




Pod nogą piach
bielutki jak śnieg
i błękit wlewa się w oczy
Bug zakolami toczy grzbiet
lasy rozpiera na boki.
 
Szarą cięciwą
napiera nurt
i wchodzi w barwy nieba
jakby w paletę
wtargnął wiatr
a z wiatrem nagle ulewa.
 
Srebrzyste ryby
idą na żer
 
Już fioletowo
po słońca zachodzie
 
Z pagórków nagle
zbiega noc
by gwiazdy topić w wodzie.Ry
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Na pierwszy rzut oka paradoks . Pochodzenie tego 
słowa – jak się wydaje – nie dla każdego dziś jest oczywi-
ste . Bo wchodzi tu w grę łacina na poziome wprawdzie 
ongisiejszego podręcznika profesora Stanisława Skimi-
ny p . t . Elementa Latina, ale zawsze sprawiająca obec-
nie kłopot . Otóż wyważając trochę otwarte drzwi, po-
zwolę sobie wyjaśnić, że słowo „inteligent” wywodzi się 
z czasownika „inteligere”, co po polsku znaczy: rozumieć, 
pojmować . 

Warto sięgać do tak prostych wyjaśnień, bowiem w wie-
lu przypadkach uważa się za inteligenta człowieka o okre-
ślonym wykształceniu, natomiast komuś, komu to nie zo-
stało dane, inteligencji się odmawia, a nawet, co już z kolei 
jest brakiem taktu i rozsądku, poniża się takiego człowie-
ka, jako okaz ciemnoty i prymitywizmu . 

Tymczasem rzeczywistość jest tu raczej po stronie tego 
ostatniego, sponiewieranego czyimś zarozumialstwem 
człowieka, który po prostu z takich czy innych powodów 
nie miał nawet tych dwóch- trzech oddziałów szkoły po-
wszechnej . Nie zaznał szkoły w ogóle . 

Posłużę się tutaj ilustrującym ten wywód przykładem . 
Kiedy, jako licealista pod koniec lat czterdziestych zara-
białem, jeżdżąc na kontraktację rzepaku, a było to czę-
ściowo w powiatach na tzw . Ziemiach Odzyskanych, gdzie 
wielu było, jak ich wtedy nazywano, repatriantów „zza 
Buga”, pomocą służył mi sołtys lub mąż zaufania cukrow-
ni prowadzącej kontraktację . Zdarzyło się, że pod koniec 
dnia trzeba było sporządzić listę kontraktacyjną i pewne-
go razu mąż zaufania, z którym przez cały dzień prowa-
dziłem rozmowę wyraźnie przerastającą moje możliwo-
ści jako ucznia na 2 lata przed maturą, oświadczył mi, że 
podpisać nie może, gdyż jest niepiśmienny . Trudno było 
w to uwierzyć, ale tak rzeczywiście było . Tłumaczył, że 
do szkoły nie chodził, bo gdzieś na Polesiu musiał poma-
gać w domu przy gospodarstwie, ale lubił słuchać, jak oj-
ciec z sąsiadami opowiadali sobie różne rzeczy, a w ogóle 
to zawsze był ciekawy świata . 

Jego zasób wiedzy, często modyfikowanej gminną sagą, 
to nie była jednak ta rzecz najważniejsza . Uderzała po-
prawność jego rozumowania, umiejętność wnioskowania, 
zdolność momentalnego chwytania istoty rzeczy, w ogóle 

logika w całym jego systemie myślowym . I to był właśnie 
inteligent . 

