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Streszczenie
Artyku  po wi cony zosta  Sennikowi galicyjskiemu Anny Stro skiej. Autorka by a znan  i nagradzan  reporta ystk

i publicystk . Ksi ka, wydana w 1993 roku, ukazuje obraz XIX- i XX-wiecznego Przemy la. Miasto na trwa e zapisa o si
w biograÞ i i twórczo ci reporta ystki. Omówiono sposób ukszta towania narracji, bohatera oraz kategorii czasu i prze-
strzeni w utworze. Podkre lono obecno  wa nych w tków historycznych oraz emocjonaln  wi  autorki z Przemy lem.
Zwrócono uwag  na bogaty rezerwuar gatunków, których cechy wykorzystuje Sennik galicyjski.
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About history and Przemy l in Sennik galicyjski wri  en by Anna Stro ska

Abstract
The article deals with Sennik galicyjski wri  en by Anna Stro ska. The authoress became famous and rewarded reporter

and commentator. The book, wri  en in 1993, shows the picture of Przemy l at the 19th and 20th centuries. This is a very
important town in the biography and artistic works of the writer. The article discusses the categories of narration, hero, 
time and space in the work. Sennik galicyjski includes the essential historical plots and emphasized the especially writer’s 
bond with Przemy l. The work takes advantage of many poetics and literary genres.

Key words: Anna Stro ska, Przemy l, Galicia, history, reportage, diary, essay, the Second World War

Pochodz ca z Przemy la Anna Stro ska ( yj ca w latach 1931-2007) studiowa a dziennikarstwo na Uniwersytecie
Warszawskim. By a wieloletni  reporta ystk  i publicystk , m.in. ,,Gazety Krakowskiej” oraz ,,Polityki”. Wspó pracowa a
z parysk  „Kultur ”. Otrzyma a m.in. nagrod  im. J. Bruna oraz nagrod  od redakcji „ ycia Literackiego”. Zosta a odzna-
czona Z otym Krzy em Zas ugi.

Artyku  podejmuje prób  analizy i interpretacji Sennika galicyjskiego, jednej z najbardziej znanych ksi ek tej autorki.
Omawia sposób ukszta towania narracji i bohaterów, a tak e podkre la wa kie znaczenie Przemy la w yciu Stro skiej.
Wspomina o w tkach historycznych obecnych w utworze. Ods ania synkretyzm genologiczny Sennika galicyjskiego.

Sennik galicyjski1 posiada cechy nie tylko reporta u historycznego i pami tnika, ale równie  biograÞ i, autobiograÞ i,
wspomnienia, eseju i sagi rodzinnej. Autorka niezwykle barwnie i ciekawie, nieomal z fotograÞ czn  dok adno ci  i do-
ciekliwo ci  oraz z niezwyk ym artyzmem przedstawia dzieje Przemy la, pogranicznego miasta pocz wszy od schy ko-
wych dekad XIX w., poprzez lata drugiej wojny wiatowej, hitlerowskiej i radzieckiej okupacji, Polski Ludowej a  po lata
osiemdziesi te ubieg ego stulecia. Przemy l zapisuje si  na trwa e w biograÞ i i twórczo ci autorki – to przecie  stamt d
pochodzi a, tam sp dzi a cudowne lata dzieci stwa i wczesnej m odo ci. Pó niej wielokrotnie powraca a, nie tylko pami -
ci , do miejsca swoich narodzin.

Omawiana ksi ka czy w sobie reß eksj  i anegdot , nostalgi  i humor. Pobrzmiewaj  w niej echa rabacji galicyjskiej
i reformy rolnej. Autorka wspomina nawet k ótnie polsko-ruskie w ,,cesarsko-królewskim” sejmie galicyjskim czy proces

ele niaka. Sennik… ukazuje pasjonuj ce dzieje rodziny autorki, a ci lej koleje ycia trzech znanych w Przemyskiem
rodów szlacheckich: Pierzcha ów, Dzikowskich i Kozarskich. Dowiadujemy si  o tym z zachowanych w domu pami tni-
ków z prze omu XIX i XX w., a tak e z lat mi dzywojennych. Dzi ki wielu bezcennym pami tkom poznajemy perypetie
mi osne i wielkie karnawa owe bale sprzed stulecia. Podró e nad Adriatyk, przeja d ki do Wiednia, moda i arty, czu e li-
sty, tajniki kuchni, a nawet obrazy eks-ziemianek szoruj cych schody w radach narodowych – oto tylko niektóre z kwestii
poruszonych w ksi ce. Zwraca uwag  dramatyzm lat, na przestrzeni których odleg o  Przemy la do granicy sowieckiej
z trzystu kilometrów skurczy a si  do trzynastu.

