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Motto:

[…] abyœcie uwierzyli w Tego, którego Bóg pos³a³

(J 6, 29)
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WSTÊP

Odwa¿y³am siê pisaæ o Tobie, Panie Jezu, ukryty w Przenajœwiêt-

szym Sakramencie, bo rozpiera mnie gorliwoœæ w szerzeniu Twej

Mi³oœci.

Zosta³eœ w Eucharystii, bo kochasz cz³owieka i pragniesz byæ

przez niego kochany. ¯ebrzesz o mi³oœæ i pragniesz siê rozdawaæ.

Sta³eœ siê wiêŸniem, który nieustannie czeka na o³tarzach œwiata,

w tabernakulum, w monstrancji…

Œwiat bez Ciebie nie ma sensu istnienia.

Ty, Panie Jezu, jesteœ Tym, który o¿ywia i przygotowuje do uczty

wiecznej.

Tylko w Tobie jest zmartwychwstanie i nieœmiertelnoœæ.

Dziêkujê Ci za ¿ycie, które mi dajesz i które mi cudem przywró-

ci³eœ w ciê¿kiej chorobie.

Panie Jezu Chryste, Tobie oddajê swoje ¿ycie.

Niech Panu Bogu Wszechmog¹cemu bêdzie chwa³a i czeœæ na

wieki wieków, amen.

Jadwiga Czechowicz
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Kraków wrzeœniow¹ por¹ pogr¹¿ony by³ w szarugach, a jego

mieszkañcy, umêczeni s³ot¹, uci¹¿liw¹ pluch¹, otuleni mg³¹ i w m¿aw-

kach, stawali siê coraz bardziej ospali.

Starówka w ciszy up³ywaj¹cego dnia, w jesiennej ju¿ aurze,

wp³ywa³a wygl¹dem swojej deszczem zmoczonej, statecznej zabu-

dowy uspokajaj¹co, ale te¿ usypiaj¹co, bo ciê¿kie, ch³odnawe powie-

trze nastraja³o mieszkañców sennie.

Zerwa³ siê na równe nogi, przestraszony, ¿e zaspa³.

Gustaw by³ wysokim, przystojnym m³odzieñcem o jasnych w³o-

sach, a oczach wyraziœcie niebieskich.

– Nie, niemo¿liwym by to by³o znieœæ, gdybym mia³ zaspaæ

– mrukn¹³ pod nosem.

Zdrzemn¹³ siê zaledwie na jedn¹ chwileczkê po obiedzie sutym,

a czas we œnie przemin¹³ niezauwa¿ony.

Wielki salon, w którym spa³ na otomanie, wyposa¿ony by³

w piêkne, rzeŸbione meble dêbowe. Komody, kabinet*  wenecki,

sekretery, witryny by³y bogate w intarsje**, witra¿e i przepiêkne

okucia. Przy tych ciê¿kich, masywnych meblach dodawa³y salonowi

ciep³a i przytulnoœci taborety pluszowe, miêkkie, ciemnozielone ka-

napy i przepastne fotele.

Z sufitu zwisa³ przyt³aczaj¹co potê¿ny, mosiê¿ny, kryszta³owy

¿yrandol, który przypomina³ siedmioramiennego paj¹ka z powygi-

nanymi fantazyjnie nogami. Zwisaj¹ce z niego kryszta³ki wygl¹da³y

jak du¿e, brylantowe ³zy lub bry³ki lodu, gradzina***. Na drewnianej

* Kabinet – bardzo bogato zdobiony mebel skrzyniowy.
** Intarsja – technika zdobienia mebli ró¿nobarwnymi wzorami wykona-
nymi z ok³adzin wielu gatunków drewna.
*** Gradzina – kulista bry³ka lodu.
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pod³odze le¿a³ krótkow³osy, wzorzysty, we³niany dywan. W k¹cie sta³

kaflowy piec w kszta³cie gruszki, zdobiony ornamentami florystycz-

nymi. Ca³oœæ dope³nia³y wisz¹ce na œcianach obrazy w równie ciê¿-

kich i zdobionych, jak i meble, ramach. Szczególnie jeden z obrazów

przyci¹ga³ uwagê, a przedstawia³ subtelnie uœmiechaj¹c¹ siê m³od¹

kobietê w strojnym, niezwykle eleganckim kapeluszu i udrapowanej

sukni. Sta³a, opieraj¹c siê na parasolce, a u jej stóp siedzia³ ma³y

ch³opczyk w marynarskim ubranku.