Przed II wojną światową – sam byłem wtedy u pro-
gu studiów podstawowych (2 klasa) – ale chwytałem to, 
co mówili starsi . Gdy mowa była o maturzystach, zawsze 
podkreślano ich elitarność . Nie w sensie społecznym, ale 
jako wyróżnik, zarówno w dziedzinie zasobu wiedzy, jak 
i savoir-vivre’u . Maturzysta musiał umieć znaleźć się w to-
warzystwie, mieć wyczucie taktu i dobrego wychowania . 
Ten styl pracy szkoły średniej i jego owoce znać było jesz-
cze kilkanaście lat po wojnie . Może nawet do początku lat 
sześćdziesiątych . Ale reforma szkolnictwa zapoczątkowa-
na w 1948 roku, kiedy to stworzono licea ogólnokształcące 
w miejsce sześcioletniej nauki – 4 lata gimnazjum i 2 lata 
liceum – przy czym liceum było już kierunkowe: humani-
styczne i matematyczno-fizyczne . Wszystko to odbywało 
się wówczas pod hasłem oświaty dla ludu . Było ono samo 
w sobie słuszne, ale stosowane bez głębszego przemyśle-
nia prowadziło do powszechności nauki w szkole średniej, 
która przestała być elitarna, a w ślad za tym, mutatis mu-
tandis, hasło: „nie matura lecz chęć szczera, zrobi z ciebie 
oficera” przez pewien czas sprzyjało powstawania takich 
produktów, jak matury wieczorowe w ciągu 2–3 lat, „do-
cenci z ustępu” i podobne buble . Na szczęście po okresie 
stalinowskim przyhamowano produkcję tej „ludowej in-
teligencji”, ale pozostawiono termin „inteligencja pracują-
ca”, co oznaczało, że każdy, kto tworzył czy pracował poza 
gorsetem partii i władzy ludowej nie zasługiwał na miano 
inteligenta, ale po prostu był „reliktem minionej epoki” . 

Z tych niekiedy kabotyńskich poczynań reformator-
skich, jedno się utrwaliło i stawało się powoli zmorą stu-
diów . To była właśnie ta powszechność matury, mówiąc 
skrótowo, i to wykształcenie ogólnokształcące . Powszech-
ność polegała na tym, że każdy mający „odpowiednie” po-
chodzenie społeczne, czyli robotniczo-chłopskie, mógł 
starać się o zdobycie matury . Z kolei wykształcenie ogól-
nokształcące dawało rudymentarną wiedzę umożliwiają-
cą studia wyższe . Ktoś niemający owego „pochodzenia”, 
choćby był geniuszem, mógł dojść do matury, ale ani kro-
ku dalej . Dopóki jeszcze błąkali się nauczyciele z czasów 
jędrzejewiczowskich i tameczne podręczniki, nie było 

Inteligent?

Zygmunt 
Zieliński
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najgorzej, ale później szło to już z górki, a obecnie doszło 
do poziomu poniżej morza . 

Wykształcenie uniwersyteckie, zwłaszcza w dziedzi-
nach humanistycznych, jest ściśle zależne od poziomu 
szkoły średniej . Nie jest dla nikogo tajemnicą, że duży 
procent studentów, może nawet ponad połowa, nie powi-
nien studiować, gdyż przy wyjątkowo sprzyjających oko-
licznościach może ktoś taki studia skończyć, ale korzyści 
z tego mieć nie będzie, gdyż w pracy wymogi są wielkie . 
Stąd to stałe robienie jakichś kursów, dokształcań, testów . 

Elitarność studiów – postulat wstydliwie przemilczany, 
bo jak tu powiedzieć komuś: naucz się zawodu, będziesz 
dobry, a tu nie zrobisz kariery – bo warunkiem jest dobre 
wykształcenie, dobra fachowość, a w końcu także spełnie-
nie się człowieka . Szkoła średnia, studia jako przechowal-
nia, to zły interes dla społeczeństwa i dla jednostki . Ilość tu 
nie przejdzie w jakość . Obecne trendy zmierzające do sa-
mofinansowania się szkół, zwłaszcza wyższych, to zwykłe 
chowanie głowy w piasek . Prawdziwa nauka, obiecująca do-
bry produkt jest kosztowna . W wielu krajach zachodnich 
wykształcenie kosztuje i ktoś za to płaci, najczęściej rodzi-
ce, ale nikt tam nie mówi, że trzeba obniżyć koszty nauki . 
Tam, gdzie uboższy a zdolny uczeń kwalifikuje się do stu-
diów, ale nie ma za co, musi płacić państwo, gdyż trawestu-
jąc stare hasło: non sibi, non scholae… a więc ani dla siebie 
ani dla szkoły nie uczysz się, ale …vitae – dla życia, a ono 
toczy się w twoim środowisku, w rodzinie, kraju… 