1 Zob. A. Stro ska, Sennik galicyjski, Warszawa 1993. 
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Przywo any utwór jest nie tylko cudownym wspomnieniem mi o ci rodzinnej. T  sag  przemyskich rodów szlachec-
kich przepe nia gorzka zaduma nad bezwzgl dno ci  przem  aj cego ycia. Autorka portretuje tych, których „pokona  ju
czas”. Sennik galicyjski to zatem ciekawa i zadziwiaj ca ksi ka.

Narracja w Senniku galicyjskim
A. Stro ska wyra nie zaznacza w utworze swoj  obecno : jest nie tylko odtwórc  sytuacji sprzed lat, ale równie

obserwatorem i wiadkiem opisywanych zdarze  (np. ,,[…] Handlarze obrali nas i z fortepianu, kupionego we Lwowie
z topniej cej schedy po mecenasie Niemczy skim, i z renesansowego mo dzierza […]”2). Autorka dopuszcza do g osu
przeciwne strony, argumentuje ich stanowiska i wywa a racje3.

wiadomo  odbiorcy o przedstawianym rodowisku, nie tylko Przemy la, kszta tuje si  stopniowo, w miar  przed-
stawiania kolejnych postaci, penetracji nast pnych przestrzeni, przygl dania si  wydarzeniom. Informacje koncentruj  si
wokó  prezentowanych osób lub samej osoby narratorki, gdy bierze w zdarzeniach bezpo redni udzia . Czasami staje si
ona jednym z bohaterów wypowiadaj cym si  w pierwszej osobie liczby pojedynczej (,,ja”) lub mnogiej (,,my”). Gdy ob-
serwuje lub rekonstruuje zdarzenia, pos uguje si  trzecioosobow  narracj  przybieraj c  form  liczby pojedynczej. Mo na
zauwa y , e wypowiedzi autorki s  niejednokrotnie nadrz dne wobec relacjonowanych faktów4.

W Senniku galicyjskim dostrzegamy analiz  zdarze , a tak e cz ste cytowanie autentycznych dokumentów, pami t-
ników czy dzienników. W nich zawarte s  radosne i smutne wydarzenia sprzed lat: ,,Nowe nieszcz cie w naszej rodzi-
nie! Konrad Kozarski 17letnie dziecko jako u an legionista umar  na suchoty w Zakopanem 21 pa dziernika 1915...”5.
Autorce zdarza si  ujawnia  swoje emocje i dawa  do zrozumienia, jaki jest jej stosunek do przedstawianych faktów, np.:
,,Przyci ga mnie widok, w ostatnich latach zapami tany g ównie z Wilna, gdzie przygn biaj co rozleg e obszary miasta
otrzyma y wyrok”6. Poprzez nader cz ste cytowanie licznych pami tek rodzinnych Stro ska ujawnia, sk d wie o danej
sprawie. Nazywanie róde  (konkretnych pami tników, listów, zapisków oraz innej korespondencji formalnej i niefor-
malnej) ma na celu uwiarygodnienie narracji: ,,Najstarszy z zachowanych dzienników, a  do 1927 prowadzony przez
Stefani  Dzikowsk , rozpoczyna si  w roku 1882. Po jej siostrze Wandzie zosta y memuary z lat 1889-1921”7. Autorka
musi przecie  przekona  czytelnika i udowodni  mu, e pisze prawd . Dzi ki skrupulatnemu studiowaniu róde  mo na
pozna  realia ówczesnych czasów, miejscowe obyczaje czy lokalny koloryt i klimat: ,,Zosiuni  odprowadzi am w sobot
o 4 ½ pop. do kuryera i sama pojecha a do Jaros awia, a tam ju  na kolacji czeka a na ni  Helena Mi czy ska i razem po-
jecha y do hotelu – ubra y si  i posz y na bal – Zosiunia jest w a obie, a zatem tylko si  przypatrywa a, ale Jej oÞ cerowie
nadskakiwali wi c bawi a si  bardzo dobrze do 5tej rano, nie ta cz c – Ubrana by a bardzo adnie – Mia a sukienk  bia
ha  owan , suto ubran  klockowemi wstawkami, przepasan  w pasie szarf  z przodu spuszczon , czarn  jedwabn . […]
Mówi nam Helena e Zosiunia licznie wygl da a – Ciesz  si  e Zosiunia zabawi a si  w ostatki karnawa u!”8.

