie nadchodzi.

***

Powinieneś usiąść obok mnie. Po prostu usiąść. Żebym czuła jak twój oddech
ogrzewa skrawek pleców pod moją suknią. Za to chwalić będę życie nawet po
życiu.

***

List. A w nim nasze imiona oddzielone dwiema linijkami. Już myślę jaki to byłby grzech gdyby ktoś zapisał je razem. Nawet dla zabawy. Bo widać, że się lubią
nawet na papierze, kiedy jesteśmy od nich daleko. Ale blisko siebie.

***

z tego dworca nie odjechało
ani jedno moje wspomnienie
tylko na solidnych ławkach
zamiast czekających
przysiadł motyl
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WOJCIECH WENCEL

SADY ROZSTAJNE

Pierwsze dni sierpnia 1939 roku Kazimierz i Halina Wierzyńscy spędzili w majątku Sienieżyce koło Nowogródka. W parku nad stawem stał zwieńczony tarasem belweder, obok znajdowały się świron i wędzarnia. Sam dwór był parterowy, zbudowany na planie długiego prostokąta,
kryty dachem gontowym. W głównym pokoju wisiały na ścianie dwa pasy słuckie i chorągiew
konfederatów barskich. Właścicielem majątku był Jan Baliński-Jundziłł, ale honory gospodarza
domu pełnił jego starszy brat, poeta Stanisław Baliński, który codziennie organizował wycieczki
po bliższej i dalszej okolicy. Wierzyńscy odwiedzili między innymi Puttkamerowskie Bolcieniki
i wspaniałą rezydencję Lubańskich w Worończy. Spacerowali polnymi drogami, moczyli nogi
w Świtezi. Halina szczególnie zapamiętała przejażdżki bryczką w świetle księżyca, gdy „jechało
się przez jakieś srebrne morze”. Kazimierz szukał śladów młodego Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny: „Pierwszy raz wtedy zobaczyłem Nowogródczyznę. Jest to jeden z najpiękniejszych
zakątków świata jakie znam. Z łagodnych pagórków roztaczają się rozległe widoki, w ogromnych
lasach spotyka się drzewa, których nie chce się minąć, pola i kępy drzew rozłożone są tak jakby
Pan Bóg był ogrodnikiem. Myśl o Mickiewiczu krąży wszędzie, o dworku w Czombrowie mówiło
się, że był bardzo podobny do Soplicowa”.
Nie tylko „mówiło się”, ale i kręciło się filmy. W 1928 roku Ryszard Ordyński, notabene
przyjaciel Wierzyńskiego, zrealizował w Czombrowie Pana Tadeusza w wersji niemej, z udziałem warszawskich aktorów oraz miejscowych statystów. W epizodycznej roli gościa we własnym
dworze wystąpił przebrany w kontusz dziedzic Karol Karpowicz. „Choć mu kwiaty podeptali,/
Morgę maku stratowali,/ Na wszystko milczy jak głaz,/ »Wszak filmują tylko raz«” – dowcipnie
podsumowała wizytę ekipy filmowej sąsiadka z folwarku Czombrówek, Anna Bułhakowa, żona
słynnego fotografika Jana Bułhaka.
Po powrocie do Warszawy Kazimierz i Halina znaleźli się w zupełnie innym świecie. W kawiarniach żywo dyskutowano o niemieckich prowokacjach, sojuszu z Francją i Anglią, potencjale
polskiej armii. Ulice zazieleniły się od mundurów. O panice nie było mowy, wyczuwało się natomiast
nastrój patriotycznej mobilizacji. Wiarygodne świadectwo tamtych dni zostawił Ferdynand Goetel:
„Skoro Marszałek Śmigły-Rydz używa niewybrednego zwrotu »Nie damy ani guzika«, wyjmuje
go z ust ludu. Wiadomości o zbrojeniach niemieckich nie straszą nikogo. Ultymatywny sposób
stawiania żądań przez Hitlera, złowrogi ryk tłumu niemieckiego, słuchającego jego przemówień,
rozgrzewa tylko atmosferę. Polacy, wiadomo, nie znoszą pogróżek i ultimatów”.
W połowie sierpnia Wierzyńscy wpadli na kilka godzin do Kazimierza nad Wisłą rozejrzeć
się za spokojną kwaterą na wypadek wojny. Na miejscu odwiedzili Marię i Jerzego Kuncewiczów
w ich letniej willi, zwanej „Domem pod Wiewiórką”. W miasteczku – inaczej niż w Warszawie –
atmosfera wciąż była senna. Sad Kuncewiczów obrodził jak nigdy, nawet stare, wyjałowione grusze
tego lata wydały owoce. Tylko radiowe komunikaty przypominały o grozie sytuacji.
Podpisanie w Moskwie paktu Ribbentrop-Mołotow zostało uznane przez prasę warszawską
za spektakl polityczny.„Nieudany bluff” – podsumowała to wydarzenie „Gazeta Polska”, wieszcząc
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rychły upadek koalicji antykominternowskiej. Mimo to prezydent Stefan Starzyński wezwał ludność
stolicy do kopania rowów przeciwlotniczych. Na apel odpowiedziało ponad 20 tys. ochotników.
W czwartek 31 sierpnia Wierzyńscy położyli się spać w swoim mieszkaniu przy ulicy Belwederskiej. Następnego dnia stolarz miał im przywieźć nowe półki do biblioteki, na popołudnie
Halina umówiła się z siostrą, wieczorem oboje wybierali się do przyjaciół. O piątej rano plany
przestały być aktualne. W Pamiętniku poety czytamy: „Obudził mnie szum nisko przelatujących
samolotów. Wybiegłem na balkon, który wychodził na piękny park Łazienkowski. Drzewa tonęły
w gęstej mgle, wstawał niejasny dzień, samolotów nie było widać. Przeszło mi przez myśl, że są to
ćwiczenia przeciwlotnicze i wydawało mi się nierozumną rzeczą urządzać je o tak wczesnej porze
i przy tak nieprzyjaznej pogodzie. Po chwili usłyszałem inny huk, jeden i drugi, uczułem wyraźnie
wstrząsy powietrza. Nie ulegało wątpliwości, że są to wybuchy. Pomyślałem: wojna – i pamiętam
jak myśl ta sparaliżowała mnie i przykuła do miejsca”.
O dziewiątej Wierzyński odebrał telefon od brata, Hieronima. Wiadomość, że wojska niemieckie przekroczyły granicę na całej jej długości, pozbawiła go ostatnich złudzeń. Bombardowania
trwały każdego dnia od piątej rano do piątej po południu. Ponieważ schron nie został wykończony, mieszkańcy kamienicy na sygnał alarmu gromadzili się przy schodach na parterze. Była wśród
nich aktorka i artystka rewiowa Dora Kalinówna, która starała się podnieść sąsiadów na duchu
recytacjami i monologami.
Tymczasem Warszawa pustoszała. We wtorek 5 września zadzwonił pułkownik Ignacy Matuszewski i zaproponował nocną ewakuację do Lwowa z redakcją „Gazety Polskiej”. Wierzyńscy
postanowili jednak czekać. Nazajutrz okazało się, że nie była to mądra decyzja: znajomi przestali
odbierać telefony i pojawił się problem z transportem.
Na szczęście po południu odezwał się wybawiciel.
Był nim Aleksander Heiman-Jarecki, aktualny mąż
Brysi, pierwszej żony Kazimierza. Wierzyńscy dostali
do dyspozycji samochód z szoferem i kilka godzin
na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Halina
pojechała po siostrę, a potem zapytała męża, czy brać
kopię Nocy prowansalskiej. On odpowiedział, że nie
ma takiej potrzeby, bo przecież rękopis tomu leży
w wydawnictwie Mortkowicza na Starym Mieście.
Najwyraźniej wierzył, że rękopisy nie płoną.
W środę 6 września o dziewiątej wieczorem Kazimierz, Halina i Janina Pfeffer opuścili stolicę, a nad
ranem dojechali pod Lublin. W obawie przed nalotem
zrezygnowali jednak z wjazdu do miasta i skierowali
się prosto na Zamość. Poeta Józef Czechowicz, który
znalazł się na lubelskiej Starówce dwa dni później,
miał mniej szczęścia: zginął w zakładzie fryzjerskim
rozerwany przez niemiecką bombę.
W Zamościu fortuna na chwilę się odwróciła:
uciekł szofer. A ponieważ nikt z pasażerów nie miał
prawa jazdy, zaczęło się poszukiwanie alternatywnego środka transportu. Ostatecznie Kazimierz załatwił
trzy wolne miejsca w czyimś samochodzie w zamian za benzynę, którą udało mu się zdobyć dzięki
znanemu nazwisku. Po drodze do Lwowa poeta miał nadzieję, że na miejscu zastanie współpracowników z „Gazety Polskiej”, ale tak się nie stało. Trzeba było uzbroić się w cierpliwość, znaleźć
jakieś lokum i uczęszczać na spotkania informacyjne do Hotelu George.
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Nie wszędzie ewakuacji towarzyszył chaos. Szczególna atmosfera panowała w Krzemieńcu,
gdzie w dniach 3-5 września miała nastąpić kulminacja obchodów 130. rocznicy urodzin i 90.
rocznicy zgonu Juliusza Słowackiego. Mieszkańcy „Aten Wołyńskich” od kwietnia uczyli się na
pamięć utworów wieszcza, poznawali jego życiorys i dekorowali miasteczko, aby „stworzyć odpowiedni nastrój epoki romantycznej”. W pięciu salach Liceum Krzemienieckiego przygotowano
wystawę Słowacki na tle epoki. W programie były także inscenizacje, koncerty, akademie, odczyty
naukowe, wreszcie zbiorowe „pielgrzymki” na trasie: dworek Słowackich – rozarium – grób Salomei
Bécu – pomnik poety w kościele parafialnym. Po wybuchu wojny uroczystości zostały oczywiście
odwołane. Zamiast badaczy Króla-Ducha i rzeszy turystów zjechali do Krzemieńca generałowie,
członkowie korpusu dyplomatycznego i urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do których
wkrótce dołączył zdenerwowany minister Beck. Na kilka dni zatrzymał się tu również podróżujący do Rzymu Prymas Polski, kardynał August Hlond. Większość przyjezdnych miała świadomość
narodowej tragedii. Krzemieńczanie nie zamierzali jednak rezygnować z roli przewodników po
świątyni romantyzmu. Urzędnikom, których gościli w swoich domach, pokazywali patriotyczne pamiątki, urządzali dla nich wieczory fortepianowe, oprowadzali po ogrodach. Zatrudniony
w MSZ Stanisław Baliński, który przed miesiącem woził Wierzyńskich po ziemi Mickiewicza, teraz sam korzystał z gościny na ziemi Słowackiego. Jeśli istotą poezji jest czułość wyzwalana przez
konfrontację mitu arkadyjskiego z mitem katastroficznym, liryczne wspomnienie Balińskiego
zasługuje na miano arcydzieła:
„Ach, jaki zjazd w Krzemieńcu, jaki splendor sławy
Spłynął na miasto nasze, poezją spowite.
Przyjechali najpierwsi panowie z Warszawy,
Przybył Rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Jutro dwie wściekłe armie ten ogród stratują
I rozniosą tych ludzi z furią dramatyczną,
Oni już to odgadli i w sercu już czują,
Żegnając podświadomie przeszłość romantyczną.
A żegnają ją tkliwie tym, co w życiu może
Najbardziej ukochali, czym najgłębiej żyli:
Poezją, już na zawsze zaklętą w tym dworze
I kwiatami rozstania kwitnącą w tej chwili.
We Lwowie mniej było poezji, więcej zaradności. Gdy na jednym z zebrań w Hotelu George
Wierzyński wypatrzył Mariana Hemara, pomyślał, że chwycił byka za rogi. Autor szlagierowych
piosenek był przecież nie tylko jego dobrym znajomym, ale i praktykiem motoryzacji. Pomysł
wpakowania się do auta kabareciarza okazał się jednak trudny w realizacji. Po pierwsze, Hemar
gościł u matki, której nie miał zamiaru opuszczać. Po drugie, sportowy Nash Lafayette Coupé był
– według producenta – pojazdem dwuosobowym. Po trzecie, miejsce dla pasażera było już zajęte
przez plastyka Stefana Norblina i jego żonę, aktorkę Lenę Żelichowską. Po żmudnych pertraktacjach udało się jednak osiągnąć cel. Siostra Haliny zdecydowała się wrócić do Warszawy, Norblinowie i Wierzyńscy ścisnęli się pod blaszanym dachem, a Hemar pożegnał się z matką i usiadł za
kierownicą. We wtorek 12 września samochód wyjechał ze Lwowa na południowy wschód. Tego
samego dnia eskadra Luftwaffe zbombardowała Krzemieniec i ostrzelała z broni pokładowej cywilów zgromadzonych na targowisku. Zginęło kilkadziesiąt osób.

Wojna się rozpoczęła na zachodnich drogach,
Wiejąc grozą, lecz tutaj jej głosów nie słychać.
Siedzimy w cichym dworku, modląc się do Boga.
Ach, jaki wrzesień piękny i noc jaka cicha!” –
Tak mówiła w Krzemieńcu starsza jakaś pani
Do grona domowników i przyjezdnych paru,
Co wnikliwe spojrzenie smutnie kładli na niej,
Jakby nie wierząc jeszcze ciszy pełnej czaru.
Bo oni już wiedzieli i we krwi już czuli
Zagładę – i bezsilne zaciskali pięście,
Chłonąc w sennym zakątku woń róż i paczuli,
Co płynęła przez okno jak ostatnie szczęście.
Bo ich wojna już tknęła ognistym piorunem
I szła za nimi groźnie, fatalnie, obłudnie;
Byli ognia i zniszczeń niedobrym zwiastunem
– Urzędnicy państwowi – w drodze na południe.
[...]
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Całe Pokucie przeżywało najazd uchodźców. Drogami ciągnęły sznury aut osobowych, ciężarówek i furmanek załadowanych po brzegi tobołami, skrzyniami, walizkami. W stronę polsko-rumuńskich przejść granicznych w Kutach i Śniatynie sunęły korowody pieszych z wózkami
i rowerami. Poboczem przemykali motocykliści, mijając porzucone w rowie zepsute lub spalone
samochody. Okoliczne pensjonaty i wille były przepełnione. Ludzie nocowali w pojazdach, szopach albo pod gołym niebem. Hemar zaparkował auto w majątku Kniaże, niedaleko miejsca, gdzie
Czeremosz wpada do Prutu.
Należący do Józefa i Izabeli Jaruzelskich dwór, w którym aktualnie tłoczyli się wysocy oficerowie i urzędnicy państwowi, wyróżniał się imponującym, trójkątnym frontonem, wspartym na
czterech wysokich kolumnach. W pobliżu znajdowały się stajnie i powozownia, park, winnica, budynki gospodarcze, a przede wszystkim rozległy, urodzajny sad. Skrzynie z brzoskwiniami, morelami, węgierkami, jabłkami i innymi owocami przez lata trafiały stąd do polskich miast. Z warzyw
uprawiano głównie arbuzy i melony. Wzorowo prowadzone gospodarstwo słynęło również z produkcji masła. I właśnie w domu mleczarza zakwaterowano ekipę Hemara. Z wnętrza wychodziło
się prosto do sadu, pogoda dopisywała, więc nikt nie miał powodów do narzekań. Jak wspominała
Halina Wierzyńska, „tak było wtedy cudownie, że właściwie to były dni błogostanu”.
Majątek Kniaże został wniesiony do małżeństwa Jaruzelskich w posagu. Izabela otrzymała go
od ojca, Mikołaja Krzysztofowicza. Bogaty ziemianin pochodzenia ormiańskiego, który w epoce
Austro-Węgier zrobił karierę polityczną, posiadał jeszcze drugi, bardziej okazały majątek w sąsiednim Załuczu. Oprócz dworu i kilkuset hektarów ziemi składały się nań między innymi młyn,
tartak, gorzelnia, obrazy Józefa Chełmońskiego, Józefa Brandta, Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata, Tadeusza Ajdukiewicza, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, meble w stylu empire i biedermeier,
wreszcie kolekcja porcelany zawierająca talerze i wazony z legendarnej manufaktury w Korcu. Po
śmierci Mikołaja wszystko to przejął jego bratanek, Henryk Krzysztofowicz – i to on w czwartek
14 września wyszedł z sieni powitać prezydenta Ignacego Mościckiego, jego rodzinę i świtę.
W tym samym czasie, gdy kolumna prezydenckich i wojskowych samochodów wjeżdżała
przed dwór w Załuczu, zaledwie dwa kilometry dalej, na stacji Śniatyn-Załucze, dobiegał końca
przeładunek skrzyń ze złotem Banku Polskiego – z autobusów i ciężarówek do wagonów kolejowych. Akcją dowodził pułkownik Ignacy Matuszewski, któremu towarzyszył były minister przemysłu i handlu, major Henryk Floyar-Rajchman. Razem z mężczyznami skrzynie nosiła słynna
dyskobolka, Halina Konopacka-Matuszewska, która drogę z Łucka na maleńką stację pokonała,
kierując jednym z pojazdów. Następnego dnia skarb narodowy o wadze 75 ton został przewieziony
koleją do portu w rumuńskiej Konstancy, by ostatecznie trafić do Francji.
Choć nad okolicą krążyły już niemieckie samoloty, w majątkach Jaruzelskich i Krzysztofowiczów nie rezygnowano z odprawiania ziemiańskich rytuałów. W Kniażu Wierzyńscy zrywali
z drzew słodkie brzoskwinie, a w Załuczu prezydent Mościcki grał w brydża z dwoma oficerami
i panią domu. Po dworze krzątali się lokaje w liberiach i pokojówki w czepkach, na obiad zapraszał kucharz w wysokiej, białej czapce, a komu było mało, mógł skorzystać z zimnego bufetu dostępnego całą dobę.
Błogostan trwał do niedzielnego poranka 17 września, kiedy jeden z lokajów zauważył na
drodze miejscową nauczycielkę, która biegła w stronę dworu, wykrzykując coś o Sowietach i radiu.
Godzinę później wszyscy przyjezdni byli spakowani. Po mszy świętej, odprawionej w salonie dla
prezydenta Mościckiego, w obejściu zawarczały silniki samochodów. Pani Wiktoryna Krzysztofowicz
stała przed potężnym portykiem, nerwowo ściskając talię kart, ale uchodźcy nie mieli czasu na wylewne pożegnania. W południe orszak prezydencki wyruszył w stronę Kut, do granicy z Rumunią.
Gdy Wierzyński ujrzał samochody jadące na zachód, pobiegł do szosy zapytać, co się dzieje. Wiadomość, że bolszewicy wkroczyli do Polski, wygnała gości państwa Jaruzelskich z dworu
i sadu. Rozjechali się równolegle do Czeremoszu – jedni na wschód, inni na zachód. Po południu
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Hemar ustawił swój samochód w kolejce do przejścia granicznego w Śniatynie.
Siedzieli w piątkę, obserwując w milczeniu, jak do wielkiego pochodu cywilów dołączają
zdekompletowane oddziały wojska. Wieczorem zaczął siąpić deszcz, zapadł mrok i za szybą widać było tylko nikłe ogniki papierosów. Wzbierający tłum przesuwał się krok po kroku, szemrząc
„tysiącem spłoszonych głosów,/ Stłumionych nawoływań/ I bezładnych zapytań/ I bezradnych
pożegnań/ I żałosnych powitań”. Im bliżej było do granicy, tym więcej ludzi modliło się, całowało
ziemię, zbierało spod stóp kamyki, zrywało rośliny. Również Hemar, wysiadłszy z auta, podszedł
do ogromnego orzecha i roztrzęsioną dłonią sięgnął po mokry liść, który następnie schował do
książki. Wreszcie z ciemności wyłoniły się kontury mostu nad Prutem. Hemar zapamiętał tę chwilę
na zawsze: „Wciąż jeszcze przed oczami mam wieczór śniatyński,/ Wciąż przede mną graniczny
most w mroku majaczy,/ Koło mnie, w samochodzie, poeta Wierzyński/ Z twarzą w dłoniach.
Wciąż jeszcze nie wiem, co to znaczy?”.
Widok z przejścia granicznego był niezwykły. Przed uchodźcami rozciągały się rumuńskie
wzgórza, na których migotały światła. Za nimi niepodzielnie panowała ciemność, która miała zdezorientować niemieckich i sowieckich lotników. A w głębi tej ciemności, wzdłuż granicy polsko-sowieckiej, płonęły dwory, po majątkach krążyli funkcjonariusze NKWD. W latach 1939-1943
Rzeczpospolita ziemiańska została spalona, wymordowana, wywieziona na Wschód. Po dworze
Balińskich w Sienieżycach nie pozostał kamień na kamieniu. Ostatni właściciel Czombrowa, Karol
Karpowicz, zginął na zesłaniu, a jego posiadłość spalili sowieccy partyzanci. Razem z rezydencją
w Worończy spłonęła rodzina Lubańskich i Czarnowskich. W Kniażu najpierw urządzono kołchoz, a w końcu lat czterdziestych zburzono dwór, ścinając jego kolumny jak żyto. Na dziedziniec
zamku w Krasiczynie żołnierze Armii Czerwonej zrzucili z krużganków wszystkie meble, książki
i obrazy. Pomiędzy czterema narożnymi basztami: Boską, Papieską, Królewską i Rycerską, wyrosła
piąta: wieża ognia. W rodowej krypcie Sowieci oddali kilka strzałów do tablicy nagrobnej Adama
Stanisława Sapiehy, wywlekli na dziedziniec metalowe trumny i brali w nich kąpiel. Wcześniej rozrzucili w polu szczątki zmarłych. Niezłomny za życia Czerwony Książę hulał po swoich włościach
rozwiewany przez wiatr.

Fragmenty książki Wierzyński. Sens ponad
klęską, która ukaże się jesienią 2019 roku nakładem
Instytutu Literatury. Zrealizowano w ramach
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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KALINA KOWALSKA

W ZASADZIE WSZYSTKIE
WIERSZE SĄ O MIŁOŚCI
Spotkani

Klangor

Tylko się nie nawracaj,
nie przeze mnie.

Napisz wiersz, a ja go zapamiętam.
O świcie zbudzi mnie jego żurawi krzyk,
ponad taflą jeziora przemknie ogromny ptak.

Ziarna syp między żarna
bardziej kamienne, niż ja
i moje chleby pokładne
zostaw jak leżały.
Obok nich jest miejsce.
Obok mnie,
nie we mnie ty.
I nasze ciała,
które nie muszą być
symetrycznie jędrne.
Nie dzieci będziemy
płodzili, lecz siebie.

Romantyczność
Dopisuję cię do listy moich tęsknot.
To nie jest pusty gest. To jest
próba generalna przed śmiercią

Odlatujemy – każde w swoją jesień.
Napisz jeszcze jedną strofę przyszłej wiosny,
do której się przyzwyczaję jak ty do mojej
nieznośnej lekkości płaczu.
Nie zgadzam się na twoją śmierć.
Tylko tyle mogę.

Grawer
Tak się uparłam, żeby pisać, jakby chodziło o życie,
nie o pamięć. O samo życie, o ciebie. Jakby mi kazało
zostawić cechę na złocie. To moje kiedyś milczenie
w tym twoim kiedyś patrzeniu. Otulisz mnie ciepłą kołdrą,
ułożysz ręce i głowę przekręcisz do okna, by chociaż jedną
wiązkę światła rozżarzyć w mlecznych szkiełkach oczu.
I kiedy będę przy tobie już tylko kimś, kto oddycha,
prześpię bezradnie cichy gniew. Przeczekam cierpliwie.
Ten kiedyś w tobie smutek w tej kiedyś mojej pustce.
Byś z tego, co zapisałam, mógł wyprowadzić dowód.
Na moje nadal istnienie. W tobie. Jeszcze przez chwilę.
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Tautologie
Przyjdę w tę noc ciemną jak noc,
trafię do ciebie za głosem
cichnącym po zmierzchu.
Zapadnie szept między nami.
I w tym szeptanym języku
wygładzisz mnie całą z powietrza,
powiesz: Chodź, nazwij mnie wszędzie,
do dna głębokiego jak dno.
Nadaj mi sens czuły jak sens,
a będę cię trzymał za słowo
aż nas obejmie dal odległa jak dal.
Zapadnie w sen między nami.
I tak spokojnie, złożeni w sobie,
spróbujemy przeczekać tę śmierć
pewną jak śmierć.

Zwólcie czarnym potoczyć się chmurom
po was, przez was i między ustami *
Stachu, nie mam ciała,
piszę do ciebie resztkami duszy.
Ledwie przyciskam słowa,
by został nikły ślad. Cała jaskrawość
to zaledwie nikły ślad po tobie.
Nauczyłam się myśleć, że mam ciało,
a to nie tak. Ciało miało mnie
i wierzyło mi na słowo, że było
jak ty – w jaskrawości całe.
I nauczyłam się jeszcze, że ja tu,
a ty tam, że wiesz, że wiersz,
który słyszę wyraźnie i widzę
– zapisany szept:
Zaprawdę nie smuć się,
jeszcze będzie o nas cicho.

*Edward Stachura „Czas płynie i zabija rany”
21.01. 2019
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WOJCIECH KASS

WIERSZE
Klapancje
Tyle wierszy nadeszło
ostatniego lata; kosze,
naręcza, a teraz mgła
rozstawia swój namiot,
pierwszy namiot.

Spectacula
ciemności neonu
ciemności reklamy
ciemności ekranów, monitorów, kamer
jarzeniowe ciemności laboratoriów, biur, sztabów
jaśnieciemne mydlenie intelektualistów
polityczne ciemnie kozich rogów, ciemne drzewa jutra
ćmy popielne dyletanctwo znających się
na każdej rzeczy, każdej personie
czyli na niczym i nikim, jasnowłose
ciemnice celebrytów, modystów
promieniste ciemności wyczynów z ksiąg
guinnessa, ćmielenie się języka
ćmienie brutalnych faktów
uroczyste wtręty migoczącego
ledem i brokatem gówna
nad słupami nocy
grobowiec księżyca.
4.01.2018.

Wojciech Kass

Czy tyle razy wymówiłem:
wybaczam? Wybaczam,
kto do mnie wypowiedział?
A mgła rozstawia drugi
i zaraz trzeci namiot.
Czytasz te wiersze?
Zapytał ciekawski gość
- O tak, bo ku czemuś są
lecz czemu? I znów mgła
rozstawia namiot, czwarty.
Pisarz z węgierskiej Kassy
zwał je z żeńska i czule:
słabiutkie klapancje.
W szeregu za czwartym
mgła podnosi piąty i szósty.
Klapancja jak klepka
mózgowa, klapka na stopę,
klapa, a więc porażka. Mgła
szereg wydłuża siódmym
i ósmym namiotem.
Klapancja, kraina sadów
gruszkowych na nizinie
rozpostartych jak łańcuchy
po sam horyzont, gdzie mgła
rozkłada dziewiąty namiot.
Majaczy gruszka zapadnięta
w siebie, żółta i słodka
w sińcach, ciemnych plamach
i ją to mgła podejmuje pod
dziesiąty namiot z mgły.
Dyptyk na koniec 2018 roku
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Ur. 1.09. 1964 r. w Gdyni – poeta i eseista. Opublikował tomiki: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał nagrodę
im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, Prószenie
i pranie (2002), 10 Gedichte aus Masurenland
(2003, wybór wierszy w języku polskim i niemieckim), Przypływ cieni (2004), Gwiazda Głóg (2005)
nominowany do Wawrzynu nagrody literackiej
Warmii i Mazur, Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim) (2006), Wiry
i sny (2008) nominowany do Wawrzynu nagrody Literackiej Warmii i Mazur, oraz 41 (2010).
W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści
jeden. Wiersze i glosy, zawierająca pieśni z 41,
dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze
krytyków i historyków literatury o tym tomie
oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik Ba!
Dwadzieścia jeden wierszy, w 2015 Przestwór.
Godziny nominowany do Nagrody Literackiej
Stoł. Miasta Warszawy. W 2016 ukazał się wybór
jego poezji Pocałuj światło. 89 wierszy, w 2018
Ufność. Trzy poematy. Jest autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli (1996),
książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004) nominowanej do Wawrzynu nagrody literackiej
Warmii i Mazur, współautorem słownika Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (2008) oraz
współautorem (wraz z Jarosławem Ławskim)
Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji 20102016 (2018). Esej Wojciecha Kassa Światło jaśnie
gość zainaugurował serię broszur„Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
w Białymstoku (2018), a pod koniec 2018 roku
ukazała się jego książka Tak. Trzy eseje o poezji. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
i Pen Clubu. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2008).
Wchodzi w skład redakcji dwumiesięcznika
literackiego „Topos”. Uhonorowany nagrodą
„Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki
(2004), nagrodą „Otoczaka” za tomik wierszy
„Wiry i sny” (2009), „Sopocką muzą” – nagrodą
prezydenta Sopotu (2011), srebrnym medalem
Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2015), Jego
wiersze tłumaczone są na język niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, litewski,
czeski, słoweński, serbski, chorwacki, bułgarski,
rosyjski. Od 1997 r. pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
na Mazurach.

Ecce ego sum

Co kochałem, epigramat
Księdzu Stasiowi

– To wic, wychyl kielicha
i szepnij – To wic.
– To pic, wychyl kielicha
i szepnij – To pic.
– To nic – znów wychyl,
wyszeptaj – To nic.
– Zrobiłeś tyle, ile mogłeś
to wic, to pic, to nic.
– Nie zrobiłeś, ile mogłeś
to nic, to tak, to nie.
– A teraz zaśnij, kieliszek snu
wychyl – To nic.

Obejmowałem świat ramieniem oddechu,
a teraz, gdy wszystko, co kochałem
gotowym jest do spustoszenia
i nigdzie nikt nie pyta o mnie
ja, syn ludzki daleki od agory,
nieciekawy imion oficjalnych bóstw,
ani plew jutrzejszych mód,
który zrozumiał wystarczająco wiele
i nudzą go polemiki oraz tym podobne
wymiany zdań, więc ja, syn ludzki
kończę swoją przechadzkę.
A ponieważ dobiega godzina zmierzchu
pora wracać do domu
lecz wpierw czeka mnie trudne zadanie,
muszę się do niego przedostać.

Ecce corpus
Minęła epoka kamienia, choć kamień
jest wciąż najstarszym z nas wrzuconym
w ziemię, jak rozpędzona lokomotywa
mignęło stulecie żelaza i postępu
zawracając głowę gapiom na stacyjkach
ich krótkiego życia, padło forum romanum,
obserwatoria Azteków, a la belle époque
sfrunęła z parapetu czasu jak gołąbek,
jak skarpa zapadła się forteca podwórka,
ściana domu, runęła weranda i rozbiła
jak bombka, którą z choinki lat temu
dziesięć strąciła moja chora i biedna matka.
Dlaczego sądzisz, że nie zwiędnie twoje ciało?
To jemu zawierz – tak mówi godzina wieku,
w którym jeszcze tkwisz. Ani się jednak
obejrzysz, jak to ciało wreszcie się połączy,
tak całkowicie zwiąże w pełnię – na dobre
i do bólu, naprawdę i na zawsze z ciałem
ziemi, jego limfą; wapnem, saletrą,
azotem, miedzią, węglem, cynkiem, wodą.
Są niemym chórem lecz stale przecież wołają:
– wracaj niewierny oblubieńcze.
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31.01.2019.

7.12.2018

Do żony
Dziękuję ci za ucztę miłości,
a to słyszysz? Sypię na talerzyk
łupiny pistacji, biorę w palce i znów
sypię jakbym zwijał i rozwijał
łańcuszek z muszelek. Są z oceanu
a wydają taki suchy i pusty dźwięk
ale tobie dziękuję za dreszcz,
bez którego ciało nie pojmuje ciała
świętego mięsa; góro serca, dźwigarko,
oberwanie światła, bardzo chciałem
ci pokazać małe królestwo, w nim
trzy ule i trzy pszczoły, nic tylko
trzy ule, trzy pszczoły i pole jasnoty
po horyzont lecz nie pokazałem
za to je śniłem leżąc przy tobie
zajezdnio mojej dali, nastawnio
moich skrajni, sklepienie mojego
żywego grobu; ile razy wciągałem
ciebie na krzyż? ile razy z krzyża
mnie zdejmowałaś? Niech moje
przewiny nie podnoszą więcej
twojego smutku, nie podchodzą oczu
zaufaj, ciężarną łzę naszej udręki,
naszego zachwytu wysuszy nieczuły
ale nawskoroś hojny przeciąg
przestworu, jasnoty z tego snu.
Przed 20.rocznicą ślubu, 24 marca 2019.
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

ŻYCIE RODZINNE ZANUSSICH.
ROZMOWY Z ELŻBIETĄ
I KRZYSZTOFEM
(FRAGMENT)
O uczuciach

Elżbieta Grocholska-Zanussi: Prawdę powiedziawszy można by się w życiu zakochać
ze sto pięćdziesiąt razy i próbować, czy z danym partnerem lepiej się przeżyje kolejnych kilka lat,
ale to jest założenie zupełnie idiotyczne, bo wtedy następuje kolosalny rozkład życia.
Krzysztof Zanussi: Pamiętam kluczową dla tego tematu rozmowę, jaką odbyłem w telewizji rosyjskiej. To były lata dziewięćdziesiąte, miałem wtedy dopiero sześćdziesiąt lat. Prowadząca
ją panienka pełna dobrych chęci z naiwnością zapytała mnie: „Dlaczego ma pan tylko jedną żonę?
Przecież jest pan znany, jest pan bogaty i zna pan piękne kobiety. Mógłby mieć pan takie urozmaicone życie. Nie ma pan na to czasu czy może to pana nie interesuje?”. Mój kłopot polegał na tym,
że najpierw musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co ja teraz chcę przekazać milionom oglądających ten program, którzy tak samo jak ta dziennikarka nic z mojego świata nie rozumieją?”.
Powiedziałem jej wtedy o grze „Monopoly” i do dziś uważam, że to był wynik interwencji Ducha
Świętego. Oni się wtedy w Rosji bardzo pasjonowali tą kapitalistyczną grą. Jej uczestnicy zdobywają punkty, a zwycięża ten, kto zgromadził ich więcej. Stwierdziłem przed kamerami: „Myśmy
z żoną zdobyli bardzo dużo punktów. Jakby trzeba było to wszystko skasować do zera i z nową
partnerką musiałbym zaczynać od nowa, to byłaby ogromna strata, bo już nigdy tylu punktów
nie zdobędę”. Po latach wspólnego życia bez obaw mogę postawić tezę, że miłość to ciężka praca,
a nie jakiś powiew namiętności. W kwestii namiętności mamy spore doświadczenie, obserwując
zachowania naszych psów.
E.G.-Z.: Miłość to stały rozwój, który się osiąga ciężkim wysiłkiem. Gdyby z niego zrezygnować, trzeba by za każdym razem biec za kimś, jak to robią nasze psy, kiedy budzi się ich instynkt.
K.Z.: To odniesienie wymyśliliśmy wspólnie i ono nie jest bez sensu. Moja żona na co dzień
przygląda się psom, a ja nieraz miałem możliwość obserwowania zachowań zakochanych koni.
To, co się wtedy z nimi dzieje, zadziwia. Z tym, że ich wzajemne zainteresowanie jest intensywne,
ale trwa niezwykle krótko. Jeśli widzę, że zakochani okazują sobie miłość tylko przez „wzdychulce”,
jak je na nasz użytek z Bietką nazwaliśmy, to, na miłość Boską, mnie to nie wzrusza. Wyjątkowo nie
znoszę tych pełnych emocji porywów, przewracania śliskimi oczami, dawania do zrozumienia, że
coś się w człowieku zagotowało. Namiętność nie jest tak zupełnie błaha. Myślę, że fakt, żeśmy się
zeszli już jako starsi ludzie, też wpływa na to, jak ją postrzegamy. Wiek troszkę ją sublimuje, ale za
to relacje robią się głębsze. Po moich studentach widzę, jak inaczej przeżywa uczucia pokolenie,
które nie wyrosło na miłości płomiennej, wywodzącej się z tradycji romantycznej. Młodzi stawiają
sobie pragmatyczne pytania: „Dlaczego kogoś kocham i co ten ktoś może mi zaoferować?”. (…)
Dzisiaj ludzie całkowicie zapominają, że człowiek jest władny powodować sobą. Twierdzenie, że
każdy z nas jest skazany na występne postępowanie, jeśli okoliczności go do tego zmuszą, to błąd.
Wielu uważa, że kiedy spotyka kogoś atrakcyjnego, to natychmiast musi z nim zdradzić współmałżonka. Podobnie, kiedy spostrzega, że coś smacznego leży na stole, to zaraz po to sięga. Człowiek
jest wolny i w każdej chwili podejmuje wybór, który jest albo dobry, albo zły.
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E.G.-Z.: Gdybym w pewnej chwili się zorientowała, że dla mnie ważny jest jakiś inny mężczyzna wtedy natychmiast powiedziałabym Krzysztofowi, żebyśmy wspólnie spędzali więcej czasu,
troskliwiej zajmowali się sobą, bo znalazłam się w niebezpieczeństwie. Nie musiałabym od razu
z tym drugim iść do łóżka, a jednak czułabym, że trzeba interweniować… Nie znoszę mówienia
o seksie, bo to jest tak prymitywne. Miłość to przede wszystkim straszliwy pociąg, którego bardzo
ciężko się pozbyć. Trudno zachować takie relacje jak święty Franciszek i święta Klara. Myślę, że
oni przeżyli coś niewiarygodnego, ale na poziomie metafizyki, a nie fizyczności. Wzajemne pożądanie przebywania ze sobą sprawiło, że Klara wstąpiła do założonego przez Franciszka zakonu.
Pewnie musiała mu tłumaczyć: „Bracia będą się z ciebie śmiać, no to ja zakładam drugi klasztor,
a ty będziesz mi pomagał, żeby był równie dobry jak twój”. Mam przekonanie, że straszliwe pożądanie doprowadziło ich do wspólnego odkrycia miłości Boga, która okazała się dużo mocniejsza.