Na koniec wypadnie zapytać, skąd się inteligent bierze? 
Czy szkoła jest zakładem produkującym go? Już na początku 
wspomniano o inteligencji samoistnej, jak można by ją na-
zwać, zatem niezależnej od szkoły i kształcenia formalnego, 
nawet nie od opanowania sztuki pisania i czytania . Nie są to 
przypadki rzadkie, ale często nie trafia się okazja, by ich ist-
nienie w pełni się ujawniło . Poza tym jest to inteligencja po-
legająca na obecności w człowieku zdolności postrzegania 
rzeczywistości pod kątem zasady przyczynowości . Mówimy, 
konfrontowani z takimi zachowaniami, że ktoś jest lotny, lub 
bardziej kolokwialnie, bystry . Rola szkoły w pewnym sensie 
jest podobna do oprogramowania w komputerze . Dopiero 
jego obecność czyni ze sprawnego technicznie aparatu na-
rzędzie pracy . Takim oprogramowaniem dla człowieka jest 
wiedza, ale ona musi trafić na sprawny umysł, który potrafi 
ją odpowiednio zachować i wykorzystać w określonych sy-
tuacjach . Nie każdy umysł posiada te właściwości . Zatem 
szkoła dostarcza, a przynajmniej powinna dostarczać, eru-
dycji i metody jej zastosowania . 

To, co wyżej powiedziano jest czystą teorią . Powin-
no się właściwie użyć tu trybu warunkowego . Szkoła bo-
wiem, niezależnie od jej kategorii, od podstawowej po 
uniwersytet, musi tworzyć fundament, na którym inte-
lekt ludzki buduje już swój własny zasób . Nie jest w sta-
nie tego dokonać bez ścisłej dyscypliny, niedopuszczającej 

żadnych odchyleń . Obowiązuje ona zarówno, gdy chodzi 
o kształtowanie postaw życiowych, jak i nabywanie wie-
dzy . Współczesne teorie wychowawcze i metody dydak-
tyczne często przeczą tym zasadom w imię źle pojętej wol-
ności i całkowicie odwróconych wartości . Ma to miejsce 
także w dydaktyce, gdzie, być może pod wpływem nowo-
czesnych przekaźników, zrezygnowano z systematycznej 
budowy erudycji . Odejście od pamięciowego utrwalania 
wiedzy sprawia, że człowiek wykształcony nie do końca 
zna nawet zwyczajny język, nazwijmy go inteligenckim, 
tzn . odpowiednio bogaty w pojęcia abstrakcyjne . 

Na stan przyswajania wiedzy wpływa też zupełnie błęd-
ne pojmowanie osobowości ucznia i nadopiekuńcze usu-
wanie z drogi jego życia wszelkich sytuacji wywołujących, 
zdaniem wielu teoretyków wychowania, stres . Wychowa-
nie bezstresowe, to m .in . świadomość młodego człowieka, 
że w każdej chwili może postulować penalizację nauczycie-
la, który w jego przekonaniu go maltretuje, gdyż, jego zda-
niem, zbyt wiele od niego wymaga . To przekonanie, iż pre-
tensje ucznia mogą mieć konsekwencje prawne w istocie 
wyjmuje go spod każdej rozumnej kontroli i stawia ponad 
nauczycielem, a nawet ponad rodzicem . Tzw . ewaluacja jest 
zgubnym nonsensem owocującym spaczeniem charakte-
ru ucznia, który posmakował co potrafi się zdziałać dono-
sem, z kolei obezwładnia nauczyciela, który więcej stara się 
o captatio benevolentiae ucznia aniżeli o stan jego wiedzy . 
Ta nadopiekuńczość ma jeszcze jeden fatalny skutek: gene-
ralnie zniechęca uczącego do owocnego wysiłku, by pod-
opiecznym przyswoić wiedzę . Wie on bowiem, że nie osią-
gnie zamierzonego celu, a siebie narazi na nieprzyjemności . 
Niekiedy oportunizm ludzi odpowiedzialnych za wykształ-
cenie podopiecznych idzie tak daleko, że prowadzi do ewi-
dentnych nadużyć, w których uczeń partycypuje, n .p . kiedy 
dziekan samowolnie zmienia obiektywnie przez wykładow-
cę postawiony negatywny stopień na pozytywny . Nie wiem, 
jak często to się zdarza, ale sam znam takie przypadki . 