Autorka Sennika galicyjskiego nie tylko zbiera, ale i selekcjonuje materia y. Ksi ka zawiera równie  reß eksje, które nasu-
n y si  Stro skiej w trakcie opisywania zdarze  lub podsumowuj ce ca o  poruszanego w danym rozdziale zagadnienia.
Warto zauwa y , e do ksi ki Stro ska wprowadza ciekawostki zwi zane z rodzinnym miastem, które s u  urozmaiceniu
przedstawianych zdarze . Jej wywód wiadczy o nostalgii za uroczymi widokami dawnego Przemy la: „Ma o kto poza Prze-
my lem wierzy w Rybi Plac, nawet Ryszarda Hanin, wykonuj c mój monodram Przyjecha a ydówka, poprawi a plac na targ.
Pani Rysiu, ja do Lwowa si  nie wtr cam, we Lwowie mogli cie mie  zaledwie rybi targ i w ca ej reszcie Galicji, i na Morawach,
i gdziekolwiek w Austro-W grzech czy w Niemczech wam by  mo e wystarcza y Þ szmarki, ale u nas, w Przemy lu...”9.

Zdarza si , e reporta ystka polemizuje ze stanowiskami przywo anymi w pami tnikach, dokumentach itp. Przeciw-
stawia ró ne pogl dy i zdania na dany temat. Po bli szym zapoznaniu si  z rozumowaniem kilu osób, odbiorca mo e
si  wobec nich ustosunkowa  i przyzna  komu  racj . Narratorka jawi si  jako rekonstruktor i wiadek procesu przemian
i wydarze  obrazuj cych koleje ludzkiego losu w okre lonych warunkach i przestrzeni.

2 A. Stro ska, dz. cyt., s. 214.
3 Zob. K. Wolny, O poetyce wspó czesnego reporta u polskiego (1945–1985), Rzeszów 1991. 
4 Zob.: M. Jasi ska, Narrator, [w:] C. Hernas (red.), Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, T. II, Warszawa 1985; J. S awi ski, Narrator, [w:] 

J. S awi ski (red.), S ownik terminów literackich, Wroc aw 1989. 
5 A. Stro ska, dz. cyt., s. 142. 
6 Tej e, dz. cyt., s. 237. 
7 A. Stro ska, dz. cyt., s. 37. 
8 Tam e, s. 252. Zachowana zosta a oryginalna pisownia.
9 Tam e, s. 204. 
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Historia w Senniku galicyjskim
Sennik galicyjski traktuje o wielu wydarzeniach rozgrywaj cych si  na oczach autorki, które ona sama obserwowa a

albo bra a w nich udzia . Przedstawia fakty z dzieci stwa, m odo ci i wieku dojrza ego A. Stro skiej. Przestrze  czasowa
utworu obecna jest równie  poprzez pami tnikarsko-diariuszow  relacj  przodków autorki10. ObÞ cie cytowane przez
Stro sk  dokumenty rodzinne przedstawiaj  wydarzenia, których wiadkami b d  uczestnikami by y opowiadaj ce
o nich postaci. Pami tniki niejednokrotnie oddaj  klimat ówczesnych lat, rado ci i smutki kilku przemyskich rodów szla-
checkich. Narracja utrwalona na kartach rodzinnych dokumentów z przesz o ci nierzadko obÞ tuje w detale, aby mo li-
wie jak najwierniej upami tni  fakty godne uwagi. Znajdziemy tam nie tylko cytaty z kancelaryjno-urz dowych pism,
korespondencji i innych mniej formalnych zapisków, ale równie  fragmenty zaproszenia lubnego, a nawet nekrologu.
Z drugiej strony za  mo emy do wiadczy  klimatu uczty, wesela albo wyst pu panienek – uczennic szko y muzycznej. 

Znacz ce miejsce w utworze zajmuje przywo anie trudnych lat drugiej wojny wiatowej. O tym smutnym rozdziale 
rodzinnych dziejów dowiadujemy si  g ównie z osobistych wspomnie  autorki lub fragmentów zapisków w pami t-
nikach. Ówczesne perypetie rodziny splataj  si  z przemysk  i ogólnonarodow  zawieruch  tragicznego okresu wojny 
i okupacji. Krew, mier , po oga i terror tamtych dni dos ownie ocieraj  si  o progi rodzinnego domu Stro skich przy 
ulicy Kmity: „Czapki nocnych, którzy wdarli si  do naszego domu, mia y niebieskie otoki. Sta am z r kami opartymi 
o cian , jak kazali. Rewidowano rodziców”11. Autorka stara si  uwieczni  sylwetki na pozór przeci tnych, ale w rzeczywi-
sto ci nietuzinkowych ludzi, dzi ki którym jej najbli szym uda o si  wyj  ca o z niejednego niebezpiecze stwa. W chwi-
lach próby zdarza o si  do wiadczy  pomocy ze strony przedstawicieli innej nacji b d  religii. W utworze wielokrotnie 
przywo ana zostaje posta  W adys awa Stro skiego, ojca Anny, któremu lata sp dzone w wi zieniu odebra y zdrowie, 
zapa  i m ody wygl d. 