Miłość młodzieńcza

K.Z.: (…) Niedawno zmarła osoba, z którą w młodości byłem bardzo blisko, w której byłem bardzo zakochany. Dużo by o tym opowiadać, ale od tamtej pory zostało mi przekonanie, że
warto swoje emocje hamować na wszystkich szczeblach. Do dzisiaj trwa we mnie takie zapętlenie
uczuć w sobie.
E.G.-Z.: W skrócie trzeba by powiedzieć, że miłością Krzysztofa z młodzieńczych lat…
K.Z.: …nie miłością, ale pasją… Ja całą jej złą stronę widziałem od początku, a mimo to
z nią byłem.
E.G.-Z.: Pasją? A co to jest pasja?
K.Z.: Coś jak namiętność…
E.G.-Z.: No więc Krzysztof ogromnie zainteresował się osobą niesamowicie zdolną pisarsko,
drukującą w pismach, przebojową…
K.Z.: …postawioną dużo wyżej ode mnie w hierarchii światka artystycznego. Monika była
wtedy w centrum salonu literackiego. Dziś oglądalibyśmy ją na pierwszych stronach kolorowych
magazynów.
E.G.-Z.: Ja nie miałam z tym światem nic wspólnego.
Ale ta osoba wyszła za innego pana…
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K.Z.: …mojego przyjaciela zresztą.
E.G.-Z.: Zajął się nią, korzystając z nieobecności Krzysztofa w Polsce.
K.Z.: Nie, Bietko, przede wszystkim skorzystał z mojego niezdecydowania. Nie wykazywałem
żadnej konkretnej inicjatywy.
E.G.-Z.: Krótko po jej ślubie odezwała się straszliwa, niszcząca dalsze życie choroba.
K.Z.: Ta choroba była motorem mojej fascynacji nią. Schizofrenia ma postać tak urzekającą,
że można dać się jej uwieść. Czytam o tym, słyszę i widzę to u wielu innych osób. Mają momenty,
kiedy posiadają jakąś zupełnie uwodzicielską siłę, prawie magiczną moc zaklinania świata. Z tym,
że choroba Moniki wybuchła później, nie wtedy, kiedy się znaliśmy. To moje krycie emocji wzięło
się z tamtych czasów a poza tym jestem przekonany, że uczucia trzeba ukrywać, żeby je dobrze
pokazać, bo bez tego nie mają formy. Kiedy ją tracą, tracą też wiarygodność. Muszę przyznać, że
jestem bardzo wrażliwy na fałszywość uczuć. Źle to znoszę i budzi to we mnie wielki wstręt. Wiem
też, jak łatwo nimi manipulować. Często bohaterowie moich filmów manipulują innymi. Ci, żywiący prawdziwe uczucia, są wodzeni za nos przez tych, którzy je udają, zwodząc ich. Tego się zawsze
w życiu bałem. Może moje wyczulenie wzięło się właśnie z tamtych czasów? Zresztą to dotyczy
spraw nie tylko osobistych, ale również uwiedzenia przez idee. Uwiedzeni nimi przeżywają złą
miłość podobnie jak to się dzieje w stosunkach osobistych.

Życie codzienne

E.G.-Z.: Wspólnego czasu z Krzysztofem nigdy nie mieliśmy za dużo… Po ślubie bardzo się
starałam, żeby nie zabierać go na wyłączność mamie Krzysztofa, z którą dotąd mieszkał, i przy tej
okazji muszę się pochwalić jedną moją zaletą. Kiedy wracał z podróży, to mama siadała przy nim
w fotelu i towarzyszyła mu bez względu na to, czym się zajmował. Wtedy kompletnie się wycofywałam, rozumiejąc, że to są ich ostatnie lata i trzeba dać im ten czas.
K.Z.: Mama dożyła prawie setki, a my nasze małżeństwo zawarliśmy po czterdziestce.
E.G.-Z.: Wycofywałam się w sytuacjach, kiedy każda młoda żona trzasnęłaby drzwiami. Znam
parę przykładów, pokazujących, jak zaborczość matek szkodzi związkom ich dzieci. Przychodzi
mi do głowy sytuacja mojej siostrzenicy z Włoch, której teściowa pierwsza podchodziła do drzwi
i przed nią witała wracającego syna. Kiedy młoda żona chciała zawisnąć mu na szyi, to się stawało
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po prostu niemożliwe. Usuwanie się na drugi plan w podobnej sytuacji było dla mnie pewnym
poświęceniem, które uważałam za słuszne.
K.Z.: A jednak czasem wasze relacje nie były łatwe. Nie kształtowały się wyłącznie naturalnie, ale za sprawą świadomej woli. Byłem już starym chłopem i dotąd mama miała mnie na sto
procent. Kiedy w życie syna po czterdziestce wkracza inna kobieta, katastrofa jest gwarantowana.
Mało tego, chwilę po naszym ślubie mama zamieszkała u nas. Dotąd była królową w swoim domu,
a nagle znalazła się u kogoś.
E.G.-Z.: Szalenie sobie ceniłam to, że mama nie chciała mi w niczym zrobić krzywdy, nie
utrudniała mi życia. Myślę, że od początku zdawała sobie sprawę, że i tak będzie niełatwe. Bardzo
kochała Krzysztofa, a przez niego i mnie. Wydaje mi się, że Krzysztof jest do niej podobny. Zachowywała nieustanną młodość, co wyszło na jaw na spotkaniu z hiphopowcami, którzy występowali
przed Janem Pawłem II, a potem przyszli zatańczyć dla niej. Nie mogła się z nimi nagadać, jakby
była ich równolatką. Krzysztof też stale ma wykłady dla młodych. Jednak cechowała ją też nieufność do świata, którą on od niej przejął. Za to umiała sobie radzić z wieloma problemami i nie
obarczała nimi innych. Gdy przeżywała trudności w życiu małżeńskim, to bardzo pięknie potrafiła
się w tym wszystkim znaleźć. Nigdy też nie narzekała na swoje zdrowie.
K.Z.: Mama trzymała klasę. Spokojnie przyjęła do wiadomości, że nie wolno jej się szarogęsić
w naszym domu. Umiała przygotować kilka dobrych dań, ale generalnie nie była artystką kuchni. Właściwie jedyną potrawą, którą przyrządzała lepiej od ciebie, była jajecznica. W zasadzie we
wszystkim jesteś dużo lepsza i mama umiała to przyznać.
E.G.-Z.: Co ty mówisz! Przecież mama piekła też genialny sernik! Była bardzo sprawna
manualnie i technicznie, i starała się sama wykonywać różne prace. Ale widziałam też, jaki czuje
zachwyt, gdy przebiłam ją w praktycznych i technicznych umiejętnościach. Na przykład robiłam
obiad w piętnaście minut…
K.Z.: A mama w dwadzieścia …
E.G.-Z.: A przyjęcie dla pięćdziesięciu osób przygotowywałam w ciągu dwóch i pół godziny.
I do dziś nie jest to dla mnie większy problem. Naprawianie kontaktu zajmowało mi tylko chwilę.
Kiedy widziałam zepsuty kran, z którego leje się woda, to za moment już się nie lała. Kiedy zauważyłam, że kółko od jej fotela się odczepiło, już po chwili musiało być na swoim miejscu. Mama te
moje działania doceniała i szczerze mi to okazywała. To było nadzwyczajne!
(…) Kiedy ktoś się do nas tak dobrze odnosi, to chce się żyć. I chce się robić jeszcze więcej
pożytecznych rzeczy.

O przemijaniu

K.Z.: (…) Sam nieustannie stawiam sobie rozdzierające pytania, które dręczą mnie od dzieciństwa: „Jak się pogodzić ze śmiercią? Jak się z nią spotkać, żeby to nie była tragedia, katastrofa,
kropka? Ile trzeba mieć nadziei i jak ją należy chronić, żeby bez uszczerbku donieść ją do końca?”.
Kiedyś w kenijskiej wiosce byłem świadkiem śmierci młodego Masaja. Miałem wrażenie, że
zachowujący wtedy ogromny spokój członkowie jego plemienia wiedzą o odchodzeniu coś, czego
nie nauczono mnie na żadnym uniwersytecie. Może posiedli tajemnicę, którą znał też święty Bernard z Clairvaux w moim filmie „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, kiedy
spokojnie przygotował skazańca na śmierć jak na jakieś wyjątkowe, ale przecież tylko przejście.
E.G.-Z.: Krzysztof odczuwa lęk przed śmiercią, bo pozostaje bardziej po tej stronie. Jego wiara
jest strofowana przez rozum, który prowadzi na manowce. Rozum z wielką niechęcią przyjmuje to,
co go obraża, a więc cierpienie, choroby psychiczne, śmierć. Dlatego przed faktem śmierci czasem
dębieje ze strachu. Kiedy na końcu jego filmu „Życie jako śmiertelna choroba” Zapasiewicz mówi
do studenta medycyny: „Tnij, to tylko ciało”, jest świadomy istnienia innej perspektywy. Gniecie
nas ciało, rozum i psychika, ciągnąca do marności. Poprzez nie odczuwamy cierpienie, zazdrość,
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nienawiść – to gniazdo os, które chce nas zniszczyć. Piękno i dobro przychodzą z góry. Miejmy
nadzieję, że dzień śmierci to będzie nasz najpiękniejszy dzień. (…) Im człowiek starszy, tym bardziej tęskni za zrzuceniem ciała. Czuje, jak jego siły zostają podcięte. Tam klucze zapomniane, tu
samochód stuknięty…
K.Z.: Tyle mówimy o umieraniu, a czemu nie przypomnieć teraz słów Goethego: „Trwaj
chwilo, jesteś piękna!”. Nie zwalniam tempa – w ciąż pracuję na dwóch etatach. Nadal, realizując
filmy, odczuwam radość, że wymyślony przeze mnie obraz ożył. A jeszcze większą wtedy, gdy widzę, że ktoś w niego uwierzył. Muszę przyznać, że w jakimś sensie nie doświadczam jeszcze żadnych ograniczeń wieku. Wciąż podróżuję, latam czasem dwa razy w miesiącu do Stanów i jestem
w stanie to wszystko przetrzymać. Im mniej chwil pozostało, tym bardziej się nimi cieszę. Tyle
miłości mnie w życiu spotkało, tyle piękna zaznałem. Chciałbym to przeżywać jak najdłużej i nie
oczekuję niczego więcej. (…) To, co jest – jest wspaniałe. Choćby ten uroczy moment w naszym
ogrodzie. Mówię: „Niech ta chwila trwa”, choć mam 80 lat.

„Życie rodzinne Zanussich. Rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem” Barbary Gruszki-Zych, to pierwsza książka pokazująca dotąd mało znane życie prywatne Krzysztofa Zanussiego i jego
żony Elżbiety. Tę sferę wybitny reżyser przez lata otaczał dyskrecją. Jego legendarna powściągliwość
i arystokratyczny dystans sprawiają, że jest osobowością nie dającą się zamknąć w żadnym schemacie. Krzysztof Zanussi jeszcze nigdy nie dopuścił w rozmowie tak blisko nikogo ze swoich rozmówców.
Na skrócenie dystansu wpłynął fakt, że prowadząca ją Barbara Gruszka-Zych przyjaźni się z nim
i jego żoną od ponad dwudziestu lat, co, naturalnie, narzuca inną perspektywę. Autorka jest dziennikarką, ale też poetką, czemu daje wyraz w tej rozmowie-rzece. Kilka lat temu opisała przyjaciela
Zanussiego – wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara w cieszącej się dużym zainteresowaniem
książce „Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara”. Książka „Życie rodzinne Zanussich. Rozmowy
z Elżbietą i Krzysztofem” tym bardziej zasługuje na uwagę, że w tym roku reżyser świętuje swoje 80
urodziny. W księgarniach będzie można ją znaleźć już od 8 maja. A przez Internet można ją nabyć
wchodząc na landingpage: zanussi.dzialaniawizualne.pl
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Z ZIEMI POLSKIEJ DO WŁOSKIEJ

rzeczą tkwiącą wśród pudeł, drobiazgiem wyjątkowym,
pod spojrzeniem handlarek chytrym, niemal surowym są jak ślady anioła w krainie ciemnogłowych.

O ile Siena jest najdoskonalszym wcieleniem średniowiecznej republiki –
wielkiej miłości Herberta, o tyle Florencja, która początkowo szła tą samą drogą, skończyła jako księstwo papieskich nepotów. A przecież do dzisiaj katedra
należy do miasta!

Katedra i republika

WIDZIANE Z VIA GUELFA
Mieszkam na ulicy Gwelfów, czyli „papistów”, jak przystało na dobrego Polaka i katolika. Mam
dwa kroki do Mercato – olbrzymiej hali targowej, jeszcze XIX-wiecznej, całej z żelaza i szkła, jak
to w epoce żelaza i wielkich wystaw światowych. W drugą stronę – wielki dworzec kolejowy, modernistyczny, zbudowany przez faszystów – symbol cywilizacyjnego skoku XX-wiecznych Włoch
w epokę przemysłową. Parę kroków do via Cavour, dawniej Via Larga, przy której stoi pałac z czasów największej chwały miasta – Palazzo Medici-Riccardi.
Gwelfowie czyli „papiści”. Teraz, to już zamierzchła historia (bez mała tysiąc lat!), a na dodatek
tak zagmatwana, że tylko czytelnicy Piekła Dantego muszą nauczyć się odróżniać ich nie tylko od
Gibelinów, to znaczy „procesarskich”, ale na dodatek muszą próbować zrozumieć jak to się stało,
że papiści podzielili się jeszcze na „białych” i „czarnych”, i że ci ostatni wygnali z miasta największego swego poetę, bo należał do niewłaściwego odłamu stronnictwa. Dziś szczegóły nie są dla nas
ważne, tak samo jak zmienne losy koalicji, długi szereg protagonistów i wzajemnych krzywd. Ale
zażarte i okrutne walki wewnętrzne włoskich miast doprowadziły do powstania miejskich republik.
I chociaż eksperyment został zduszony przez feudalne królestwa, to po kilkuset latach zwyciężył
w całej Europie. Symbolem trwałości tego mieszczańskiego mitu jest Ponte Veccio, o którym pisze
Josif Brodski w poemacie Grudzień we Florencji:
W południe kot pod ławką sprawdza, gdzie są w tej chwili
cienie. Na Starym Moście (właśnie go naprawili),
tam gdzie na tle sinawych wzgórz majaczy Cellini,
z zapałem się handluje galanterią wszelaką:
szemrzące fale skubią gałązki zabrane krzakom.
Złote loki ślicznotki – pochylonej nad jakąś
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Polskie katedry, na Wawelu, czy wcześniejsza w Gnieźnie, albo późniejsza
w Warszawie – są wyrazem woli władcy: księcia lub króla. Są nam drogie, jako
świadkowie naszych dziejów, a nie tylko miejsca kultu lokalnej czy narodowej
wspólnoty. Powstały jako fundacje feudalne. Florencka katedra jest czymś innym: została wzniesiona z woli miejskiej republiki. Jak napisał w XVII wieku
Ferdinando Leopoldo del Migliore, budowniczowie mieli silne przekonanie, że
„nie powinni podejmować projektów dla Miasta, zanim idea nie połączyła ich
niby ludzkie serce, drżące, ponieważ złożone z wielu obywatelskich dusz złączonych w jedną wolę”1.
Kościół był więc projektem miejskim, republikańskim – wyrazem woli
i potrzeby wspólnoty, a nie władczej jednostki. W tym sensie przypominał żydowską i wczesnochrześcijańską społeczność – zbiorowość, której emanacją był
budynek, a ściślej mówiąc zespół budowli, na który składał się kościół, szpital
i cmentarz. Właśnie szpital jest symbolem społecznego charakteru florenckiego
chrześcijaństwa – instytucja łącząca funkcję schronienia dla biednych i podróżnych, pomocy medycznej dla chorych, hospicjum dla starców, oraz ochronki dla
sierot i podrzutków. W XI i XII wieku, jak wylicza Timothy Verdon, w samym
mieście i poza murami istniało sześć takich parafialnych i przyklasztornych instytucji2. Może dlatego – inaczej niż we Francji, gdzie świątynie są martwe i puste, odwiedzane niemal wyłącznie przez turystów – z florenckimi kościołami
identyfikują się sami mieszkańcy nawet w dobie sekularyzacji. Zapewne, ważne
są tu też i inne czynniki, ale republikański duch i miejski, a nawet dzielnicowy,
a raczej parafialny charakter świątyń jako publicznych przestrzeni – ma swoje
znaczenie do dzisiaj. Tylko turystom się wydaje, ze to dla nich organizuje się
parafialne maskarady czy międzydzielnicowe zawody typu palio. Nic podobnego! To jest poważne przeżycie dla lokalnej społeczności.
Dzisiejsza katedra (zbudowana na miejscu starochrześcijańskiej Santa
Reparata), wyrasta z republikańskich korzeni, jak wszystko we Florencji. Jest to
nieświadoma pamięć rzymskiego samorządu, plebsu posiadającego obowiązki,
ale i prawa, chrześcijańskiej społeczności świętych, oraz z trudem wywalczonej
niepodległości od feudalnych zależności na przełomie XII i XIII wieku. Duch
republiki zawsze mieszkał w sercach ludzi, którzy wiedzieli, że tylko gotowość
do samoobrony i konieczne poświęcenie są ostoją wolności. A republika istniała także wewnątrz kościelnych budynków czy to w postaci dziękczynnych
wotów i monumentów, obrazów zwycięstw lub klęsk żywiołowych spadających
1
2

F.L. del Migliore, Firenze città nobilissima illustrata, Florence, 1684, p. 6, cyt. za: T. Verdon, A. Coppellotti, P. Fabbri, Churches of Florence, Verona 2000, s. 7.
T. Verdon, The Church, the churches, the city [w:] T. Verdon, A. Coppellotti, P. Fabbri, Churches of Florence, Verona 2000, s. 28.
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na miasto, czy też w formie profesjonalnych i religijnych stowarzyszeń, społecznych inicjatyw charytatywnych, albo innych form więzi socjalnych.
Więcej. Gwałtowny rozwój miasta w XII i XIII wieku dokonywał się wokół kościelnych wspólnot parafialnych, kiedy to co jakiś czas trzeba było poszerzać mury obronne, bo z 40 tysięcy mieszkańców powstało miasto stutysięczne. Imigranci przybywający do fabryk włókienniczych budowali
się wokół nowych parafii, jak Santa Maria Novella (Dominikanie), Santa Croce (Franciszkanie),
Santissima Annunziata (Serwici), czy po drugiej stronie Arno: Santo Spirito (Augustianie) i Santa
Maria del Carmine (Karmelici). To parafie, także te starsze, wchłaniały imigrantów i włączały ich
w strukturę miejską. Pewnie dlatego publiczne funkcje kościoła florenckiego jako całości i jako
poszczególnych parafii nigdy nie zostały zakwestionowane.

Początki chrześcijaństwa

Oczywiście, chrześcijaństwo florenckie jest niemal tysiąc lat starsze, niż republika, która powstała w 1250 roku, ale okres sprzed jej narodzin nie tyle został zatarty w pamięci, co świadomie
zanegowany. Pierwsi chrześcijanie pojawili się tu prawdopodobnie z Syrii, niemal natychmiast po
wielkich misjach św. Pawła. Potem Florencja przeszła wszystkie etapy historii tej części dawnego
Imperium Romanum: Edykt Konstantyna w 313 roku, który skutkował powstaniem pierwszych
oficjalnych świątyń, najazdy ariańskich Gotów i Wandalów, upadek królestwa Ostrogotów, okupację
bizantyjską, która wcale nie została odebrana jako wyzwolenie spod władzy barbarzyńców tylko
jako ucisk fiskalny Konstantynopola, na koniec spustoszenie i władzę Longobardów. Zwycięstwo
króla Franków, namaszczonego przez papieża na cesarza nowego imperium, rozpoczęło około
roku 800 epokę władzy germańskich feudałów: od Karola Wielkiego po Fryderyka Barbarossę.
Republika zakwestionowała właśnie ostatnie 500 lat chrześcijaństwa, kiedy to opactwa i biskupstwa były jednym z elementów feudalnej struktury i narzędzi rządów lombardzkich królów,
a potem karolińskich cesarzy. Działo się to w okresie ważnych przemian w samym kościele – zarówno mentalnych jak organizacyjnych, czego widomym znakiem było powstanie nowych zako-
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nów: franciszkanów i dominikanów. Od
powstania miejskiej republiki to oni stają
się bardziej widoczni w życiu chrześcijan,
a nie benedyktyni czy cystersi, spośród
których rekrutowała się niegdyś cesarska
administracja.
Ważna zmiana polityczna i religijna
wyraża się w fundacjach. Od VII do XI
wieku fundatorami kościołów i klasztorów są – świeżo nawrócona z arianizmu
na katolicyzm – longobardzką królowa
Theodolinda i król Luitprand, a później
karolińscy cesarze i ich margrabiowie. Aby
zrozumieć spójną całość, jaką w cesarstwie
Karolingów, a potem Świętym Cesarstwie
Rzymskim stanowiły świeckie i kościelne
struktury, warto wczuć się w relację z 897
roku, która powiada jak to palatyn hrabia
Amadeo, poseł cesarza Lamberta, zasiadł
„pod portykiem wejścia do bazyliki Świętego Jana Chrzciciela, razem z margrabią
Adalbertem, aby czynić sprawiedliwość
i orzekać wyroki. Razem z nimi zasiadali
Elwing, biskup Parmy, Lupo, biskup Sieny,
Adalbert, biskup Luni oraz Grasulf, biskup
Florencji”3. Miecz i pastorał jeszcze nie
walczył o hegemonię, bo ta należała do
cesarza. Sama możliwość pojawienia się
niezależnych republik włoskich pojawiła się właśnie w momencie zanegowania
wyższości władzy cesarskiej i dążeniu papiestwa do dominacji.
Ze starych struktur we Florencji
pozostały żywe benedyktyńskie opactwa,
jak Badia Fiorentina (fundacja wdowy po
Margrabi Hubercie z 987 roku), San Miniato al Monte (1018) oraz fundacje z XI wieku, jak Vollombrosan (także Benedyktyni)
w Santa Trinità, które również należały do
reformatorskiego skrzydła włoskiego monastycyzmu i to na dwieście lat przed zakonami żebrzącymi. Zresztą, pod wpływem
wielkich odnowicieli chrześcijaństwa wyrosłych z francuskich doświadczeń klasztornych takich jak
w Cluny, oraz papieży – reformatorów, często byłych mnichów – stary monastycyzm odwrócił się
od sojuszu tronu i ołtarza i był jednym z nurtów odnowy chrześcijaństwa. Jego zasługi dla republiki
mają jeszcze inny wymiar: cywilizacyjny. To właśnie benedyktyni zakładali pierwsze manufaktury
3

Lopes Pegna, Le più antiche chiese, dz. cyt. s. 25.
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i położyli fundament pod rozwój tekstylnego przemysłu Florencji. Wyrób materiałów z wysokiej
jakości wełny, jedwabiu czy sukna związany był z różnymi klasztorami, zanim powstał florencki
kapitalizm. W czasach, kiedy nawet na królewskich dworach trzeba się było ciepło ubierać, bo
kominek słabo ogrzewał nawet zamożne komnaty – przemysł włókienniczy stworzył Florencję.

Rzemieślnik i artysta

We Włoszech XI wieku reforma religijna i powstanie miejskich republik związane są z inicjatywami papieskimi. W samej Florencji, w momencie śmierci wspaniałej i wybitnej postaci, jaka
była księżna Matylda (1115 rok), propapieski ruch gwelfów faktycznie stworzył republikańskie
struktury. Uzyskanie pełnej suwerenności w 1250 roku pod protektoratem papieża było końcem

Ot, człowieczego kunsztu marna chwała!
Jakże trwa krótko zieleń tego drzewa,
Jeśli tuż po niej znów dzicz nie nastała!
Sądził Cimabue, że wszystkich olśniewa,
A dzisiaj Giotto pierwszy staje w rzędzie
I tak, że rozgłos onego przyćmiewa.

Historia Giotta jest dobrym przykładem, a właściwie odpowiedzią na pytanie jak to się stało,
że malarstwo i architektura zmieniło pozycję społeczną z rzemiosła do kategorii sztuki w nowożytnym znaczeniu. Wywalczona pozycja, a właściwie cześć dla talentu, dała artystom także niespotykaną wcześniej wolność. Jej symbolem może być dumna, strzelająca w niebo kampanila, której
siedem dzwonów śpiewa na chwałę Boga i… artystów.
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage

długiej walki o wyzwolenie od poddaństwa i władzy cesarskich markizów. Na takim tle należy
widzieć budowę nowej katedry przez radę miasta, a nie biskupa Florencji, który jest jej użytkownikiem, a nie posiadaczem.
Jej najsławniejsza część – kopuła Brunelleschiego – powstała wiele dziesiątków lat od czasów,
kiedy wzniesiono jej mury lub wybudowano campanillę. Zanim w XV wieku narodziła się sztuka,
którą później z całą przechwałką nazwano „odrodzeniem”, Florencja czciła tylko jednego artystę
w taki sposób i z takim ferworem, z jakim później Vasari opiewa w swoich Żywotach wszystkich
wybitnych florenckich malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Nazwisko pierwszego europejskiego rzemieślnika, który został artystą brzmi: Giotto.
Wydaje się, że mimo całej estymy, jaką do dziś cieszy się Giotto jako malarz, nie potrafimy
sobie wyobrazić szacunku, jakim darzono tego pierwszego nowożytnego artystę – wtedy jeszcze
rzemieślnika. Dowody admiracji są częste. Oto Dante (Czyściec, Pieśń XI, 91-96, 104-106) czyni
z niego symbol postępu i profetę współczesnej sztuki:
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JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI

SYRAKUZAŃSKIE
(FRAGMENT)

… Chcę iść do kościoła Santa Lucia extra moenia, czyli za murami. Czyli do Santa Lucia al
Sepolcro, gdzie syrakuzańska dwudziestolatka miała zostać zabita i pochowana. Wychodzimy
z Ortigii, trzymamy się morza, wschodniej strony portowych Syrakuz. Mijamy doki z gęsto zacumowanymi łodziami. Morze jest „poruszone”, jak „mare mosso” tłumaczył Iwaszkiewicz, woda
klaszcze o dna i burty. Idziemy bardzo skromnymi, prosto rozrysowanymi uliczkami ludowej, jak
nam mówią, pewnie po prostu rybackiej dzielnicy. Tym, co upodabnia lądową (choć Sycylia lądem
nie jest) część Syrakuz i Ortigię, jest morze, nadbrzeżność i portowość. Nie architektura, na Ortigii
rozchwiana i stara, wielowarstwowa, nigdy nie wiadomo jak głęboko zapuszczona w przeszłość,
do greckiego antyku, przybycia świętego Pawła, Bizancjum, Żydów sprzed wygnania, Hiszpanów
Ferdynanda, czy Elia Vittoriniego. Dzielnica, którą idziemy, to racjonalny, choć zabiedzony projekt. Zapuszczony, w odwiecznym i długim pewnie jeszcze remoncie, z mieszkaniami i domami
na sprzedaż, lecz na pewno po żmudnej naprawie. Nad tym skrawkiem miasta wyrasta jak pęd
agawy lub (przepraszam agawę) kopuła Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, zmarszczony
stożek sanktuarium Madonny delle Lacrime, Matki Boskiej Łzawiącej.„Francuzi zbudowali, a nam
się teraz chce płakać”, skomentował urodę świątyni sympatyczny „prymityw” z punktu informacji turystycznej na obrzeżach Giudekki. W 1953 roku Matka Boska rozpłakała się tutaj ludzkimi
łzami, i to wielokrotnie, a kult był tak żarliwy i masowy, że rozpisano konkurs na sanktuarium,
który wygrali, jako się rzekło, Francuzi. Weszliśmy do środka i natychmiast wyszliśmy, nie chce się
o tym pisać ani tam się modlić, nawet pogańskim językiem. Zresztą co to za pomysł – architektura
w kształcie łzy. Łzę można wyśpiewać, zagrać, nie mówiąc już o tym, że przelać. Ale zaprojektować?
Kwadrans drogi dalej wychodzimy na miejsce zbrodni, jakiej dopuszczono się w 304 na świętej
Łucji. Na plac z długonawowym kościołem i rotundą, a raczej ośmioboczną świątynką.
*
Nikogo w świątynce nie ma, idziemy do baru. Po kawie wracamy, wchodzimy do kościoła:
był pogrzeb, kilka osób w żałobie wspiera się wzajem. Podchodzę do kogoś, kto zachowuje się jak
kościelny i pytam, czy to właśnie jest miejsce pochówku świętej Łucji. „Zaczekajcie chwilę – prosi. – Tylko zamknę drzwi”.
Czekamy na zewnątrz, kościelny (Mariano?) wychodzi, podzwania kluczami, prowadzi do
ośmioboku, kościółka, do którego wchodzi się kilka stopni pod poziomem chodnika. Mówi, że
przy obu kościołach pracował Giovanni Vermexio. „Architekt, nazywany w Syrakuzach jaszczurką, bo był długi i chudy. Pamiętacie Pałac Komunalny przy placu katedralnym? On też go zaprojektował, i zostawił podpis. Kiedy tam będziecie, spójrzcie w górę. Po lewej zobaczycie jaszczurkę”.
To wielka chwila naszego przewodnika. Takich wielkich chwil ma pewnie kilka na dzień, ale
tym razem to my jesteśmy jego publicznością. Prosi, żebyśmy usiedli w ławkach, opowiada życiorys
patronki Syrakuz. „To nieprawda – mówi – że była siostrą świętej Agaty, patronki Katanii. Agata
umarła trzydzieści dwa lata przed narodzeniem Łucji, ale wiązało je coś znacznie więcej… Matka
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Łucji była chora na dyzenterię, i kiedy Lucja prosiła
o wstawiennictwo świętą Agatę, ta we śnie powiedziała,
że nie musi prosić o nic, bo sama posiada takie same
moce co ona…”
Kościelny, czy – jak mówi o sobie – wolontariusz ma wielką wiedzę o hipotezach i wariantach losu
dziewczyny. Pytam czy to prawda, że Łucja wyłupała
sobie oczy, żeby zniechęcić zakochanego w nich narzeczonego. Mężczyzna stanowczo odrzuca tę hipotezę.
Mówi, że oczy jako atrybut Łucji pochodzą od imienia
Łucja. Lucia. Lux. Światło.
Za plecami wolontariusza widzimy grobowiec
wykuty w marmurze, na nim wczesnochrześcijańskie
symbole. Na ziemi – rzeźba leżącej Łucji. Autentycznie
piękna, piękna aż poruszająco, z nieskazitelnie białego marmuru, naturalnej wielkości. Bardzo podobna
do świętej Cecylii z rzymskiego Zatybrza, arcydzieła
Stefano Maderny. Ale jej autorem nie jest Maderna tylko Gregorio Tedeschi, i zrobił ją trzydzieści
cztery lata później. Kościelny wolontariusz mówi, że w XVIII wieku, podczas hiszpańskiego najazdu, rzeźba świętej Łucji „spociła się”. „Mam – chełpi się opiekun miejsca – bawełnę nasączoną
potem świętej Łucji… Przyjdźcie jutro, to wam dam”.
Dopiero wychodząc, na przeciwległej do ołtarza ścianie widzimy obraz Caravaggia.„To kopia”,
wyjaśnia mężczyzna, i opowiada losy obrazu, który Caravaggio zrobił do kościoła, tego, w którym
spotkaliśmy zakrystiana. Dzieło dwukrotnie, na czas prac remontowych w kościele, zostało przeniesione na plac katedralny, do Santa Maria alla Badia, gdzie teraz codziennie je oglądamy, i za
drugim razem nie wróciło. „Są dokumenty – zapewnia. – Są zaświadczenia, protokoły, nasz proboszcz wielokrotnie o tym przypominał, i nic. Wszyscy nabrali wody w usta. Widocznie komuś
jest wygodniej, by obraz był tam, gdzie jest”. Dodaje, że Caravaggio tak go namalował, żeby światło,
wpadające do kościoła przez rozetę, obmywało twarz martwej Łucji.
„Możecie jutro nie przyjść – zapewnia - ale ja i tak tutaj będę. I będę miał dla was bawełenkę
z potem”. Jest tak wzruszający ze swoją pasją i wiarą, że składamy obietnicę powrotu.
*
Nazajutrz od rana leje po sycylijsku, zgodnie z prognozami. M. filmuje telefonem deszcz,
który spływa ulicą Giudekki jak rzeka. Idziemy, wiatr łamie parasol, jesteśmy przemoczeni. Ale
trudno, obiecaliśmy. Poza tym ja jestem jakoś niezdrowo ciekawy tej bawełny nasączonej potem.
Muszę przyznać sam przed sobą, że mam w sobie pogańsko-poetycki kult świętej Łucji. Bo była
patronką Dantego, chorego na oczy. To ona, razem z Beatrice, wstawiła się do Madonny o pomoc
dla wędrowca zagubionego w ciemnym lesie.
Wolontariusz ma być do jedenastej, przychodzimy o dziesiątej trzydzieści. Wszystko zamknięte.
Dzwonię domofonem, odpowiada kobieta. Pytam o zakrystiana. „Nie ma, ale zadzwonię”. Minutę
później mówi, że wyszedł, poszedł do domu i nie odbiera. I wypowiada zdanie piękne w swoim
oczywistym absurdzie: „La chiesa e’ chiusa per il maltempo”. Kościół jest zamknięty, bo pada.
Po powrocie przebieramy się w suche ubrania, idziemy coś zjeść. Przechodzimy przez plac,
stajemy pod pałacem, szukamy jaszczurki. Nie ma. Pytam wartownika, prowadzi mnie na zewnątrz.
Zadziera głowę do góry, pokazuje wysoko coś w rodzaju pajęczej nici łączącej krawędzie gzymsów. Grubej jak lina okrętu. „To właśnie jest jaszczurka Giovanniego Vermexio”, mówi i wraca do
poważnej służby.
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Deszcz ustaje, idziemy nad morze. Lucia. Lux. Luce. M. powtarza, że najbardziej by chciała
rozpuścić się w morzu. Ja w świetle.

SYRAKUZY
ach gdybym mówił
językami morza
morzem nie będąc
to byłbym kim jestem
kto z tarasu patrzy
na starą kobietę
na wschodnim wybrzeżu
której zegar słoneczny
własnym cieniem odmierza
wieczny obrót ziemi
czas swój lecz nie morza
morze cierpliwe jest nie szuka
poklasku
samo jest
poklaskiem
bezkresnym
aplauzem
nigdy
się nie kończy
nigdy
nie ustaje
tylko w pewne chwile
płynie w drugą stronę
pod głębokim księżycem
na głębokie wody
morze wyciąga ku nam
białą pianę
jak zwierzę w klatce
co się bawi niemądrą
wiarą w jego niemoc

morze jest piękne jakby
bóg naprawdę
wysłał nas tu tylko
po relację o nim
stęskniony za tym swoim
najlepszym stworzeniem
morzem nie można
się zmęczyć
lecz można
zmęczyć innych
więc wracam ze słowa
być tam gdzie mnie
nie ma i nie być
gdzie byłem

Fragment reportażu, który ukaże się
niebawem w „Austerii”

GRAŻYNA CZOGAŁA-DELL’AQUILA

POCZTÓWKA Z USTIKI

Nie, nie, to nie błąd! To środkowe “i” w znajomo brzmiącej nazwie jest jak najbardziej na
swoim miejscu. Wiem, tytuł bezdyskusyjnie wywołuje z archiwów pamięci pozdrowienia od cioci,
brata, kuzynki z naszego nadbałtyckiego kurortu, ale Ustikę z Ustką łączy tylko szum fal i mewi
śmiech. Sama wracam często do odległych w czasie, letnich wspomnień z kolorowej parawanami
plaży Ustki. Znajomość z Ustiką zawarłam dopiero niecały rok temu.
Ustika jest córką Sycylii. Ta mała wysepka z lotu ptaka musi wyglądać jak samotny jesienny
liść unoszacy się na migotliwej powierzchni wielkiej kałuży Morza Tyrreńskiego. Z pokładu okrętu
przybiera formę wynurzającego się z toni prehistorycznego gada. Jest “czarną perłą” sycylijskiego
archipelagu, wulkanicznym stworem, który na swym pozieleniałym grzbiecie na przestrzeni wieków unosił wygnańców i śmiałków.
W lokalnych sycylijskich mediach pojawia się rzadko. Długo na pierwszych stronach gazet
królowała Lampedusa, od czasu do czasu w telewizji pojawiają się zdjęcia erupcji Stromboli, drzewek
cytrusowych z Pantellerii czy rybaków z Marettimo. Ustika wraca na małe ekrany się przy okazji
okragłych rocznic do dziś niewyjaśnionej katastrofy lotniczej, która wydarzyła sie u jej wybrzeży
27-go czerwca 1980 roku. Tamtego feralnego wieczoru, przy optymalnych warunkach meteorologicznych, sprawny samolot linii Bolonia-Palermo z osiemdziesięcioma osobami na pokładzie
zniknął nagle z radarów. Wybuchł popłoch, bo wiadomo było, iż w okolicy trwały akurat manewry
wojsk NATO... Prawdopodobnie Ustika była ostatnim skrawkiem lądu, na którym zatrzymał się
wzrok niejednego pasażera zestrzelonego wskutek fatalnej pomyłki DC-9.