Gustaw stan¹³ przed obrazem i powiedzia³ krótko:

– Zd¹¿ê, moja maam… zd¹¿ê – i wybieg³ z mieszkania na klatkê

schodow¹.

Zbieg³ po szerokich drewnianych schodach z eleganckimi balu-

stradami i z porêczami zakoñczonymi szerokimi, p³askimi s³upami,

na których sta³y donice z paprociami. Kwiaty, soczyœcie zielone, zwi-

sa³y prawie do stopni schodów i szeroko rozrasta³y siê na boki. Za

ka¿dym razem dziwi³o go to, ¿e one jeszcze wytrzymuj¹ na postu-

mentach i ¿e nikt ich dotychczas nie zwali³.

– Kto zadecydowa³, ¿eby je tu postawiæ? – pomyœla³, krêc¹c

g³ow¹ dezaprobuj¹co.

Zbieg³ z pierwszego piêtra na dó³ i pchn¹³ ciê¿kie, dwuskrzyd³o-

we drzwi – z ciemnego dêbu wykonane, dekoracyjnie obite zaœnie-

dzia³ymi ju¿ blachami i opierzone kratownicami z p³askowników.

Wybieg³ na ulicê Krakowa.

Trzypiêtrowa kamienica, któr¹ odziedziczy³ po zmar³ych rodzi-

cach, sta³a przy ulicy œwiêtego Marka.

Ojciec Gustawa, Ksawery Malski, by³ znakomitym, wybitnym fi-

zykiem, który kamienicê odziedziczy³ po swoim ojcu – rajcy krakow-

skim. Matka – Zenobia z domu Szaflarska, do ma³¿eñstwa wnios³a

w posagu posiad³oœæ pod Krakowem wraz z maj¹tkiem. Posiad³oœæ

by³a dzier¿awiona i przynosi³a Gustawowi du¿y dochód roczny.

Ca³e pierwsze piêtro od œmierci obojga rodziców Gustaw za-

mieszkiwa³ sam.
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Dwa górne poziomy wynajmowa³ lokatorom.

Na samej górze mieszka³ Wac³aw. By³ to mê¿czyzna w œrednim

wieku, aktor teatrów prowincjonalnych, który kilkakrotnie zmienia³

sobie imiê i nazwisko. Tym zachowaniem wzbudza³ zdziwienie wœród

znajomych i widzów, ale t³umaczy³, ¿e w ten sposób przysparza so-

bie chwalców. Wœród mieszkañców znany by³ jako „Wac³aw”. Przy-

jaŸni³ siê z uczniakami, a oni czêsto wype³niali tzw. kojec – tak nazy-

wali parter w teatrze – i dawali znajomemu celowy aplauz.

Na dole kamienicy mieszka³o ma³¿eñstwo Pasternaków. Pani

Micha³owa o imieniu Barbara zajmowa³a siê ca³ym domem, zabie-

gaj¹c o jego czystoœæ. Z trosk¹ dba³a te¿ o potrzeby Gustawa, traktu-

j¹c go po œmierci rodziców jak swojego syna. W³asnych dzieci mia³a

piêcioro i ¿eby wykarmiæ i opraæ ca³¹ trzódkê, musia³a oddaæ siê tej

pracy z poœwiêceniem. Œredniego wzrostu i tuszy kobieta mia³a sym-

patyczn¹ twarz i niezwykle serdeczne spojrzenie. Jej liczna rodzina

na swoje utrzymanie potrzebowa³a du¿ych sum pieniêdzy. Barbara

oferowa³a siê lokatorom z drugiego piêtra do prowadzenia domu.

Sprz¹ta³a im mieszkanie, a tak¿e gotowa³a obiady, s³owem – prowa-

dzi³a im ca³y dom. Mieszkali tam pañstwo Wilczewscy z córkami bliŸ-

niaczkami: Ani¹ i Mani¹. Pan Romuald Wilczewski by³ znakomitym

mecenasem i spêdza³ ca³e dnie w s¹dzie, a jego ma³¿onka Krystyna,

która najmowa³a Micha³ow¹ do gotowania i sprz¹tania, sama publi-

kowa³a w poczytnych poradnikach felietony o prowadzeniu gospo-

darstwa domowego.