Sennik galicyjski to równie  bardziej odleg e dzieje. Narratorka przywo uje szczególnie bolesny epizod z czasów tzw. 
rabacji galicyjskiej, kiedy to okrutnie zamordowano prapradziadka A. Stro skiej. Rozzuchwalona i podburzona przez Au-
striaków grupa ch opów dokona a straszliwej egzekucji na dziedzicu z Gogo owa; zosta  on ywcem przepo owiony pi  
(„Dziwnie, bo przez pó  g owy osiwia a moja praprababka, ukryta w szopie, nieopodal której ludzie katowali jej m a”12).

Historia w Senniku galicyjskim jest konglomeratem wydarze  z ycia rozmaitych postaci misternie wpisanych w prze-
strze  znacz cego galicyjskiego miasta. Kolejne dni, miesi ce i lata wyznaczane s  przez do  uporz dkowany rytm na 
wzór praw biologicznych (np. narodziny, m odo , zam pój cie, dojrza o , mier )13. Bywa, e zostaje on zak ócony 
przez walki, wojn , aresztowania i zsy ki. Szczegó owe opisy postaci, dawnych obyczajów i obrz dów pe ni  rol  retarda-
cyjn . P aszczyzna czasowa utworu zaprzecza porz dkowi linearnemu i chronologicznemu. 

Czas traktowany jest wreszcie jako bezlitosna, nieub agana, a nawet monstrualna si a, której podlega ka dy cz owiek 
bez wyj tku14. Kolejni ludzie, nast pne pokolenia przem  aj  zgodnie z odwiecznym natury. ycie jawi si  jako co  szcze-
gólnie nietrwa ego, ulotnego i krótkiego. Bezustanny up yw czasu autorka dostrzega w wygl dzie i zachowaniu znajo-
mych spotkanych po latach: 

„Zatem wróci am, a oni nie zawiedli. S  tam, prawie wszyscy. Id .
P dzili, wbiegali, podchodzili.
Teraz si  wspinaj 15”.
Nostalgiczny i melanchol  ny ton autorki wiadczy o jej pog bionej reß eksji nad yciem cz owieka i jego wymiarem 

eschatologicznym: „ ycie wieczne mnie stanowczo nie urz dza, w najgorszym razie widz  je jako wi ty spokój. Có  my 
jednak mo emy wiedzie  o pomys ach Pana Boga”16. 

Bohaterowie Sennika galicyjskiego
Bohaterami utworu Stro skiej s  autentycznie istniej ce postaci. Autorka stara si  jak najdok adniej przedstawi  ich 

losy i problemy, odtworzy  sytuacje, w jakich si  znale li albo przybli y  ciekawe historie danego pokolenia. Ods ania 
ona ludzi takimi, jakimi faktycznie byli. Aby odda  prawd  o danej osobie, A. Stro ska musi przestudiowa  wiele pami t-

10 Zob. H. Markiewicz, Czas i przestrze  w utworach narracyjnych, [w:] Tego , Wymiary dzie a literackiego, Kraków 1984; K. Wolny, dz. cyt.
11 A. Stro ska, dz. cyt., s. 13.
12 Tam e, s. 23. 
13 Zob. K. Bartoszy ski, Problem konstrukcji czasu w utworach epickich, [w:] H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury, Wroc aw 1976. 
14 Zob. Tam e. 
15 A. Stro ska, dz. cyt., s. 366. 
16 Tam e, s. 387-388. 
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ników i innych dokumentów. Ksi ka zawiera fragmenty opisuj ce zachowanie danego bohatera w konkretnej sytuacji, 
a tak e próby odpowiedzi na pytanie, co go sk oni o do okre lonego post powania17. 