Serce Ustiki bije jednak gdzie indziej, po jej południowo – wschodniej stronie, nad grafitowym
sierpem plaży zatoczki Cala Santa Maria. Jedyne połączenie z lądem stałym i pozostałymi wyspami
odbywa się drogą morską i to tutaj rozsiadł się mały port, a nad nim główna osada. U stóp wzgórza Falconiera, osłaniającego zatokę od północnych wiatrów, zbudowano kościół, szkołę, ratusz.
Wąskie uliczki wspinają się stromo, skręcają ostro. Do najstarszych domostw prowadzą czasem
tylko schody. Nad wszystkim zwieszają się kwitnące pnącza, poruszane bryzą liście palm. Wzrok
odpoczywa na białych zadbanych “cortili”.
Nie zawsze było tu tak sielankowo. Piękna, żyzna, lecz odizolowana wyspa nie pozwalała
łatwo się oswoić. Była apetycznym, ale często bezbronnym kęsem. Przez wieki nikomu nie udawało się zagrzać tu miejsca. Znawcy mitologii chcieliby w Ustice widzieć siedzibę zwodniczych
syren. Starożytni historycy wspominają zamieszkujacych ją Fenicjan. Po Rzymianach pozostały
fundamenty kilku domostw, fragmenty prostych mozaik. W VI wieku próbowali zagospodarować
wyspę Benedyktyni – zbudowali pierwszy kościół i klasztor, uprawiali pola z modlitwą na ustach.
Niestety same modlitwy nie wystarczyły, by oprzeć się regularnym najazdom bezlitosnych saraceńskich piratów. Z tego samego powodu, niepowodzeniem skończą się kolejne próby zasiedlenia
Ustiki w okresie normańskim. Nie zapominajmy, że oprócz nękania ze strony morskich rabusiów,
kolonizację utrudniał brak źródeł słodkiej wody.
Ustika jest stale zaludniona dopiero od XVIII wieku. Korona hiszpańska, która przejmuje
wtedy Ustikę w posiadanie, docenia jej strategiczne położenie na linii Neapol – Palermo, podejmuje więc kroki by osadzić tu swych obywateli. Niestety pierwsza, zbyt może pochopna, próba
przesiedlenia tutaj wyspiarskiej biedoty z Lipari w 1762 roku skończy się jak wiele poprzednich
– saraceni mordują część ludności, resztę wywożą na targ niewolników w Algierze. Po szkodzie,
król Karol III Burbon podejmuje decyzję o ufortyfikowaniu wyspy i zaopatrzeniu jej w kontyngent wojskowy. W 1763 na Ustice osiedla się osiemdziesiąt pięć rodzin. Są to niezrażeni losem
poprzedników rolnicy i rybacy z pobliskich przeludnionych Wysp Eolskich. Towarzyszy im kontyngent dwustu piećdziesięciu żołnierzy. Bezpieczeństwo pozwala nowym mieszkańcom zapuścić
korzenie. Ich potomkowie żyją tu nadal: ich poletka uprawne tworzą szmaragdową mozaikę, ich
niewielkie kutry kołyszą się w zatoczce Cala Santa Maria, ich dzieciaki popołudniami grają w piłkę na głównym placu miasteczka.
W XX wieku Ustika odkryła swój nowy potencjał - turystykę. Przy odrobinie sarkazmu można
by uznać za pierwszych “turystów” zsyłanych tutaj w epoce faszyzmu wrogów Mussoliniego. Naj-

Ustika jest potwierdzeniem odwiecznego zmagania żywiołów, które charakteryzuje tę część
Italii. Procesom tektonicznym Sycylia zawdziecza majestat Etny i raj Wysp Liparyjskich. Maleńka,
samotna Ustika jest szczytem wielkiego wulkanu, który przed milionem lat wypiętrzył się z dna
morskiego na północ od wielkiej Trinakrii. Geolodzy szacują jego życie na trzysta tysięcy lat, więc
kratery wygasły dawno, dawno temu. Ślady ich intensywnej aktywności eksperci identyfikują
z wulanicznymi stożkami będacymi obecnie najwyższymi wzniesieniami wyspy – Guardia di
Mezzo, Guardia dei Turchi i Falconiera. W krajobrazie Ustiki wszechobecne pozostają pola i wały
lawy, czarne żwiry, jaskinie, a cała niemal północna granica wyspy to ostry uskok skalny, powstały
wskutek eksplozji zbocza wulkanicznego stożka.
Dla mniej wprawnego oka wulkaniczna przeszłość Ustiki widoczna jest najbardziej po zachodniej stronie. Tu skąpa roślinność nadal wydaje się zmagać z niegościnną, chropawą i porowatą
skałą. Jęzory ciemnej lawy liżą błękitne przezroczyste wody, tworząc zatoczki o surowej, niemal
księżycowej urodzie. Okolica ta nazywana jest Spalmatore i przyciąga również amatorów płomiennych zachodów słońca – darmowe spektakle natury rozgrywają się w klamrze strzelistej latarni
morskiej z lewej, a przysadzistej dziewiętnastowiecznej wieży wartowniczej z prawej strony. Nieopodal przycupnęła jedyna na wyspie niewielka wioska turystyczna. Na szczęście jej kryte strzechą
domki, wkomponowane w naturalne formacje skalne, nie psują magii miejsca.
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bardziej znanym z nich był na pewno Antonio Gramsci, który w listach i dziennikach rozwodził
się nad harmonią pejzażu i przyjaznym usposobieniem mieszkańców.
Dziś regularne i szybkie połączenia z Palermo i Neapolem przybliżyły Ustikę amatorom Bel
Paese, szukającym ostatnich jego skrawków niezadeptywanych przez niedbale odzianych, rozkrzyczanych klientów podróżniczego przemysłu. Pewnego majowego poranka niewielki katamaran,
o romantycznym imieniu “Tiziano”, przeprawił i mnie na tę wytęsknioną, ale odkładaną zawsze na
później wysepkę. Na pokładzie towarzyszyli mi głównie wracający z Palermo mieszkańcy Ustiki
objuczeni pudełkami z obuwiem, papierowymi torbami z nową odzieżą, starsi zmęczeni pielgrzymkami po lekarzach specjalistach, młodzież wracająca na weekend do rodzin.
Po zejściu na molo przystani promowej zanotowałam od razu cechy wyspy, które będą mi

towarzyszyły podczas całego pobytu: wulkaniczne skały, bujna roślinność i niemal pikantny zapach powietrza. Nie mogło być inaczej, bo zatoczkę Cala Santa Maria obejmuje półksiężyc czarnej
wulkanicznej plaży, nad osadą górują tufowe, porośnięte soczystą zielenią wzniesienia, a upajający
zapach pochodził od uginających się pod masą kwiecia gałęzi oleandrów, kęp kwitnących mirtów
i wszechobecnych dzikich ziół.
Wyspa przyjazna jest piechurom – dzięki sieci wygodnych ścieżek można przemierzyć ją
wdłuż i wszerz w kilka godzin. Trasy pną się i opadają wulkanicznymi urwiskami pod karłowatymi
sosnami, wzdłuż miniaturowych winnic i przydomowych warzywniaków. Mijałam typowo śródziemnomorskie niskie wille, pobielone murowane wiatraki, rodzinne hoteliki, stadka owiec i kóz.
Moje uszy najczęściej wyłapywały tylko trzy dźwięki: szum wiatru w koronach drzew, zgrzytliwy
grzechot cykad i pomruk morza. Spod roślinności przezierała lawa o wszelkich możliwych formach
i barwach. Te najciemniejsze, ostre, powykręcane kształty przywodziły mi na myśl odległe czasy, gdy
wszystko gotowało się tu jak w tyglu, w oparach jadowitych gazów, przy dźwięku wydobywającej
się na powierzchnię, skwierczącej magmy. Były miejsca, szczególnie po zachodniej stronie Ustiki,
gdzie miałam wrażenie jakby skorupa ziemska zastygła tu dopiero wczoraj.
Wspaniałym punktem widokowym jest wzgórze Falconiera tuż za miasteczkiem. Ta naturalna twierdza w przeszłości była najchętniej zasiedlaną częścią Ustiki. Rdzawy i porowaty tuf
nosi na, i w sobie ślady pracy człowieka wielu epok - jest labiryntem podziemnych sal, korytarzy,
schodów i nieodzownych zbiorników na deszczówkę. Z samego zaś szczytu wzniesienia ogarnąć
można wzrokiem całą niemal wyspę - ten zatrzymuje się dłużej na doklejonej do północnego zbocza latarni morskiej Omo Morto i niżej - na białym cmentarzyku położonym na samej krawędzi
urwiska zawieszonego nad granatowymi falami.
Pół wieku temu z okładem Ustika postawiła na ekologię. Pod koniec lat 50-tych objęto
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ochroną 16 000 hektarów jej wód, a zinaugurowany wówczas międzynarodowy zlot miłośników
divingu miał przyciągnąć uwagę elitarnej klienteli. Po roku 1986, kiedy właśnie tutaj wydzielony
został pierwszy we Włoszech ścisły rezerwat morski w pasie wybrzeża między Punta Spalmatore
a Punta Megna, nazwa wyspy wymawiana jest z nabożeństwem przez miłośników podwodnego
królestwa z całego świata. W strefie objętej ochroną obowiązuje absolutny zakaz kąpieli, żeglugi
czy rybołówstwa. Zaś pod powierzchnią odbywają się istne mokre i bezkrwawe safari, podczas
których reflektory płetwonurków wydobywają z mroku głębin wielobarwne ukwiały, koronkowe
gorgonie, majestatyczne meduzy i lśniące ławice ryb.
Ustika wydaje się być zamkniętym, samowystarczalnym mikroświatem. Nie jest miejscem
dla szukających “movidy” i głośnych lokali rozrywkowych. Jest oazą ciszy i kontemplacji prostej
symbiozy człowieka z naturą. Dla mojej
znajomej podróżniczki Darinki Montico, nawet izolacja tego maleńkiego wulkanicznego raju była wielkim atutem.
Darinka zamknęła się tutaj na kilka
miesięcy, by ogarnąć i uporządkować
notatki ze swego ostatniego, rowerowego podboju świata. Po burzy wrażeń i emocji potrzebowała tej niemal
klaustrofobicznej wysepki, by zresetować buzujące “ja” i komputer pękający
pod lawiną zgromadzonych obrazów
przebytych przestrzeni, poznanych ludów i ludzi. Tu nabrał kształtu tomik
“Mondonauta”, którego lektura była dla
mnie ostatecznym impulsem. Na własnej skórze przekonałam się, że Ustika daje dziwne poczucie
bezpieczeństwa i przywraca jasność umysłu. Jej zieloność, wszechobecny błękit i łagodny klimat
sprawiają, że troski i problemy przestają istnieć, a życie upływa w pogodzeniu z Bogiem i Naturą.
Wystarczyło mi kilka dni by poczuć się tam u siebie.
marzec 2019
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COMO

To był drugi pobyt nad jeziorem Como, jeśli nie liczyć kilkugodzinnego powitania sprzed jedenastu lat. Tym razem – aby chwycić byka za rogi –
usiedliśmy u nasady południowego cypla, powyżej Bellagio, skąd widok na
rozdwajające się jezioro nie ma sobie równych! Spojrzenie z balkonu hotelu,
zawieszonego niczym mostek kapitański ponad zielenią zbocza i ochrą dachówek sąsiednich willi, wart jest każdych pieniędzy, a przede wszystkim –
pieczołowitego opisu, bowiem takie punkty obserwacyjne dają podróżnemu
dużo więcej niż głosi oferta turystyczna. Ale kiedy indziej!
Na odwiedziny głównego miasta nad jeziorem, również Como, wybraliśmy pochmurny wtorkowy poranek, który już w drodze powitał nas deszczem. Odległość między Bellagio a Como to ledwie trzydzieści dwa kilometry,
ale czas przejazdu należy pomnożyć przez skalę trudności na drodze. Asfalt
w wielu miejscach wije się nad klifem wąską, krętą wstążką, tak że dwa duże
samochody muszą składać „uszy”, czyli boczne lusterka, aby się wyminąć. Droga
przeważnie bez chodników, choć ruch pieszych w maju niewielki. A ponadto
raz po raz widokowa platforma, gdzie można się zatrzymać, ukazuje w prześwicie zieleni cudny zakątek, w którym chce się zakrzyknąć: o, tu zostaniemy na dłużej, albo i na
całą wieczność! Lezzano, Nesso, Torno, same nazwy kurortów zachęcają do postoju, czyli zjechania
w prawo w dół, na łeb – na szyję. Ale jedziemy dalej, aby po godzinie zaparkować w centrum miasta, gdzie wśród starych kamienic rozpycha się ukończona w XVI wieku katedra, której zielonkawa
kopuła i cztery półkopułki nad kaplicami. Kopuły według projektu Filippo Juvarry dobudowano
w 1744 roku. Świątynia stoi na planie krzyża greckiego, od frontu zapowiada ją pyszna lombardzka
fasada, odwiedzamy ją, ale mnie ciągnie w stronę obiektów starszych. Wyjątkowo chodzimy bez
planu miasta, orientując się w przestrzeni „po mchu”. I tak trafiamy przed cudowny wczesnoromański, pachnący przynajmniej XII wiekiem portal. Okazuje się, że jest to wejście od tyłu, niemal
od strony absydy. Zaraz za drzwiami kilka pań w wieku balzakowskim sprzedaje czerwone róże.
Ach, dziś przecież dzień św. Rity a róże są symbolem stygmatyczki z Cascii! Dowiadujemy się,
że właśnie weszliśmy do San Fedele, więc pytam o Sant’Abbondio i w odpowiedzi słyszę: - Aaa!
Lontano! Na twarzy rozmówczyni maluje się niedowierzanie, że będzie się komuś chciało przejść
kilometr albo trzy, aby dotrzeć do wnętrza na pozór takiego samego jak wiele innych. Szczęściem
elegancki szpakowaty pan o wyglądzie Mario Vargasa Llosy, najwyraźniej rozumiejący powód naszego zainteresowania, pokazuje na swoim planiku siedzibę benedyktynów. Dla nas, wytrawnych
piechurów, to wcale nie jest „lontano”.
Po dwudziestu minutach spaceru, już z kupionym planem, w majowej mżawce stajemy przed
romańskim kompleksem. Pięcionawowa bazylika z dwiema identycznymi wieżami – całość z jasnego wapienia – budzi szacunek, choćby jako budowla, której w tym zakątku nawet wytrawny turysta
raczej się nie spodziewa. Obiekt musiał być przed nie tak wielu laty poddany renowacji, bo bryła
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sprawia wrażenie zadbania i czystości. Ale najważniejsze tkwi w środku! Świątynia jest bardzo długa i zanim dochodzimy do transeptu, jedyny chyba oprócz nas gość wrzuca pieniążek i zapala się
absyda, a w niej cud – fresk od oparcia siedziska pod ścianą aż po sklepienie. Malowidło pnie się
po ścianie pięcioma pasami, podzielonymi na sceny z życia Odkupiciela. W pasie centralnym, tuż
nad ołtarzem, dominuje scena przebicia boku Jezusa, a w górze Chrystus Pantokrator w otoczeniu
czworga świętych. Niewykluczone, że szczątki któregoś z nich leżą w oszklonym sarkofagu przed
ołtarzem, gdzie widzimy dwie postacie w biskupich szatach, jedna z pastorałem. Całość malowidła
w ciepłych barwach zgaszonej żółci i różnych odcieni brązu przyzywa widza, skądkolwiek by na
nie we wnętrzu świątyni patrzył. Arcydzieło jest bezimienne, w tamtej chwili nie wiemy jeszcze,
że pochodzi z XIV wieku, choć wpływy dokonań Giotta zdają się wyraźne.
Lekcja wiedzy o chrześcijańskiej Europie trwa kilka minut, dopóki przymglonym światłem
płonie fresk, i doprawdy trudno pomyśleć o lepszym nauczycielu jak ten, co wspinał się po rusztowaniach na wysokość trzeciego piętra, aby tu, w niewielkim Como, ogłosić chwałę Pana! Czujemy się, jakby wreszcie dotarła do nas, spóźnionych pielgrzymów, długo oczekiwana przesyłka.
Jesteśmy ponad miarę obdarowani; wyobrazić sobie tylko można codzienną modlitwę w polu
promieniowania takiego Centrum, które – niczym brunatna perła – ściąga wzrok i przypomina,
że to, co w nas kuli się ze wzruszenia to nieśmiertelna dusza.
W pewnej chwili za plecami znajoma twarz! To nasz rozmówca z San Fedele pojawił się nagle, tak jakby chciał sprawdzić, czy naprawdę zależało nam na tej świątyni. Druga możliwość to po
prostu urok tego miejsca, który sprawił, że on, być może znając Sant’Abbondio, powrócił tu, aby
pokłonić się patronowi. Ujawniając, że jesteśmy z Polski, dowiadujemy się, że nasz Llosa – podobieństwo jest szokujące – przyleciał z Argentyny. Wymieniamy kilka uwag o Janie Pawle II i o…
Alfredo di Stefano, którego Amerykanin, jednak starszy ode mnie, oglądał w akcji na żywo. Dobrze
nam tu być, Panie, ale jednak nie jesteśmy ludźmi średniowiecza – wszak czas to towar najbardziej
deficytowy. Odwiedzamy jeszcze kompleks klasztorny z ogromnym piętrowym wirydarzem, dziś
to miejsce zajmuje tutejszy uniwersytet, obawiam się, że św. Tomasz z Akwinu w nim nie króluje!
Co za „dziwowisko”, jaki nieogarniony świat! Ociągając się, opuszczamy świątynię z brązową perłą absydy pod powiekami. Ona zostaje, a my przeczuwamy, że nie służy już wielu, ani jako
przedmiot zachwytu, ani religijnej kontemplacji.
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GÓRY MOJE (II)

Prolog będzie z Messnera, tak,„tego” Messnera! Na świeżo wydany przez Agorę tom jego wspomnień zatytułowany „O życiu” trafiłem chyba dwa tygodnie przed trzecim wyjazdem w Dolomity.
Nie sposób było nie uznać tego faktu za dobry omen, jako że wybieraliśmy się z początkiem września2018 roku do – ni mniej ni więcej – rodzinnej wsi Reinholda Messnera, w dolinę Val di Funes,
czyli Villnösstal; ostatnie geograficzne przygotowania do wyjazdu mogłem więc połączyć z lekturą
książki, a potem czytać ją do poduszki tam, w Santa Maddalena, wciągając w płuca to samo powietrze, które przed laty wykarmiło oraz natchnęło niespotykaną odwagą i determinacją tyrolskiego
herosa wysokich gór. Wczytując się w znakomite, plastikowe mapy w skali 1 : 25 000 austriackiego
Kompassu i tworząc trasy hipotetycznych wędrówek po okolicy, jednocześnie zapoznawałem się
ze wspomnieniami najsłynniejszego himalaisty, niejako podwójnie przemierzając zbocza doliny.
Messner podzielił bowiem wydaną na swe siedemdziesiąte urodziny książkę na… siedemdziesiąt
króciutkich rozdziałów, w których połączył historię swego życia z poglądami na „wszystko”, ze
szczególnym uwzględnieniem losu jednostki we współczesnej cywilizacji. Jego reminiscencje, myśli
i spostrzeżenia, zakotwiczone w pejzażu rodzinnym oraz geograficznym nazewnictwie dodawały
moim przygotowaniom swoistej głębi, uzupełniały je o konkret spisany ręką autochtona. Mapa
przestawała być teorią, stawała się pomostem między wspomnieniami człowieka gór a moim nizinnym marzeniem, potwierdzając orientację wspinacza w serdecznym terenie. W książce padały
nazwy hal, szczytów i przysiółków, które za kilka dni miały nam udzielić schronienia.
Już w jednym z pierwszych rozdziałów pt. Chodzenie znalazłem uzasadnienie, które mnie
bardzo poruszyło. Messner pisał tak:
Moi rodzice przekazali nam, dzieciom, zamiłowanie do wędrówek. Sam nie wiem, ile tysięcy
kilometrów przebyłem pieszo między piątym a dziesiątym rokiem życia. Ale dzięki tym wycieczkom
coraz lepiej poznawałem dolinę.(…) Być może do samej starości pozostanę piechurem. Także ze
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względu na swój wewnętrzny rytm, w którym chodzę od dzieciństwa. (…) Kluczowa jest przy tym
dla mnie nie długość trasy, lecz możliwość lokalizowania siebie w terenie. Sprawdzenia, w jakim jestem miejscu, czego mogę jeszcze dokonać o własnych siłach. Podobnie jak niegdyś kluczowe było
przeżycie na granicy własnych możliwości.
Chodzenie pieszo ma w sobie jakiś ludzki wymiar. Kiedy przekraczamy swoje tempo, tracimy
na postrzeganiu. Kiedy poruszamy się w równym tempie, świat wydaje się nam bardziej tajemniczy,
większy, nigdy nie zwyczajny. Rosnące zaufanie do własnej siły, wytrzymałości i sprawności, które
uskrzydlały nas w młodości, podczas późniejszych wędrówek zmniejsza się podobnie jak nasza naturalna prędkość. Natomiast chodzenie i myślenie nadal są ze sobą sprzężone. Wzmacniają zespolenie
ciała i umysłu. Dziś muszę chodzić, aby móc myśleć. Wprawdzie nie do wyczerpania, ale intensywnie. Poprzez myślenie w rytm serca i kroków poznajemy świat z bliska, a siebie z dystansu. To jakby
człowiek poznawał to, co przechodzi. Dostrzegał to, co przemierza krokami i wzrokiem.
Nie jest przy tym istotne, czy mi się powiedzie. Ważne jest samo to, że idę (…) Toż to przecież
moje myśli, tylko nigdy nie próbowałem ich zapisać, a teraz przynosi je heros, profesor marszu
i wspinania, z sankcją wszystkich swych osiągnięć na wielu kontynentach! Istotnie, czułem podobnie, kiedy przemierzaliśmy kilometrami puste bałtyckie plaże, i tuziny zabytkowych miast. I bardzo
ważne było to, co Tyrolczyk zdefiniował jako „możliwość lokalizowania siebie w przestrzeni”, a więc
współpraca z mapą i ten nieuchwytny, bo bardzo subiektywny rodzaj panowania nad przestrzenią.
Najbardziej odczułem to całkiem niedawno, w górach. Wszystkie atrybuty i zalety chodzenia właśnie w górach – poprzez wysiłek i rozszerzającą się co kilkanaście kroków perspektywę – ulegały
zwielokrotnieniu. Efekt wędrówki, odwrotnie proporcjonalny do utraty sił i zmęczenia, wiedziałem
już to, upajał! Lada dzień miałem to przetestować, tym razem w Santa Maddalena, w cieniu unikalnego, nawet jak na warunki Dolomitów, grzebienia pasma Odle. Wdzięczny byłem Messnerowi za
książkę, a Jadzi za to, że chciała mi w podróży towarzyszyć. Passus, którym autor zakończył rozdzialik, z perspektywy tego, co napiszę za chwilę, a co ujrzeliśmy w trzech odsłonach powitania przed
rokiem, stało się jasne i oczywiste. W podejmowanych wciąż na nowo wyprawach, w ponawianych
wędrówkach, wszystko podajemy w wątpliwość. Wciąż na nowo. Tylko wtedy możemy traktować życie
jako przygodę. To cudowne uczucie: wolnym od myśli, osadzonym w ciele, wędrować przez świat. Mierzyć go krokami i wzrokiem. W rytmie serca i oddechu, bez jakichkolwiek sztucznych miar. Ponieważ
podczas chodzenia życie staje się przeżyciem. To sztuka, do której dochodzi się na własnych nogach.
Jednym z powodów, dla którego pozostałem w Tyrolu Południowym, jest to, że wszędzie tu
można znaleźć doskonałe tereny do chodzenia. Nie mamy wprawdzie znanych parków miejskich,
ale ponad połowę powierzchni naszego kraju stanowią lasy, góry i hale, a z każdej wioski, z obrzeży
każdego miasta wychodzą drogi, ścieżki i szlaki prowadzące wprost w przyrodę – łatwiejszego dostępu do natury nie ma nigdzie na świecie.
Taką jasną deklarację można by uznać za przejaw plemiennej pychy, gdyby każdy przyjazd
w Dolomity, obojętnie z której strony, nie potwierdzał w mig słów dumnego Tyrolczyka. Więc teraz,
na potwierdzenie jego słów, trzy widoki, trzy chwile, które „wstrząsnęły światem” naszego pojmowania gór. Jak trzy nokauty w czasie jednej doby. Carezza, Sella, Sassolungo. Oto wracaliśmy znad
jeziora Como, i opuściwszy autostradę zaraz za Bolzano skierowaliśmy się na wschód. Droga Nr
241 miała nas doprowadzić do mocno okrzyczanego Lago di Carezza (Karersee). Korciło przecież, aby przekonać się, ile prawdy w przewodnikach i czy aby turystyczny tłok nie przyćmiewa
resztek tego, co pewnie jeszcze przed półwieczem było pełnym uroku skarbem dla wybranych.
Apetyt wzrastał, bo górujące nad okolicą pasmo Latemar towarzyszyło nam już dyskretnie, pokazując fragmenty swych wdzięków ponad lasem i dachami mijanych pensjonatów. Niedługo po
minięciu Nova Levante zatrzymałem samochód na dużym leśnym, prawie pełnym parkingu nieopodal jeziora. Początek sierpnia nie zwiastował niczego dobrego. Podczas gdy moja „wycieczka”
przygotowywała traperskie drugie śniadanie, wspiąłem się szybko między wielkimi świerkami
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na polankę, skąd wprawdzie nie było widać jeziora, ale ukazał się pełny grzebień Latemar, czyli
nieodłączne tło wszelkich fotografii zrobionych nad jeziorem. W słońcu południa w końcu nie
tak wysokie (2846 m n.p.m.) pasmo trwało ponad świerkami jak biała żuchwa olbrzyma, który
na moment tylko znieruchomiał, aby wkrótce pochłonąć wszystko, co przed sobą! Chwila jednak
przedłużała się, trwaliśmy tak w ciszy, Latemar i ja. Straciłem ochotę na jedzenie, byle prędzej do
jeziora, bo miałem już wyobrażenie tego zakątka. Drogę ułatwiało podziemne przejście, które pod
jezdnią kierowało strumień przybyszów wprost przed jezioro. Lago di Carezza znajdowało się lekko w dole i żaden tłok ani zamęt nie ograniczał kontaktu z turkusową taflą, której gładkość przypominała lodowisko. Wrażenie było piorunujące. Góry ponad otaczającym wodę lasem wreszcie
spełniały swoją naturalną rolę: królewskiego tła dla jeziora, przy czym spierać się można było do
zachodu słońca o to, co tu bardziej przyciąga uwagę przybysza, woda, skały, czy otulająca wszystko
zieleń roślinności. Całość stanowiła oczywistą pełnię natury i niech to zblazowany znajomością
świata złośliwiec nazywa do woli cukierkowym landszaftem, niech tam! W widoku była bezpretensjonalna prawda o możliwościach przyrody w tym zakątku Europy oraz o naszej zdolności do
wzruszenia, ponad krzykiem bedekerów i wielosłowiem mijanych ludzi. Strzał prosto w czoło.
Trafiony, zatopiony. Nic się nie stało. Krajobraz trwał tak jak przed naszym przyjściem i jak po
naszym odwrocie z tego miejsca; ale chwila południa tamtego konkretnego sierpniowego dnia
uzyskiwała już na zawsze kolor jeziora, głębię świerków, niewzruszoność gór. Pozostawała z nami
jak cień marzenia. Już za kierownicą myślałem sobie: jeśli to tak się zaczyna, znaczy, że wszystko,
o czym przeczytałem w przewodnikach to szczera prawda!
Nasz pierwszy nocleg, rodzaj międzylądowania, wypadł w jednej z wiosek Val di Fassa, Mazzin.
Już z balkonu apartamentu, przed zachodem, dostrzegliśmy ten kształt. Rodzaj płaskiej, potężnej
piramidy z niewielkim wierzchołkiem i poziomą rysą, czy też półką, która w naturze musiała mieć
kilka kilometrów. Światło zachodzącego słońca rzeźbiło ten cyklopi kształt, coraz inne partie kolosa
wysuwając na pierwszy plan, a my w ten sposób witaliśmy się z masywem Sella, a właściwie jej południowym wierzchołkiem, Sass Pordoi. Ale najważniejsze, przełomowe miało nastąpić nazajutrz.
Główne leże obrałem nieopodal Passo Pordoi, ale aby przyjechać do Hotelu „Gonzaga” na czas,
czyli koło 15.00, musieliśmy wypełnić przedpołudnie, sensownie nabijając kilometry. Ruszyliśmy
więc od Canazei na zachód, przemierzając fragment Alta Via delle delle Dolomiti No. 2 aż do St.
Ulrich, czyli Ortisei. Po drodze wjechaliśmy na przełęcz Passo Sella (2218 m n.p.m.), aby stojąc na
własnych nogach zobaczyć to, co już przez szyby samochodu przykuło naszą uwagę. Sassolungo.
Potężny skalny trójząb pysznił się nad przełęczą i opadającymi z obu stron halami, które w pobliżu
góry przechodziły w skalne rumowiska, a później piargi. Jego ogrom przytłaczał i zapraszał jednocześnie, i jasne było od pierwszego wejrzenia, że to będzie widok na całe życie. Ruszyliśmy dalej,
a góra towarzyszyła nam nadal, ukazując się na serpentynach drogi w coraz to nowym położeniu.
Celem tych kilku godzin było sanktuarium Sankt Jakob w pobliżu Ortisei. Wymyśliłem sobie,
że jeśli nie ma dość czasu w podróży na dokładne spenetrowanie całego kurortu, najlepiej będzie
spojrzeć na miasteczko z góry i pokłonić się patronom sanktuarium, a więc całej okolicy! Przy tej
okazji napomknę półgębkiem, że zazwyczaj nie posługujemy się GPS-em i wystarcza nam dokładna
mapa, którą dobrze czytamy, bo… uwielbiamy jej wciąż użyteczne zalety. W taki oto sposób dotarliśmy przed południem na wschodni skraj Ortisei, w pobliże hotelu Jakoberhof. Jadzia i Staś zostali
z niemłodym już Odysem na ławeczce, w cieniu modrzewi, z widokiem na blade, bo widziane pod
słońce, Sassolungo. Ja ruszyłem raźnym krokiem pod górę, przez las, rozkoszując się lipcowym
cieniem rzucanym przez świerki, sosny i modrzewie. Mój różaniec był dziękczynieniem za to, że
początek tej wyprawy tak się dobrze układa pod bezchmurnym niebem; że w pełni sił zdążam do
świętego miejsca tutejszych mieszkańców; że pot i zmęczenie nie przynoszą mi zwątpienia, tylko
rosnącą nadzieję – mogę podołać i podołam.
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Skupiając uwagę swoim zwyczajem na mijanych po drodze malowniczych pniach starodrzewia, po kilkunastu minutach byłem u celu.
Takich jak ja pielgrzymów z plecaczkami kręciło
się wokół świątyni kilkunastu. Czyż mogło być
lepsze miejsce na przywitanie się z Dolomitami,
wszak Apostoł Jakub był patronem pielgrzymów
i wędrowców!? Kościółek uchodził za najstarszy
w całych Dolomitach, przy czym pierwszą wiarygodną, bo potwierdzoną w źródłach datą był
rok 1283, choć w tradycji funkcjonuje już 1181.
Zbudowano go na starożytnym szlaku górskim
prowadzącym z Wenecji do doliny Isarco, w stronę
Bolzano. Stałem oniemiały, patrząc na tyrolskim
obyczajem bardzo wysoką, o czterospadowym
hełmie, wieżę, która niczym wskazówka cięła tarczę bezchmurnego nieba. Pasmo na horyzoncie,
które widziałem przed wyruszeniem pod górę, pod słońce bardziej przypominało cień niż turnie jednego z największych masywów. Nie jestem pewien, czy już wtedy zdawałem sobie sprawę,
z jaką górą mam przyjemność. To było Sassolungo, które przez najbliższe dni miało wyznaczać
nam kierunek westchnień i zachwytów. Po chwili zauważyłem wybawienie dla fotografów, drewnianą blendę z otworem na aparat, ulokowaną w ten sposób, aby dało się sfotografować ten uroczy
zakątek pod słońce, właśnie tak jak teraz. Zszedłem niżej, do celu mojej wędrówki.
Kościół w zrębie gotycki posiadał barokowe wnętrze, które jednak nie raziło, lecz harmonizowało z bielą nawy. Pokryte gotyckimi, XV-wiecznymi freskami prezbiterium z kunsztownym
ołtarzem tworzyło wraz z ołtarzami bocznymi nawy oraz amboną harmonijną całość. Dominowały kolory rdzy, różu i błękitu. Budowlę otaczał mur, przy którym usytuowano groby; ten zwyczaj okaże się powszechny w Dolomitach, podobnie jak umieszczanie na krzyżach lub macewach
zdjęć zmarłych. Na tym cmentarzyku dominowała rodziny Santifaller i Peristi. Drewniane, na góralską modłę zadaszone krucyfiksy przy kilku grobach, oznajmiały, że jesteśmy w centrum sztuki
snycerskiej, z której Ortisei słynie od kilkuset lat. W maleńkiej kaplicy, zbudowanej wzdłuż muru,
biała Madonna w ołtarzu z dłońmi uginającymi się od wotywnych drewnianych różańców różnej
wielkości. Na ścianie epitafium poległych w I wojnie światowej, nie chcę nawet zgadywać, po której
ze stron morderczej batalii o Południowy Tyrol, nazwiska
Insam, Senoner, Rifesser, Dinzenz, Kostner…
Jadzię i Stasia z Odysem zastaję na ławeczce w sielskim
nastroju, pod wpływem mżącego, mocno rozleniwiającego
światła zbliżającego się południa. Na oparciu ławki, a jakże,
tabliczka pamięci Alberto Meroli (1936 – 2016) z po włosku pisaną inskrypcją „który bardzo ukochał te góry”. Mój
Boże, gdzie Alberto Merola, gdzie my? Ale czy nie pisana
nam miłość do „tych gór”, niby obcych i dalekich, a w jakiś
przedziwny sposób własnych, która się w tej chwili zaczyna!? Tamta bajeczna chwila i światło południa i tabliczka
„in ricordi” odeszłyby w niepamięć, gdyby nie zdjęcia i ten
opis serdeczny po kilkunastu miesiącach, teraz, gdy już nie
ma z nami Odysa.
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MARIAN KISIEL

ZIELONE
POLA
(FRAGMENT)

Obłoki
Ciągle w obłokach, a nie na ulicy. Jakby wysokie miało niskie zdławić. To,
co codzienne nie ulegnie temu, co mity tworzy i w mit się obleka. Klasyczna
prawda już dawno zmurszała. W proch się obracasz, z prochu nie powstaniesz.
Codzienność skrzeczy, daje znak, że żyje.

O nogach

Wspomnienie (II)
Było biednie, a jednak dostatnio. Żadnych frykasów, a przecież wykwintnie.
Kawałek ciasta pieczony na blasze udawał focaccię we włoskiej pizzerii. Liść mięty
spod płotu w wodzie prosto z studni to był aperitif w jakimś ristorante. Tak się
wędrowało przez nieznane drogi, zanim nie dopadła tęsknota za swoim. Focaccia? Jak odszukać tamten smak w tym cieście? Jak odnaleźć studnię, by zwilżyć
głód mięty?

Tobołek
Na dworcowej ławce niewielki tobołek. W nim cały dobytek, summa dni i nocy. Pożądania,
marzeń, radości i klęsk. Pociągi wte i wewte, dźwięk rozrywa ciszę. Tobołek spadł z ławki. I podmiotu brak.

Tatarak
Nad stawem obłoki zasnuwają niebo. Kłębią się jak para w dawnych parowozach. Pochylony
tatarak muska wodną watę, chce odsłonić błękit uwięziony w bieli.

Czułość (III)
Przywrzeć do twoich bioder. Wtulić się. Szczelnie wypełnić pustą przestrzeń. Żeby się nie
zatracić w nicości. Żeby złączyć to, co rozłączone.

Rozenfeld
Spotkałem przyjaciela. Zapytał mnie: „Wciąż piszesz wiersze”? Odpowiedziałem: „Piszę”. On
zaś, że już w nie wierzy w ich moc. Jechaliśmy autobusem, rozmowa się urwała. Autobus to nie
jest dobre miejsce na dialog o poezji.

Haiku
Nagłe muśnięcie wiatru. Jak pocałunek. Czerwienią się policzki.
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Jeżeli idę, musi być w tym sens. Inaczej nie szłoby się, bo po co? W tym
ruchu bioder i nóg musi być coś więcej, ponad zwykłą mechanikę: gdzieś, dokądś, ku czemuś, po coś. Panie Boże, po to chyba wymyśliłeś teleologię, by nogi
gdzieś doszły, skoro już zaczęły.