Micha³owa czêsto mówi³a do mê¿a:

– Popatrz, co to siê wyrabia. ¯e te¿ pani Krystyna prac¹ siê para.

Takie zmiany.

– O czym ty mówisz? – zapyta³ pan Micha³ Pasternak.

– Jeszcze niedawno nie by³oby to do pomyœlenia, ¿eby kobieta

pracowa³a.

– No, a ty sama nie pracujesz?

– Ja… to co innego – odpowiedzia³a obruszona – ale taka kobie-



~ 12 ~

ta z wy¿szych sfer, a tym bardziej taka, która ma bogatego mê¿a, to

chyba nie powinna podejmowaæ pracy.

– Kochanieñka, a co my byœmy zrobili gdyby pani Krystyna sama

sobie prowadzi³a dom? Gdziebyœ ty dorabia³a?

Micha³owa w tym momencie przypomnia³a sobie coœ:

– A wiesz ty Michale, ¿e nasz aktor bêdzie chcia³, abym mu przy-

jêcie zgotowa³a na imieniny? Prosi³ mnie o to wczoraj. Na Wac³awa*

chce zaprosiæ do siebie ponad dwadzieœcia osób.

– To siê mecenas Wilczewski znowu bêdzie burzy³, ¿e mu po

suficie s³onie tupi¹.

Pan Micha³ Pasternak ka¿dego dnia szed³ do pracy u rzeŸnika

Majewskiego. Ten¿e Majewski by³ tym samym, który cierpi¹c z po-

wodu upadku Wolnego Miasta Krakowa** w 1846 roku i przejêciu

miasta przez Austriaków, a to zw³aszcza, gdy trunków nadu¿y³, okr¹-

¿a³ rynek, wo³aj¹c:

„Ci¹³em ja, ci¹³em toporem szwole¿erów w roku 1846, da Bóg

bêdê jeszcze kosi³ i tych przyb³êdów”.

Micha³ Pasternak wraca³ z rzeŸni póŸno wieczorem. Wielk¹ ra-

doœæ sprawia³ rodzinie, gdy zdarzy³o siê, ¿e przyniós³ tzw. szpyrkê***,

któr¹ rzeŸnik, bywa³o, dawa³ swojemu pracownikowi razem z jakimœ

kawa³kiem miêsa z koœci¹.

Ch³odne powietrze na ulicy ogarnê³o Gustawa, który zdumiony

zerkn¹³ na zachmurzone niebo. Nie spodziewa³ siê a¿ takiego och³o-

dzenia. Przejmuj¹ce zimno wstrz¹snê³o nim, a dokuczliwy wiatr zbu-

rzy³ u³o¿on¹ starannie fryzurê.

* Wac³awa – imieniny Wac³awa przypadaj¹ 28 wrzeœnia.
** Wolne Miasto Kraków – neutralne pañstwo istniej¹ce w latach 1815–
–1846. Powsta³o na mocy postanowieñ Kongresu Wiedeñskiego i kontrolo-
wane by³o przez wszystkich zaborców, tj. Imperium Rosyjskie, Królestwo
Prus i Cesarstwo Austrii.
*** Szpyrka – s³onina.
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Przyspieszy³ kroku i skrêci³ w ulicê œwiêtego Jana, która koñ-

czy³a siê biegn¹c¹ prostopadle ulic¹ Pijarsk¹.

Zwieñczeniem koñca ulicy by³ koœció³ pod wezwaniem Przemie-

nienia Pañskiego.

Fasadê tego barokowego koœcio³a poprzedzaj¹ dwustronne

schody, pod którymi znajduje siê wejœcie do krypty.

Pod zwieñczaj¹cym koœció³ krzy¿em wisi, wœród okalaj¹cych j¹

finezyjnych a¿urków, sygnaturka.