Bohaterem Sennika galicyjskiego jest nie tylko cz owiek jako jednostka (np. rodzice autorki), ale równie  grupa ludzi 
– tzw. bohater zbiorowy (np. dawne rody szlacheckie w Przemy lu). Sylwetki postaci poznajemy z zachowanych pami -
tek rodzinnych albo dzi ki wspomnieniom autorki z czasów swojego dzieci stwa, m odo ci czy pobytu w rodzinnych 
stronach. A. Stro ska wprowadza bezpo redni  charakterystyk  postaci, gdy opisuje ich wygl d zewn trzny lub sposób 
zachowania: ,,Mój biedny stryj, urodzony w czepku. […] niemowl  mia o g sty, przechodz cy w czarn  brod  zarost,
tudzie  sute w sy, niemniej wyros o na atrakcyjnego m czyzn  (przystojny, to by oby za s abo powiedziane o stryju Ma-
rianie)”18. Odnale  mo na tak e partie traktuj ce o prze yciach, pogl dach i cechach charakteru opisywanych osób. Za-
stosowano równie  po redni sposób charakterystyki bohaterów. Czytelnik czerpie informacje o bohaterach na podstawie
opisu ich dzia alno ci zawodowej, spo eczno-kulturalnej i politycznej. Postaci zostaj  scharakteryzowane na tle swojego
rodowiska (charakterystyka zespo owa bohaterów).

Bohaterów Sennika…nale y postrzega  na tle ukazanej przestrzeni; terytorium, na którym rozgrywaj  si  zdarzenia
(Przemy l i jego okolice). Niekiedy posta  odciska pi tno w miejscu, gdzie mieszka i dzia a (np. W adys aw Stro ski –
ojciec Anny, przemyski starosta albo Lucylla Kozarska, która przez d ugie lata mieszka a w rodzinnym domu autorki).
Stro ska przywo uje nie tylko posta  ojca, pi knej matki (córki przemyskiego adwokata Niemczy skiego) i babko-ciotek
– autorek cytowanych pami tników z prze omu XIX i XX stulecia. Na kartach ksi ki znajdziemy równie  barwne postaci
tych, którzy przewin li si  przez dom rodzinny autorki przy ulicy Piotra Kmity: niani Katarzyny, jej m a Józefa Ro-
gowskiego, s u cej Poli, listonosza Szajowskiego, znanych z dzieci stwa przemyskich lekarzy, nauczycielek i kole anek.
Niema o miejsca po wi ca Stro ska swoim czworono nym ulubie com – psom i kotom.

Bezpo rednia i po rednia charakterystyka daje zró nicowany obraz postaci. Stro ska pragnie podkre li , e koleje
ludzkiego losu nie zale  jedynie od woli cz owieka. Ma bowiem na nie wp yw historia (np. druga wojna wiatowa),
kultura, religia, polityka, pochodzenie spo eczne, a nawet przypadek19:

,,Zdj cie ojca z ówczesnego dokumentu. Jaki  on ju  wtedy by  inny. Stary pi dziesi cioletni cz owiek. Um czona twarz. […]
Jedn  z elementarnych potrzeb ludzkich jest logika zdarze . Dopóki nieszcz cia s  do zrozumienia, ci ar da si  unie ”20.

Analizuj c i interpretuj c zachowanie bohatera, nale y zwróci  uwag  na to, jakie sprawy maj  na nie istotny wp yw.
Okre lone czynniki psychologiczne i historyczne sk adaj  si  na motywacje losów postaci. Autorka ukazuje osoby repre-
zentuj ce okre lony typ cz owieka, np. urz dnika, patrioty, o nierza, karierowicza czy spo ecznika21:

,,»Ob. Kozarska Lucyna. Na podstawie zarz dzenia Ministra O wiaty i Wychowania z dnia 15.XI.1964 r. (Mon.
Polski nr 84, poz. 397) w oparciu o dokumentacj  dot. warunków higieniczno-sanitarnych i wychowawczych stancji
– Urz d Miejski Wydzia  O wiaty w Przemy lu zezwala Obywatelowi(lce) na prowadzenie stancji uczniowskiej
w roku szkolnym (…)«. To niby mia  by  sposób Lu ki na popraw  Þ nansów. Akurat! Ale z zas ugi monitora nr 84,
poz. 397, przynajmniej nie mieszka a sama.
Udawa y si  jej lokatorki, prawie wszystkie. »Kry ka zrobi a si  niemo liwa wzi a mnie pod kuratel  nie pozwala
mi z domu wyj  tylko wszystko sama za atwia« – komunikuje w li cie”22.