Poesis fugit
Dzisiaj znowu uleciał mi wiersz. Leć, wierszu, przecinaj przestworze. Bądź
jak gwiazda, którą odnajdą po stuleciach niecierpliwi w odkryciach, żądni pełni, astrolodzy słów.

Może się stawię
Może się stawię na ten sąd ostatni. Może też zechcę odjąć ustom słowo. Lecz
w tylu ciałach pozbawionych dusz, co warte słowo w wielkim słów rozgwarze,
w tym pomieszaniu języków, co miało być pojednaniem, a wciąż jest różnicą.
Z tomu, który ukaże się wkrótce w „Wydawnictwie Śląsk”

Marian Kisiel
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WIERSZE

RĘKA I PTAK
Na krzak w pobliżu zleciał ptak
więc pomyślałem o sikorce
wypchanej w szkolnym gabinecie
i wyciągnąłem rękę ot tak
Nie było bardziej samotnej ręki na świecie
Naprężona ku jaśminowej gałązce
jakby żebrała
aby zakryć swój wstyd
urwanym listkiem się obdarowała
Odchodząc mówię Głupcze
możesz mieć tylko martwe rzeczy
lecz oskrzydlony życia dar
migiem obok ciebie przeleci

ŻYCZENIA Z OKAZJI NARODZIN
Nadzieja i rozczarowanie podają sobie dłonie
składając niezrozumiałe życzenia: narodził się człowiek
Ten uścisk sekretny kształtuje cię od pierwszej chwili
niesiesz go na swej twarzy jak pieczęć i w ukryciu powracasz
tam skąd zostałeś wysłany: bo ktoś adres pomylił
Jesteś w drodze bywa że w niewłaściwych rękach
a czasem miłością rozświetlony i wtedy w szyfrach poezji
szukasz swego posłannictwa a czasem wypatroszony leżysz
jak rozerwana koperta lecz nawet w śmierci ściśle sekretny.
Czy dowiesz się do kogo należysz? Jaką okrężną drogą
dotrzesz w końcu do rąk które cię oczekują
i jaką nadzieję lub rozczarowanie przynosisz?
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DZIECIĘCE BAZGROŁY
Popatrzcie na te pętle
dziko rzuconych linii
na to stokrotne nic nie złapał
				nie związał
żadnej rzeczy jeszcze w węzełek
żebyście mogli powiedzieć co to jest
Twarz? Czy to ma tylko oczy
Dom? Czy to ma tylko okna
i widać tu tylko wiatr
który przekreślił drzewo
					Popatrzcie
choć nie macie na co
na ten instynkt zabawy
by rzucić linię oko lasso
lecz nie potrafi tego jeszcze
nie odgadnie właściwej odległości
nie wie co to jest i być może
sama jego dusza nie chce wiedzieć
choć popędza go
by błyskawicznie zamknął pętlę
zaokrąglił oko przestrzeni
					i ściągnął
okna do domu oczy do twarzy
i wszystkie przekreślone gałęzie drzewa
ale równocześnie go zdradza
celowo źle ocenia odległość
oczu mu jak należy nie przymruży
bezwstydnie cieszy się z dzikiego krążenia
rozkręconą kreską rechocze na całe koło
bazgrołami na wszystkie strony się śmieje
zgrzytliwie czka
				oooo
				
to jest to
robi śmiertelnie poważną minę
uchwycił tę pierzchającą rzecz
				
a właściwie siebie
ale to już zupełnie inna sprawa
i on całkiem inny
raczej zdobycz niż myśliwy
więc szybko zapina kołnierzyk
na szyi zawiąże pierwszy krawat
namaluje pierwszy obrazek który nauczycielka pochwali
i przypnie go szpilką obok innych na gazetce ściennej
Popatrzcie!
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SKAKANKA
Jak ptaszek skacząca przez skakankę
raz na jednej raz na drugiej nodze
czasami błyskawicznie składa ręce na krzyż
a skakanka ją oplata
				
chwyta w zdradzieckie pętle
lecz ona niestrudzenie przeskakuje przez nie
choć stale jest w nich
jak w pętlach śmierci pochwycone życie
jeśli uważnie popatrzymy na ten przedmiot
co podmiotowi podmiata nogi
							fatalna pułapka
która już dawno nas podmiotła już dawno oplotła
związała nogi ręce i wbiła się w gardło
i nie możemy zrozumieć że to ten sam sznurek
przez który przeskakiwaliśmy już dawno temu
na zielonym trawniczku jak tak mała dziewczynka
co tworzy z nim jedno ciało
						smagane i smagające
roziskrzone w jej oczach
przeskakuje z lekkością swoimi oczami
ucieka z kadru
w który pochwycić próbuje ją czas
				
pod osłoną rzęs
by wywołać już tylko wspomnienie
tak jak my ustawicznie wywołujemy
i nie możemy zrozumieć że jest już inne
światło inny świat
przeskakujący i przeskakiwany
w jednej płonącej skakance która rozedrgała
słońce i gwiazdy i tę dziewczynkę
wciąż te same drgania
choć nam się wydaje
że wszyscy spadamy w jedno śmiertelne miejsce
ale razem z nami pod nogi nam spada
krążący łuk życia i zmusza nas do przeskoku

SEN O POCIĄGU POWROTNYM
Wszyscy śpimy siedząc w wygaszonych wagonach
skoro już powiedzieliśmy sobie wszystko skąd i dokąd
wyjeżdżamy na urlop nad morze
nikt już nie wejdzie żeby wyjawić nam nazwę
swojej stacji i wsunąć się bez miejscówki między nas
dla nikogo nie wstaniemy by podarować mu swój czas
i nagle z drugiej strony nocy wynurza się
wprost na nas pociąg powrotny z rozświetlonymi oknami
na tym samym torze! zakrzyknie ktoś
ale obydwa jadą w sobie dalej z taką samą prędkością
rozświetlony przejeżdża przez wygaszony z nieprzerwanym miganiem
jeden drugiemu wymienia okna a niewidzialny konduktor
błyskawicznie dziurkuje budzące się oczy

2000
Znów zejdą się w naszym kalendarzu
po tysiącu latach znów zejdą się
te trzy zera, te trzy końce drugiego
na początku trzeciego tysiąclecia
i bilans anulowanego wieku się ziści
całkowitym brakiem liści spadających
na groby zbiorowych wywózek poza mury cmentarza
tymczasem pogrobowcy złożą sobie życzenia
w noc sylwestrową na ten Nowy Rok
który właśnie złoży owe trzy jajeczka
z których ma się wykluć sygnał czasu
wtedy wystawią swe dziobki kolejne jedynki
za rok, za dziesięć, za sto lat
2001 2010 2100
ale te fantastyczne liczby
bez sensu wyprzedzają obecny
w radiu i telewizji dokładnie ogłaszany
i natychmiast anulowany czas: Minęła właśnie...
							i już nie ma
od pierwszej chwili naszych narodzin
spóźniony start w codziennej gonitwie
nieustającego maratonu nikt nie dogoni
z każdym krokiem, skokiem ciągle z tyłu
o spóźniony czas, stracony moment Teraz
							albo nigdy
wciąż powiększa się o godziny, dni, lata
o całe pokolenia odsunięte na potem
na przyszłych potomków, także takich jak my,
w świecie, który jest tym, czym ciągle nie jest
i wraz z nadchodzącym wiekiem spieszy się
by przeminąć i już obliczył szereg zer
000 000 000 000 000 000 000
co wydobyły się z dymu światowego pożaru
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Może za miliony milionów lat
słoneczny świt rozchyli czarną zasłonę
aby Ziemia powtórzyła swoją premierę
w której człowiek miał odegrać główną rolę
lecz źle ją sobie przyswoił a złośliwy sufler
podpowiedział mu całkiem fałszywy tekst
i dlatego zaraz po pierwszym występie
spadła na ludzi ta nieszczęsna próba
którą musieli powtarzać wielokrotnie
i z powodu tych niekończących się prób ze zmianą sceny
nie doszło w ogóle do właściwego spektaklu
odkładanego w innej obsadzie na przyszłość
						stale na przyszłość...
Życie jest złym aktorem, który w chwilach tryumfu
omal nie zburzy sceny, ale potem jak klęska to klęska
......................................................
długi ciąg dni jutrzejszych, długi szereg kropek
cały ten wszechświat wykropkowany gwiazdami
i wciąż na końcu i wciąż na początku
owego końca, stulecie za stuleciem
anuluje długi szereg epok
długi szereg doświadczeń z bogami,
cesarzami, carami, dyktatorami, führerami
histeryczna historia, mamrotanie idioty
i wciąż na końcu i wciąż na początku
owego końca, w który właśnie wpada następne
						tysiąclecie
naszej obecnej ery, która wcale nie należy do nas
lecz do długich szeregów zer nadymającej się nicości
z której na próbę wyszedł świat i teraz w nią
w tę przepastną przepaść się zapada
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WSZYSTKO JEST ŚWIATŁEM mówi godzina
przed zachodem słońca do mego pokoju
Złoty palec dotyka starego obrazu
oślepłym barwom otwiera rozpalone oczy
równie zdumione jak pod pierwszym dotykiem
miłosnego pędzla
Ale za oknem jaskółki przecinają już nitki
muślinowych firanek i zapada mrok
Obraz ponownie ślepnie złoty palec znika
To wszystko było przywidzeniem szepcze tajemna godzina
po zachodzie słońca do mego pokoju
Z czeskiego przełożył
Andrzej Babuchowski

80

81

ANDRZEJ BABUCHOWSKI

ROZBRAJANIE
NICOŚCI
UWAGI O POEZJI VLADIMÍRA VOKOLKA

niczności, po wyrachowany konformizm, skwitowany gorzką ironią: „namaluje pierwszy obrazek
który nauczycielka pochwali /i przypnie go szpilką obok innych na gazetce ściennej/ Popatrzcie!”
To właśnie uporczywie powtarzające się, choć nieco” donkiszotowskie”, pragnienie „dotykania
niedotykalnego” sprawiło, że tytuł do wspomnianej na wstępie antologii zaczerpnąłem z wiersza
Vladimíra Vokolka Na ostrzu płomienia (przedrukowanego notabene w 19 numerze „Almanachu”,
w rubryce „Chleb i sól”). Tym razem chciałbym zapoznać Czytelników pisma z paroma innymi,
nieznanymi jeszcze u nas utworami tego nietuzinkowego autora.

Zbierając w latach 90. materiał do antologii czeskiej poezji metafizycznej XX wieku, natrafiłem
na autora wcześniej mi nieznanego, należącego, podobnie jak Zahradníček, Renč czy Lazecký, do
pokolenia poetów urodzonych na początku minionego stulecia i zaliczanych do kręgu pisarzy katolickich. Pamiętam, że Vladimír Vokolek (1913 – 1988), bo o nim tutaj mowa, zaskoczył mnie
swoim oryginalnym postrzeganiem świata, kosmosu, wieczności, a także poezji i sztuki w ogóle.
Dorobek tego poety, prozaika i eseisty, który w komunistycznej Czechosłowacji napotykał na
nieustanne przeszkody w postaci cenzury i zakazu publikacji, jest bardzo obfity i wciąż jeszcze nie
do końca uporządkowany. Spośród licznych zbiorów wierszy warto wymienić m. in.: Poutní píseň
k dobrému lotru (1938), Tolikrát obětovaná (1939), Žíněné roucho (1940), Tichý a temný (1942),
Národ na dlažbě (1945), Cesta k poledni (1946), Vyprodaný čas (1949), Mezi rybou a ptákem (1967),
Na hrotu plamene (1971), Ke komu mluvím (1984), Kroužení (pośmiertnie, 1991).
W wierszach Vokolka widać od początku dramatyczną próbę mierzenia się ze sprawami ostatecznymi, z podstawowymi kategoriami bytu, takimi jak czas i przestrzeń, wolność i przemijanie,
dobro i zło. Ktoś mógłby powiedzieć, cóż w tym niezwykłego, przecież są to odwieczne tematy
prawdziwej, wielkiej poezji. Twierdzę jednak, że Vokolek zmaga się z nimi w sposób absolutnie
wyjątkowy, niepowtarzalny.
Cechą charakterystyczną owych zmagań jest w przede wszystkim stosowanie alegorii (np.
w wierszach Skakanka czy Dziecięce bazgroły), ale także częste posługiwanie się kontrapunktem,
oksymoronem, paradoksem. W ujarzmianiu abstrakcyjnych pojęć i formuł Vokolek wykazuje wielką
wynalazczość, stając zawsze po stronie zmysłowego konkretu. W miejscach, które grożą nadmiernym patosem, wprowadza nagle kolokwializm lub rym wewnętrzny („bilans anulowanego wieku
się ziści całkowitym brakiem liści spadających”, czy „od wiśni ku jabłoniom aż zmamiony ich
wonią...”), posługuje się kalamburem („histeryczna historia”; „jeśli uważnie popatrzymy na
ten przedmiot /co podmiotowi podmiata nogi”), nie stroni od tautologii („w tę przepastną
przepaść się zapada”) czy humoru słownego („instynkt zabawy”, który „zgrzytliwie czka/ oooo
/to jest to”). Nie są to jedynie jałowe gry słowne, lecz świadome zabiegi, służące odpoetyzowaniu
języka i - jeśli tak można powiedzieć - „odpatetyzowaniu” tematu, czyli w gruncie rzeczy – prawdzie.
We wspomnianych już wierszach - Skakanka i Dziecięce bazgroły – mamy do czynienia z nader udatnym kontrastem. W Skakance groźnemu kosmosowi przeciwstawiony zostaje beztroski
z pozoru świat dziecka. W zwykłej dziecięcej zabawie dostrzegamy próbę „zdefiniowania” nie tylko
ludzkiego losu, ale i całego dramatu przemijania: „jak w pętlach śmierci pochwycone życie”,„w jednej płonącej skakance/ która rozedrgała słońce i gwiazdy/ i tę dziewczynkę/ wciąż te same drgania”.
Podobną myśl, pisząc o „nadymającej się nicości”, wręcz genialnie rozwija Vokolek w utworze,
którego tytuł stanowią wyłącznie cyfry, składające się na konkretną datę – 2000. Przypomina się
tutaj „ogromny pysk nicości” ze znanego wiersza Herberta Potwór Pana Cogito. Z kolei Dziecięce
bazgroły podejmują tak bliski czeskiemu poecie temat nagłego rozbłysku sił twórczych (owego
„instynktu zabawy”) w człowieku oraz ich rozwoju - od nieporadnej lecz autentycznej sponta-

82

83

JACEK MOLĘDA

WIERSZE
widok z okna

w parku rozrywki w Polsce
to tylko krzywy dom na opak –
przyzwyczaisz się po kilku minutach
ale najpierw zdziwiony zsuniesz się z solidnego krzesła
sturlasz z niby poziomej podłogi
powpadasz w kąty pozornie proste
i przestaniesz mieć równo pod sufitem
to tylko taka weekendowa atrakcja
sklecona z twoich starych nawyków i przyzwyczajeń
grawitacyjna pułapka na
zdrowy rozsądek i wyobraźnię
popatrz –
dzieci wychodzą stąd ze śmiechem
więc przestań oburącz trzymać tę framugę
jesteś już obiema nogami na zewnątrz –
witaj w krainie iluzji!
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na drzewie które pamięta mnie z dzieciństwa
najsilniejsze gałęzie
te u spodu
po kolei uschły
bezradne ptaki w coraz wyżej przenoszą gniazda
pewnie runie przy najbliższej wichurze
odsłoni wielki kawałek nieba
wnukowi na komunię kupię
teleskop
i przezornie pozostawię parę groszy dla siebie
na żaluzje

pewnik
butwieją zwoje świętych ksiąg
znikają dane z zabezpieczonych twardych dysków
karty historii niewyrywane wypadają same
rozbite gliniane tabliczki nie składają się w całość
dokumentów na pulpicie nie sposób przywrócić
do dumnego opisu dziejów niepostrzeżenie dopinają się bajki
zostaje węglowy pył
martwe kryształki krzemu
pamięć zdarzeń których nie było
tylko naszym emocjom udaje się przemknąć
one jedne trwale zapisują się w nas
jak na powierzchni czarnej dziury
niezmienione
w całości
na koniec jedynie pewne
i realne
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ANNA KOKOLUS

CODZIENNA HISTORIA
NIECODZIENNEGO
SKRZYPKA
O historii pana Władysława Tomczyka powstało już wiele materiałów. Kilka lat temu zrobiło
się o nim głośno w mediach, bo wszystkich szokował fakt tak niesamowicie dogłębnie rozumianej
uczciwości. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z panem Władysławem, nie wiedziałam wtedy kim
jest, po prostu przechodziłam pod mostem przy Kinoteatrze Rialto i widząc grającego na skrzypcach starszego pana, wrzuciłam mu pieniążek do metalowej puszki. Kątem oka zauważyłam kasę
fiskalną, ale pomyślałam sobie, może to jakaś atrapa. Jak tylko złotówka zabrzęczała w metalowej
puszce, skrzypek przestał grać i zaczął wybijać wrzuconą kwotę na kasę fiskalną, z której wyszedł
paragon. Bardzo mnie to zdziwiło, uśmiechnęłam się sama do siebie i poszłam dalej. Dopiero po
kilku tygodniach zobaczyłam w telewizji materiał o intrygującym skrzypku i wszystko stało się
jasne. Mało tego, na konkurs fotograficzno-filmowy Obiektywnie śląskie, który organizuję od prawie 10 lat, nadesłano pracę pt. Skrzypek autorstwa Patryka Pohla, która zdobyła I miejsce podczas
IV edycji konkursu w 2013 roku. Fotografie prezentują dom pana Władysława i odsłaniają nieco
niezwykle wzruszającą historię, jaka stoi za tą jego kasą fiskalną. Postanowiłam zapytać autora
zdjęć jak to było z tym fotoreportażem?
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Anna Kokolus: Jak do tego doszło, że na bohatera swoich zdjęć postanowił wziąć Pan historię skrzypka z Katowic?
Patryk Pohl: Ta historia niejako samo do mnie przyszła. Na co dzień nie zajmuje się fotografią tzw. streetową, raczej nie fotografuję ludzi, zwłaszcza na ulicy, uważam, że to jest zbyt daleko idące wchodzenie w ich intymność. Jednak pana Władysława poznałem poprzez realizowany
materiał dla portalu „Bez wyjątku”. Poproszono mnie o wykonanie zdjęć do artykułu opisującego
jego historię, której wcześniej w ogóle nie znałem. Materiał miał być realizowany w jego rodzinnym domu, we wsi Dziewki pod Siewierzem. Przed przyjazdem nakreślono mi całą historię, ale
dopiero na miejscu zrozumiałem, jak bardzo poważnie pan Władysław podchodzi do tematu.
AK: To może powiedzmy, skąd wzięła się ta magiczna kasa fiskalna.
PP: Pan Władysław z wykształcenia jest polonistą, ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako nauczyciel. Na początku lat 90-tych, z chwilą gdy nastał w Polsce wolny
rynek, postanowił założyć własny biznes, miał kilka kiosków w centrum Katowic, całkiem dobrze
prosperujących, ale prawa wolnego rynku okazały się bezwzględne, powstające supermarkety wykończyły drobnych przedsiębiorców i taki też los spotkał pana Władysława. Nie miał długów, ale
nie chciał tak po prostu iść na ulicę i żebrać. Brakowało mu kilku lat do emerytury, nie miał środków do życia, więc postanowił powrócić do skrzypiec, na których uczył się grać jeszcze w szkole.
Na pchlim targu kupił instrument i założył działalność pod nazwą występy artystyczne. Gra pod
katowickimi mostami i za każdym razem wybija na kasie fiskalnej wrzucony datek.
AK: Pamiętam w materiale telewizyjnym to zdziwienie pracowników Urzędu Skarbowego
po tym, jak pan Władysław zwrócił się do tej placówki o nadanie numeru kasy fiskalnej. I ich komentarz, że to jest niezwykły przejaw uczciwości, by rejestrować firmę, do tego typu działalności,
z której dzienny zarobek jest może kilkunastuzłotowy.
PP: Tak naprawdę dopiero kiedy przyjechaliśmy do rodzinnego domu pana Władysława,
zrozumiałem jak bardzo poważnie podchodzi do tego co robi. Jest niezwykle obowiązkowy i sumienny. Rozmawiając z nami, zresztą w bardzo ciepły i otwarty sposób, po jakimś czasie oznajmił
nam, że musi się szykować do wyjazdu, spakował skrzypce, wsiadł na rower i pojechał na dworzec
do Siewierza, gdzie zazwyczaj zostawia rower i jedzie dalej do Katowic PKS-em.
AK: To nie jest mała odległość, prawda?
PP: Tak, pan Władysław codziennie potrzebuje około 4 godzin, aby dotrzeć do Katowic i z
nich wrócić. Jedzie na starym, rozklekotanym rowerze, chyba, że jest zbyt duży śnieg, to idzie na
piechotę lub PKS.
AK: A jak Pan wspomina wizytę?
PP: Uderzyły mnie niezwykle skromne warunki, w których żyje. Ten dom, który jest jego ojcowizną i ma chyba ze 100 lat, jest w bardzo złym stanie. Nie ma w nim ogrzewania, bo pamiętam,
że było bardzo zimno. Zastanawiałem się nawet, jak on tam daję radę wytrzymać. Nie ma bieżącej
wody, tylko ze studni, wychodek na dworze. Ale niesamowite jest to, że on w ogóle nie narzeka.
Nie skarży się na swój los, przecież czy deszcz czy śnieg, codziennie wyrusza do Katowic, by grać
pod mostem. Mimo takich kłopotów kupił specjalnie dla nas kawę i ciastka, ugościł najlepiej jak
potrafił. I to było bardzo wzruszające. Jest niezwykle uczciwą osobą. Wspominał, że wiele osób
mu doradzało, aby na kasę nabijać mniejsze kwoty, a większe chować do kieszeni. Pan Władysław
oburza się na tego typu sugestie, dla niego jest to nie do pomyślenia. On nawet mając swoje kioski,
kiedy mu tak dobrze szło, miał marzenia o odbudowaniu klasy średniej. Narzekaniem i matactwami, twierdził, popadamy w marazm.
AK: Pamiętam, kiedy po raz kolejny spotkałam go pod mostem, ale tym razem podeszłam,
by przekazać mu, że praca o nim zajęła I miejsce w konkursie, który organizuję. Powiedział, że już
wszystko wie. Ucięliśmy sobie przeszło godzinną pogawędkę. Wspominał wtedy, że jedna z zabrzańskich firm proponowała mu nawet lepszą, nowszą kasę, za darmo, uznali to chyba za świetną
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promocję ich sprzętu, ale on odmówił. Stwierdził, że to, co ma wystarcza mu, że swoją będzie serwisował, bo na to go jeszcze stać. Czyli tym samym nie odcina kuponów od swojej historii, która
stała się już bardzo słynna. Wspominał również, że gdy „jacyś filmowcy z Ameryki” kręcili o nim
materiał w jego rodzinnej wsi, mieszkańcy śmiali się, że „jacyś murzyni” biegają po wsi i nie do
końca z sympatią podchodzili do całej tej sensacji.
PP: Tak, rodzina i najbliżsi, a także mieszkańcy z jego wsi krytykują jego działalność. Uważają,
że robi z siebie wariata, jeżdżąc po Katowicach z tą kasą fiskalną. I że na pewno ktoś go kiedyś wykorzysta, skoro jest tak otwarty na innych ludzi. Mam nadzieję, że nic takiego mu się nie przytrafiło.
AK: Dla mnie i myślę, że dla wielu oglądających Pański fotoreportaż jest on niezwykle poruszający. Nagle przenosimy się w zupełnie inny wymiar. Zdjęcia pokazują niezwykle skromne
warunki mieszkania pana Władysława, ale też bijącą z nich niesamowitą moc. Skupienie na jego
twarzy kiedy gra, lub opowiada całą historię... Wyraźnie wybijające się na pierwszy plan ważne dla
niego rzeczy: krzyż, portret żony, nuty, figurka Maryi...
PP: Dba o to, co ma. Żyje praktycznie na granicy ubóstwa, sam, ale te relikty które ma: portret
żony, krzyż, ta figurkę, gromnice czy nuty traktuje z niezwykłym pietyzmem. Nuty są porządnie
poskładane, ubrania poukładane. Dochód jaki osiąga jest tak skromny, podejrzewam, że większość
pochłaniają mu przejazdy i zapewne trudno się z tego utrzymać. Smutne jest też to, że pan Władysław nie czuje się u siebie, ponieważ dom należy do siostry, a nie do niego, że rodzina już ma plany
co do tego domu. Człowieka, który był przedsiębiorcą, któremu całkiem nieźle szło, ostatecznie
system wolnorynkowy w zasadzie przeżuł i wypluł, ale on nie ma pretensji do nikogo. Skupia się
na tym, co tu i teraz, na sumiennym wypełnieniu swoich obowiązków.
AK: Takiej historii na fotoreportaż życzyłby sobie każdy fotograf, prawda?
PP: To było dla mnie niezwykłe doświadczenie nie tylko fotograficzne ale czysto ludzkie. Na
co dzień robię wiele zdjęć, zajmuje się fotografią komercyjną, a historia pana Władysława zostanie
ze mną na zawsze. Nawet mam na pamiątkę jedno zdjęcie z fotoreportażu, które było dodatkiem
do nagrody w konkursie Obiektywnie śląskie i ono wisi nad moim biurkiem. Codziennie towarzyszy mi w mojej pracy.
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JOANNA MAKSYM-BENCZEW

IRENA ŠŤASTNÁ
KUŹNIA PRZEKŁADU

W OSTRAWIE
W Ostrawie już drugi rok wręcza się nagrody za dokonania w sferze kultury w Województwie Morawskośląskim – CENY JANTAR. Oceniane są wyjątkowe osiągnięcia w danym roku,
w dziedzinie teatru, muzyki, sztuk plastycznych i literatury. Inicjatorem Cen Jantar i organizatorem całego przedsięwzięcia jest Dziennik Kulturalny Ostravan.cz. W KUŹNI PRZEKŁADU postanowiliśmy zaprezentować autorów nominowanych do nagrody literackiej. Niech rekomendacją będą werdykty jury, które obradowało w składzie: Libor Magdoň, Joanna Maksym-Benczew
(przewodnicząca jury), Jan Malura, Ivana Málková, Roman Polách i Simona Martínková-Racková.
W marcu nagrodę JANTAR odebrała Irena Šťastná, która gościła już na łamach „Almanachu Prowincjonalnego” wiosną 2013 roku.
„Irena Šťastná (1978) w tomiku „Sen o třetí plíci” (Sen o trzecim płucu, Wydawnictwo
Protimluv 2018) prezentuje gęstą, skoncentrowaną poezję mocnych obrazów i zaskakujących połączeń. To twórczość surowa, namacalnie konkretna, pełna splotów, węzłów, sęków – jej przyziemność wyrasta wszak z niemal surrealistycznej senności, wolności i eksperymentalnej przestrzeni.
A rezultat to intensywne przeżycie dla wszystkich zmysłów”.
„Poeta, muzyk, plastyk i performer Marek Pražák (1967) w książce „Hallada o Olejovém
Městě” (Hallada o Olejowym Mieście, Wydawnictwo Protimluv 2018) prezentuje specyficzną poetycką wypowiedź, w której łączy się oryginalny szamański głos i halladowy blues o ludzkich i terytorialnych peryferiach (hallada – gatunek uprawiany przez Pražáka, będący ostrawską wersją
ballady, prezentowanej przez halladarza z okolicznych hałd). Autor tworzy w ten sposób bardzo
wyrazistą i mocną całość, która zdecydowanie przekracza regionalną przestrzeń”.
„Jan Vrak (1967) swoim tomikiem „Voda není rum”(Woda to nie rum, Wydawnictwo Tera
2018) pokazuje, że podstawą jego poezji jest obraz. Uchwycone są jednak tylko strzępy, echa czy
odblaski zdarzeń czy znaczeń. Przeżyte doświadczenia poetyckiego ja są zminimalizowane. Lapidarnie wyrażone informacje, uczucia, spostrzeżenia dotykają tragicznych momentów historii, ironicznie charakteryzują rodzaj ludzki, prezentują paradoksy naszych dni i śmieszność naszych idylli”.
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Otwieram oczy
tysiące godzin
odmierzonych stopami dnia
leje się białe
zmącone wino
zagłuszy tykanie
dokładnie wydrążony
roztapiasz się w naczyniu wanny
w świetle
w bezgłosie
rozpuszczasz się
od brzegu do brzegu
już nie ziębi
oślizgły od pary
potu wanny
i własnego życia
rozumiecie się bez słów
w przelewaniu płynów
spluniesz popuścisz mocz
weźmie wszystko
z góry dochodzi
zastygły zapach hiacyntów
jest tak mocny
że ostatnim
co z siebie wydobywam
jest strach
zsiniały potwór
wyłazi na zewnątrz
przez śluzówkę
ledwo się przeciska
w krostach i wyziewach
trzyma się na powierzchni
jak trup bez rodziny
której zbierałoby się na płacz
jak wypada.
Jest czas powstać.
Opuścić sierotkę.
Jest po kąpieli.
Dzieje się znów tylko
ostrożne sekund
upływanie. Jestem sama
Jak zawsze.

Chowam kark pod włosami
a powiew niesie wieść
że wszystko jest wielką grą.
Grą powitalnych pocałunków
gestów długich ramion rozdmuchaną
strzępami słów.
Szkieletami resztek nieskończonych
których nigdy nie zabraknie.
Każdego rana
znów powstaną z gruczołów potowych
jako nieśmiertelne przejrzyste komórki
i wybiegną na środek placu
w miejsce
gdzie ta teatralność
zwabi długie procesje ludzi.
Zapełnią każdą lukę.
Tylko niepozorne stworzenia
są obrócone plecami
z lekkim mrozem
w kanale rdzeniowym.
Już nie ma powodu
abyśmy się ścigali
nie trzeba ogarów u wieży.
Kolczatek i obroży. Niczego.
Sens ma równina
rozległa szerokim korytem
pradawnej rzeki.
Odmęty nieodgadnionej starości.
Przeżyją i wówczas
jeśli widać koniec
sczerniały samoistnie
zwęglonym grotem.
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Do łóżka wraca się przez
podwórze – po drodze zbiera miąższ wiszących
jabłek – sztywni wisielcy – żądni ciepłych
nocy – ślady wiodą po zboczu – na
tyłach oddziału – zaorane pole – łodygi – jeszcze
w ciemności wydaje się – żwirem podwórka – trawą
ogrodu – jeszcze się wróci do domu – już nie
sam.

Staruszki

Kiedy jesień zacznie nam podawać
przystawkę dymną z mglistego steku
- na Zaduszki – gdy mają siłę
- wyłaniają się gdzieś z głębin – powoli
drepczą na cmentarz – przynieść fałszywe ciepło
świeczki – dla wszystkich mężczyzn ich życia
martwych od dwudziestu lat – i dla
siebie.
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JAN VRAK

Mury z niewypalonych cegieł

PIEŚŃ DZIEWIĘTNASTA

zgodnie
z europejską
czaszką
stworzono

Cela życia
albo Cela z nieskończonymi ścianami czasu

dokładny model
czeskiej głowy
nie chodziło
o wierną
kopię
ale o przepiękny
słowiański sztylet
w złotej pochwie
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MAREK PRAŽÁK

Bohater wchodzi do domu z zerwanym dachem.
Szuka wyjścia. Szuka zaginionej.

A więc życie to cela?
układ okien, drzwi i ścian
bez podłogi zapadasz się
i życie bez okien i drzwi?
na drzwiach okien tylko kraty niedostępne
życie bez ciężaru wolne i przepuszczalne jak krata
życie kuli a w środku niej sześcian życia
ściany proste i ostre
osiem kątów, sześć ścian
każda może być sufitem
bez podłogi się zapadasz
co trzyma przy życiu?
jęk ścian otwory drzwi i okien?
kula kula kula trzyma Cię
a w niej niech pływa wielościan
choćby w całym sześcianie
sen życia pod sufitem nawet w wyobraźni
a więc życie to sen?
sen bez życia?
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woda się podnosi lód nie zamarza
i że podobno myśli są nieuchwytne
drzewa rosną w górę korzeniami
psy koty kochają wyją i miałczą
słońce rozmawia sobie z księżycem
dzisiaj będzie padać sto lat
dzisiaj będzie śnieg i mróz
dinozaury ożyją
jaszczur wzleci ku słońcu
jeśli będzie jakieś
jeśli będzie księżyc
jeśli będzie ziemia

PIEŚŃ DWUDZIESTA PIERWSZA

Piękna pieśń pod świetlistym sklepieniem nieba,
na którym skrzy się matczyne słońce i ojciec księżyc.
Słońce i księżyc
Słońce rozmawia sobie z księżycem
jak dogonić piękną piękność
wybić jej z głowy głupoty
słońce rozmawia sobie z księżycem
jak zatrząść kulką
oddzielone kontynenty
trzęsienie tornado tajfun potop
fala tsunami
chroń się kto może wejdź na drzewo
zakop się jak my wleź do dziury
słońce rozmawia sobie z księżycem
wiatr pogrywa z ogniem
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Tłumaczyli: Mariola Fandrejewska, Justyna Jaworek, Barbara Kopeczek,
Katarzyna Krzysztoń, Justyna Kuschnik, Wioleta Pewniak,
Natalia Sładkowska, Grzegorz Stachowiak oraz Klaudia Rodzynko
i Eugeniusz Cieślak
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KRZYSZTOF LISOWSKI
Z NASZYCH MIEJSC

DAKSA – WYSPA
KSIĘCIA PONIŃSKIEGO
„Ciekawe są dzieje tego Tusculum polskiego pana, który spędza tu corocznie kilka wiosennych miesięcy,
tak w naszym kraju kapryśnych, a tu uśmiechających się słońcem i pogodą”.
Władysław Bełza
„Jakbym żywego pradziadka za każdym razem zobaczył, ile tylko razy na ten wielki obraz patrzę.
Może odnalazł się w bogatej kolekcji obrazów różnych znajdującej się w galerii horynieckiej, zanim
ją w 1914 roku kozacy wespół z chłopami zniszczyli. Samych portretów rodzinnych wówczas osiemdziesiąt z górą z dymem poszło”.
„Oglądałem ich siedzących w fotelach i na trzcinowych krzesełkach, na werandach i tarasach, na tle
gazonów i drzew parków: w Matkowie, Kowenicach, Łówczy, Horyńcu. Kręcili się nieustannie w jakimś niepokoju nieistnienia, może w oczekiwaniu na coś, czego i ja nie mogłem odgadnąć. Może na
zmartwychwstanie, może na wskrzeszenie”.
Stan nieważkości
Andrzej Kuśniewicz