Kraków w 1865 roku by³ miastem oko³o piêædziesiêciotysiêcz-

nym. Minione lata od powstania styczniowego zmieni³y krakowian

tak, jak mo¿e zmieniæ ciê¿kie doœwiadczenie. Podciêcie skrzyde³ – to

bardzo s³abe okreœlenie poczucia upadku tak gorliwego powstania

w styczniu 1863 roku. Polacy spragnieni wolnoœci próbowali j¹

zdobyæ za wszelk¹ cenê. Mieszkañcy Krakowa, jako ¿e po³o¿ony kil-

kanaœcie kilometrów od granicy z zaborem rosyjskim, starali siê

wspomóc swoim udzia³em walkê z zaborcami. Organizowano pomoc

powstañcom, produkowano amunicjê, otaczano rannych opiek¹. Nie-

wielkie akcje zbrojne nie przynios³y zamierzonych celów, wiêkszoœæ

z nich skoñczy³a siê przegran¹.

Cesarz Franciszek Józef I wyrazi³ swoje niezadowolenie z zaan-

ga¿owania Polaków w powstanie styczniowe i wypowiedzia³ takie

s³owa: „Zwi¹zki zdradê knuj¹ce zorganizowa³y siê w obrêbach pañ-

stwa Mego…”.

Chocia¿ represje po powstaniu by³y w Galicji najmniejsze

w porównaniu z pozosta³ymi zaborami, to jednak i tutaj dotknê³y

Polaków. Dokonywano aresztowañ osób podejrzanych o udzia³ w po-

wstaniu, poddawano ich rewizjom i œledztwom.

Najgorszym chyba by³o jednak to, ¿e wœród obywateli pojawi³y

siê rozbie¿noœci w ocenie samego powstania i d¹¿eñ wyzwoleñczych.

Pojawi³y siê g³osy krytyki podjêtego wysi³ku powstañczego.

– Wszystko kosztuje – myœla³ Gustaw – nic nie jest za darmo.

A to, co ma wielk¹ wartoœæ, tak¹, jak¹ ma wolnoœæ, musi te¿ mieæ
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wielk¹ cenê i nie ma innego wyboru. Byæ mo¿e nie jesteœmy w stanie

wyzwoliæ siê sami spod ucisku ciemiê¿ycieli, zawsze jednak winni-

œmy coœ w tym kierunku robiæ. Pozostaje nam modlitwa...

Gustaw zmierza³ w³aœnie do koœcio³a Pijarów na mszê w inten-

cji uczestników i przywódców powstania. K¹tem oka dostrzeg³ dwóch

austriackich policjantów, którzy przyszli pod koœció³ nadzorowaæ,

udawali jednak obojêtnoœæ.

Wszed³ do pe³nego ju¿ koœcio³a i zaj¹³ miejsce w ³awce.

Modli³ siê gor¹co, zanim jeszcze rozpoczê³a siê msza. Pamiêta³

przykazania matki, by przede msz¹ modli³ siê, chocia¿ kwadrans,

w celu wyciszenia.

Zna³ dobrze ten koœció³. Mieszkaj¹c w Krakowie na ulicy œwiê-

tego Marka, mia³ mo¿liwoœæ modlenia siê w ró¿nych koœcio³ach, ale

do tego u Pijarów na narodow¹ mszê intencyjn¹ przychodzi³ zawsze.

Zatopiony w modlitwie prawie nie zauwa¿y³, ¿e msza ju¿ siê

zaczyna³a. Wsta³ pospiesznie.

Dokonywa³a siê Ofiara Mszy Œwiêtej – jego najpiêkniejsza chwila

w ci¹gu dnia.

Z namaszczeniem przyj¹³ Pana Jezusa w Komunii Œwiêtej.

„Jesteœ, Panie Jezu, i ja jestem. Czekam zawsze na Twoje przyjœcie,

upragniony Bo¿e. Otwierasz me serce i tak cicho koisz moj¹ têsknotê.

Ty w swym Bo¿ym Ciele udzielasz mi swojej mocy…

Tyœ Królem mym i Panem. Tyœ moj¹ si³¹, która pomaga mi ¿yæ

w œwiecie, który tak cudownie dla mnie stworzy³eœ. Proszê Ciê, b¹dŸ

zawsze ze mn¹ i wspomó¿, abym ja by³ zawsze z Tob¹”.

Podniós³ oczy na obraz Przemienienia Pañskiego w prezbite-

rium i na jego piêknej, dziecinnej jeszcze twarzy pojawi³o siê zacie-

kawienie.