Bohaterowie ksi ki cz sto dopuszczani s  przez autork  do g osu w postaci cytowanych pami tników i innych do-
kumentów. Po rednio okre laj  ich wi c w asne wypowiedzi. Dok adnie przytoczone s owa dobitnie charakteryzuj  rów-
nie  mentalno  tych, którzy uwiecznili je w rozmaitych zapiskach. SpecyÞ czne zwroty i wyra enia wietnie oddaj  nie
tylko styl wypowiedzi prezentowanej postaci, ale równie  klimat ówczesnej epoki.

17 Zob. K. Wolny, dz. cyt. 
18 A. Stro ska, dz. cyt., s. 85. 
19 Zob.: H. Markiewicz, Posta  literacka i jej badanie, [w:] A. Martuszewska, J. S awi ski (red.), Autor. Podmiot literacki. Bohater. Z dziejów form 

artystycznych w literaturze polskiej, Wroc aw 1983; J. S awi ski, Posta  literacka, [w:] J. S awi ski (red.), S ownik terminów literackich, Wroc aw 1988; K. 
Wolny, dz. cyt.

20 A. Stro ska, dz. cyt., s. 91-92.
21 Zob. H. Markiewicz, Posta  literacka i jej badanie, [w:] A. Martuszewska, J. S awi ski (red.), Autor. Podmiot literacki. Bohater. Z dziejów form arty-

stycznych w literaturze polskiej, Wroc aw 1983; K. Wolny, dz. cyt. 
22 A. Stro ska, dz. cyt., s. 295. 
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Przestrze  Przemy la w Senniku galicyjskim
Rodzinne miasto zajmuje szczególne miejsce w ksi ce A. Stro skiej. To w a nie w Przemy lu w marcu 1931 r. urodzi-

a si , tam ucz szcza a do szko y, stamt d po maturze wyjecha a do Krakowa, a nast pnie do Warszawy. 
Autorka w Senniku galicyjskim z reß eksj  i nostalgi  wspomina swoje miasto rodzinne, dom, miejsce, gdzie zawsze 

mo na wróci . Obrazy dzieci stwa i wczesnej m odo ci pojawiaj  si  w jej pami ci niczym swoista sielanka, której nic nie 
b dzie w stanie zak óci : 

,,Ojciec spiesz cy w stron  domu. Tu zawsze by o mu najlepiej. Czemu  wraca Katedraln , a nie Grodzk . M  a 
wikarówk . Jeszcze zdrowy jest, jeszcze si  u miecha. Trzydzieste lata. (…)
Oto niania króluj ca na podwórzu pod swymi oknami. Wysz a z kopiastym talerzem, czyli »wzmacnia si «. Zawsze
t umaczy a, e je g ównie przez rozum, bo si  musi wzmocni . Rozsiad a si , jak zwykle kundel Muciu przy niej”24.

Stro ska, b d c nawet daleko od Przemy la i ojczystej ziemi, znajdowa a podobie stwa do swojego ukochanego
miasta, wsz dzie za nim t skni a. Niepowtarzalne krajobrazy z dzieci stwa i m odo ci powracaj  w jej pami ci na kszta t
cudownego snu: 

„Chcia abym jeszcze zobaczy  tamten dom i tamte ogrody; nie upilnowane, wysypuj ce si  na chodnik nawisami
pn czy, przeplecione ga ziami, ciemne od niepotrzebnych konarów. Uliczki – schody. Trotuary, którymi galopuj
gwa towne górskie deszcze. Cytrynowy ogienek zegara nad katedr . Nawis góry zamkowej. Szarosrebrne stromi-
zny wie  ko cielnych, strz piaste cienie dachów, mury jak bia awe muszle, ciany Podzamcza, Franciszka skiej,
placu Na Bramie, Rybiego Placu, Katedralnej i W adycza. ciany wiata”25.

Dla pisarki wszystko, co najwa niejsze, zwi zane jest z rodzinnym miastem. Z utworu przenika wielka mi o  do
ukochanych miejsc. Swoje oczarowanie Przemy lem autorka pragnie dzieli  z innymi. Chce oprowadza  obcokrajowców
po mie cie pe nym bezcennych zabytków. Jednocze nie zdaje sobie spraw , e jej marzenie chyba si  ju  nie spe ni:

„Zobaczymy rynek, stromy: podobno rzadka cecha rynków w renesansie. Zajrzymy do katedry. Wejdziemy na 
zamek. Wdrapiemy si  na Kapituln , Tatarsk  i Szczytow , pokonamy Zniesienie, docenimy przepyszn  panoram ,
bez przesady jeden z najpi kniejszych widoków w polskich miastach, i wypocz wszy na awce ko o pastuszka (…)
przejdziemy si  do fortów po Austriakach i do muzeum z ikonami po Rusinach, i do jedynej ocala ej, zamienionej
na bibliotek  synagogi”26.