Ktokolwiek kupuje wyspę, z jakiejkolwiek przyczyny, powinien zdawać sobie sprawę, że kupuje
cały świat. Nawet jeśli to wyspa nieduża, niezamieszkana, pełna tajemnic z dobrej przeszłości. I jest
to świat zamknięty, skazany na domysł. Jeśli nawet pojawiają się w nim ludzie z zewnątrz, bywają
jedynie przygodnymi świadkami epizodów.
*
Jest piękny wiosenny czas 1911 roku. Znany poeta postromantyczny, działacz niepodległościowy, publicysta, pracownik lwowskiego Zakładu im. Ossolińskich, popularny autor pamiętnego
wiersza z 1900 roku pt. Wyznanie wiary dziecięcia polskiego, zaczynającego się od słów: - Kto ty
jesteś? – Polak mały, na zaproszenie księcia Aleksandra Ponińskiego jedzie z nim do Dalmacji, na
Daksę. Wrażenia z tej wyprawy odnotowuje na gorąco, z czcią i podziwem, i nieco pompatycznie
zapisuje w reportażu, który znajdzie się jeszcze w tym samym roku w jego publikacji. To tylko 16
stron i dwa nieostre zdjęcia, pokazujące wyspę świętej Katarzyny, własność hrabiego Ignacego
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Korwin Milewskiego z Litwy, i wyspę Daksę, posiadłość księcia Ponińskiego, z widocznymi w tle
kilkoma okrętami floty austriackiej. Wyspy hrabiego nie udaje mu się zwiedzić, widzi tylko z Rovigno w oddali biały pałacyk.
*
Jeśli spojrzeć na mapę, wzdłuż lądu na północ od Dubrownika rozciąga się nieopodal wybrzeża, stopniowo się od niego oddalając, pasmo mniejszych i większych wysp. To oazy spokoju
i piękna, bogate w roślinność, miejscami żyzne, wiecznie zielone.
Są to, zaczynając od portu Gruž, w kolejności: Daksa, Koločep, Lopud, Ruda, Šipan, Jakljan,
Tajan, Olipa. Dalej, na wysokości miasta Split, zamyka ten niewielki archipelag półwysep Pelješac.
Wyspy te kolonizowali Grecy, ślad tego widać w nazwach niektórych, głównie tych od początku
zamieszkiwanych. Pisał o nich w swej Historii naturalnej stary Pliniusz. Należą one do archipelagu
wysp Elafickich (ta nazwa od greckiego słowa «jeleń», e’laphos). Nazwa tego archipelagu ponoć
brzmiała «Elaphopodia», tj. mająca stopę jelenia. Z niej pochodzą późniejsze imiona niektórych
wysp, tj. «Elafodia», Lafoda, Lafod, chorwackie Lopud.
Koločep, która znana jest również pod nazwą Kalamotta/Calamotta i w starożytnych formach
Calaphodia, Delaphodia. Kalamotta tłumaczy się z łaciny jako «insula calamata», czyli teren porośnięty trzciną, a to z greckiego «kalamata», czyli trzcina, źdźbło”.
W Historii naturalnej, w innej księdze, natrafimy na fragment charakteryzujący jelenie – wiemy już, w jaki sposób mogły się tam pojawić: „Morza przepływają jelenie stadami płynąc gęsiego
i kładąc głowy na zady poprzedników, przy czym pierwsze z kolei przesuwają się na tyły”.
Republika Dubrownicka, w skład której wchodziły Elafity, istniała od XIV do początków XIX
wieku. W 1808 roku region dostał się pod władzę francuską. Po klęsce Napoleona w wyniku decyzji kongresu wiedeńskiego w 1815 stał się częścią Austro-Węgier, by w 1918 po Wielkiej Wojnie,
znaleźć się w obrębie królestwa Jugosławii.
Kiedy od 2012 roku zaczynam penetrować trzy zamieszkane dziś wyspy, najpierw Lopud,
potem Šipan i ostatnio Koločep, pomieszkując na nich i odwiedzając ich liczne zabytki, natrafiam
na tę wzmiankę w źródłach chorwackich: wysepkę Daksę o powierzchni niecałych sześciu hektarów kupuje na licytacji w 1890 roku wysoki urzędnik austriacki, książę Aleksander Poniński.
W ciągu tych lat co najmniej kilkunastokrotnie przepływam starym, trzeszczącym, stateczkiem
„Postira”, dowożącym podróżnych z Dubrownika do głównych portów archipelagu, koło Daksy,
mniej więcej w odległości 200 metrów od jej brzegu. Widać bogatą roślinność, wysokie drzewa,
resztki kamiennych fortyfikacji, na jej północnym skraju dość wysoką białą, wzniesioną w końcu
XIX stulecia, latarnię morską. Brak tylko ludzi, ich obecności, krzątaniny, życia.
Kiedy wracam najstarszą ulicą Dubrownika z Lokrum, dziesięciokrotnie większej od Daksy
wyspy-ogrodu, dającej wyobrażenie jak mogła wyglądać Daksa za dawnych dobrych czasów, udaje
mi się kupić pomocną książkę o historii Elafitów.
Daksa (jej imię pochodzi od greckiego deksia - prawa ręka, deksios – życzliwa, przyjazna)
jawi się w jej opisach jako spokojna przystań dla dubrownickich wielmoży, duchowieństwa, renesansowych humanistów. Miejsce dla wilegiatury, odpoczynku, pracy intelektualnej, modlitwy
i kontemplacji, owocnego namysłu, dobrej rady.
Pierwszym właścicielem wyspy jest wielmoża dubrownicki Sabo Getaldić, który wraz z żoną
Agaipą funduje tam klasztor i kościół pod wezwaniem świętej Sabiny. W XIV wieku zostaje zbudowana na niej kamienna studnia, przystań i młyn wodny, pojawiają się franciszkanie, których
papież Innocenty III lokuje w XIII wieku w regionie dubrownickim. W wyniku wielkiego trzęsienia
ziemi w 1667 roku większość zabudowań ulega zniszczeniu, ale z dokumentów wynika, że zostają odbudowane, bo kiedy po pożarze miasta ucierpi pałac Rektorów (władzy najwyższej Raguzy,
odpowiednika weneckich dożów), senat miasta zbiera się i obraduje w murach franciszkańskiego
klasztoru Daksy. To tam, w cieniu wysokich pinii i zacisznej winnicy znakomity dubrownicki poe-
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ta Ivan Gundulić obmyśla strofy eposu Osman, opisującego bitwę pod Chocimiem i sławiącego
zwycięstwo nad Turkami polskiego królewicza Władysława Wazy w 1621 roku.
Po 1808 roku Francuzi psują te rajskie pejzaże, budując umocnienia i fortyfikacje. Daksa leży
przecież niemal u wejścia do portu Gruž, stanowi więc doskonałą ochronę północnej części przedmieść Dubrownika przed ewentualną agresją z morza. Wyspa staje się fortem, stopniowo ogołacanym z roślinności i dawnych zabudowań. Dalszy ciąg dewastacji jest autorstwem Austriaków,
którzy z pozostałości kościoła św. Sabiny robią magazyn prochu. W dawnym bogatym ogrodzie
resztę upraw wyskubują kozy podoficerów austro-węgierskiego cesarstwa. Proces degradacji tego
pięknego miejsca trwa blisko wiek, do czasu, gdy zmienia się ówczesna doktryna obronna Austrii, a wyspa przestaje posiadać znaczenie strategiczne. Teraz można ją wykorzystać na inne cele.

wanie dla sztuki i kolekcjonerstwa. W 1882 roku stał się doktorem praw po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Karierę urzędniczą rozpoczął w resorcie skarbowości. Jako radca skarbowy
pracował najpierw w Trieście, potem w Raguzie, gdzie na świat przyszła jedna z jego córek w 1890,
roku nabycia wyspy. Był właścicielem dóbr ziemskich w Horyńcu, Podemszczyźnie i Tarasówce.
Rotmistrz 13 pułku ułanów austriackich w rezerwie, potem szambelan honorowy. Żonaty z księżną
Olgą Wrede miał troje dzieci: Różę (1886-1918), Paulinę Różę (1890-1899) i Kaliksta (1895-1920),
ostatniego z tej linii Ponińskich, oficera Wojska Polskiego. Inne fakty dociekliwi znajdą w Polskim
Słowniku Biograficznym, w haśle opracowanym przez Antoniego Stelmacha.
Niepokoi trochę zbyt „łatwowierne” zdanie biografa – że dochody uzyskiwane z posiadanych
majątków oraz wyspy Daksy pozwoliły księciu na powiększenie majątków i prowadzenie przed-

Kim był książę i co go na wybrzeże dalmatyńskie zawiodło? To śledztwo zaczęło mnie zaciekawiać równie mocno, jak zdobyta dzięki niemu wiedza. Niedługo po powrocie z Chorwacji
skontaktowałem się z uczynną bibliotekarką z Horyńca (wiedziałem już, że Horyniec był głównym
majątkiem ziemskim księcia Aleksandra Ponińskiego, herbu Łodzia, żyjącego w latach 1856-1915)
w sprawie portretu arystokraty. Nie znalazłbym go w Horyńcu-Zdroju, ale pracownica biblioteki
podała mi trzy tropy. Dwa okazały się trudne do penetracji, trzeci celny. Napisałem szybko list do
biskupa Mariusza Leszczyńskiego z Zamościa i tego samego dnia po paru godzinach otrzymałem
miłą, rzeczową odpowiedź ze wskazaniem szczegółowego biogramu księcia, cennej pracy monograficznej samego biskupa Horyniec-Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii, zawierającej
interesujące detale o rodzie Ponińskich, ogromnej bibliotece, budowie teatru, działającego do dziś
w tej uzdrowiskowej miejscowości, zasługach rodu dla kultury polskiej. List zawierał też passus:
„Na wyspie książę urządził mieszkanie dla najbliższej rodziny, kaplicę; miała tam powstać biblioteka polska dla Dalmacji z dubletów Biblioteki Horynieckiej. Z Daksy do parku i ogrodu dworskiego w Horyńcu przywoził sadzonki drzew i krzewów. Szerzej o tym pisze Władysław Bełza:
Dwie wyspy polskie na Adryatyku (nakładem Ossolineum, Lwów 1911)”.
Książę był posłem do Rady Państwa, kolekcjonerem, twórcą biblioteki, której księgozbiór zapoczątkował jego dziad, Leander Piotr. Ojciec wybudował w 1846 budynek dla amatorskiego teatru
familijnego. Aleksander otrzymał staranne wykształcenie, a po przodkach odziedziczył zaintereso-

sięwzięć budowlanych i kolekcjonerskich. Owszem, dochody z pewnością były spore, dochodziła
pewnie i pokaźna gaża wysokiego „jaśnie oświeconego” urzędnika cesarstwa – książę przebudował
z pomocą znanego architekta z Krakowa Teodora Talowskiego stary dwór w pałac, powiększył księgozbiór do czterdziestu tysięcy woluminów, rozpoczął budowę w Horyńcu grobowca mauzoleum
dla rodziny, ale wydatki także były znaczne, a – jak możemy domniemywać z przytaczanej przez
Bełzę wypowiedzi księcia Aleksandra – do posiadanej przez ćwierćwiecze Daksy raczej dokładał,
inwestował. Pod uwagę też brać trzeba okoliczności zewnętrzne uniemożliwiające finalizację niektórych projektów – budowy biblioteki dla księgozbioru i nowocześniejszych łazienek, zakładu
wodoleczniczego w Horyńcu, znaczniejszego powiększenia zbioru pamiątek po Raguzie i innych
działów kolekcji projektowanej na Daksie, również – odpowiedniej ekspozycji rzeczy już tam nabytych i zgromadzonych. Te przeciwności to wypadki historyczne, kłopoty rodzinne, splądrowanie pałacu w Horyńcu i zniszczenia wynikłe z wypadków 1914 roku, konieczność przeniesienia
i zabezpieczenia znacznej części księgozbioru z Horyńca do lwowskiego Ossolineum na początku
I wojny światowej, choroba księcia, zakończona śmiercią w lwowskim mieszkaniu, w którym spędził ostatnie trzy lata życia, w październiku 1915.
Spójrzmy jeszcze na inne materiały związane z tą historią, na które niezależnie naprowadzili
mnie biskup Leszczyński i Paweł Bietkowski, spadkobierca rodów Ponińskich i Karłowskich, dyrektor Fundacji Zygmunta i Jana Karłowskich. Oto w tygodniku „Przekrój” w 1975 roku ukazuje
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się artykuł streszczający mało dostępną broszurę Bełzy (wydaną we Lwowie w nakładzie stu egzemplarzy!). Parę numerów później w piśmie pojawia się list znanego prozaika, jednego z głównych
piewców „wątku galicyjskiego” w prozie polskiej, Andrzeja Kuśniewicza.
Ale zawieśmy na chwilę czas. Dlaczego mamy być mądrzejsi od bohaterów tej opowieści?
Dlatego, że znamy ich przyszłość i dalsze losy wyspy?
Dzięki Bełzie możemy i teraz posłuchać głosu księcia Aleksandra:
„- Kiedym ją nabył, opowiadał mi książę, przedstawiała ona obraz zupełnego zniszczenia.
Pierwszem też mojem zadaniem było ratować na niej to jeszcze, co się z powszechnej ruiny ocalić
dało. Zacząłem od kościoła i nawę jego, w której dotąd mieścił się skład prochu, uporządkowałem,
zostawiwszy na później, z powodu znacznych kosztów, zewnętrzną restauracyę. Zastawszy same
skały, zwoziłem corocznie po pięćdziesiąt łodzi urodzajnej ziemi z pobliskiej Ombli i Calamotty
i sadziłem w nią płonki cisu, wawrzynu, sosny skalnej, palm, cytryn, mirtów i cyprysów, a choć
mi słoneczna spieka krzewy wypalała, a wicher dmący od morza rozwiewał świeżo nawiezioną
ziemię, nie ustawałem w usiłowaniach i dziś mam tę pociechę, że szczepy moje wystrzeliły w górę
i że w ich cieniu przechadzać się mogę. Z równą gorliwością – mówił dalej książę – zająłem się
zbieraniem dla Daksy pamiątek prastarej kultury Dubrownickiej. Zgromadziłem około sto obrazów przeważnie szkoły włoskiej; zebrałem kilkaset sztuk rzadkich numizmatów i ze dwieście rękopisów, wśród których znajdują się utwory sceniczne poety Kanavelovicha w oryginale, a nadto
przeszło 4000 druków, w połowie włoskich, a w drugiej w innych językach europejskich. Z dubletów mojej biblioteki w Horyńcu, przeniosłem tu część ich znaczną, gdyż zamierzam założyć na
Daksie bibliotekę polską dla Dalmacyi”.
A jaki cel tego wszystkiego, zapytał Bełza.
„- Cel ten jasno mi się przedstawia. Wyobrażam sobie, że stawiając taki pomnik umysłowości
naszej na sympatycznej dla nas ziemi chorwackiej, w pobliżu tych Aten południowej słowiańszczyzny, jak słusznie przez długie wieki nazywano Raguzę, daję świadectwo dawnej naszej umysłowej
kultury i wznoszę na tej wyspie duchową warownię tej, co w powodzi katastrof dziejowych, dotąd
nie zginęła”.
Dziełko lwowskiego literata wieńczy podpis: Raguza, 22 marca 1911.
Spytałem jeszcze Józefa Hena o parantele Kuśniewicza, odpowiedział następująco: „Coś
słyszałem o magnackim pochodzeniu Kuśniewicza i o tym, że jego przodkiem był Poniński (za
którego nie brał odpowiedzialności). Potwierdzałoby to zdumiewający dla mnie fakt, że niepozorny Kuśniewicz przed wojną namiętnie brał udział w kosztownych rajdach samochodowych.
Nic więcej nie wiem”.
Po dziesiątkach lat Andrzej Kuśniewicz, chłopiec przed pierwszą wojną zaledwie kilkuletni,
tak wspomina swoje wrażenia z wakacji na Daksie:
„Otóż byłem dwukrotnie w latach 1912-1913 na wyspie Tussel-Daksa i dobrze ją zapamiętałem. Wysepka należała wtedy do mego wuja Aleksandra Ponińskiego, który pracował jako radca
skarbowy austriacki w latach 80 XIX wieku – w Trieście, a następnie w Raguzie, dzisiejszym Dubrowniku. Na Daksę płynąłem z moją matką, wujem Aleksandrem oraz jego synem Kalikstem,
wówczas dorastającym chłopcem. Wyspa wydawała mi się dość pusta, skalista, mieszkał tam jakiś
dozorca i kilku rybaków, roślinność była raczej rzadka, pamiętam tylko piękne pinie. Nie przypominam sobie, czy w stojącym tam domu były jakieś zbiory, o których wspomina pan Samek. Znałem
bardzo dobrze Horyniec (koło Cieszanowa w dzisiejszym województwie przemyskim) i tamtejszą
galerię portretów rodzinnych, niestety zniszczoną w 1914 roku, jak i część biblioteki stworzonej
dzięki staraniom wuja Aleksandra i jego żony Olgi (książki były w pawilonie niegdyś, w XIX wieku,
służącym jako dworski teatr). Wuj zmarł w październiku 1915 we Lwowie, jego jedyny syn Kalikst
wkrótce potem, bo w 1920 roku; pozostała wdowa Olga z domu Wrede, oraz dzieci drugiej córki
Róży, żony znanego finansisty z okresu dwudziestolecia – Karłowskiego. Kiedy rodzina wyzbyła się
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jugosłowiańskiej już wówczas wyspy – dokładnie nie wiem, nie wiem także, czy zbiory o których
pisze pan Samek, wróciły do kraju. Zdjęcie zamieszczone obok artykułu pochodzi niezawodnie
sprzed I wojny światowej, sądząc po austriackich okrętach wojennych, pochodzących zapewne
z pobliskiej bazy w Spalato (Split) lub z Sebeniko (Šibenik)”.
Po śmierci księcia historia toczy się szybko. Według informacji biskupa Leszczyńskiego
Aleksander zapisał w 1915 roku połowę wyspy Daksa swej córce Róży, żonie Stanisława Karłowskiego, zmarłej w 1918 roku. Drugą połowę dziedziczył zapewne syn Kalikst, Kalunio, jak mówili
na niego domowi.
Co się stało później? W źródłach chorwackich czytam, że następnym właścicielem Daksy był
wydawca konserwatywnej wiedeńskiej gazety „Vaterland” Pavle Siebertz, a już w 1921 roku zakupił
ją Chorwat, mieszkający w Limie, Mato Galjuf.
Pod koniec II wojny światowej po wyzwoleniu Dubrownika komunistyczna partyzantka Tity
wywozi na wyspę około pięćdziesięciu mieszkańców miasta, wśród nich burmistrza i księdza, podejrzanych o sympatie profaszystowskie. Bez sądu zostają rozstrzelani 25 i 26 listopada 1944 roku.
Ciała zostają ekshumowane i przeniesione na cmentarz dopiero w 2010 roku.
Odtąd jest to wyspa umarłych, bezludny otok cieni. Cena Daksy została mocno zaniżona, ale
chętnych na jej nabycie ciągle brak.
*
„Jaką ukazałaby mu się Wyspa, gdyby któregoś dnia do niej przybył?” – pyta bohater powieści Umberto Eco.
Książę już wrócił ze swej wyspy, w porcie Gruž spojrzał może jeszcze na fasadę starego kościółka, na który i my patrzyliśmy dokładnie miesiąc temu, pijąc ostatnią kawę w portowym barze
„Luka”, przed odjazdem autobusu na górskie lotnisko nad Dubrownikiem, w Čilipi. Może nasze
spojrzenia spotkały się tam, w jakimś kosmicznym między-czasie?
Już po napisaniu tego szkicu otrzymałem list od Pawła Bietkowskiego, kończy się następująco:
„Wszystkie dublety, kolekcja obrazów i monet wróciły do Horyńca po sprzedaży wyspy. Jest
kilka wątków, które ciągnęły się jeszcze po śmierci Aleksandra Ponińskiego, związanych z Daxą,
których nie do końca wyczerpałem. Korzystając z okazji może warto dokonać kwerendy w dubrownickim archiwum?”.
Kraków, 30 września – 2 października 2018
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PRZEMYSŁAW DAKOWICZ

NA MORZU, NA LĄDZIE
(Z DOBRANOCEK DLA HRABALA)

„Nie zdradzam tajemnic handlowych. W zasadzie kierownik stwierdził później, że metoda pana
Kurtza wyniszczyła okolicę. Na ten temat nie mam zdania, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, że
te głowy nabite na pale nie mogły przynosić żadnego dochodu. Świadczyły tylko o tym, że panu
Kurtzowi brakowało powściągliwości w zaspokajaniu pewnych pragnień, że brakowało mu czegoś,
jakiegoś drobiazgu, którego kiedy pojawiała się paląca potrzeba, nie można się było doszukać pod
jego wspaniałą elokwencją. Czy miał świadomość owej niedoskonałości w sobie, nie wiem. Sądzę,
że wiedza o niej dotarła do niego na koniec, dopiero na sam koniec. Ale dzicz odszukała go dużo
wcześniej i wzięła na nim straszliwy odwet za obłędny najazd, jakiego dokonywał. Myślę, że szeptała
mu do ucha rzeczy, których on sam o sobie nie wiedział, o których nie miał najmniejszego pojęcia,
dopóki nie zbratał się z tą wielką samotnością – a ten szept okazał się fascynujący i nie do odparcia.
Rozległ się w nim głośnym echem, bo Kurtz był w środku pusty... Opuściłem lornetkę, a głowa, która
przed chwilą była tak blisko, że mógłbym z nią mówić, natychmiast odskoczyła daleko ode mnie.”
Joseph Conrad, Jądro ciemności, przeł. Magda Heydel

Refleksy księżycowego światła ślizgały się po czarnej, pomarszczonej powierzchni wody.
W niewidocznej dali morze i niebo wtapiały się w siebie, przechodziły jedno w drugie, unieważniały się nawzajem, niejako znikały. Stojąc na samej granicy lądu i morza, wdychając podmuchy
łagodnego wieczornego wiatru, przypomniałem sobie Jądro ciemności, niepojętą historię z Konga
Belgijskiego, którą Marlow opowiada londyńskim przyjaciołom i natychmiast, jeszcze w trakcie
opowiadania, próbuje ją interpretować. Wydarzenia, o których właśnie usłyszałem, łączyły się w mojej wyobraźni z narracją Marlowa – jawiły się jako kolejny epizod niekończącej się narracji o tym,
jak jedni ludzie, przekonani o własnej wyższości, próbują cywilizować drugich i co z tego wynika.
Čurda, Gabčík, Kubiš i inni Czesi – mówił Miloš – weszli na pokład polskiego transatlantyku
„Chrobry” 28 lipca 1939 roku. Mieli zamiar dostać się do Francji, kraj był już pod okupacją niemiecką, od czterech miesięcy w swoich dokumentach Niemcy nazywali go Protektoratem Czech
i Moraw (Protektorat Böhmen und Mähren), tymczasem oni, czescy żołnierze, chcieli walczyć.
Na pokład tego samego okrętu wsiadł polski pisarz, który już w lipcu 1939 roku nie był
anonimowy, ale dopiero w przyszłości jego nazwisko miało stać się głośne. Nazywał się Witold
Gombrowicz i w międzywojennej Polsce opublikował dwie książki – zbiór opowiadań Pamiętnik
z okresu dojrzewania oraz eksperymentalną powieść Ferdydurke. Pod koniec lat sześćdziesiątych
był wymieniany jako kandydat do literackiej Nagrody Nobla. Gdyby nie jego przedwczesna śmierć,
zapewne by ją otrzymał. Mimo że się to nie stało, Gombrowicz jest dla wielu Czechów bramą do
polskiej literatury, tak jak Pan, Panie Hrabal, jest bramą do literatury czeskiej dla Polaków. Słyszałem o tym od moich praskich przyjaciół.
W powieści Trans-Atlantyk jest tylko kilka słów na temat podróży morskiej: „Żegluga z Gdyni do Buenos Aires nadzwyczaj rozkoszna i nawet niechętnie mnie się na ląd wysiadało”. Narrator, noszący nazwisko samego autora, zaczyna swoją relację od momentu przybycia „Chrobrego”
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do portu w Argentynie. Tymczasem Czesi i Słowacy zeszli na ląd
we francuskim porcie Boulogne,
w Lille podpisali kontrakt z Legią
Cudzoziemską, a kolejnym celem
ich podróży okazała się Algieria.
Honza Kubiš i Pepa Gabčík trzymali się razem już od czasu pobytu w Polsce, gdzie wstąpili do
czeskich oddziałów wojskowych
i przez jakiś czas stacjonowali
w obozie w Bronowicach Małych
pod Krakowem. Teraz mieli służyć
jako legioniści, lecz umowa czechosłowacko-francuska przewidywała
inne rozwiązania na wypadek wojny. We wrześniu zostali zwolnieni
z Legii Cudzoziemskiej i wrócili do
Francji, gdzie w szeregach Czeskiej
Armii Za Granicą walczyli z Niemcami. Następnie zostali ewakuowani do Anglii. W grudniu 1941
roku zrzucono ich na teren Protektoratu Czech i Moraw. 27 maja przeprowadzili udany zamach
na Reinharda Heydricha.
Miloš Doležal i ja pochylaliśmy się nad tablicą upamiętniającą udział Gombrowicza w południowoamerykańskim rejsie „Chrobrego” i myśleliśmy o ludzkim losie. Czy autor Ferdydurke
przeżyłby wojnę, gdyby pozostał w Polsce? A co działoby się z Kubišem i Gabčíkiem, gdyby Hitler
poprzestał, dajmy na to, na wcieleniu do Rzeszy jedynie Kraju Sudeckiego, a resztę Czechosłowacji
pozostawiłby w spokoju? Albo, gdyby 11 listopada 1923 roku, po nieudanym puczu monachijskim,
pani Hanfstaengl nie wytrąciła mu z ręki pistoletu i z piersi niedoszłego dyktatora (występującego
w piżamie, z przypiętymi na piersi dwoma Krzyżami Żelaznymi) krew buchnęłaby na jej małżeńskie łoże, na nowy dywan i dobrze wypastowany parkiet – czy wtedy Karel Čurda zostałby najsłynniejszym czeskim donosicielem? Nie, oczywiście nie. Nawet w najbardziej fantastycznych snach
nie przyśniłoby mu się wybrzeże Algierii, być może nigdy nie zobaczyłby portu w Marsylii, może
nawet – to też da się pomyśleć – nie stałby na brzegu morza, które miał najbliżej. I nigdy nie zapomniałby krzyku mew i szumu fal Bałtyku, bo żeby coś zapomnieć, trzeba to wpierw zapamiętać.
No, tak – lecz historia to nie ćwiczenie z wyobraźni. Historia jest zaledwie tym, co się wydarzyło,
a od czego nie ma ucieczki – i każdy jej uczestnik, jeśli zostanie postawiony wobec konieczności wyboru, dokonuje go tylko raz. Gombrowicz, Straszewicz, Kubiš, Gabčík, Čurda – postanowili płynąć.
Następnego dnia odbywał się w Gdyni uroczysty pogrzeb Józefa Unruga i jego żony Zofii.
Kiedy z portu w Gdyni wypływał rejsowy transatlantyk „Chrobry”, kontradmirał Józef Unrug był
dowódcą polskiej Floty, a miesiąc później objął stanowisko głównodowodzącego Obrony Wybrzeża.
Hel, dokąd w przededniu wojny przeniósł dowództwo marynarki, poddał się dopiero 2 października.
Teraz, po siedemdziesięciu dziewięciu latach, 2 października 2018 roku, admirał Józef Unrug
wracał do kraju. W 1939 wzięty do niewoli, sześć lat spędził w obozach jenieckich. Wielokrotnie
proponowano mu przejście na służbę III Rzeszy i dowódcze stanowiska w Kriegsmarine – ale ten
oficer o niemieckich korzeniach, będący Polakiem z wyboru, konsekwentnie odmawiał. Ze swoimi
rozmówcami porozumiewał się przez tłumacza, choć język niemiecki znał doskonale. Twierdził, że
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1 września wyrzucił go z pamięci.
Po wojnie przez pewien czas
mieszkał w Wielkiej Brytanii. Nie
przyjął emerytury, którą ofiarowywał mu rząd brytyjski – nie chciał
znaleźć się w lepszym położeniu
niż jego żołnierze. Wyjechał do Maroka, gdzie najął się do pracy jako
zwykły robotnik portowy. Od 1955
– miał wtedy siedemdziesiąt jeden
lat – mieszkał w Lailly-en-Val we Francji. Pracował tam jako kierowca ciężarówki i dostawca żywności. Umarł w roku 1973.
W dzień pogrzebu pogoda była nie najlepsza. Najpierw trochę padało, zrobiło się znacznie
chłodniej niż wczoraj. Staliśmy pod kościołem garnizonowym Marynarki Wojennej w Gdyni – czeski poeta Miloš Doležal i dwaj poeci polscy, Artur Nowaczewski i ja. Od czasu do czasu dyskretnie
przypatrywałem się Milošowi, dla którego tego rodzaju uroczystość była czymś zupełnie nowym.
Bardzo chciał tu być, rozumiał powagę sytuacji, wcześniej szczegółowo wypytywał o życiowe przypadki admirała. Do niego, który napisał biografię księdza Josefa Toufara, zamęczonego przez StB,
historia życia Józefa i Zofii Unrugów przemawiała językiem całkiem zrozumiałym. Nie dziwiła go
decyzja wyrażona w testamencie byłego dowódcy floty – nie być pochowanym w polskiej ziemi,
dopóki jego zamordowani przez komunistów podkomendni nie zostaną zrehabilitowani.
W kilku zdaniach próbowałem opowiedzieć Milošowi co
spotkało wysokich oficerów polskiej marynarki, których oskarżono
o zdradę, aresztowano, osądzono
i stracono. Propaganda nazwała to
spiskiem komandorów – ale żadnego spisku nie było. Po tym, jak
swoją obecnością w szeregach wojska uprawomocnili – wbrew swoim własnym intencjom – obecność
komunistów, stali się niepotrzebni. Od 1949 roku sowieci i ich polscy towarzysze „czyścili” armię
z „elementów niepewnych”, „klasowo obcych”, „burżuazyjnych” etc. Podobne procesy obejmowały
niemal każdą z dziedzin życia społeczne, politycznego, kulturalnego. Własną koncepcję periodyzacyjną dotyczącą pierwszych lat powojennych sformułował w epoce „Solidarności” jeden z najważniejszych funkcjonariuszy systemu, towarzysz Jakub Berman, przez pewien czas odpowiadający
w rządzie komunistycznym zarówno za „sprawy wewnętrzne”, jak i za kulturę. Wyróżnił on trzy
fazy – lata 1944–48, 1949–1953, 1954–56 – i scharakteryzował podstawowe działania, których celem było przejęcie pełnej kontroli nad państwem i społeczeństwem:
W pierwszym [okresie] mieliśmy jeszcze nieustabilizowaną sprawę, prowadziliśmy wojnę domową,
nie byliśmy uznawani i nie posiadaliśmy sankcji. […] [P]amiętam przemówienie Minca, bardzo
piękne. Z dużą szczerością mówił on o wszystkich kłopotach i trudnościach, o tym, jak się w tej
Polsce kotłowało, jak my próbowaliśmy przykręcić ten interes i wbrew wszelkim przeciwnościom
utrwalaliśmy jednak władzę ludową, na gorąco zdobywając kolejne pozycje. Przecież kiedy obejmowaliśmy władzę, wszyscy czekali na kolejną wiosnę i na... Andersa, który przyjedzie na białym
koniu i wszystko zmieni. […] [C]hodziło, naturalnie, […] o zbudowanie całkiem nowej Polski
w kształcie i strukturze, zupełnie niepodobnej do tej, jaka był kiedykolwiek w historii. O to szła
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walka. Polska przecież istniała tysiąc lat, przez ten tysiąc lat nagromadziło się w niej szereg pojęć,
kompleksów, poglądów, przeświadczeń i wiar. I nagle przychodzą nowi ludzie, wszystko jedno skąd
– stąd czy z Moskwy i przewracają kraj do góry nogami, by ukształtować go na zupełnie inną modłę. Przesuwają Polskę na zachodzie, cofają na wschodzie, zamiast jagiellońskiej tworzą piastowską,
zmieniając poprzednie kryteria ocen, kwestionują i krytykują dotychczasowe poglądy. Nie wiem
teraz, czy zawsze słusznie, czy niesłusznie, ale w końcu nie chodziło o racje, a o nurt rewolucyjny,
który z reguły łamie stare nawyki, stare racje, kształty, struktury i mity, bardzo niekiedy głęboko
tkwiące w mentalności – budując nowe. […] [P]rzecież to wymagało ogromnego, jak mówią Rosjanie, łamania, to była walka. Walka, która trwa jeszcze dziś, a ludzie wciąż nie rozumieją jej sensu.

Komuniści rozumieli wszystko – nawet sens procesów przypominających ten, w którym na
śmierć skazani zostali komandorowie, przed wojną podkomendni admirała Józefa Unruga. Zarzuty
sfabrykowano. Za sprawą tortur uzyskano ich potwierdzenie z ust samych podsądnych (poszczególne tury przesłuchania trwały nawet
dwadzieścia godzin – bywało, że
przesłuchiwani musieli wytrzymać
je na stojąco). Co prawda, odwołali
oni zeznania w trakcie procesu, na
sędziach nie zrobiło to jednak najmniejszego wrażenia – sentencję
wyroku napisał ktoś usytuowany
w hierarchii władzy znacznie wyżej
niż sędziowie.
Czechowi, któremu są szczegółowo znane losy proboszcza z Číhošti i Milady Horákovéj, nie trzeba tłumaczyć działania stalinowskiego aparatu represji. Wie on, że specyficzną „logikę” wydarzeń narzuca tu decyzja o aresztowaniu. Każdy, kogo system stalinowski oskarża z pobudek ideologicznych czy politycznych, jest
skazany, zanim zostaną mu przedstawione zarzuty. Za objaw łaski winien uważać sytuację, w której
sąd powstrzymuje się od zasądzenia najwyższego wymiaru kary. Komandorowie Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz i Zbigniew Przybyszewski nie zostali ułaskawieni.
Szczątki Milady Horákovéj – czytam o tym w czeskich źródłach – zostały poddane kremacji.
Prochy rozsypano na różnych cmentarzach, by ofiara sądowego morderstwa nie mogła być upamiętniana i czczona przez przeciwników systemu. Zwłoki polskich komandorów, zgładzonych
strzałem w tył głowy (metodą tą Rosjanie uśmiercili w Katyniu tysiące polskich oficerów), ciemną nocą przewiezioną na łąkę poza granicami warszawskiego cmentarza na Powązkach i – w najgłębszej tajemnicy – wrzucono do anonimowej dziury w ziemi. Ziemia została ubita, wyrosła na
niej trawa. W żadnej księdze cmentarnej, w żadnym oficjalnym dokumencie wytworzonym przez
prokuraturę, sąd czy służbę więzienną nie znalazła się najmniejsza wzmianka o miejscu pochówku.
Szczątki komandorów Mieszkowskiego i Przybyszewskiego odnaleziono dopiero w roku
2013, a zidentyfikowano dzięki szczegółowym badaniom DNA. Pogrzeb trzech wysokich oficerów (oprócz dwóch wspominanych także komandora Staniewicza) odbył się w Gdyni-Oksywiu
w grudniu 2017 roku.
Admirał Unrug miał spocząć na tym samym cmentarzu – razem ze swoimi oficerami. Dobiegała końca msza żałobna. Na mównicę wszedł wnuk zmarłego, Krzysztof Unrug. Przemówił
piękną polszczyzną, z wyraźnym francuskim akcentem. Wiele fragmentów tej mowy zapadało
w pamięć. Epizod z obozu jenieckiego, kiedy admirał odmówił posługiwania się językiem niemieckim, skwitował jego wnuk w następujący sposób: „Józef Unrug nie rozmawia ze złem”. I pytał:
„Dlaczego dzisiaj wraca? Dlaczego musieliśmy czekać siedemdziesiąt pięć lat?”. A potem perspektywa osobista połączyła się w tym przemówieniu z perspektywą zbiorową:
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Józef Unrug zmarł w wieku 88 lat. Miałem wtedy prawie 14 lat. Dla nas był to dziadzio. I to nam
wystarczyło. Dopiero na jego pogrzebie dotarło do mnie kim był. Stałem z moim bratem, Markiem,
przed trumną, patrząc na polskich marynarzy z całego świata. Już nie pierwszej młodości, udekorowanych licznymi odznaczeniami. Nigdy nie widziałem tak wielu mundurów i bander. Tak wielu
medali i kwiatów w małym kościele we Francji. Ale to co zrobiło na nas największe wrażenie, to
kontrast między elegancją i szlachetnością, tych oficerów marynarki, stojących na baczność, a łzami, które płynęły po ich twarzach.

Kiedy oficjalne uroczystości się zakończyły i żelazne barierki, ustawione dla bezpieczeństwa
VIP-ów uchylono, podeszliśmy we trzech do wspólnego grobowca Stanisława Mieszkowskiego,
Jerzy Staniewicz i Zbigniew Przybyszewski, od dziś także grobowca ich dowódcy, Józefa Unruga,
i pokłoniliśmy się tym dzielnym ludziom i ich udręczonym ciałom.
Z północy wiał wiatr, jakby morze nas wzywało, przeszliśmy więc przez środek kwatery najwyższych dowódców Marynarki Wojennej (po lewej sarkofagi komandorów, po prawej – admirała
i jego żony; z części centralnej, mającej kształt kadłuba okrętu, wstępuje się wprost się na nadbrzeżną
skarpę), by przez dłuższą chwilę w milczeniu wpatrywać się w granatowo-szarą płaszczyznę wody.

Głos mówcy na chwilę się załamał.
Mrugałem powiekami, ale nie zdołałem zapanować nad oczami. I właśnie wtedy spojrzałem
na Miloša Doležala, który rok wcześniej prowadził mnie do najważniejszych miejsc cmentarza
na praskich Ďablicach, który opowiedział mi o dziesiątkach tysięcy
nieodnalezionych i niezidentyfikowanych ciał, na człowieka, dzięki któremu dokonano ekshumacji
i identyfikacji szczątków Josefa Toufara. Po jego twarzy spływała braterska łza. Wiedziałem jednak, że
czeski przyjaciel płacze nie tylko ze
wzruszenia, jakie wywołały w nim
słowa admiralskiego wnuka. W tej
kropli, którą prędko wytarł chusteczką, była cząstka powstrzymywanego płaczu nad wszystkimi
Czechami i Słowakami, których w czasie wojny zabili ludzie Neuratha, Heydricha, Daluege’a i Fricka, a po wojnie ludzie Stalina, Gottwalda i innych sowieckich namiestników.
Tymczasem Krzysztof Unrug podjął przerwany wątek:
To właśnie w tym dniu, kiedy zobaczyłem hołd jego ludzi dla ich dowódcy, zrozumiałem, że los
Józefa Urunga nie należy wyłącznie do nas. Należy do polskiej Marynarki Wojennej, do historii
Niepodległej i jej przyszłości.

Następnie mówił o Zofii Unrug, która – jak żona każdego marynarza – dzieliła wybory męża
i dźwigała ich ciężar. Na koniec stwierdził, że nie wie, co „dziadzio” powiedziałby w tym dniu, lecz
wie, co by uczynił:
Pokornie skłoniłby się towarzyszom broni, skłoniłby się grobom tych oficerów, którzy pozostali
godni wobec haniebnych katów, skłoniłby się wszystkim wygnańcom pozbawionym ojczyzny, pozbawionym życia, ale nigdy honoru, uklęknąłby, aby włożyć ręce w swoją polską ziemię i zebrać
garść piasku na Półwyspie Helskim.