Trzeba zatem w świetle tego co wyżej powiedziano, 
a nie są to absolutnie sytuacje wymyślone, o czym naj-
lepiej wiedzą nauczyciele, a nawet wielu uczniów, jasno 
sobie powiedzieć, że „wyprodukowanie” inteligenta od-
powiadającego kryteriom funkcjonującym w powiązaniu 
z tym pojęciem, może się okazać trudne, gdyż:

– człowiek zasługujący na takie określenie winien od-
znaczać się erudycją w zakresie wiedzy ogólnej,

– winien posiąść umiejętność logicznego myślenia,
– i reagowania zgodnie z sytuacją, w jakiej się znajduje . 
Życie codzienne dostarcza nam aż nadto wiele dowo-

dów na to, że wiele osób uważających siebie samych i uwa-
żanych przez otoczenie za inteligentów, nie zdaje tu eg-
zaminu . Zatem w obiegu publicznym i życiu prywatnym 
„inteligent” jest coraz bardziej podmiotem trudnym do 
rozszyfrowania, po prostu niewiadomą .  ■
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W roku obchodów dwusetnej rocznicy urodzin 
Stanisława Moniuszki (urodził się 5 maja 1819 roku 
w miejscowości Ubiel koło Mińska na Białorusi) warto 
przypomnieć nieznany fakt, który świadczył o popular-
ności głośnej opery Halka w Rosji . Chodzi tu o wyjąt-
kową literacką „drobnostkę”, o satyryczny wiersz rosyj-
skiego poety Dumka Jontka Nikołaja Agniwcewa (tytuł 
oryginalny Dumka Iontieka), którego pierwowzorem 
była znana aria Jontka „Szumią jodły na gór szczycie…” 
z czwartego aktu opery Halka . 

Nikołaj Jakowlewicz Agniwcew (1888–1932) był 
w rosyjskim życiu literackim przedstawicielem tzw . 
„lekkiej poezji”, autorem wielu pieśni, parodii, kuple-
tów i wierszy satyrycznych z przeznaczeniem dla es-
trady . W roku 1915 wydał w Piotrogrodzie tom wier-
szy pt . Przy szczęku mieczy (ros . Pod zwon mieczej), 
w którym dominowały aktualne wtedy tematy wojenne . 

W tomie tym znalazło się kilka wierszy osnutych na 
polskich motywach, wśród nich Do Polski, Do braci Po-
laków, Niezwyciężony (rosyjskie odpowiedniki ich tytu-
łów: Polsze, Bratjam-polakam, Niepobiedimyj) . W tych 
i w innych wierszach Agniwcew był piewcą braterstwa 
Rosjan i Polaków we wspólnej walce z Niemcami . Po 
roku 1917 poeta ten wyemigrował z Rosji na Zachód, 
wrócił jednak już w roku 1923 i podjął współpracę 
z bolszewicką prasą satyryczną . 

Wiersz Agniwcewa Dumka Jontka – jak wyżej wspo-
mniano – jest trawestacją, ściślej mówiąc, raczej pa-
rodią Moniuszkowskiej arii Jontka „Szumią jodły na 
gór szczycie…”. Autorem jej sławnego tekstu był dzie-
więtnastowieczny poeta i powieściopisarz Włodzimierz 
Wolski (1824–1882), który napisał też libretto do ope-
ry Hrabina Moniuszki . 

Treść Dumki Jontka Agniwcewa ma w istocie niewie-
le wspólnego z treścią arii Jontka z opery Moniuszki . 
Motywu zbliżającego w obydwu pieśniach można do-
szukiwać się chyba tylko w identycznym imieniu bo-
haterek oraz w ich tragicznym losie . Różne były jednak 
przyczyny ich śmierci . 