Stro ska sentyment do miejsc z dzieci stwa i m odo ci czy z mi o ci  do ludzi i j zyka. Cytuje wyrazy o odmiennym
znaczeniu w Galicji ni  na ziemiach Królestwa. Cieszy j  nawet charakterystyczna dla Przemyskiego wymowa s ów. Dumna
jest z faktu, e jej kuzynka, mieszkaj ca od pó wiecza w Stanach Zjednoczonych, ,,nadal wymawia po naszemu, kwieciar-
nia27”. Ta niezwyk a ksi ka A. Stro skiej ilustrowana jest ponadto licznymi fotograÞ ami rodzinnymi. Starszym mieszka -
com Przemy la przypomina miasto sprzed wojny, a m odszych uczy prawdziwej i dojrza ej mi o ci do swojej ma ej ojczyzny.

Oddajmy na chwil  g os samej autorce, która w cyklu Korzenie publikowanym w przemyskim pi mie „Pogranicze” tak
pisze o swoim upodobaniu rodzinnego miasta: 

„Osobliwo ci kulturowe i socjalne miasta, fascynuj ca (ale i pokomplikowana) specyÞ ka etnicznego pogranicza nie-
w tpliwie mia y wp yw na mój temperament pisarski, na pasje, ale i ostro no  w przedstawianiu wiata. Nie podda-
am si  adnemu z pomniejszych yciowych adresów. Jestem konsekwentnie tutejsza.

Pozostaje mi powtórzy  za sob  z »Sennika«: s  ludzie, którzy ojczyzn  uto samiaj  z narodem, rzadziej z pa -
stwem i s  posiadaczem bli szych ojczyzn. Chyba do nich nale . Z apa am si  na tym, e za granic  t skni  do
Przemy la (...)”28.

23 Warto si gn  do nast puj cych pozycji teoretycznoliterackich traktuj cych o przestrzeni: M. G owi ski, Przestrze  w dziele literackim, [w:] J. S awi -
ski (red.), S ownik terminów literackich, Warszawa 1988; H. Markiewicz, Czas i przestrze  w utworach narracyjnych, [w:] Tego , Wymiary dzie a literackiego, 
Kraków 1984; J. S awi ski, Przestrze  w literaturze: elementarne rozró nienia i wst pne oczywisto ci, [w:] M. G owi ski, A. Okopie -S awi ska (red.), Prze-
strze  i literatura. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Wroc aw 1978.

24 A. Stro ska, dz. cyt., s. 266. 
25 Tam e.
26 Tam e, s. 357. 
27 A. Stro ska, dz. cyt.
28 Tej e, Ojczyzna? W Przemy lu, ,,Pogranicze” 2000, nr 9, s. 12. 
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A. Stro ska nie mog a uwolni  si  od my li o Przemy lu, od wszystkiego, co jej o nim przypomina o. Pisa a: ,,(…) po
nocach z przemyskich okien wida  ci kie cienie wzgórz, ogienek wie y zegarowej, za ni  ksi yc w cytrynowej kosmatej
mgle. Znam taki mieszny staro wiecki balkon na Kozanowie, i drugi sk adaj cy si  z mnóstwa schodów, jak nad Adria-
tykiem. Miasto st d jest tak bajeczne, e cz owiekowi al nocy na sen”29. Nie by a sk onna do kompromisów i uleg o ci
(,,Tamten dom na Kmity, potem Liebknechta i znów Kmity co  znaczy . Przewa nie wyobra am sobie ten dom i ulic
latem. Zw aszcza, gdy przemyka warszawskie lato. Jeszcze jedno zmarnowane. Co ja bym da a za czerwiec w Przemy lu-
!”30). Do ukochanego miasta wraca a z po piechem z wielkiego wiata. ,,Umiany na pami , ma o zmienny Przemy l. Te
same okna i domy. Znane od lat. Nawet dachy znajome. Tam sk d wpada a na chwil  do swojego domu (w Warszawie
mieszka a do mierci) nie mia a poj cia o niczyim dachu”31.