„Co te¿ siê tam wydarzy³o? Co spotka³o Aposto³ów? Przemieni-

³eœ siê, Panie Jezu, wobec nich, objawi³eœ siê i umocni³eœ ich wiarê.

Oni zeszli z góry zachwyceni i gotowi na wszystko, co ich spotka.

A ja…? Tak bym chcia³ byæ z nimi…Trzeba mi Twej ³aski, Panie Bo¿e”.
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Wyszed³ z koœcio³a i przyspieszy³ kroku, bo wiatr zerwa³ siê

i z daleka rozleg³ siê pomruk burzowy. Zaciemni³o siê wokó³, po-

wietrze och³odzi³o i nagle na niebie w oddali pojawi³ siê zygzak

b³yskawicy. Grom uderzy³, rozrywaj¹c niebo, i rozœwietli³ okolicz-

ne kamieniczki Starego Miasta.

– Micha³owo! – zawo³a³ do kobiety stoj¹cej pod murem domu –

Niech Micha³owa schowa siê do œrodka! Nie wolno staæ podczas bu-

rzy pod œcian¹.

– Co to ja z myd³a albo topola, ¿eby mnie deszcze i gromy szko-

dzi³y? To te huncwoty, ³obuziaki moje, polecia³y na rynek i przepad³y.

– Dziewczynki te¿?

– Nie, tylko te ch³opaczyska wszystkie. Ju¿ ja z nimi sobie po-

rozmawiam… No, niech tylko wróc¹.

– Pójdê ich poszukaæ – zaoferowa³ siê Gustaw – Schowali siê

pewnie pod dachem i czekaj¹ na lepsz¹ pogodê. Ma³y Kajtek, z tego,

co wiem, boi siê burzy.

– Ooo, id¹! Szybciej, szybciej wchodŸcie!

Pani Micha³owa z trosk¹ zagarnê³a gromadkê i po chwili byli

ju¿ w sieni kamienicy.

– Gdzie latacie... gdzie ganiacie... przecie¿ ja tu czekam! Ile razy

wam powtarzam, byœcie nie ganiali po mieœcie... Pietrek! Ty najstar-

szy, ty ¿eœ winny, ¿e te ma³e z tob¹ w³ócz¹ siê nie wiedzieæ gdzie, po

ca³ym Krakowie.

– Micha³owo – Gustek przerwa³ spokojnie przemowê Barbary

– przecie¿ stoj¹ ju¿ bezpiecznie, pod dachem s¹… w domu. Nic im z³e-

go siê nie sta³o, nie s¹ z myd³a i nie s¹ topolami – powiedzia³, œmiej¹c

siê w duchu – Jak to siê mówi... Aha! Niedaleko pada jab³ko od jab³oni.

– Gustek dzisiaj du¿o mówi. Z ksi¹¿ek ¿eœ siê wychyli³. Ot co

– wypali³a Micha³owa niezbyt ukontentowana.

– Marsz do domu, buty wytrzeæ – do swych synów rzek³a.

Dzieci szybko skorzysta³y z pomocy obroñcy i sw¹ matkê jê³y

prosiæ:
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– Mamuœ, pozwól na chwileczkê jeszcze pójœæ na górkê.

– Tak, tak, mamuœ, puœæ do Gucia, prosimy… prosimy…

– Ach wy… brzd¹ce. Dziœ ju¿ do domu, bo suszyæ siê trzeba. Po-

przebieraæ te mokre ciuchy… Po kolacji spanie – zarz¹dzi³a Micha³o-

wa i ju¿ nie czekaj¹c, zagarnê³a dzieci do swego mieszkania.

Gustaw poszed³ do siebie, na piêtro. Wszed³ do gabinetu, zapa-

li³ œwiecê gromniczn¹ i usiad³ w fotelu. Kilka dni temu znalaz³

w biblioteczce broszurê star¹. Zafascynowa³a go jej tajemniczoœæ

i ciekawoœæ sw¹ tak rozbudzi³, i¿ bezustannie o niej myœla³ i do niej

wraca³. Nigdy wczeœniej nie s³ysza³, byæ mo¿e nie by³ zainteresowa-

ny, ale nie s³ysza³ na pewno, o niczym tak porywaj¹cym.

Cieniutka broszurka, rêcznie napisana, a raczej wykaligrafowa-

na, podpisana by³a na koñcu du¿ymi literami: „OJCIEC”.