Przed wypowiedzeniem słów „aby włożyć ręce”, głos ponownie uwiązł mówcy w gardle.
A potem trumny ze szczątkami zostały wyniesione ze świątyni, ludzie wylewali się na plac
kościelny. Dołączyliśmy do pochodu i podobnie jak wszyscy, którzy tu dzisiaj przyszli, byliśmy po
trosze żałobnikami, po trosze weselnikami. Wędrowaliśmy ulicami Gdyni za lawetami, na których
złożono trumny przykryte biało-czerwonymi flagami. Szliśmy wciąż po górę – cmentarz wojskowy
ulokowany został niemal na samym szczycie wzniesienia, skąd rozciąga się widok na Zatokę Gdańską i na Półwysep Helski, bo zmarli marynarze powinni być twarzami zwróceni w stronę morza.
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PARMIGIANINO,
CZYLI ZASKAKUJĄCY
DIALOG SPOJRZEŃ
Trzy muzea, trzy dzieła, trzy spojrzenia.
Jeden wspólny mianownik – wyśmienity Parmigianino, a właściwie Girolamo Francesco
Maria Mazzola. Dzieła tego pochodzącego
z Parmy, skąd przydomek, włoskiego malarza, zobaczyłam po raz pierwszy w Dreźnie.
W tamtejszej Galerii Starych Mistrzów eksponowana jest jego „Madonna z różą”, datowana
na lata 1527-1531. To intrygujący obraz, bowiem powoduje pewną niespodziankę: Madonna przypomina tu bardziej damę dworu
niż Matkę Jezusa, jest niemal świecka. Ma
szczupłe palce, wydłużoną szyję i okazały
dekolt. Pojawia się zniekształcenie, odrzucenie idealnych proporcji, a także teatralizacja
w ułożeniu postaci i kotary, chętnie przez
artystę stosowanej również w innych dziełach, jak choćby w bodajże najsłynniejszej pracy artysty
- „Madonnie z długą szyją” ze zbiorów Uffizi we Florencji. Zaskakujące jest ukazanie samego Dzieciątka, które nie jest tu już niemowlęciem, lecz kilkuletnim chłopcem, i tylko czerwona bransoletka
na jego ręce zapowiada śmierć. Kula ziemska, na której mały Jezus ułożył dłoń, niekoniecznie jest
dlań zabawką - może symbolizować Kościół Powszechny, bo oto dzieło manierystyczne, w którym
pomysłowość, wyrafinowanie, chęć zaskoczenia odbiorcy o wytwornym smaku, owa sprezzatura - powściągliwa nonszalancja, jest celowa. Draperia sukni Maryi, układająca się niczym w stylu
mokrych szat, tworzy gęstą, rytmiczną, choć transparentną strukturę w przybrudzonym, gęsto tkanym kolorze. Wyciszona, chłodna tonacja barwna kontrastuje z wyostrzonym spojrzeniem Jezusa,
bacznie spoglądającego w kierunku odbiorcy, podczas gdy Maryja kieruje swój łagodny wzrok na
trzymaną przez Syna różę. W tym nietypowym sposobie ukazania postaci niektórzy badacze dopatrują się analogii z przedstawieniem motywu Wenus z Amorem, taki bowiem wizerunek mógł
być pierwotnym zamysłem artysty, który jednak, być może ze względu na papieża, bo to jemu artysta pragnął dzieło podarować, znacznie pod względem treści zmodyfikował.
Parmigianinem po śmierci ojca zaopiekowali się w Parmie wujowie Mazzoli, którzy również
zajmowali się malarstwem, jednak największe wrażenie na młodym artyście wywarł Rzym. Vasari wspominał, że twórca z Parmy studiował tam prócz dzieł antycznych zwłaszcza prace Michała
Anioła i Rafaela, których wpływy można dostrzec w wielu jego dziełach. Także w Wiecznym Mieście
mógł zaprezentować papieżowi Klemensowi VII wybitny, śmiały, a nawet nieco zuchwały, słynny
„Autoportret w wypukłym zwierciadle”, będący w posiadaniu między innymi kontrowersyjnego
Pietra Aretina i cesarza Rudolfa II, a obecnie znajdujący się w kolekcji Muzeum Historii Sztuki
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w Wiedniu. Namalowany na drewnie w kształcie tonda za pomocą lustra golibrody, przez niektórych nazywany kolokwialnie „pierwszym selfie w historii sztuki”, obraz zaskoczył papieża. Z kolei
w londyńskiej National Gallery prezentowana jest „Madonna z Dzieciątkiem, św. Janem Chrzcicielem i Hieronimem” (1526-27), obraz poprzedzony licznymi szkicami. Prace nad nim przerwało
brutalne Sacco di Roma, po którym twórca, podobnie jak wielu innych artystów, opuścił Wieczne
Miasto i udał się do Bolonii, gdzie na przełomie lat 20. i 30. XVI wieku namalował wspomnianą
„Madonnę z różą”. W londyńskim obrazie także pojawia się manierystyczne wydłużenie postaci,
kunsztowna deformacja, stonowany kolor oraz odwrócony wzrok Maryi, podczas gdy Dzieciątko
po raz kolejny spogląda prosto na widza, nieco frywolnie wysuwając do przodu nogę. Ręka św.
Jana jest nadmiernie długa, a wskazujący niebo palec jeszcze dłuższy, podobnie jak nienaturalnie
wydłużone palce Maryi i Dzieciątka, również
ukazanego jako kilkuletniego chłopca. W naszą stronę patrzy też umieszczony w dolnej
partii obrazu i klęczący w skomplikowanej
pozie św. Jan Chrzciciel, a dopiero na drugim
planie można dostrzec ukazanego w skrócie
św. Hieronima. To ciekawe, bo w XIX wieku obrazu nosił tytuł „Wizja św. Hieronima”.
Artyście w znakomity sposób udaje się tu
osiągnąć głębię przestrzeni, przeciwną wykadrowanej kompozycji „Madonny z różą”,
w obrazie zaakcentowane zostało ekspresyjne,
ale i symboliczne światło, którym otoczona
jest Maryja z Dzieciątkiem. Taki zestaw kolorów był nieprzypadkowym wyborem artysty,
który bynajmniej nie obawiał się stosowania
nasyconych kolorów i ekspresji – jako przykład warto tu wymienić choćby „Madonnę z Dzieciątkiem” z 1525 roku, znajdującą się w Galerii
Doria Pamphilj w Rzymie, wpisującą się w stylistykę malarstwa kolorystów weneckich, a także
wykazującą silne wpływy Correggia.
Właśnie owe spojrzenia, niemy dialog postaci, to ważny aspekt w kompozycjach Parmigianina, i to one wydają się najbardziej zagadkowe, a zarazem głęboko przez twórcę przemyślane.
W obrazie „Kupidyn rzeźbiący łuk” (1533/34) z Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, młodzieńczy
Kupidyn, stojący na książkach służących mu jako podnóżek, spogląda śmiało na widza. Wydaje
się, że za nic ma wiedzę, tradycję, naukę. Za nic ma klasyczne reguły – niczym sam artysta, który
nie chce podążać ścieżką wyznaczoną przez Rafaela Santi i innych mistrzów dojrzałego renesansu. Czyżby można było doszukać się tu kryptoportetu Parmigianina? To śmiała hipoteza, bo rysy
twarzy chłopca nie przypominają młodzieńca z „Autoportretu w wypukłym zwierciadle”, jednak
może nie o same rysy twarzy tu chodziło, a raczej o charakter postaci. Umieszczone za nim putta
charakteryzuje wyrazista mimika twarzy, przypominająca grymas, interesująca jest również sama
kompozycja – bohaterowie obrazu pokazani zostali nieco z boku, od tyłu, który to zabieg będzie
później chętnie stosował Caravaggio. Kokieteria, zabawa i tajemnicze spojrzenia, postacie o lśniących policzkach i różowobiałej, świetlistej skórze, gwałtownie odcinającej się od ciemnego tła.
Parmigianino był uczeniem Antoniego Allegri zwanego Corregio, jednak zauważyć można,
że jego dzieła różnią się od prac mistrza. Mniej tu miękkiego modelunku, świetlistego koloru, blasku i ciepła, za to więcej eleganckiego chłodu, wdzięku, a także zabawy z widzem – gry spojrzeń,
nietypowego wykadrowania scen czy skrętu ciał postaci w duchu figury serpentinaty. Stosował on
charakterystyczne dla rozwijającego się w XVI wieku manieryzmu środki wyrazu i język zrozumiały
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zwłaszcza dla elit, tworząc wyrafinowane, zawiłe, rebusowe zagadki ikonograficzne w kostiumie okraszonym osobliwym liryzmem.
Pomysłowość i zaskoczenie były zresztą myślą
przewodnią manierystów zarówno włoskich,
jak Giulio Romano, Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino czy wspomniany Correggio, ale
także pracującego na dworach cesarzy Maksymiliana i Rudolfa II w Wiedniu i w Pradze
Giuseppa Arcimbolda, Domenica Theotokopulusa zw. El Greco, greckiego malarza tworzącego w Hiszpanii, czy malarzy szkoły Fonteinebleau. Manierystyczne dzieła miały nas
zachwycać, zadziwiać, zaskakiwać, być pełne
fantazji, jednak wymagały zarazem erudycji
odbiorcy. W tym celu odwracano więc środek
ciężkości, wprowadzano elementy niezrozumiałe, łamano schematy, w brzydocie chciano widzieć
piękno, odchodzono od klasycznych proporcji w kierunku deformacji i celowej sztuczności form.
Takie właśnie osobliwe, niekonwencjonalne, ale i pełne wirtuozerii malarskiej są dzieła Parmigianina, z wysublimowaną twarzą Maryi, pełną godności i łagodności oraz uważnymi, wnikliwymi
spojrzeniami małego Jezusa, przed którego wzrokiem nie sposób przejść obojętnie.

Brzegiem
Zakłada
buty Stasia bierze kurtkę i telefon
Mama wdowa opłakująca
Rusza brzegiem
Pieśń tęsknoty w zawody z wiatrem się milczy
Płynny szmer
Obejmuje skronie
Druga mama pierwsze morze
Symbioza
Lek na zwątpienie
Tak
Działa
Że kiedy wraca i mówi
Panie Boże jakiś Ty wielki
To wszystko
Jest
Z dużej litery
Cień sosny w mokrym piasku
Słona woda
Milknący płomyk tamtego oddechu
I sopranowy saksofon my wszyscy
W palcach dobrych duchów
12 IV 2019
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PODSŁUCHANE
Słyszysz Gina w którym to było
W siedemdziesiątym
Szłaś do mnie od strony tamtego drzewa
Tak że kołysało całym nabrzeżem
W twoich ustach „Azzuro” brzmiało jak zaproszenie od bogini
Śmiałaś się bo kasjer chciał ci dać bilet gratis
Byleś spojrzała jeszcze raz na niego
Ja siedziałem tu gdzie teraz
Dumny i wjeziorowzięty
Tylko nie bolał mnie krzyż albo lepsze ławki robili
Donna Maserati wołałem
Spójrz jak płonie woda i Monte Tremezzo zasłania się
Ze wstydu chmurami
Popłynęliśmy
Tu było za drogo dla naszego szczęścia
Wróciliśmy do Griante
Które nas powitało sardynkami i ciabattą
Jakie tam było okno na Bellagio
Za ostatnie liry jakie amarone
Nie piliśmy lepszego
Pamiętasz nigdy nie mówiłaś mi Sandro
Tylko Maestro (który stworzył Venus
W naszym mieście) ale wtedy gdy firanki się rumieniły
O zachodzie ty byłaś maestrina
Śpiewała nam podłoga kanapa i Rosanna Fratello
Któż ją dzisiaj pamięta
O popatrz
I nie krzyw się jesteś ciągle Carissima która jeńców nie bierze
Contessa di Como
Ale dlaczego te tam prawie nagie
Człapią jak perszerony
Mówisz one nie wiedzą co to perszerony
Pokaż im Gina pokaż jak się płynie
Jak się płynie przez życie
Z Griante do Varenny
I z powrotem
22 II 2019
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BENO BENCZEW

TO NIE JA WYBRAŁAM TEMAT,
TO ROTMISTRZ PILECKI
WYBRAŁ MNIE...
CZYLI O KSIĄŻCE ANNY MANDRELI „DUCHOWOŚĆ
I CHARAKTER WITOLDA PILECKIEGO.
SYLWETKA OCHOTNIKA DO AUSCHWITZ”

„Almanach Prowincjonalny”: Jak to się stało, że zainteresowała się Pani postacią Witolda Pileckiego?
Anna Mandrela: O rotmistrzu Pileckim dowiedziałam się dosyć późno, bo około 4 lat temu.
Muszę się przyznać, że wcześniej nie interesowałam się historią, w szkole nie uczyliśmy się o tej
postaci, później zamieszkałam za granicą. W końcu przypadek sprawił, że zetknęłam się z tematem
i Pileckim, a może nie do końca przypadek? Pewnego razu korzystałam z uprzejmości znajomego
księdza, który podwoził mnie i słuchał wówczas w samochodzie audiobooka z Raportem z Auschwitz. Następnie tak się złożyło, że opracowywałam kilka biogramów dla pewnego poradnika
dla seniorów i wśród kilku postaci podziemia niepodległościowego znalazł się rtm. Pilecki, to była
tylko taka krótka notka biograficzna. Te suche fakty były już same w sobie fascynujące, Witold Pilecki (1901-1948) polski żołnierz, rotmistrz kawalerii okazał się postacią bohaterską i skromną.
Był uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku
i współorganizował podziemne działania Tajnej Armii Polskiej, która została wcielona w 1941
do Związku Walki Zbrojnej. Dobrowolnie udał się do Auschwitz w 1940 roku, by wesprzeć konspirację w obozie. No i raport, a właściwie raporty Pileckiego to napisane po jego ucieczce z KL
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Auschwitz relacje, które stały się jednocześnie dokumentami, podsumowaniem
działalności polskiego ruchu oporu w Auschwitz i obok raportów Karskiego
są pierwszym na świecie źródłem na temat Holokaustu, jakże cennym opisem
naocznego świadka. Po zakończeniu wojny nie poddał się, w końcu aresztowany
przez komunistów został skazany przez nich na karę śmierci i zapomnienie. Ten
życiorys intrygował. Kim był człowiek, który dokonał tego wszystkiego. Uważam,
że aby w pełni zrozumieć historię rotmistrza Pileckiego, trzeba zwrócić uwagę
na cechy jego charakteru oraz na wartości, które motywowały go do działania.
Przede wszystkim warto zadać pytanie: czy bohaterstwo tego żołnierza byłoby
możliwe bez katolickiej wiary?
AP: Stąd pomysł na takie ujęcie biografii rotmistrza?
AM: Tak. Zwróciłam uwagę, że wiele osób wokół mnie pod wpływem postaci Witolda Pileckiego sięgnęło po książkę Tomasza à Kempisa "O naśladowaniu Chrystusa". Wówczas pomyślałam, że napiszę krótki artykuł o pobożności
i cechach charakteru tego niezwykłego człowieka. Ostatecznie tekst ukazał się
w czasopiśmie "Zawsze Wierni", jednak trzeba było dokonać skrótu, a uważałam,
że poruszam ważne kwestie, na które inni badacze nie zwracali należytej uwagi. Szybko pojawił się pomysł, zwłaszcza że materiałów przybywało, na książkę.
Muszę przyznać, że było to spontaniczne, a informacje jakby same "przychodziły
do mnie", a to ktoś ze znajomych powiedział, że ma kontakt z synem rotmistrza,
Andrzejem Pileckim oraz jego córką Zofią. Udało mi się także skontaktować z dr.
Krzysztofem Trackim [autor książki "Młodość Witolda Pileckiego”, Warszawa
2014], który był na tyle wspaniałomyślny, że udostępnił mi prywatne listy, które
Witold Pilecki pisał do panny Kazimiery Daczówny. Po miesiącu, po przeczytaniu wszystkiego, co na temat Pileckiego napisano, znajomy z IPN zachęcił mnie
do sięgnięcia po dokumenty z archiwów komunistycznych służb, które mogłyby wzbogacić naszą wiedzę. Kwerendę pogłębiłam jeszcze o zasób archiwalny
muzeum Auschwitz. Następnie wyjechałam do Londynu, gdzie poszerzyłam
badania o materiały emigracyjne i tam właśnie udało się odkryć kolejne cenne
dokumenty. Myślę, że Boża Opatrzność wspierała mnie w tej pracy.
Pomyślałam, że ukażę postać Pileckiego pod kątem psychologicznym, bo
historycy od tego stronią, a od strony faktograficznej i zdarzeniowej wszystko
zostało już chyba napisane. Tak mi się wydawało na początku, jednak nieodkrytych materiałów jest tyle, że obecnie piszę kolejną książkę, o historii ostatnich
trzech lat życia Rotmistrza.
AP: Jakie nowe ustalenia znajdziemy w książce?
AM: Przede wszystkim umieszczam w książce niepublikowane dotąd teksty
rtm. Pileckiego, takie jak krótki wstęp do ,,Raportu z Auschwitz”, który rotmistrz
napisał w 1946 r. Jednak bez wątpienia największym odkryciem był materiał
znaleziony w Studium Polski Podziemnej, dokument który rtm. Pilecki przekazał gen. Pełczyńskiemu w 1945 r. Witold Pilecki opisał w nim historię swoich
awansów wojskowych. Okazuje się, że już w 1938 r. awansował pod pseudonimem do stopnia kapitana. Było to prawdopodobnie związane z działalnością
wywiadowczą, a gen. Pełczyński był wtedy szefem ,,Dwójki”. Pomimo, że był
już kapitanem, rtm. Pilecki wyruszył na wojnę 1939 r. jako podporucznik. Gdy
za swoją misję w ,,piekle” Witold Pilecki został awansowany do stopnia rotmi-

Anna Mandrela
rok temu obroniła doktorat w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie z dr Krzysztofem Trackim badała materiały
Urzędu Bezpieczeństwa poświęcone Witoldowi
Pileckiemu. Była inicjatorką wydania i popularyzacji„Odezwy do działaczy młodzieżowych”.
Prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży
przybliżające życie i historię rotmistrza Witolda
Pileckiego. Autorka książek „Kościół katolicki
wobec buddyzmu” oraz „Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin”.

strza, napisał: ,,Wreszcie więc siebie dopędziłem.
Wszystko jest w porządku. Przed wojną 39 r. nie
pracowałem na korzyść mego nazwiska”. Stopień
rotmistrza jest bowiem równy stopniowi kapitana.
Okazuje się więc, że za niezwykle trudną misję
w obozie koncentracyjnym, Witold Pilecki otrzymał
stopień wojskowy, który i tak już posiadał. Nigdy
się nie żalił z tego powodu, co wskazuje na jego
skromność, pokorę i dyskrecję. O jego skromności
niech też świadczy fakt, że do Powstania Warszawskiego poszedł jako zwykły żołnierz, szeregowy.
AP: Skąd w książce forma "Witold", która
odnosi się do bohatera publikacji? Czy to aby nie
nazbyt poufała forma?
AM: Z pewnością poufałość nie była moim
celem. Używam tej formy przede wszystkim po to,
aby uniknąć powtórzeń w tekście, stąd zamiennie
używam sformułowań: Witold Pilecki, rtm. Pilecki, Rotmistrz, Witold. Poza tym w odróżnieniu
od innych książek, ja nie opisuję naszego bohatera
jedynie jako żołnierza lub jako postać historyczną.
Starałam się dotrzeć do tego, jakim był człowiekiem,
jaki był jego charakter. W tym celu korzystałam
z relacji jego przyjaciół, którzy znali go właśnie
jako ,,Witolda”. Tym pseudonimem posługiwał się
w konspiracji i w ten sposób najchętniej się podpisywał.
Poza tym moja książka nie jest ułożona chronologicznie, okazuje się, że już przed wojną Pilecki posiadał stopień kapitana, zaś pośmiertnie został awansowany do stopnia pułkownika. Pojawia
się więc problem jak powinniśmy go tytułować? Pan Andrzej Pilecki stanowczo sprzeciwił się używania w odniesieniu do jego ojca stopnia pułkownika. Nie dlatego, by na ten stopień nie zasłużył,
ale dlatego, że już przed tym pośmiertnym awansem Pilecki znany był jako rotmistrz. Zarówno
,,Rotmistrz” jak i ,,Witold” to określenia , które na stałe przylgnęły do tej postaci.
AP: Witold Pilecki pracował w Sądzie Okręgowym w Wilnie, tu w roku 1926 zetknął się ze
sprawą dotyczącą prostytutek. Jak się dowiadujemy z Pani książki na tyle go to zainteresowało, że
poprosił sędziego o przydzielanie tego typu spraw. Jak to właściwie było?
AM: Rzeczywiście Witold Pilecki zajmował się w sądzie innymi sprawami. Zaintrygowało
go dlaczego kobiety wybierają tak niemoralny i niszczący zawód. Historię tę znamy z listów do
Kazimiery Daczówny, która była sympatią rtm. Pileckiego. Pisał, że chciał poznać psychologię tych
niewiast. Oddajmy na chwilę głos młodemu pracownikowi sądu:
„…przez trzynaście dni zbadałem dwadzieścia osiem tych nocnych urzędniczek, dwie właścicielki „dobroczynnych” zakładów i szereg agentów, i lekarza policji obyczajowej. Badałem różne
typy przeważnie na treść: co skłoniło je do takiego życia? I jak się czują teraz? Przeważnie były
to niewiasty wyzute ze wszystkiego, co święte, z jakiegokolwiek obowiązku względem bliźniego
i społeczeństwa, a które znając psychologię mężczyzn umieją grać na nerwach jak pianistka na
fortepianie. Były jednak i takie, co nie miały jeszcze 18 lat (dwie). Dziewięć było od 18 do 21 lat,
reszta starsze. (...) Wywnioskowałem, że w wielkiej mierze mężczyźni są winni, że niewiasty na tę
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drogę zeszły, jednak przede wszystkim same kobiety były słabe i głupie, że nie mogły i nie umiały
pomyśleć o przyszłości. (...) Doprowadzona do szczerości każda z tych kobiet przyznaje się, że jej
życie jest okropne".
Sprawy te skłaniają autora „Raportu...” do rozważań na temat grzechu, celu naszego życia.
Człowiek nie jest tylko zwierzęciem, powinien wyjść poza swoje popędy. Myślę, że obserwacje
te doprowadziły Pileckiego do stanowczej krytyki bezrefleksyjnego stylu życia, przyszły bohater
był zdecydowanie zwolennikiem tradycyjnego modelu rodziny, krytykował upadek moralny, jaki
obserwował w swoim najbliższym otoczeniu. Bolało go również, że jego sympatia Kazimiera Daczówna, nie chciała zdecydować się na poważny związek.
AP: Jakie archiwalia znajdziemy w książce?
AM: Książka składa się z dwóch części, w tej drugiej znajdziemy teksty najczęściej jeszcze
niewydane. Starałam się wypełnić pewną lukę przywołując teksty nieznane lub nieobecne. A to
dzięki nim mamy szansę spojrzeć na tą wielką postać również z innej perspektywy. Przede wszystkim umieszczam niepublikowane dotąd teksty rtm. Pileckiego, takie jak krótki wstęp do ,,Raportu
z Auschwitz”, który rtm. Pilecki napisał w 1946 r. Do najważniejszych zaliczam „Odezwę do działaczy młodzieżowych”, chociaż sama „Odezwa...” była wydana i kolportowana podczas ostatniego
Marszu Niepodległości w Warszawie, to nadal jest zbyt mało znana, jest już teraz dostępna online
w formacie pdf na stronie Marszu Niepodległości.
„Odezwa...” znajduje się w aktach Marii Szelągowskiej, jednak dopiero analiza akt Wacławy
Wolańskiej, która wykonywała zdjęcia dla grupy rtm. Pileckiego, pozwala dowiedzieć się więcej
o tym dokumencie. Kwestia czy Pilecki faktycznie ją napisał pozostaje otwarta. Rozmawiałam z siostrzeńcem rtm. Pileckiego i on uważa, że autorami mogły być nawet dwie, trzy osoby, może też miał
tu swój udział ks. Czajkowski, z którym „Witold” się spotykał, może również Makary Sieradzki.
Co ciekawe w akcie oskarżenia znajdziemy
wskazanie na Tadeusza Płużańskiego, co
moim zdaniem jest mało prawdopodobne.
Narzeczona Płużańskiego Stanisława Skłodowska zeznała, że „Odezwę...” otrzymała
bezpośrednio od rtm. Pileckiego. Odnoszę
silne wrażenie, że niektóre fragmenty były
jednak pisane przez Witolda Pileckiego.
Mamy do dyspozycji list z 1946 roku do
Marii Szelągowskiej i właśnie w nim znajdują się zdania o bardzo podobnej konstrukcji,
jak w „Odezwie...”. Warto zwrócić uwagę, że
„Odezwa...” porusza kwestie wychowania
człowieka, wielkiej roli religii, mówi o pracy
nad charakterem, o tym żeby wychowywać
kolejne pokolenia w duchu patriotyzmu.
Zwraca się uwagę na to, że komunizm prowadzi do zmiany człowieka i przyczynia się do psucia
edukacji. Tekst wraz z innymi zdjęciami wykonanymi przez Wolańską został zamknięty w kopercie,
a oficer UB, Eugeniusz Chimczak, stwierdził że jest to tekst ,,skierowany przeciwko Polsce demokratycznej i szkalujący ten ustrój”. Pomimo że „Odezwa...” ma jedynie charakter ideowy.
AP: Jakie materiały udało się zebrać w kontekście pobożności „Ochotnika do Auschwitz”?
AM: Na uwagę zasługuje fragment książki opisujący nawrócenie jednego z pracowników
więzienia mokotowskiego. Dostarczał on m.in. pożywienie więźniom i dzięki obserwowaniu
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modlitwy i zachowania rtm. Pileckiego nastąpiła w nim
przemiana. Opowiedział o tym synowi Andrzejowi Pileckiemi, który podzielił się tą historią z kolei ze mną.
Podobno na ścianie celi rotmistrz miał napisać zdanie
z książki „O naśladowaniu Chrystusa” - „Starałem się
żyć tak, aby w godzinie śmierci móc się raczej cieszyć
niż lękać”. W jego myślach nieustannie powraca temat
śmierci i kruchości życia. Myślę, że Witold Pilecki był
świadomy, że w każdej chwili może umrzeć.
W listach do Daczówny mamy też relację o jego
pieszej pielgrzymce z Lidy do podwileńskiej Kalwarii.
Witold Pilecki napisał: „Co do intencji, o którą pytasz,
to nie uważam za właściwe pertraktować z P. Bogiem
w kupiecki sposób, to znaczy: «Ja dla Ciebie Boziu pójdę
do Kalwarii, a Ty mnie za to daj to i tamto». Lecz wprost
uważam, że tych kilka dni i trochę zmęczenia przyniesionych w ofierze jest bardzo małą cząstką wdzięczności
za wszystko, co od Boga mam. Za słońce, kwiaty, lasy,
za przyjemne i przykre, które znosząc staję się lepszym
i najwięcej za to zrozumienie właśnie tego, że i przyjemność i zmartwienie w gruncie rzeczy jest dobre, a nie tak,
jak tylko niektórzy z musu powtarzają, że «za wszystko trzeba dziękować Bogu», ja to robię z przekonania”.
Jeden z rozdziałów książki jest poświęcony księżom
w życiu rtm. Pileckiego. Najściślejsze kontakty utrzymywał z ks. Antonim Czajkowskim żołnierzem ZWZ-AK, kapelanem zgrupowania "Chrobry II",
którego poznał podczas Powstania Warszawskiego i poźniej regularnie spotykał się z nim w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy warszawskim pl. Zbawiciela
modlił się przy ołtarzu św. Ekspedyta, patrona żołnierzy. Sądzę, że był osobą skrytą i wiele rzeczy
pozostawiał tylko dla siebie, a jego pobożność nie rzucała się w oczy, ani nie narzucała innym. Nie
był osobą pokroju płk Łukasza Cieplickiego, o którym wiemy, że codziennie brał udział w mszy
świętej i chodził z grubym mszałem pod pachą. Również w „Raportach...” są fragmenty świadczące
o tym, jak ważny był dla niego dostęp w obozie do Komunii świętej i nabożeństw. Istotna jest też
informacja o przekazaniu, na jednym z ostatnich widzeń z żoną, zalecenia by koniecznie kupiła
książkę Tomasza á Kempis „O naśladowaniu Chrystusa” i żeby codziennie czytała dzieciom jej
fragmenty, „…to ci da siłę (…) bardzo sobie cenię tę książeczkę i przez cały czas ją czytam”– powiedział jej wówczas.
Wielokrotnie znajdował się w sytuacjach, w których musiał zrezygnować z własnych celów
i marzeń. Przypomnę, że ze względów finansowych oraz rodzinnych porzucił studia na Akademii Sztuk Pięknych. Zajął się podupadającym majątkiem w Sukurczach. Praca nad zaniedbanym
przez lata dworkiem stała się kolejną okazją do pracy nad własnym charakterem, tak o tym pisał
do swojej sympatii: „Nie przyjechałem tu na odpoczynek, lecz skończyć tę pracę wewnętrzną,
która trwa już kilka lat".

które grupa Witolda Pileckiego wysyłała za granicę oraz staram się przybliżyć okoliczności jego
aresztowania, a także dokładnie opisać jego działalność od 1945 aż do aresztowania i skazania go
przez komunistów na karę śmierci w 1948 r. Pieniądze na wydanie książki zbieramy na portalu
zrzutka.pl. Będę Państwu wdzięczna za wsparcie tych badań: zrzutka.pl/dlabohatera
AP: W imieniu Redakcji dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
Fotografie pochodzą z książki Anny Mandreli "Duchowość i charakter
Witolda Pileckiego. Sylwetka ochotnika do Auschwitz".

AP: Już przygotowuje Pani nową książkę...
AM: Tak, w przygotowaniu jest kolejna książka ,,Kto zdradził Witolda Pileckiego? Oraz inne
wątki z ostatnich lat życia Rotmistrza”. W tej publikacji znajdą się między innymi wszystkie materiały, które nie znalazły się w książce, o której rozmawiamy. W nowej przedstawię m.in. dokumenty,
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BOLESŁAW STACHOW

METAFORA
W FOTOGRAFII
Literatura a głównie poezja celuje w metaforycznym przedstawianiu świata. W fotografii połączenie tematycznie odległych zdjęć inspiruje powstanie w umyśle człowieka nowego metaforycznego, przenośnego znaczenia. Sąsiedztwo zdjęć powoduje częściowe lub całkowite przeniesienie
znaczenia jednego obrazu na drugi. Powstają nowe, wypadkowe wartości znaczeniowe, wartości
obrazowo - werbalne, które są wynikiem konfrontacji obrazów lub obrazów i tekstów.
Tymi tekstami najczęściej są tytuły prac. Sugerują one sposób odczytania przesłania zawartego w określonej fotografii.
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BEATA GOLACIK

OLIWIA I PODRÓŻE

W książce dziadka, mniej więcej w połowie, wetknięta była pomiędzy strony kartka ze starego
kalendarza. Coś ważnego zostało zaznaczone, pomyślała Oliwia i zaczęła czytać, ale nie znalazła
niczego istotnego w tym miejscu. Nie było tam również żadnych podkreśleń, żadnych zapisków
na marginesie. Zastanawiające. To nie dawało Oliwii spokoju. Tam przecież musi coś być. To nie
mogło być przypadkowe zaznaczenie strony, na której skończyło się czytać. Pamiętała przecież, że
dziadek znał tę książkę niemal na pamięć i prawdopodobnie nie musiał zaznaczać, gdzie skończył
czytanie, bo prawdopodobnie nigdy czytania nie kończył. Zastanawiające. Godziny upływały Oliwii na poszukiwaniu znaku. Archimedes czekał na „eurekę” w wannie. Oliwia poszła do kuchni
pozmywać naczynia po kolacji.
A jeżeli znakiem jest brak znaku? Może szukam nie tam, gdzie trzeba? Wróciła do książki,
wyjęła zakładkę – i nic! I nic, co ludzkie nie było jej obce. Postanowiła zatem poddać się zwątpieniu, odpuścić poszukiwania, odejść. Wtedy, jak to zwykle w bajkach bywa, wydarzyło się coś
nieoczekiwanego.
Oliwia nieoczekiwanie spojrzała na kartkę z kalendarza, którą ciągle jeszcze trzymała w ręku.
Nieoczekiwanie zainteresowała się tym, co było na jej odwrocie, nieoczekiwanie przeczytała motto
dnia przeznaczone na czwartek 29. sierpnia nieoczekiwanie nie wiadomo, którego roku, zapisane
pogrubioną czcionką u dołu kartki. Zdanie Arthura Schnizlera: „Owszem, można sobie wybierać
drogę, ale nie ludzi, których się spotka”. To było to. Literatura, tak jak życie, jest drogą.
Ostatnia podróż Oliwii była wyprawą z kuchni do pokoju. Pozornie samotną. O wszystkich
dotychczasowych podróżach można było powiedzieć, jako coś pewnego tylko to, że zaczynały się
i kończyły. Wszystkie jej poszukiwania – podobnie. A nawet życie – każde życie jak każda podróż
– zaczynało się kiedyś i kiedyś kończyło. A jednak był w tym jakiś nieoczekiwany sens, jak nieoczekiwany człowiek – spotkany po drodze.
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Od Wielkiego Poniedziałku do Niedzieli
Zmartwychwstania

Wielki Tydzień roku 2019 został ujęty w dramatyczną klamrę.
Wielki Poniedziałek zakończył się wielką katastrofą. W ogniu stanęła wspaniała gotycka
świątynia paryska.
W pogodny poranek Niedzieli Zmartwychwstania wybuchy bomb w kościołach na Sri Lance
zabiły ponad dwustu chrześcijan.
Czy rozumiemy te znaki?

Więzy niepojęte działają w Kościele
– treny Kornelii Czogalik

Jakże niesprawiedliwe są oficjalne i urzędowe hierarchie literackie. Oto w podraciborskich
Babicach ukazał się tomik wierszy1, który ze względu na swoją poetycką wartość powinien zostać
zauważony przez najważniejsze periodyki literackie. Tak się jednak nie stało. W skromnej książeczce, wydanej własnym sumptem przez znakomitą polonistkę i teologa (nie przechodzi mi przez
klawiaturę feministyczna forma – teolożka), dr Kornelię Czogalik, pomieszczone zostały wiersze
podejmujące uniwersalny temat dramatycznego zderzenia człowieka z bezwzględnością i okrucieństwem śmierci. Osobą mówiącą w wierszach jest nauczycielka, której przyszło zmierzyć się
z bolesnym, niedoznanym przez trzydzieści lat pracy w szkole, doświadczeniem śmierci dwóch
uczennic, Karoliny i Wiktorii. Kornelia Czogalik, która skromnie podkreśla, że nie jest poetką, dokładnie poinformowała w słowie wstępnym o dramatycznych okolicznościach powstania książki,
wyznając m.in., że
W ciągu 30 lat pracy nauczycielskiej nie umarł mi żaden uczeń. Nigdy nie musiałam uczestniczyć
w pogrzebie młodej osoby, która kilka dni lub miesięcy wcześniej siedziała w ławce i dyskutowała
o zbrodniach Balladyny lub w wesołym towarzystwie przygotowywała kolejny program szkolnego
kabaretu. A potem nagle między listopadem 2016 a grudniem 2017, grom za gromem, oba z idealnie jasnego nieba.

Miejsca to tom, będący poetyckim zapisem lekcji poświęconych Trenom Jana Kochanowskiego, realizowanych w perspektywie śmierci uczennic:
1

132

Kornelia Czogalik, Miejsca, Babice 2018.

Kiedy umarła Karolina, mieliśmy z jej klasą zaczynać analizę Trenów Jana Kochanowskiego. Uczniowie zdecydowali, żeby nie zmieniać tych planów. Szliśmy przez żałobę po śladach osieroconego
ojca z Czarnolasu.

Książka Kornelii Czogalik skonstruowana została jako niezwykły dialog z Janem z Czarnolasu. Miejsca podobnie jak Treny są cyklem poetyckim zawierającym dziewiętnaście wierszy (dodać
trzeba, że autorka niezwykle precyzyjnie wprowadziła do swojego tomu różne konstrukcje stroficzne i miary wersyfikacyjne – to także upodabnia współczesny tomik do Trenów). Każdy z nich
poprzedzony jest mottem zaczerpniętym z arcydzieła Kochanowskiego. Zabieg ten sprawia, że
słowa staropolskiego twórcy wchodzą w swoistą korespondencję z refleksją współczesnej poetki:
z jednej strony pomagają wyrazić ból przeżywany przez osieroconą przez uczennice nauczycielkę, ale z drugiej, umieszczone w nowym kontekście, otrzymują zaskakującą często interpretację.
Przeżywana w duchu katolickim żałoba po śmierci nastoletnich uczennic sprawia, że przywoływane Treny zostały poddane …chrystianizacji. Nieobecność bowiem odwołań do męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest bolesnym, krzyczącym brakiem tego renesansowego arcydzieła. Każda lektura Trenów nasuwa pytanie: dlaczego katolicki poeta nie odniósł swych przeżyć
po śmierci córeczki do teologii Krzyża Świętego? Dlaczego nie szukał pocieszenia w Chrystusie?
Kornelia Czogalik uzupełniła ten dojmujący brak. Nasyciła Treny Obecnością Tego, Który
nadaje Sens wszystkim naszym radościom, smutkom, cierpieniom. Przykładem może być wiersz
Trzydziesty dzień (chodzi o tradycyjną mszę świętą sprawowaną w trzydziesty dzień po śmierci),
w którym przytoczone w motcie słowa babci Urszulki z Trenu XIX („Twórcę wszech rzeczy widziem w jego majestacie, / Czego wy, w ciele będąc, próżno upatrzacie”) zostały zderzone z rzeczywistością Eucharystii, będącej przecież doznaniem raju już teraz, w doczesności. Oto fragment
tego przejmującego utworu:
[…]
Zebrali się znajomi,
Krewni, przyjaciele,
By za wieczność Wiktorii
Ofiarę sprawować
Wedle reguł świętej
Zbawczej ekonomii.
Więzy niepojęte
Działają w Kościele,
Krzyżują się wektory,
Mocą płoną słowa.
[…]
Jednak to nie zmarli
Otaczają ołtarz.
To nie chleb umarłych
Schodzi do nas z nieba,
By nas życiem karmić –
Z rąk co raz na zawsze
Śmierci nas wydarły
I czynią nas teraz
Jednym płatkiem Chleba.
Bo jeżeli da się Obecności doznać
Tych, których śmiertelne
Nie dostrzegą oczy,
To właśnie w tym czasie,
Gdy Ofiara zbożna
Granice niezmierne
Pozwala przekroczyć.
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Pani Kornelio, dziękuję Pani za słowa Mocy, Prawdy i Nadziei, za słowa niosące prawdziwą
konsolację.