Status genologiczny ksi ki
Utwór A. Stro skiej, jak ju  zosta o powiedziane, posiada cechy reporta u historycznego, pami tnika, biograÞ i, auto-

biograÞ i, wspomnienia, eseju lub nawet sagi rodzinnej. 
Postaci i wydarzenia przywo ane w ksi ce s  autentyczne. W utworze dostrzec mo na zarówno walory literackie

(plastyczne opisy Przemy la, karnawa owego balu czy szlacheckiego wesela, rozbudowane partie monologowe, pog -
bione opisy postaci), jak i publicystyczne (weryÞ kowalno , cis o  i dok adno  nazw, nazwisk, dat, liczb i faktów; aser-
toryczno  wypowiedzi, próby wielostronnego badania faktów). Ksi ka A. Stro skiej traktuje o wydarzeniach i epokach
z przesz o ci (np. rabacja galicyjska, obydwie wojny wiatowe, okres komunistycznej Polski)32.

Autorka Sennika galicyjskiego przywo uje zdarzenia, których by a naocznym wiadkiem lub uczestnikiem. Fakty przy-
wo uj  równie  autorzy pami tników i dzienników, które cytowane s  wiele razy. Stro ska opowiada o zdarzeniach z dy-
stansu czasowego. Pisze nie tylko o konkretnych faktach, wydarzeniach, ale ujawnia równie  wobec nich swoje stanowi-
sko. W cytowanych ród ach pami tnikarskich zauwa y  mo na niewielki dystans czasowy pomi dzy czasem narracji
a czasem przedstawianych zdarze 33.

Sennik galicyjski mie ci tak e elementy biograÞ czne i autobiograÞ czne. Jest barwnym literackim opisem okre lonych
postaci (np. rodzice autorki, Lucylla Kozarska, krewni rodziny). Przedstawia wydarzenia z ycia autorki (np. dzieci stwo,
m odo , ,,powroty” do Przemy la). Ksi ka zawiera elementy analityczne, krytyczne i podsumowuj ce. Traktuje o losach
kilku znanych w Przemy lu rodów szlacheckich (Kozarscy, Dzikowscy, Pierzcha owie)34.

A. Stro ska stosuje wreszcie w Senniku galicyjskim elementy poetyki eseju. Ksi k  cechuj  subiektywizm, reß eksyj-
no , nielinearno , fragmentaryczno , dygresyjno  i hybrydyczno 35. Czytelnik mo e pozna  sympatie i antypatie
autorki na temat poruszanych problemów. Utwór ma asocjacyjny charakter – brak tutaj porz dku tematycznego, chro-
nologicznego, a nawet i hierarchii wa no ci prezentowanych argumentów. Wywód jest lu ny i fragmentaryczny. O dy-
gresyjno ci wiadcz  rozmaite wstawki, ,,wtr ty” (np. o charakterze obyczajowym), które przerywaj  tok my li i kieruj
uwag  odbiorcy w inn  stron . O hybrydyczno ci wiadczy obecno  cech rozmaitych gatunków i poetyk.

Sennik galicyjski wiadczy o kunszcie literackim i artystycznej dojrza o ci A. Stro skiej. Ksi ka porusza wiele wa kich
tematów zwi zanych nie tylko z rodzinn  i rodow  histori , ale równie  z ca  Galicj , w której szczególne miejsce zaj-
muje Przemy l. To rodzinne miasto autorki urasta do rangi „oswojonej sercem” krainy, do której zawsze ch tnie si  wraca
i o której warto po latach pisa . Dom autorki przy ulicy Kmity na zawsze pozostanie w jej szczególnej pami ci. Podobnie
zreszt  jak najdro sze sercu osoby, które odesz y na zawsze.

29 Tej e, Sennik galicyjski, Warszawa 1993. 
30 Tam e.
31 A. Niemiec, Co ja bym da a za czerwiec w Przemy lu? „Gazeta Przemyska” 2012, nr 1, s. 20.
32 Zob. K. Wolny, dz. cyt. 
33 Zob.: A. Cie ski, Pami tnik, [w:] T. Kostkiewiczowa (red.), S ownik literatury polskiego O wiecenia, Wroc aw 1991; H. Dziechci ska, Diariusz, T. 

Kostkiewiczowa (red.), S ownik literatury staropolskiej ( redniowiecze, renesans, barok), Wroc aw 1990. 
34 Zob.: M. Jasi ska, Zagadnienia biograÞ i literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograÞ cznej, Warszawa 1971; J. 

Ziomek, AutobiograÞ a, [w:] C. Hernas (red.), Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, T. I, Warszawa 1985. 
35 Zob. W. G owala, Próba teorii eseju literackiego, „Prace Literackie” 1965, T. 7. 
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