Zna³ dobrze pismo swojego ojca i nie rozpoznawa³ w piœmie rêki

rodziciela. Nadto kartki broszurki by³y bardzo stare i miejscami pi-

smo by³o wyblak³e.

Czu³, ¿e trzyma w rêku coœ niezwyk³ego, tym bardziej skupia³

siê na poœwiêceniu temu ca³ej swojej uwagi.

Czyta³, ch³on¹c ka¿de s³owo z zachwytem, a treœæ powodowa³a,

¿e œwiat rzeczywisty stawa³ siê dlañ odleg³y.

Istotna treœæ broszury otwiera³a Gustawa na przyjêcie wiedzy

na temat zdarzeñ cudownych, które wydarzy³y siê na terenie Polski,

a nale¿a³y do zjawisk niewyjaœnionych.

Czyta³ w³aœnie o jednym z nich maj¹cym akurat miejsce w Kra-

kowie. Nie us³ysza³, zatopiony w poch³aniaj¹cym go tekœcie, jak do

mieszkania wesz³a Micha³owa.

– Gustaw znowu nie s³yszy, ¿e wesz³am, a drzwi niezamkniête.

Kolacjê postawi³am na stole.

– Micha³owo, prosi³em ¿eby nie przynosiæ mi jedzenia na górê.

No… nie lubiê jeœæ sam przy tym ogromnym stole. Zg³odniejê, to zej-

dê do was na dó³.

– To wtedy dzieciaki nie dadz¹ zjeœæ spokojnie. Niech Gustaw
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siada i je, bo herbata ostygnie i niech spaæ siê k³adzie szybko, a nie

œlepi przy lampie.

– Micha³owo, a s³ysza³a Micha³owa o cudzie w Krakowie*?

– Jakim cudzie? Co te¿ Gustek gada?

– Kiedyœ zdarzy³ siê cud… jeszcze za czasów króla Kazimierza

Wielkiego**. Widzi Micha³owa, ja dopiero z tej broszury dowiedzia-

³em siê o tym. To siê zdarzy³o w koœciele Wszystkich Œwiêtych***

jeszcze oko³o 1345 roku. Akurat trwa³a oktawa Bo¿ego Cia³a. G³ód

panowa³ wtedy wszêdzie i niedostatek. Bieda sprawi³a, ¿e grzeszni

ludzie poddali siê potwornemu skuszeniu i dokonali czynu œwiêto-

kradczego.

– Tego to ja dok³adnie nie pamiêtam – powiedzia³a zaintereso-

wana wyraŸnie Micha³owa – ale zdaje mi siê to przypomina zdarze-

nie w koœciele Bo¿ego Cia³a u nas.

– Otó¿ to w³aœnie.

– Niech Gustek mówi dalej, bo ja przeczytaæ sama, to nie mam

jak.

– Jak oni mogli to uczyniæ...? Nie pojmujê. Jak im coœ tak strasz-

nego mog³o przyjœæ do g³owy...

– Niech Gustek mówi – podgania³a coraz bardziej zaciekawiona

Micha³owa.

* Cud w Krakowie – w roku 1345 z Koœcio³a Wszystkich Œwiêtych w Krako-
wie z³odzieje wykradli monstrancjê z Bo¿ym Cia³em. Porzucili j¹ na bagnach
Mate. Z miejsca porzucenia œwiêtoœci przez trzy dni bi³a œwiat³oœæ. O nie-
zwyk³ym zdarzeniu poinformowany zosta³ biskup krakowski Jan Bodzêta
(ur. 1290 – zm. 12 grudnia 1366), który zarz¹dzi³ post i modlitwy. Znalezio-
no monstrancjê z Przenajœwiêtszym Sakramentem i w tym miejscu król
Kazimierz Wielki ufundowa³ koœció³ Bo¿ego Cia³a.
** Kazimierz Wielki – Kazimierz III Wielki (ur. 30 kwietnia 1310 – zm. 5 listo-
pada 1370), król Polski w latach 1333-1370.
*** Koœció³ Wszystkich Œwiêtych w Krakowie – zbudowany w pierwszej po-
³owie XII wieku i rozebrany w latach 1835-1838; gotycki koœció³, który wzno-
si³ siê na Placu Wszystkich Œwiêtych w Krakowie.