Testament panny L.

Nie jestem w stanie policzyć, ile razy sięgałem po powieść Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni (1900), aby wydobyć z niej m.in. fragment, zawierający głębokie rozważania na temat relacji między nauczycielem i uczniem. Na pewno czyniłem to bardzo często, nie tylko z powodów
„służbowych” (w ramach lekcyjnych egzegez klasycznej szkolnej lektury), ale również „prywatnie”,
aby przypominać sobie, czym jest powołanie nauczyciela, na czym polega jego misja. Fragment,
który mam na myśli, umieszczony został przez Żeromskiego w rozdziale zatytułowanym Zwierzenia, będącym wyimkiem z dziennika prowadzonego przez ważną bohaterkę powieści – Joasię
Podborską, (prawie) narzeczoną dra Tomasza Judyma, odtrąconą przez niego w finałowej, symbolicznej scenie. Dla Joasi, młodej nauczycielki, wzorem stała się kostyczna, niezbyt miła w obejściu
„panna L.”. Zrozumienie siły heroizmu tej osoby nastąpiło w czasie jej pogrzebu. Uczennica, odprowadzająca do grobu swą nauczycielkę, uświadamia sobie, że z tej śmierci płynie zobowiązanie
dla niej, dla Joasi, która postanawia naśladować „pannę L.”.

Myślę, że warto zaproponować częstą lekturę tego ustępu Ludzi bezdomnych dzisiejszym nauczycielkom i nauczycielom jako rodzaj memento.
Zatem – proponuję.
Bez wykrzyknika.

Słodka krew

Dwa wstrząsające teksty mistyczne odnoszące się do Krwi Zbawiciela, szczególnie do jednego z Jej przymiotów, o którym Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana mówi w tej inwokacji:
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych.
Pierwszy to epigramatyczny wiersz pochodzący z najnowszego tomu poezji Barbary Gruszki-Zych Basiu wróciłem (2018)
***
krzyż przydrożny odnowiony złoty
jak cukierek w papierku
ale słodycz męki nie smakuje
jak żaden ziemski cukier

26 listopada.
Cicho, cichutko umarła panna L. W niczyim sercu zapewne nie zostawiła uczucia głębokiego żalu.
Kochano ją, jeżeli tak można powiedzieć, przez obowiązek. Mój Boże, a nieraz najgorsze osoby, gdy
umierają, budzą żal żywy i szczery. Któż może być poczytywany za wzór nie tylko człowieka, ale za
wzór ucznia Chrystusowego, jeśli nie ona, ta matka-panna? To była nie tylko istota duchem czysta,
ale przedziwnie czysta ciałem, jeden z posłańców bożych, co na wzór Jego „trzciny chwiejącej się nie
złamie i lnu kurzącego się nie przygasi”, jak mówi święty Mateusz. Całe życie spędziła w nauczycielstwie jakby w jakimś zakonie. Może i ona miała wady ukryte, może w tajemnicy przed bystrzejszym
okiem popełniała jakie grzechy, o których nikt nie wie, ale po handlarsku ważąc jej życie, owo życie
ośmieszonej starej nauczycielki, nie znajduję w nim występku. Praca, głucha praca — praca-instynkt,
praca-namiętność, praca-idea, ułożona systematycznie jak teoremat geometrii. Życie rozłożone na
lata i kwartały szkolne, a z jego rozkoszy czerpanie tylko owoców rodzinnej kultury. Nie widziałam
nikogo, kto by się tak radował istotnym „weselem wielkim”, kiedy zjawiały się w literaturze piękne
dzieła, jak Potop albo Faraon. Ona doprawdy czuła się szczęśliwą, że żyje w tym samym czasie, kiedy
tworzy Sienkiewicz, a portret tego pisarza miała w swej izdebce opleciony bluszczem.
W wielu sądach nie mogłam się zgodzić ze zmarłą, a raczej nie potakiwałam jej w głębi serca, gdy
to mówiła. Bo kiedy indziej!… Nie mogła zrozumieć pewnych nowych sił świata. Żyła w dawnym
zakonie, który przez „Macht” Bismarcka nogami zdeptany został. Jakimże sposobem przystosowała
owe dawne prawa do nowego życia? Zrobiła to prosto, jak nie można prościej. Oto entuzjazm zaklęła w pracę, wtłoczyła go wewnątrz swoich obowiązków. Było to trudne, z pewnością trudne, takie
skroplenie uniesienia. Trzeba było powoli, w ciągu całego szeregu lat wytwarzać system, murowany
system. Tak uczyć gramatyki, stylistyki, uczyć pisania, jak to czyniła panna L., już nikt nie potrafi.
W tej nauce pedanckiej, prawie dokuczliwej, zajadłej, był właśnie entuzjazm.
U trumny panny L. postanowiłam sobie naśladować ją. Nie przedrzeźniać, ale właśnie naśladować.
Jej życie było tak wysoce kulturalne, że z naszej strony byłaby to ośla głupota, gdybyśmy mieli zaniedbać stosowania tych doskonałych wzorów. [… ] A więc: 1) tłamsić w sobie upadki, osłabienia,
czułości, a głównie, głównie, głównie wzdychający smutek; 2) ciągle podniecać wytrwałość i kształtować wolę; 3) układać z premedytacją i krytyką plan zajęć; 4) ściśle wykonywać, co się po rozwadze
zdecyduje, choćby kije z nieba leciały. To w szczególności. A w ogóle: zachowywać czystość duszy
i nie dawać do siebie przystępu niczemu podłemu. Wprost nie dawać przystępu. Jeżeli bierze na
się formę kuszącą jako nowoczesność, nowotność, uderzać łajdactwo w piersi całą mocą ducha.2

ile razy go widzisz
przypomina o tym słodka krew
z przygryzionych warg szepczących – Jezu

Autorką drugiego jest święta Teresa od Jezusa, najsławniejsza mistyczka hiszpańska. Opisując
w Sprawozdaniach duchowych doświadczenie duchowe, które miało miejsce w Niedzielę Palmową
roku 1572, przedstawiła niezwykły stan, polegający na tym, że po przyjęciu Komunii św. … nie
umiała przełknąć Hostii:
Trzymając Go jeszcze w ustach, gdy po chwili nieco przyszłam do siebie, miałam to uczucie, że usta
moje pełne są krwi i twarz moja i ja cała zlana krwią, ciepłą jeszcze, jak gdyby dopiero co wypłynęła z ran Zbawiciela. Uczułam z tego słodkość niewypowiedzianą, a Pan rzekł do mnie: «Córko,
chcę, byś doznała na sobie błogich skutków Krwi mojej i nigdy nie wątpiła o moim miłosierdziu».3

Jakże ważne w katolickiej duchowości jest doświadczenie cielesności Chrystusa. Bóg objawił
się nam poprzez swoje Ciało i swoją Krew.
Cud eucharystycznej Obecności Boga wśród nas trwa nieustannie w każdej godzinie i minucie naszego życia.
I będzie trwać aż po kres czasu, kiedy „Chrystus powróci”.

Poezja to miłowanie

Najnowsza książka Wojciecha Kassa4, będąca wnikliwym studium o naturze poezji, może
być odczytywana jako zbiór zasad, którymi powinien kierować się poeta, by nie stać się „wierszorobem”. Jedną z najważniejszych norm jest kierowanie się miłością. Brak miłości do bliźniego jest
rodzajem zdrady, wykluczającej z kręgu prawdziwych poetów. W eseju Ekstaza i rzemiosło (o paradoksie związywania się z tradycją) znajdujemy np. taki wspaniały fragment:
W przypowiastce Co to jest poezja Krzysztof Rutkowski, na marginesie rozważania o losie Artura
Rimbauda, zapisał zdanie: „Powiedzmy sobie – poezja to miłowanie”. Jeśli nie weźmiesz sobie do
serca tego przykazania – ty, sięgający właśnie po pióro, aby skreślić sarkastyczny wers, a następnie
drugi – nienawistny i trzeci – cuchnący siarką, czwarty – nihilizujący i piaty – głaszczący twoje –
ach, jakie biedne ego, a przy tym jakże spotworniałe, aż wreszcie szósty, który zaczyna gnić – no
3

2
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S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Wrocław 1987 BN I 254.
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Cyt. za ks. M. Chmielewski, Chrystus w doświadczeniu duchowym św. Teresy od Jezusa, www.karmel.pl/chrystus-w-doswiadczeniu-duchowym-teresy-od-jezusa/5/
W. Kass, Tak. Trzy eseje o poezji, Gdynia 2018.
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więc, jeśli nie zapamiętasz tego zdania, to sczeźniesz, pogrążony w glątwach swoich chorych ambicji,
poniżony własną goryczą, z czarną żółcią na ustach.

ładu hierarchicznego dla całych dziejów Ojczyzny. W ramach tej metropolii znalazły się w roku
tysięcznym: Kraków, Wrocław i Kołobrzeg jako biskupstwa zespolone jedną organizacją kościelną.

Wersy wiersza są jak łódeczki. Po co wodować łódeczki, które natychmiast toną?

Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, musimy widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt. I musimy słyszeć mowę praojców, w której zaczęły być przepowiadane „wielkie dzieła
Boże” (Dz 2,11).

Pielgrzymka

Za kilkanaście dni przypadnie czterdziesta rocznicy wydarzenia zaiste epokowego. 2 czerwca
Roku Pańskiego 1979 na ziemi polskiej po raz pierwszy w dziejach stanął Namiestnik Chrystusa
na ziemi, w osobie naszego rodaka, Karola Wojtyły, który 16 października 1978 został wybrany następcą św. Piotra i przyjął imię Jana Pawła. Święty Papież przekazał nam wówczas, w tych gorących
czerwcowych dniach, tak wiele głębokich treści i arcyważnych prawd, że wielkim uchybieniem
z naszej strony, przedstawicieli pokolenia, które otrzymało łaskę życia w dobie pontyfikatu św. Jana
Pawła II, jest niesięganie do bogactwa tego nauczania. Homilie i przemówienia Papieża-Polaka
zostały odłożone na półki, gdzie pokrywa je kurz. Jedyną instytucją, która konsekwentnie, niemal
codziennie, przypomina papieskie mowy, jest Radio Maryja. I chwała mu za to.
3 czerwca 1979 r. Jan Paweł II odprawił Mszę Św. na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, w trakcie
której wygłosił profetyczną homilię, podejmującą sprawę naszych korzeni i wierności narodu wobec zobowiązań chrzcielnych z 966 roku. Święty Papież mówił między innymi:
Oto znowu nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, a my znajdujemy się równocześnie duchem w jerozolimskim wieczerniku - i równocześnie jesteśmy obecni tutaj: w tym wieczerniku naszego polskiego
milenium, gdzie przemawia do nas z jednaką zawsze mocą tajemnicza data tego początku, od której
liczymy historię Ojczyzny i Kościoła zarazem w dziejach Ojczyzny. Historię Polski zawsze wiernej.
Oto w dniu Pięćdziesiątnicy w wieczerniku jerozolimskim dopełnia się obietnica przypieczętowana krwią Odkupiciela na Kalwarii: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Kościół ostatecznie rodzi się
z mocy tych słów. Rodzi się z mocy tego tchnienia.
Przygotowany przez całe życie Chrystusa rodzi się definitywnie, przychodzi na świat jak dziecko,
wówczas gdy apostołowie otrzymują od Chrystusa Dar Pięćdziesiątnicy - gdy przejmują od Niego
Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła, który poprzez wszystkie
pokolenia ma wprowadzać ludzi: ludzkość - ludy i narody - do jedności Ciała, Mistycznego Ciała
Jezusa Chrystusa. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek i trwanie tej tajemnicy. Trwanie bowiem jest stałym powracaniem do początku.
I oto słyszymy, jak w wieczerniku jerozolimskim napełnieni Duchem Świętym apostołowie „zaczęli
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4). Języki obce stały się swoimi,
stały się własnymi, dzięki tajemniczej sprawczości Ducha Świętego, który „wieje tam, gdzie chce”
(J 3,8) i odnawia „oblicze ziemi” (Ps 104,30).
I chociaż autor Dziejów Apostolskich nie wylicza wśród języków, którymi wówczas zaczęli przemawiać apostołowie, naszego języka - nadejdzie czas, gdy następcy apostołów z wieczernika zaczną
przemawiać również językiem naszych praojców i głosić Ewangelię ludowi, który w tym języku
tylko może ją zrozumieć i przyjąć.
Znamienne są nazwy tych piastowskich grodów, w których dokonało się owo historyczne przeniesienie Ducha, a zarazem zapalenie znicza Ewangelii na ziemi naszych praojców. Wraz z tym język
apostołów odezwał się po raz pierwszy jakby w nowym przekładzie, w naszym brzmieniu, które
zrozumiał lud żyjący nad Wartą i Wisłą i które my do dziś rozumiemy.
Grody zaś, z którymi związały się początki wiary na ziemi Polan, naszych praojców - to Poznań, gdzie
od najdawniejszych czasów, bo już dwa lata po chrzcie Mieszka osiadł biskup - oraz Gniezno, gdzie
w roku tysięcznym dokonał się wielki akt o charakterze kościelno-państwowym. Oto przy relikwiach
św. Wojciecha spotkali się wysłannicy papieża Sylwestra II z Rzymu z cesarzem rzymskim Ottonem
III i pierwszym królem polskim (wówczas jeszcze tylko księciem) Bolesławem Chrobrym, synem
i następcą Mieszka, ustanawiając pierwszą polską metropolię, a przez to samo kładąc podwaliny
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Tutaj też Kościół w Polsce w roku 1966 rozpoczął swoje dziękczynne Te Deum na tysiąclecie chrztu,
w którym miałem szczęście brać udział jako ówczesny metropolita krakowski. Pozwólcie, że dzisiaj
- jako pierwszy z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności papież z rodu Polaków - wyśpiewam
raz jeszcze z wami to milenijne Te Deum. Niezbadane i przedziwne są wyroki Boże, kreślą drogi
prowadzące od Sylwestra II do Jana Pawła II na tym miejscu.

List Benedykta

Benedykt XVI, emerytowany papież, którego akt abdykacji, dokonany w 2013 roku, do dzisiaj
budzi niedowierzanie i smutek, zabrał niespodziewanie głos w sprawie kryzysu Kościoła, zwłaszcza
w kontekście afer pedofilskich. Ogłoszony 11 kwietnia bieżącego roku na łamach niemieckiego
czasopisma „Klerusblatt” tekst pt. „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego” posiada, jak
zawsze u Josepha Ratzingera, niezwykłą teologiczną głębię. Papież-emeryt przedstawił wnikliwą
diagnozę kryzysu Kościoła, upatrując jego źródeł w kontrkulturowej rewolucji 1968 roku. To wtedy
powstała fala „dyktatury relatywizmu”, to wtedy hedonistyczno-libertyńskie postawy stały się obowiązującym i modnym wzorcem, również, niestety, w środowiskach kościelnych w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Benedykt XVI pisze o tych szokujących faktach bez znieczulenia,
przypominając tym, którzy dzisiaj najgłośniej krzyczą o „zbrodniach kleru”, że bezkrytycznie przyjęli model rozpasania moralnego, narzucony przez szeroko rozumiany postmodernizm i New Age.
Długo przygotowywany i trwający proces rozpadu chrześcijańskiej koncepcji moralności – jak
próbowałem pokazać – doświadczył w latach 60-ych radykalności, jakiej nigdy wcześniej nie było.
Ten rozpad moralnego autorytetu nauczycielskiego Kościoła siłą rzeczy musiał mieć wpływ na
jego różne przestrzenie życiowe. W kontekście spotkania przewodniczących konferencji biskupów
z całego świata z papieżem Franciszkiem, kwestia życia kapłańskiego jest szczególnie interesująca,
podobnie jak kwestia seminariów. Problem przygotowania do posługi kapłańskiej w seminariach
wiąże się w rzeczywistości z szerokim załamaniem się dotychczasowej formy tego przygotowania.
W różnych seminariach powstały kluby homoseksualne, które działały mniej lub bardziej otwarcie
i znacząco zmieniły klimat w seminariach. W seminarium w południowych Niemczech mieszkali
razem kandydaci do kapłaństwa i kandydaci do świeckiej posługi referenta duszpasterstw. W czasie
wspólnych posiłków seminarzyści przebywali razem z żonatymi referentami duszpasterstw, którym
niekiedy towarzyszyła żona i dziecko, a czasami ich dziewczyny. Klimat w seminarium nie mógł
pomóc w przygotowaniu do posługi kapłańskiej. Stolica Apostolska wiedziała o takich problemach,
nie będąc o nich informowana szczegółowo. Pierwszym krokiem było zorganizowanie wizytacji
apostolskiej w seminariach w Stanach Zjednoczonych.
Ponieważ po Soborze Watykańskim II zmieniły się również kryteria wyboru i mianowania biskupów, stosunek biskupów do ich seminariów również był różny. Jako kryterium mianowania
nowych biskupów była teraz przede wszystkim ich „koncyliarność”, którą oczywiście można było
rozumieć na różne sposoby. W rzeczywistości w wielu częściach Kościoła usposobienie soborowe rozumiano jako postawę krytyczną lub negatywną wobec obowiązującej do tej pory tradycji,
którą teraz należało zastąpić nowym, radykalnie otwartym stosunkiem do świata. Pewien biskup,
który wcześniej był rektorem seminarium, zorganizował dla seminarzystów pokaz filmów pornograficznych, rzekomo z zamiarem uodpornienia ich na zachowania sprzeczne z wiarą. Byli – nie
tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki – pojedynczy biskupi, którzy całkowicie odrzucili katolicką tradycję i dążyli do rozwinięcia w swoich diecezjach pewnego rodzaju nowej, nowoczesnej
„katolickości”. Być może warto zauważyć, że w niemałej liczbie seminariów studenci przyłapani na
czytaniu moich książek uważani byli za niezdatnych do kapłaństwa. Moje książki były ukrywane
jako zła literatura i czytane po kryjomu.
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Wizytacja, która potem nastąpiła, nie przyniosła żadnych nowych spostrzeżeń, gdyż najwidoczniej
różne siły połączyły się, by ukryć prawdziwą sytuację. Zarządzono drugą wizytację, która przyniosła
znacznie więcej informacji, ale pozostała na ogół bez konsekwencji. Niemniej jednak od lat 70. XX
wieku sytuacja w seminariach ogólnie poprawiła się. A jednak nastąpiło tylko sporadyczne umocnienie powołań kapłańskich, ponieważ ogólna sytuacja uległa zmianie.5

przed odjazdem
pytasz co zabrać ze sobą
Missale Romanum wydanie polskie
z tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego trzeciego
i Brewiarz rzymski z sześćdziesiątego pierwszego
te dwie książki

Niech mowa wasza będzie…..

Modne stało się w ostatnim czasie zarzucanie sobie przez uczestników debaty publicznej używania tzw.„mowy nienawiści” (hejtu). To bardzo nieostre pojęcie stosowane bywa nader często jako
pretekst do ograniczania wolności wypowiedzi. Każdą, nawet najłagodniejszą, krytykę nazywa się
hejtem i w ten sposób knebluje się adwersarza, oskarżając go o popełnienie ciężkiego przestępstwa.
Czy to znaczy, że nie ma w przestrzeni publicznej
słów raniących, nienawistnych, zawierających fałszywe oskarżenia? Oczywiście, że jest ich, niestety,
wiele. Jednak walka z tzw. mową nienawiści musi
polegać, podobnie jak zmagania z każdym grzechem (och, jaki niemodny wyraz!), na odwoływaniu się w codziennym życiu do chrześcijańskiego
przykazania miłości Boga i bliźniego.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją
mocą i całym swoim umysłem.

w nich jest wszystko
jeszcze De imitatione Christi
tak
De imitatione koniecznie w przekładzie
Anny Kamieńskiej ze wstępem księdza Jana
a zresztą wystarczy O naśladowaniu
Chrystus tam
Jest

A bliźniego swego jak siebie samego. (Mt 22,
37-39)

To uniwersalne przykazanie genialnie przekładali na język codziennych relacji interpersonalnych
autorzy dawnych modlitewników adresowanych
do prostych ludzi.
Przykładem może być jedna z grup wskazówek „porządku życia chrześcijańskiego”, umieszczonego w pierwszym wydaniu (oczywiście również
w następnych) najpopularniejszego modlitewnika
na Górnym Śląsku. Po raz pierwszy Droga do nieba autorstwa ks. Ludwika Skowronka ukazała się
w 1903 roku i wyszła spod pras drukarskich sławnej
oficyny Reinharda Meyera, działającej w Raciborzu.
Wskazówki te odnoszą się do podstawowych
reguł współżycia społecznego. Warto je sobie często
przypominać, zwłaszcza w kontekście owej „mowy nienawiści”.
Bądź uprzejmy w obejściu z innymi. Nie ubliżaj nikomu. […] Hamuj swój język, mów prawdę. Nie
słuchaj i nie powtarzaj nigdy dwuznacznych, uszczypliwych, gorszących słów, obmów, przekleństw
i bluźnierstw. Unikaj w ogóle wszelkich sposobności do grzechu.6

Jakże piękniej i szczęśliwiej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy na co dzień starali się usilnie
te proste wskazania wprowadzać w czyn.
Czy jeszcze to potrafimy?

5
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Cytat za portalem Fronda.pl

6

Cytat za Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2018 (wydanie 69!), s. 28-29.
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH
NIE BUJAM

DWA POCIĄGI
Ateny machają mi jeszcze na pożegnanie bielą Akropolu… Ale wcale nie czuję, że się z nimi
rozstałam. Bo odwiedziny tego miasta przedłużają się w nieskończoność. Nie przez przypadek wybrali je sobie na mieszkanie bogowie. Zostały po nich wznoszące się na wzgórzu mieszkania, gdzie
białe koronki z marmuru falują na wietrze jak firanki zawieszone w starożytności.
Wchodzi się do nich po schodach Propylejów, a potem poraża wielkością wzniesiony przez
Peryklesa Partenon. Nieco niżej przyciąga wzrok zbudowany w porządku jońskim Erechtejon
z zachowanymi postaciami kariatyd o nieziemskiej karnacji przywodzącej na myśl kredę i śnieg.
Stoją dzielnie z dostojnie uniesionymi głowami i ramionami, których nie widać, ale przecież podtrzymują ciężar cięższy niż piórko – wspomnienie dawnej świetności tego miejsca kultu. Turystów
fascynują zachowane szczątki dawnej świetności Greków, którzy wznieśli te doskonale wyważone
architektonicznie budowle. Ale dziś to jednak miejsca puste – bez bogów. Zastąpił ich mieszkający
w nizinach Bóg żywy. Człowiek, który narodził się stajni bez zasłon w oknach i czystej bieli podłóg.
Rozciągające się pod Akropolem miasto poraża wielkością i szczypiącą w oczy bielą murów
budowli widocznych aż po horyzont. Biel zabudowań jest tak dojmująca, że patrzącemu wydaje
się, iż to miasto tak czyste, że chodzącemu po nim pyłek nie może wpaść do oka.
Kiedy schodzi się w dół okazuje się, że jednak jest inaczej. W dzielnicach graniczących z centrum nie da się przejść, nie ocierając o bezdomnych, zaniedbanych, złych i wystraszonych. Widać,
że niektórzy mieszkają pod gołym, zimnym o tej porze roku, niebem. Inni wychodzą z dziur, żeby
żebrać albo ustawiać się w kolejkach do instytucji charytatywnych. Podobni do tych, których spotkałam w Rzymie, kiedy razem z jałmużnikiem papieskim kard. Konradem Krajewskim rozdawałam
żywność pod Stazione Termini. Bo biedni są ci sami pod każdą szerokością geograficzną i pewnie
będą wśród nas aż do końca świata.
Patrząc na rozsiadających się w knajpkach, dobrze ubranych turystów, szukających w Atenach inspiracji do życia, a może w śladach dawnej świetności Grecji odpowiedzi na pytanie czym
jest piękno, pomyślałam ilu z nich bywa bezdomnymi? Bo dziś, gdy Europa zapomniała nie tylko
o dawnych bóstwach, ale i o Bogu, pojawiło się wielu nowych bezdomnych. Nie wiedzą na kim się
oprzeć, do jakich ksiąg przyłożyć oko i głowę, do Kogo przytulić swoje serce.
Słyszę świst maszynowozu jadącego naprzeciwko pociągu. Myślę, że dziś podróż i związana
z nią bezdomność, stały się wyznacznikami naszego życia. W zawrotnym tempie przesiadamy się
z pociągu do pociągu, zaglądając do kolejnych miast jak do sąsiednich pokojów. Maszynista pociągu, którym jadę, też odpowiada odjeżdżającemu koledze gwizdem, tyle, że cieńszym i wyższym.
Dwa tony – cieńszy i wyższy i niższy i mocny, jak dwa światy, w których nieustannie się mijamy.
Bezdomni z posiadającymi dach nad głową, zdrowi z chorymi, mieszkający w Atenach z mieszkającymi w Czeladzi, zakochani z zimnymi jak lód…
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JACEK MOLĘDA
MADE IN POLAND

O POETÓW
STRATEGIACH
PRZETRWANIA
Zżera mnie zazdrość. Co jakiś czas dostaję zaproszenia na wernisaże fotograficzne albo malarskie. „Wernisaż” brzmi bardzo szlachetnie, nobliwie, dodaje splendoru zwykłej wystawie. Różni
się od niej tym, czym pączek zwykły od tego z lukrem, w końcu samo słowo „wernisaż” oznacza po
prostu pociągnięcie lakierem. Wiadomo liczy się połysk, zwykły glanc, musi być glamour – przecież chcemy chadzać, bywać, miewać potrzeby wyższe. Zawsze wydawało mi się, że to słowo było
na początku, a ludzie – jak zwykle swoje – najchętniej wybierają obraz. Historię ludzkości można
spokojnie wyznaczyć po łuku, od piktogramu do Instagrama, czyli nie linearnie, a cyklicznie. Co
z tego, że ciąg sensownie poukładanych liter dawno zastąpił prymitywne naskalne malowidła – obraz
znów rządzi – wystarczy zajrzeć do Internetu czy instytucji kulturalnych w dowolnym miejscu.
Słowu pisanemu, a poezji w szczególności, wiedzie się znacznie gorzej. Poeci przystosowują
się, bo cierpienie to część ich natury. Na początku poezja miała się całkiem, całkiem. Była przekazywana ustnie, z pokolenia na pokolenie, biesiady poetyckie trwały godzinami a wszyscy obecni
w skupieniu słuchali do końca, żeby zapamiętać kim są i gdzie są i nie zapomnieć kim byli i skąd
przybyli ich przodkowie, bowiem szereg naskalnych rysunków nie był zwyczajnie w stanie tej wiedzy przekazać ani tak barwnie, ani szczegółowo. W pomroce dziejów kryją się niewątpliwie jakże
inne, ale z pewnością najlepsze czasy dla poezji, choć już wtedy na wieczorki poetyckie chodzili
niestety jedynie współplemieńcy i rodzina.
A jak wygląda to dziś? Niedobrze, a radzić sobie trzeba. Strategie przetrwania poety są różne.
Osobiście polecałbym każdą z osobna.
Najlepszą formą przetrwalnikową są podręczniki szkolne – zapewniają darmowy druk, przymusowego czytelnika i jedynie słuszną interpretację, na którą co prawda autor nie ma już wpływu,
chyba że wciąż należy do elitarnego grona poetów żyjących.
Dobrze czasem wykreować się na poetę „ze światu”. Trzeba tylko powtarzać, że przyjechało
się z wielkiego miasta i łaskawie przeczytać parę strof, skromnie po trzykroć podkreślając, że oto
przechodzą one do kanonu literatury. Słuchacze poczują się szczególnie wybrani i z pewnością
w mig pojmą nadzwyczajność chwili. Wystarczy potem tę wyjątkową chwilę już tylko różnych
miasteczkach powtarzać – niech trwa! Na koniec należy się udać w rodzinne strony, powiedzieć,
że wróciło się „ze światu” i raz jeszcze przeczytać uprzednio rzeczony wiersz. Wielkość murowana.
Jeśli natomiast pozbawionym jest się charyzmy albo i tupetu, a przy tym małomiasteczkowym,
to też nic straconego, wystarczy że wielki będzie temat! Kto przy zdrowych zmysłach ośmieli się
podważać ważkość dzieła wpisanego w wielowiekowy dyskurs, traktującego o tym co dla historii
narodu i jego kultury najważniejsze, rezygnującego z egoistycznego, zatopionego w codzienności
„ja” na rzecz tego, co ponadczasowe i wspólne?
Można wtedy albo piać z zachwytu, albo polemizować z poetą, ale tak zwyczajnie przejść
obok – nie sposób!
Znacznie gorzej, kiedy jest się poetą szufladowym. Naiwnością jest wtedy liczyć na to, że jakiś
pociotek, odziedziczywszy po nas biurko, szufladę otworzy, rękopis krytykowi zaniesie, tenże zachwy-
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cony wydawcy poleci, który z kolei zgłosi
tom do jakiejś prestiżowej nagrody, a na
koniec, ze łzami w oczach, wspomniany
daleki, ale roztropny krewny w naszym
imieniu nagrodę tę odbierze. Prędzej już
zrobi zdjęcie plastikowego worka na papier i nowego, lepszego biurka z którejś
ze skandynawskich sieciówek. Co innego, gdyby nasz spadkobierca odnalazł
w szufladzie fotografie – dokupiłby wtedy
ramki w kolorze paneli i na białej wygipsowanej ścianie pięknie stare zdjęcia
wyeksponował.
Sposobów przetrwania poety jest co
niemiara – mamy buntowników z wyboru, czy chociażby piszących księży czy
nauczycieli, ale większość parających się
poezją zdaje się należeć, niezależnie od
kategorii dotychczas wymienionych, do
poetów gromadnych. Zrzeszają się w grupy i związki, pilnują terminów konkursów i przede wszystkim siebie nawzajem.
Po kres twórczości pokornie uczestniczą
w warsztatach, programowo nie stosują imiesłowów i interpunkcji i przede
wszystkim wierzą, że pisania można się
nauczyć, a potem umiejętność tę regularnie trenować. Rzekomo sprzyja temu
konsekwentna i bezlitośnie twórcza krytyka ze strony innych poetów na regularnych spotkaniach. Ostatecznym sprawdzianem są konkursy, najlepiej w formie
poetyckich slamów, bo przecież wiersz
jest bezbronny, więc prawdziwy poeta,
jak rasowy raper, powinien go trochę
akustycznie i ruchowo wspomóc.
Takie czasy. Wiem, bo sam stosowałem lub stosuję wszystkie wymienione
strategie przetrwania. Autorzy w przerażeniu zapominają, że tekst jest po to, żeby, jak mawia pewien mądry krytyk i poeta, czytelnik się nad nim pochylił. A kiedy już to zrobi, to zobaczy o wiele
więcej niż na obrazie czy fotografii. One zamykają przestrzeń, słowo natomiast raczej ją otwiera.
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MAREK RAPNICKI
ZNAD GÓRNEJ PÓŁKI

BASIU CHCIAŁEM POWIEDZIEĆ
…Że to dobra książka. Tak to jest z poezją - czyta się godzinę, myśli się miesiąc. Bo wiersz – taki wiersz – daje się odkryć (o błogosławiona wieloznaczności
języka polskiego!) bez trudności, wchodzi w nasze pragnienie i ładu i niezwykłości bez specjalnych utrudnień, ale potem zaczyna swoją mrówczą pracę w naszej pamięci, przykleja się jak ślad dotknięcia albo pocałunku, wywołuje kolejne
skojarzenia, mnoży tropy interpretacji. W swojej bezbronności i ulotności trwa!
Niczym posłaniec z przejmującą nowiną. A jakaż to nowina?
Miłość, oczywiście. Miłość, czyli obecność oraz zawsze niezasłużony czyściec, czyli jej brak. Ta skarga się właśnie nie „miota”, jak w przedwojennym tangu,
tylko w cichości tli się i skrzy od czułych reminiscencji, dziecięcego zdumienia i tęsknoty,
nawet do zwykłej, najzwyklejszej ulicy, żeby iść/ po niej z tobą nie pytając gdzie i po co byleby razem
nawet/ bez trzymania się za ręce (…) (…ulica na zdjęciu). Te słowa są bezwstydne, takich wyznań
się już nie używa. Żeby tak się przyznawać do uczucia, toż to jakieś herezje rodem z pamiętnika…
poetki! Bohaterka, a raczej bohaterowie tych okruchów odgrywają scenariusz znany od tysięcy lat,
odwieczny rytuał powrotów i rozstań, i w jakiś sposób są przewidywalni jak żółwie wracające do
morza, jak życie samo. Ale jednocześnie są śmiertelnie poważni, bo każdy nowy dzień jest debiutem,
w tej podróży po spełnienie, pokój, wreszcie gorzką konstatację, że przeżyta chwila to już przeszłość.
Ale na razie jest „tu i teraz”, w knajpce nad brzegiem miasta (*** każdy szczegół pamiętasz…),
w której nie było gdzie się spieszyć czas i tak przyspiesza kiedy nam dobrze (***pamiętasz na tamtej
stacji…). On i ona są w bezustannej podróży (pogoni?) jakby przeczuwali, że dopóki poruszają
się, zdążają w tym samym kierunku na spotkanie losu, sen na jawie trwa. Więc to wszystko trzeba przeżyć i – zapamiętać. Słowo „pamięć” jest kluczowe dla świadomości, co nam się naprawdę
przydarzyło. I dlaczego tak krótko. Ale jeszcze na razie wszystko przed nami
co za spokój znów razem
nie ważne co mówisz
ten sam stolik i widok za oknem (…)
***(co za spokój…)
I snuje się przez wiele stron ta piosenka o dojmującej bliskości i wiem dlaczego przypominają
mi się filmy z lat 70. z Romy Schneider: „Okruchy życia” Claude’a Sautet, „Stara strzelba” Roberta
Enrico. I tu i tam, to co było, równoważy, a nawet zastępuje braki teraźniejszości. Bo swoim pokrętnym zwyczajem czai się już przeznaczenie jakby tam w górze ktoś obudził ptaki/ żeby rozpaczały
nad tym co na dole (*** gdy oni odpłynęli…).
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I można z tych scenek intymnego życia zawartych w wierszach wysnuć przypuszczenie, że
powrót najbliższych – mężczyzny, Ojca, cioci Gabi, ukochanego wnuczka – odbywa się, bo tylko
tak się może odbyć, w słowie, w wersach, które portretują nasz los. I że autorka niejako, niczym
demiurg ,władna jest wywołać i wymodlić ten powrót. Bo kocha, współ-czuje, tęskni. Można nawet chwilami pomyśleć, że poetka „świata nie widzi” poza tymi ukochanymi istotami. Ale gdzieś
po połowie książki - zapowiada to wiersz z San Giovanni Rotondo - narracja ciemnieje, nabiera
Rembrandtowskiego światłocienia i dramaturgii. Wchodzimy w krąg wtajemniczonych, obdarzonych łaską wiary. Pojawia się On, Ten Najważniejszy, jedyny, którego przyjście warunkuje wszystko
pozostałe. Zbawiciel. Ale snucie refleksji metafizycznych wcale nie odbiera wersom sensualizmu,
przynajmniej u Barbary Gruszki-Zych. Wiersze religijne o iście iberyjskiej żarliwości niosą przemożną cielesność Bóstwa. Nie wymieniony z imienia Jezus Chrystus jest coraz bliżej i ona wie,
że żaden mężczyzna nie pachniał tak mocno/mirrą kadzidłem i złotem (***budzę się…). A jeśli
tak to znaczy, że śmierć jest bliżej, a to znaczy, że bliżej jest zmartwychwstanie. Tylko kilka spraw
trzeba jeszcze poprawić, zweryfikować. Życie w perspektywie nadrzędnego celu i niezbywalnych
powinności…
***
patrzę sobie przez ramię
ile tą ręką zapisałam stron z próżnymi pochwałami
kiedy trzeba było chwalić Tego
którego pieśnią pochwalną jesteśmy
Tomik „Basiu wróciłem” podobnie jak poprzednie książki ukazuje lapidarność metody twórczej, jaką stosuje poetka z Czeladzi. Dzięki temu poszczególne wiersze brzmią niczym aforyzmy,
z których nie da się wyjąć ani jednego słowa. Ich cytowanie sprowadza się do przepisania całości:
***
Boże
jeżeli jeszcze jedno ciało
włożysz do tej walizki
nie będzie już jej miał kto nieść
Koniec, kropka! Popłoch i rozpacz z powodu odchodzenia najbliższych ujęty w wyrafinowaną
skargę. Przecież to ta książka jest ową walizką, gdzie po ukochanym tacie od ośmiu lat/ trwa minuta
ciszy (*** garnitury w których…). Pisać to dźwigać ogromny, ponadludzki ciężar.
Paradoks, może nawet pozorna niekonsekwencja liryki Barbary Gruszki polega na równoległości prymatu wiary, ufności w Bożą moc i jednoczesnej niezgody na ułomności naszego-tu-bytowania. To bardzo ludzkie. To poetyckie. Lekarstwo? Świętych obcowanie. Rozmowa z umarłymi. (…) Nie wstydzić się że tęskni za ich słabym głosem (*** kilka miesięcy w ciszy…). Lekarstwo
dobre dla duszy okazuje się też zbawienne dla jakości wierszy, w których chodzi o wszystko, chociaż
chwilami przyjmują kształt pamiętnika małej, zdumionej pięknem i dramatem świata Basi. Ostatni
w książce wiersz zaczyna się od słów „nie chciałam ci tego mówić/ ale”. Tak mówi świadoma roli
poetka, bo niesie nadzieję, że słowo ułoży jej oraz czytelnikowi życie, pogodzi przeszłość z przyszłością. „Nie chciała”, lecz powiedziała. I całe szczęście!
Barbara Gruszka-Zych, Basiu wróciłem, „Śląsk” Sp. z o.o.
Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2018

145

FUNDAMENT
Książka jest… mięsista. A to za sprawą jakości papieru, przypominającego
pożółkłą, nie pierwszej młodości bibułę. Opuszki kochają taką fakturę. I dobrze,
bo książka jest o miłości do świata i brzeg morza na okładce zapowiada pieśń
amatora, znaczy zakochanego po uszy! Żadnych wielkich liter, ani znaków interpunkcji. Jak w Altamirze, jak na freskach trecenta. Bez podpórek i ozdobników.
Ale za to na żywca i w pierwszej osobie. Nie wszystko da się odczytać, ale to co
się da, wywołuje poczucie wzajemności.
(…)
zamiast stanąć w kolejce poszedłem
na plażę
stąd świat cały
stąd światło i świt
i ta postać co żyje
w swoim własnym słońcu
niezależna od tego
co niczego nie stworzył
i od tego co patrzy
niech jej błogosławi początek
bez końca
niech jej myje stopy mój cień
Tak się otwiera ten tom, „chwilą stworzenia”. Jest lekko, powietrznie, nośnie, tak jakby słowa
stawały się światem, w zastępstwie świata, który z każdą sekundą odchodzi i jedyne, co można
uczynić, to zatrzymać „to”, co (…) trwać (…) nie może dłużej niż dwie/ chwile z których jedna już
dawno za nami (łatwa przepowiednia). I tak przez dziewięćdziesiąt stron. Jarosław Mikołajewski
dawno już posiadł zdolność (i moc) rzucania słów na wiatr w taki sposób, że ażurowy ścieg wiersza osadza się w pustce czasu jak ślady odległych epok na archeologicznym profilu. Jego głos jest
mocny i czytelny, chociaż mówi nie wprost: kocham, czuję i zaklinam przyszłość! Ale czytelnik
rozumie i podziela niepokój kochanka, który mówi (no właśnie, czy tylko mówi, bo poeta to taki
osobnik, który działa wierszem, którego czyn jest o-pisaniem cudu spotkania!):
a jeśli na skórze
wypiszę ci wiersz nieznany
(…)
co potem się stanie z naszym
arcydziełem?
(wiersz najlepszy)
Wiersze „pisane na skórze”,„snu spalenie”,„kwestia początku”,„ćwiczenie z eschatologii” pisze
człowiek zachwycony istnieniem i tulący do siebie myśl o pełni, jaką jest symbioza z tą-którą-kocha.
Przekrzywia głowę, przymruża jedno oko, jakby szczęściu nie dowierzał, ale jednak prorokuje stan,
w którym „nawet śmierć nas nie rozłączy”. W istocie Jarosław Mikołajewski modli się, nie modląc
o życie wieczne swego „tu i teraz”. I w swym błaganiu zasługuje na nagrodę, nie tylko literacką,
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bowiem niesie ze sobą niezwykłą czułość dla wszelkiego stworzenia i śpiewa chwałę naszej pani,
miłości. Autor sposobem opowiadania, lekkim na pozór i rwanym, usypia czujność czytelnika,
oswaja go ze sobą, aby potem wybuchnąć zwrotką, która jest frazą nad frazami!
(…) bo doszło do nas
w światłach nie naszego auta
że miłość po pierwsze
nie jest czyjaś a zwłaszcza
tych co kochają więc także nie nasza
(…)
miłość nie ma początku bo jest sama
początkiem i jeśli kto kogoś to ona
świętuje nasze narodziny i śmierci
rocznice miesięcznice i dnice
choć w jej kalendarzu nie ma naszych
cezur nie ma ich w ogóle a jest wielka fala
która na chwilę nas wyniosła pod niebo
(kwestia początku)
Jak wspomniałem, Jarosław Mikołajewski posiadł iście podniebną lekkość pisarską, co dziwi o tyle, że jak ognia unika ckliwości, „liryczności”. To zapiski w ruchu, w drodze, mimochodem.
Charakter pisma jest rwany, niecierpliwy, pozbawiony wielkich rzeczowników. A jednak, a właśnie:
sama elektryczność, samo powietrze, poruszone piórkiem kolibra. Zresztą poeta przyznaje się do
takiej metody, tytułując swą wypowiedź „z nieczytelnych zapisków gdzieś na obrusiku”. Ale są także
wyznania pełne, dosadne, wyznania ostateczne: „po rozmowie”, „wiesz”. Albo opowieści, nieledwie
bajki dla dorosłych i nie wiem czemu, ale czytając, widzę sceny z „Listonosza” Michaela Radforda
z 1994 roku. Widzę całą niezwykłość „ty i ja”, opowiedzianą nienachalnie, dowcipnie, z podmiotem
lirycznym niepewnym swego, ale bohatersko idącym w ten ogień.
A jeszcze „umrzeć z miłości”, a jeszcze „ona”! Natchnienie przetłumaczone na język liryki
nieoczywistej, niejednoznacznej. Intrygującej. Poeta nie potrzebuje sankcji znikąd. Taki poeta. Sam
jest sędzią i demiurgiem. Tłumaczem światów i nastrojów. Dopóki bije serce pieśni. (…) a potem/
potem się zobaczy (ona). Przeczytajcie na jednym oddechu „ukryte myśli”! Pokłońcie się Muzom,
które miały autora w opiece, kiedy pisał ten wiersz! Przeczytajcie „zazdrość”, gdzie autor żartobliwie
oswaja swój męski niepokój o wybrankę! Z kolei „przymiarka” to krótka lekcja trybu przypuszczającego, ale liryczne ja – mówiąc między nami – pewne jest jak nikt tego, o czym myśli, gdy mówi:
(…)
może nasz czas nie należy do czasu
może jest plisą która nie zakłóca
rysunku sukni tylko żyje własnym
pomysłem na przestrzeń poza
wszelką przestrzenią (…)
Te słowa utkane z wiatru i z przeczucia, a silne niczym falochron. Marian Kisiel, profesor
i poeta, mówi, że Jarosław Mikołajewski „potrafi przywrócić godność metaforze”. Zaiste!
Jarosław Mikołajewski, Basso continuo,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
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JAK SÓL NA UKROPIE. W ZAMOJSKIM RAJU
„…ciotka Janka na ogniu miesza konfitury”,„Łabuńka paruje”,„pan Stoczkowski
zadziera głowę”,„dziadek garściami sypie przed siebie owies”,„już październik Wójtowiczowie zaczynają pleść wieńce”, „do drzwi puka pani Bilowa”, „dwie święte krowy
Czarna i Raba idą obok siebie”, „wzmaga się gwar miejscowego narzecza…” Gwar
miejscowego narzecza. Tylko w nim można wyrazić wszechświat dzieciństwa, skoncentrowany, bo nie ograniczony, w jednym powiecie. Zamojska pantomima trwa, bo
jest ktoś, kto nie może żyć bez tamtego życia, kto powtarza i kataloguje wypowiedziane słowa, wyrażone gesty, rozpierzchłe westchnienia. Ambasador, tłumacz i kustosz
całej tej niesłychanej powiatowej pełni. Piotr Szewc. Jego „Światełko” to poemat na chwałę życia
samego w jego najdrobniejszych przejawach i requiem dla minionych lat. Wiersze-wspomnienia
(nie ma innych!) są jak kolejne odsłony różnokształtnej martwej natury, tyle że ta martwa natura
pachnie zbożem i chwastami, pełna jest pomruków, chrobotów i chrząknięć. Żyje i pulsuje, podchodząc raz po raz do warszawskich okien autora. Nie pozwala zakorzenić się w nowym świecie,
odprawia egzekwie nad umarłymi tak intensywnie, że tylko oni właściwie żyją.
Ruch panuje w przytulisku mojej pamięci (…) (W przytulisku) – zauważa autor. Jakżeż mogłoby
być inaczej, skoro nie ma nieważnych chwil, bagatelnych zdarzeń, skoro krewni i sąsiedzi, nauczyciele
i rolnicy, stróże i listonosze odprawiają swoje codzienne rytuały i w ten sposób znajdują tu swoje, nie
mniej ważne od innych, miejsce. Są cząstkami epopei małego, a potem większego Piotrusia, który
niczego nie zapomniał i po latach spłaca dług wobec swego matecznika. Lecz wystarczy pobieżny
rzut oka na satelitarną mapę Zamościa, aby zrozumieć, że opisywana rzeczywistość nie istnieje,
w czasie, ale także w przestrzeni, ma już miejsce jedynie w wierszu. Jest jak Gondwana i Atlantyda.
(…) biały róg Polnej i Młyńskiej gdy rozgarniam chaszcze (Rozgarniam chaszcze) dziś jest punktem pomiędzy nowoczesnymi osiedlami i nie sposób doświadczyć tamtej jedności z wszędobylską
roślinnością, nie da się przywrócić niespiesznego rytmu podmiejskiego życia w zgodzie z porami
dnia i roku i prawami natury. Jedynym orędownikiem i dobroczyńcą wszystkich bezbronnych zamieszkujących przeszłość staje się poeta, w którego „dnie oka” mają swe schronienie.
Piotr Szewc miesza czasy, mnoży skojarzenia, prowadząc na pozór beznadziejną walkę o przetrwanie. Jej efektem jest niezwykle czułe, ale nie czułostkowe, świadectwo przywiązania do krainy
i miłości do ludzi. Wiersze takie jak „Szpilki agrafki”, „Młynek do kawy”, „Czas czuwał”, „Dno oka”
czyta się jednym tchem, być może i dlatego, że każde wrażliwe serce odnajdzie tu swój własny skowyt, swoje pieczołowicie skrywane nieutulenie. I pełen zdumienia okrzyk: dlaczego to ja się nie
pochyliłem nad tymi nieszczęśnikami?!
Babciu daj większą torbę mamy dużo do zabrania
listy od ciotki z Ameryki dwie krowy psa Cygana
twoją dawną Kornelówkę jeszcze gniazdo słowika
w agreście siwa klacz niecierpliwi się przed nami długa droga (…)
(Długa droga)
Autor żyje w przemożnym pragnieniu zachowania, wręcz fizycznie odczuwalnego zgromadzenia wszystkich elementów tamtego wspólnego bytowania. Jawi się ono jako wytęskniona (bo
utracona) Arkadia, po której zostały sprzęty i domostwa, niepodległe wobec bezlitosnej działalności
czasu. Ot, choćby taki zwykły młynek do kawy, przeżyje dziadka ojca a nawet babcię i mamę (…)
miele historie rodzinne (…) czas/ przeszły dokonany gramatykę rozpadu dzieli zdanie/ podrzędnie
złożone okolicznik miejsca traci rację istnienia/ podmiot od orzeczenia na zawsze zostaje odłączony
(Młynek do kawy). Nie będzie odkryciem Ameryki (ani Zamojszczyzny) przypomnienie, że iden-
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tyczne ambicje - zachowania królestwa prywatnej przeszłości - towarzyszyło przez całe niemal
życie Czesławowi Miłoszowi. Miał pełną świadomość, że tylko jemu powierza się to miasto i losy
znanych kiedyś, a wciąż przez poetę pamiętanych osób zależą wyłącznie od niego. Jedno słowo
kronikarza – „życie wieczne” w książce! Cisza – strącenie w pustkę i niepamięć! Podobną rolę, choć
realizowaną nieco innymi środkami, wyznaczył sobie Janusz Szuber z nieodległego przecież Sanoka.
(…) niech zginie jak sól na ukropie – groźna przepowiednia pani Adamowiczowej (W poczekalni) w końcu dosięga i ją samą. Obowiązek i przywilej poety zmieścić to wszystko w wierszu.
W moim rodzinnym domu w Lublinie, tak się też mówiło, najczęściej w formie ostrzeżenia przed
ryzykownym krokiem. Zwrot „sól na ukropie” zawierałby w takim razie najważniejszą, kardynalną cechę człowieczego losu, przemijanie. I przeciw tej opresji, niejako w imieniu wspólnoty, staje
artysta. Już nie wyplączę się z wyki jaskrów krwawnika skrzypu/ łobody (…) [*** Już nie wyplączę
się…] – oznajmia poeta. Nie wyplącze się, bo nie potrafi żyć tu i teraz, bez wdzięczności dla świata, który go zrodził i wychował, bez spłacania długu matecznikowi, któremu każdym wersem zapewnia nieśmiertelność. I daj mu, Panie Boże, dobrą pamięć, i taką jak dotychczas pewność ręki!
Piotr Szewc, Światełko, Wydawnictwo Literackie, 2017

PÓŹNY TRIUMF PROWINCJI
Holan, Halas, Nezval, Seifert, Holub – nieliczne czeskie nazwiska, które znał
w drugiej połowie XX wieku polski czytelnik zainteresowany poezją. Zwłaszcza tłumaczenia z lat siedemdziesiątych, a potem dziewięćdziesiątych przybliżyły twórczość
tych niewątpliwie wybitnych autorów. Próżno by jednak szukać na tej liście dwóch nazwisk: Jana Zahradnička i Bohuslava Reynka. Niby ślepa, a jednak perfidnie precyzyjna
ręka komunistycznej cenzury skutecznie eliminowała z rynku wydawniczego dorobek
poetów niepokornych, których „winę” stanowiło pochodzenie, wiara chrześcijańska,
niezależność myśli. Atakowi na literaturę towarzyszył często atak na autora, co kończyło
się – tak jak w przypadku pierwszego z wymienionych poetów – uwięzieniem i śmiercią.
W III Rzeczpospolitej też przyszło nam czekać wiele lat na książkę, która w pewnej mierze niweluje wspomnianą nieobecność. Oto krakowskie ARCANA wydały wybór poezji
Bohuslava Reynka w tłumaczeniu znakomitego i – rzec można - czułego znawcy czeszczyzny,
Andrzeja Babuchowskiego. Otwierając tę piękną książkę, mam świadomość, że na liście czeskich
poetów w Wikipedii nazwisko Bohuslav Reynek wciąż jest nieobecne. A więc to tak, jakby kara
trwała nadal, mimo zmian politycznych. To tak jakby na liście polskich pisarzy zabrakło Jerzego
Lieberta, Władysława Sebyły, a może i Leopolda Staffa!?
Tom pt.„Odlot jaskółek” jest wyborem wierszy z jedenastu tomików wydanych na przestrzeni
kilkudziesięciu lat, pomiędzy debiutanckimi „Pragnieniami” (1921) a książką z 1946 roku, pt. „Jesienne motyle” oraz powojennymi publikacjami w formie samizdatu. Jest rzeczą oczywistą, że do
aksamitnej rewolucji twórcy tacy jak Reynek skazani byli na publikacje bezdebitowe. Urodzony
w 1892 roku Bohuslav Reynek, którego życie zawieszone było przed wojną między Wysoczyną na
Morawach a południową Francją, skąd przywiózł żonę, poetkę Suzanne Renaud, stanowi przykład
losu, jaki spotkał w czasach komunizmu dużą część przedstawicieli „klas wyższych”. Poeta i grafik (Reynek przez całe życie nie rozstawał się z rylcem i miedzianą tabliczką), tłumacz literatury
francuskiej i właściciel rodzinnego majątku, po wojnie został parobkiem we własnym, stopniowo
dewastowanym wskutek kolektywizacji dworze. Ominęło poetę, jak też obu jego synów najgorsze,
ale objął go całkowity zakaz druku oraz wystawiania swoich prac plastycznych. Dodatkową obciążającą go cechą było niewątpliwie jego przywiązanie do wiary katolickiej. Przypadł mu więc los
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więźnia prowincji, który w owej prowincji odnalazł wszystkie „składniki” potrzebne do niezawisłej
i autentycznej twórczości. Wiodąc życie zapędzonego do pasania owiec outsidera, o którym świat
miał już nie usłyszeć, nieodgadnionym prawem późnego triumfu wykluczonych doczekał czasów,
w których stał się guru dla młodych poetów czeskich. Dość powiedzieć, że jego pogrzeb w 1971 roku
bardziej przypominał wielką antysocjalistyczną manifestację niż pochówek wiejskiego samotnika.
Książka daje znakomity wgląd w pisarstwo Bohuslava Reynka. Andrzej Babuchowski, tłumacz
a przy tym wytrawny znawca literatury czeskiej, ponadto pokusił się o posłowie przybliżające koleje życia i ewolucję twórczości artysty oraz recepcję jego dzieł. „Odlot jaskółek” ukazuje Bohuslava
Reynka jako wybitną osobistość współczesnej literatury czeskiej, jako artystę, który dopracował
się własnego, rozpoznawalnego stylu, eliminując stopniowo wpływy poezji europejskiej i rodzimej.
Jego wręcz ostentacyjna religijność, wyrażana w wierszach i modlitwach, ma prawo szokować czytelnika jako, że Czechy uchodzą dziś za najbardziej zlaicyzowany kraj w Europie. Powiedzmy zatem
szczerze: dobrze, iż na Wyżynie Czesko-Morawskiej żył samotnik z Petrkova, dobrze, że Czesi mieli
swojego latarnika, który sięgał poza powierzchnię rzeczy, do sedna! Dlatego nie do zbagatelizowania
jest dzieło Andrzeja Babuchowskiego, który przeprowadza nas z sukcesem przez niełatwą lekcję
czeskiego w wykonaniu autora „Jesiennych motyli”. Pisze we wstępie Wojciech Wencel: „Epoka
aksjologicznego zamętu nie sprzyja poezji. Hegemonia lewicowych ideologii sprawia, że tracimy
z pola widzenia najbardziej wartościowe zjawiska europejskiej i światowej kultury. (…) Niniejsza
książka jest ukoronowaniem serii przekładów, które krusząc stereotypy, odsłaniają głęboko chrześcijańskie oblicze kultury naszych południowych sąsiadów.” Święta prawda.
Jak to poezja? Taka jak człowiek, który ją stworzył. Osobna, zanurzona w sobie, czerpiąca soki
i ze świata dalekiego i z mowy ludowej, bezpretensjonalnie zrytmizowana i ufna w sprawczą moc
słowa. Poezja ewangeliczna. Bohuslav Reynek znakomicie czuje się w otoczeniu przyrody i czuje
ją znakomicie; z tej symbiozy człowieka z naturą wynika barwność i żywość poetyckiego przekazu, jakby puls świata był w każdej sekundzie przekładany na słowo, które wypowiada poeta, ale
przecież i plastyk. Oto „Kropla deszczu”:
Kropla deszczu na kałuży
kreśli żywą, białą różę.
Biała z czarnych chmur opadła
gwiazda słowa, ważka światła.
Ale w skrzydłach fal wnet gaśnie
Rozerwane serce jasne (…)
Oto próbka talentu mistrza z Wysoczyny. Tu każdy drobiazg i szczegół istnienia odwołuje się
i odnosi do całego Wszechświata. Wielkie sprawy losu i sumienia, szczęścia i opresji mają swoje
odbicie w otoczeniu poety. On, niczym subtelny grafolog, odczytuje je i posyła w stronę czytelnika. Tyle tam podziwu dla świata widzialnego i miłości do wszystkich żywych istot, tyle dziecięcego zdumienia! Wiersze Reynka kłując niepokojem, koją. Jak to możliwe? Oto tajemnica talentu!
Nawet z tytułów wielu utworów można wyczytać, iż autor żył w zgodzie z kalendarzem liturgicznym. Odnoszę wrażenie, że modlił się, oddychając. Pełen pokory i ufności. I odwagi, bo z pełną
świadomością dramatu istnienia. Z autoportretów i zdjęć patrzy na nas pociągła twarz z wąsikiem
pszczelarza czy rybaka, twarz przypominająca Kornela Filipowicza. Jedność losu i dzieła. Zgodność ust
i wypowiadanych przez nie słów. Ubogie, wiejskie profanum jako próg wszechogarniającego sacrum.
Bohuslav Reynek, Odlot jaskółek, ARCANA Sp. z o.o., Kraków 2019
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Zdania bez podmiotu

Słowa, babciu, na kogo padną, na tego bęc.
Adrian Sinkowski, Ujazdów

1.
Atropina to drugi po Raptularzu (2016) tom poetycki Adriana Sinkowskiego, młodego (rocznik 1984) twórcy warszawskiego, publikującego także m.in. w „Almanachu
Prowincjonalnym”. Precyzyjna struktura tego gęstego semantycznie zbioru podsuwa kilka
ważnych kluczy interpretacyjnych. Uwagę zwraca narzucona sobie przez autora dyscyplina
wersyfikacyjna, polegająca na konsekwentnym stosowaniu wiersza stroficznego i numerycznego. Większość tekstów to „poszerzone” o dwa wersy sonety – utwory składające się z czterech
czterowersowych strof . Pozostałe liryki składają się z kilku strof ośmiowersowych. Owej regularności
stroficznej towarzyszy metryczność wersyfikacyjna, polegająca na wykorzystywaniu trzynastozgłoskowca (najczęściej) lub jedenastozgłoskowca. Wprawdzie występują odstępstwa od tej zasady, jednak są one na tyle rzadkie, że można stwierdzić, iż Sinkowski traktuje demonstracyjne odwoływanie
się do mocno zakorzenionych w dziejach poezji polskiej modeli stroficzno-wersyfikacyjnych jako
ważny sygnał. Wydaje się, że owo wierne, niemal uporczywe trzymanie się tradycyjnych wzorców
wiąże się z przewijającą się w kilkunastu różnych wariantach przez cały tom kluczową frazą: „Kiedy
nie będę miał już nic do powiedzenia”. Dyscyplina formalna staje się tutaj generatorem treści, owego
„czegoś”, co poeta „będzie miał do powiedzenia”. Ponieważ potencjalna sytuacja braku „czegoś” do
wyartykułowania postrzegana jest przez osobę mówiącą jako efekt klątwy (rzuconej przez język
albo przez rzeczywistość), zachodzi potrzeba odnalezienia narzędzia, które ma moc „produkowania”
słów i zdań, budowania wypowiedzi, dotykającej Sensu. Konstrukcja złożona z regularnych strof,
na które składają się wersy zawierające jednakową liczbę zgłosek, jawi się jako precyzyjny szkielet
budowli, który trzeba jedynie wypełnić np. cegłami. Owe cegły (czy podobne materiały służące do
wypełniania ścian) to wyrazy i zdania. Poeta, poddający się logice i pięknu zaprojektowanej przez
siebie budowli, łatwiej odkrywa w swym umyśle i w swojej wyobraźni budulec – leksykalne i syntaktyczne cegiełki. Łatwiej aniżeli twórca niewytyczający sobie nieprzekraczalnych zasad w postaci
regularnych strof i metrycznych wersów. Upraszczając nieco, można stwierdzić, że forma (ów gorset
wersyfikacyjno-stroficzny) „wymusza” na autorze odnajdywanie w swym wnętrzu wciąż na nowo
„czegoś do powiedzenia”. Bycie wiernym formie zobowiązuje do poszukiwania owego „czegoś”, co
byłoby w stanie przezwyciężyć natrętne, groźne, obezwładniające „nic”, niosące ze sobą, jak wskazują
liczne tytuły wierszy Sinkowskiego, „impas”, „apatię”, „atrofię”, „entropię” i „rozpad”. Mechanizm ten
przypomina różne dziecięce gry, których istota polega na odnalezieniu „treści” w układance skonstruowanej według określonego algorytmu. Przykładem są puzzle:
Reguła pierwsza: trawa brała go w objęcia,
puszczała, znowu brała i znowu puszczała,
Wulpia, babciu, zbyt mało jej mieści się w dłoni,
aby nabić w nią lub na nią słowa, zbyt wiele
aby w ciemno oddać ją słowom na pożarcie –
nie one zrobią z niej zdanie, ale ona z nich.
Reguła druga: śni mi się, że trawa nie jest
trawą, a kwitnie w zdaniach, aby w końcu zwolnić
je z wędzidła podmiotu, interpunkcji, sensu.
Reguła trzecia: trawa, martwe słowo. A on?
[…]
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Jest sobą, a to już coś: od zniknięcia w trawie
do zniknięcia w zdaniu nic, naprawdę nic nie ma.
(Puzzle)
Z kolei w Adopcji ukazane zostało dramatyczne położenie poety, usiłującego podporządkować ustanowionemu przez siebie ładowi mnożące się, „pączkujące” zdania. Owa „adopcja” słów
i zdań jest synonimem mozolnego procesu twórczego, bolesnego zmagania się z materią języka,
a tym samym z materią rzeczywistości, heroicznego dążenia do osiągnięcia równowagi między
„językiem giętkim” a wszystkim tym, „co pomyśli głowa”:
Drogi się tu rozchodzą: tylko w ciągu nocy
rodzi się sto zdań, ale bez podmiotu – po co?
W ciągu stu dni ciągnie się po nie niebie jedna noc.
Sto zdań, tyle ich weszło za próg domu, w pościel,
do zlewu, pod szafę, między framugę okna,
parapet, wieżę z kartek a wodę na szybie,
kropla za kroplą wolno, jak słowo za słowem
idącą z dołu w górę, odwrotnie. Ach, zdania,
potrzeba im tak wiele, a dają tak mało,
więc kiedy nie będę miał nic do powiedzenia,
pomyślę życzenie: jedno zdanie rodzi sto,
dwieście, trzysta – ile im trzeba – szaf, pościeli,
drzwi, okien, jakąś wersję kartek (żadna wieża)
ciasno złożonych w teczkach na ostatniej półce
pod sufitem. Mnożą się w nich następne zdania
bez podmiotu, pełzają i kradną cząstkę nas.
2.
Jednak „coś do powiedzenia” niekoniecznie musi pochodzić od samego poety. W obszernym,
składającym się z dwunastu numerowanych części, poemacie lirycznym, opatrzonym tytułem Rozpad (to jeden z ostatnich tekstów w tomie), dramatycznej konstatacji „Na tym koniec, nie mam
już nic do powiedzenia” towarzyszy znamienna iluminacja:
Od kiedy nie mam więcej nic do powiedzenia,
dziwię się, że miałem plan, babciu, aby pisać
historię za ciebie, zamiast po prostu oddać
ci głos, abyś mówiła w tej chwili przeze mnie.
Mówienie „czegoś” polega czasem na oddawaniu głosu komuś, kto ma „więcej” do powiedzenia.
Niezależnie od tego, czy owa inna osoba wciąż żyje (naturalnie w rozumieniu egzystowania w rzeczywistości doczesnej), czy też nie. Nieżyjąca od kilku lat babcia poety pojawia się wielokrotnie
w wierszach Sinkowskiego jako ktoś w rodzaju „medium”, pozwalającego wnukowi na wejrzenie
w głąb czasu i uruchomienie obumierającej pamięci. Owa szczególna rola babci (umarłej, choć
przecież paradoksalnie nadal żyjącej w odszukiwanych przez poetę słowach, „pomagającej” wnukowi w „odpominaniu” zdarzeń i sytuacji, rzeczy i osób, ponawiającej wielokrotnie w jego umyśle
i wyobraźni efekt déjà vu) została celnie określona w motcie poprzedzającym wiersze z Atropiny,
zaczerpniętym z jednego z utworów popularnego prozaika marokańskiego Tahara Ben Jellouna:
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Oddycham głęboko i myślę, że to, co widzę, nie jest niczym więcej, jak tylko obrazem, który powinien zniknąć. W myśli wprowadzam na moje miejsce kogoś innego. Muszę przekonać samego siebie,
że nie jestem tam do niczego potrzebny. Wciąż i wciąż powtarzam: to wspomnienie nie jest moje.

Wnuk, osoba mówiąca w utworach Sinkowskiego, wydobywa z babcinej duszy, która wszak
jest nieśmiertelna, przymglone wspomnienia, pozwalające (lub może jedynie próbujące) ocalić
ciągłość i tożsamość rodzinnych losów. W tytułowym wierszu zbioru zabieg „wprowadzania na
swoje miejsce kogoś innego” otrzymał sugestywne wyobrażenie:
[…]
Atropina jest w stanie sprawić, że zobaczę,
babciu, kogoś, kogo już nie ma? Albo ciebie,
wtedy czterdziestoletnią, robiącą śniadanie
chłopcu, w przyszłości ojcu, na długo przed mamą,
jednak i ona, i on już za kimś tęsknili.
Inną do tego stopnia, że nie jestem pewien
nikogo, z sobą włącznie, że czas nie wystawi
nas kiedyś do wiatru […]
(Atropina)
3.
Splecenie ze sobą fragmentarycznych i poszarpanych wspomnień wnuka z rekonstruowanymi przez niego, dzięki uporządkowaniu „mnożących się zdań bez podmiotu”, wspomnieniami
babci, ma w sobie coś z magicznych zabiegów, łączących zjawiska, wydawałoby się, nieposiadające jakichkolwiek związków ze sobą. To znany z twórczości symbolistów mechanizm nadprzyrodzonych powinowactw („oddźwięków”), sprawiający, że na zasadzie synestezyjnych asocjacji
odpowiadają sobie „w tajemniczej, głębokiej jedności” (Baudelaire) obrazy należące do różnych
porządków przestrzennych oraz, przede wszystkim, czasowych. Od zwrócenia uwagi na te tajemne
pokrewieństwa rozpoczyna się pierwszy utwór ze zbioru Sinkowskiego:
Kiedy gusła zwiążą czas, a czas zwiąże gusła,
aleje, babciu, będą nie tym, czym się zdają.
(Ujazdów)
Przywracanie pamięci jawi się jako nierozerwalny splot równoczesnego przypominania sobie
brzmień słów i odpowiadających im sytuacji, osób, przedmiotów. Bohater liryczny odbywa podróż
w czasie na podobieństwo tej, która jest udziałem Marcela z genialnego cyklu powieściowego Prousta. Przypominanie jest czynnością skomplikowaną, odbywającą się w nieusuwalnym kontekście
nakładania się na siebie kilku płaszczyzn czasowych, co powoduje wrażenie zagubienia w czasie
jak w labiryncie. Nitkami Ariadny stają się „dźwięki, wonie i kolory” oraz smaki. Czym dla trzydziestoletniego Marcela stał się aromat i smak ciasteczka zwanego magdalenką, zamoczonego w herbacie lipowej, tym dla babci z wierszy Artura Sinkowskiego oraz dla jej wnuka jest smak dropsów:
[…]
droga staje się drogą do czasu, aż znika
z niej chodnik, a wtedy do przeszłości niosą cię
dropsy o smaku malin. Nie byłaś go pewna,
smak, tak jak słowa, jest, a za chwilę go nie ma.
(Ujazdów)
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Kluczem do przeszłości może być smak dropsów i smak słów:
Gwint, gałgan. Ceregiele, cadyk. Brzmią tak obco,
ale gdy się je kładzie w usta, dają radość,
nie to co Gröningen, które ma smak metalu.
(Ujazdów)
Słowa, jak dropsy „chowane do kieszeni na czarną godzinę”, posiadają moc chronienia tego,
co pozornie zniknęło bezpowrotnie. Słowa i budowane z nich zdania mogą być „arką przymierza
między dawnymi i młodszymi laty”, pod warunkiem wszakże, iż zajmie się nimi troskliwy poeta,
który nie bacząc na trudy, powiąże je w regularne wersy oraz w precyzyjnie zbudowane strofy.
Tylko wysiłek poety, odwołującego się do tradycyjnych, klasycznych miar i reguł wersyfikacyjno-stroficznych, może zszyć to, co rozdarte i przynieść odnalezienie utraconego czasu oraz ukrytego
w nim sensu. Praca poety nad słowem, związanym ściśle choć tajemnie ze światem, jest niewątpliwie jednym z najważniejszych tematów wierszy z tomu Atropina. Z tego punktu widzenia cykl
ten (albowiem książka Sinkowskiego posiada wszystkie znamiona konstrukcji cyklicznej) trzeba
widzieć jako wypowiedź metapoetycką, a nawet jako ars poetica, kolejny przykład dzieła poetyckiego, którego istota polega na „tłumaczeniu się z twórczości”.

Nocą boi się nieba. Niebo, inne z dworu,
inne za szybą, twierdzi, że nic mu nie trzeba,
babciu, poza latarką wymierzoną w górę
przez dziecko: kiedyś gwiazda, a odtąd ta dioda
świecąca dość niepozornie obraca z balkonu
niebem i nabija światu tempo, raz wolno, raz nie,
aż to „nie” zmieni się w „tak”, a ciało stanie się
od uderzenia w ziemię, pokonując drogę
ze żłóbka, słowem. Gdy się je szybko pozbiera
i napełni nim zmiotkę, narodzi się w ustach.
5.
Poezja, sztuka wydobywania ze słów sensu, jest łaską. Jak każda łaska nawiedza wybrane osoby,
pojawiając się „nie wiadomo skąd”. Chodzi o to, aby nie zamykać się na nią. Albowiem
Słowa, babciu, na kogo padną, na tego bęc.
Artur Sinkowski, Atropina, Biblioteka „Toposu”, T. 156. Sopot 2018

4.
Autotematyczny charakter książki Adriana Sinkowskiego objawia się między innymi częstym
uświadamianiem sobie (a także innym poetom) konieczności zachowywania nieustannej czujności
wobec rzeczywistości, podlegającej entropii wywoływanej przez upływ czasu. Zadaniem poety jest
obrona świata poddawanego niszczącemu działaniu czasu i skazanego na rozpad.
[…] Każda chwila
z dzieciństwa wpadała do piwa jak mucha.
Bliska utonięcia, z każdym ruchem słabsza.
Z wody wytrąca się piana, z piany osad
bez koloru, niby sól, niby ślina, po latach
trochę jedno i drugie. Wiatr bez pytania lepi
z niego kulkę, a kulka – zanim trafi do śmieci –
służy do zabawy: żuje się ją i podrzuca. Do czasu.
(Wątpia)
Odpowiedzialna misja poety, sługi słowa, przynosi ocalenie „narodów i ludzi”, ratuje gwałcone
przez wszechobecną dyktaturę relatywizmu poczucie sensu oraz daje trudną lecz jakże potrzebną nadzieję. Poetyckie narzędzia użyte przez twórcę mądrego, piszącego pod wpływem „dobrych
duchów”, dają gwarancję ożywienia tego, co sprawia wrażenie pogrążenia w martwocie. To metafizyczne, „kapłańskie” powołanie poety zostało w przejmujący sposób wyrażone w bożonarodzeniowym wierszu Gips:
Gdy się w nie puka, pogłos z wnętrza nie daje się
absolutnie pomylić: to gips. Ciało z gipsu.
Zgadza się, siedzi w kącie. Od lat, choć akurat
lata obchodzą się z nim życzliwie, trzyma się
go na strychu klasztoru, w folii, aby za rok
pozwolić mu bez trudu urodzić się od nowa.
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MICHAŁ BUKSA

PALMJAZZ
W RACIBORZU

Przez trzy lata, 2016 – 2018, w Raciborzu gościł PalmJazz Festival, którego 10 już edycja zacznie się w Gliwicach jesienią tego roku.
Na scenie Raciborskiego Domuy Kultury pojawiały się osobistości
jazzu i muzyki etno z najbardziej górnych półek. Wśród wykonawców
polskich i zagranicznych mogliśmy słuchać takich mistrzów jak Mike
Stern i Dave Weckl (2016), Yasmin Levy, Manu Katché (2017), Bill Stewart i wreszcie John Scofield (2018). Dziesiątki razy odpowiadaliśmy
na pytania zdumionych gości – jak to możliwe?! Bo rangę tych wydarzeń można porównać np. w sferze rocka do występów Deep Purple
czy Marka Knopflera. Ufając, że uda się ten festiwal kontynuować w
przyszłości, prezentujemy garść wspomnień w obiektywie Michała
Buksy, współpracującego z zaprzyjaźnionym z RCK gliwickim Klubem Jazovia Krzysztofa Kobylińskiego. Chwilo trwaj!...
M.R.

Wojtek Mazolewski
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Bill Stewart

Manu KatchÉ
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Karen Edwards
Adam Wendt

Michał Buksa
(Gliwice, Polska) Artysta- fotograf. Od wielu
lat zajmuje się fotografią. Uczestnik krajowych i międzynarodowych plenerów,
wystaw zbiorowych, indywidualnych.
Jego twórczość pojawiała się w wielu
publikacjach prasowych, wydawnictwach
albumowych, przewodnikach. Zajmuje
się grafiką komputerową, warsztatową i
fotografią. Uwielbia zagęszczony kadr i
uchwycenie w niekonwencjonalny sposób.

Yasmin Levy
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