Moniuszkowski Jontek wyraża w swojej pieśni ból 
i żal, że kochana przez niego góralka Halina wzgardziła 
jego miłością, została uwiedziona i porzucona z dziec-
kiem przez panicza Janusza („przyszedł panicz i dla nie-
go pogardziłaś mną”) . Z rozpaczy dziewczyna rzuca się 
ze skały w wody górskiego potoku, a wraz z nią ginie 
też i jej niemowlę . Jontek z dumki Agniwcewa opłaku-
je śmierć swojej Haliny, która ginie jednak w zupełnie 
innych okolicznościach . Podczas najazdu Niemiec na 
ziemie polskie w roku 1914 żołnierze niemieccy (au-
tor posłużył się tu pogardliwym określeniem Szwaby) 
wdarli się do jej chaty i zamordowali ją . W ten sposób 
epizod śmierci operowej bohaterki został tu zasadni-
czo przetworzony i posłużył rosyjskiemu poecie do na-
pisania ostrej antyniemieckiej satyry, jakie nagminnie 
powstawały w poezji rosyjskiej okresu pierwszej woj-
ny światowej . Pisarze rosyjscy, znani i pospolici wyrob-
nicy pióra, obficie publikowali wtedy okolicznościo-
we wiersze i opowiadania, w których przedstawiano 

Aria Jontka z opery „Halka” 
Moniuszki jako antyniemiecka 
satyra w poezji rosyjskiej 

Jan 
Orłowski 
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Nikołaj Agniwcew 

Dumka Jontka 

Piękna była ma Halina,
Oczy – chabry dwa!
Usta słodkie jak malina,
Głos jej czule brzmiał…
Ale przyszli do niej Szwaby,
Ręce jej były tak słabe! . . .
Oj, Halino,
Oj, dziewczyno,
Gdzież wina twoja?! . . .
Śpi już w grobie ma dziewczyna,
Śpi miłość moja!

Tak niedawno aż do nocy
Pieśń nuciłem jej
I patrzyłem w jasne oczy
Narzeczonej swej!
A dokoła nieustannie
Brzmiał słowiczy śpiew,
O tych oczach ukochanych, 
O miłości mej…
Lecz te pieśni już przebrzmiały
I już nie ma miłej Hali! . . .
Polska, kraj umiłowany
Przelewa swą krew!

Gdzie niedawno tańce były,
Śpiew brzmiał ze wszech stron .
Dziś śpiew ptasząt zagłuszyły
Smętne krzyki wron!
Tam, gdzie kiedyś domy zdobił
Każdy barwny kwiat,
Teraz tam na każdym grobie
Męki Pańskiej znak!
Nocą Halę wzięli Szwaby,
Ręce jej były tak słabe…
Oj, Halino,
Oj, dziewczyno,
Gdzież wina twoja?! . . .
Śpi w mogile ma dziewczyna,
Śpi miłość moja! 

Przełożył Jan Orłowski 

Włodzimierz Wolski

Szumią jodły

Szumią jodły na gór szczycie,
Szumią sobie w dal!
I młodemu smutne życie,
Gdy ma w sercu żal . . .

Z innych ludzi do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo!
Oj, Halino, oj, jedyna
Dziewczyno moja! Dziewczyno moja!

Już w dziecinne lata nasze
Ja do czarnych skał
Po gniazdeczko biegłem nad przepaście,
Bym ci ptaszę dał .

Zawszem tobie najwonniejszych
Kwiatów przyniósł z gór,
A z odpustu najpiękniejszych dawał
Koralików sznur .

Nie mam żalu do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo!
Oj Halino, oj, jedyna,
To wina twoja .

Rośnie krzaczek, w drzewko rośnie .
Ty urosłaś niby czar .
Ach, za tobą bym radośnie
Wskoczył w ognia żar .

Lata, jakby wichry, biegną,
Jak potoki mkną!
Przybył panicz i dla niego
Pogardziłaś mną .

Nie mam żalu do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo!
Oj, Halino, oj, jedyna
Dziewczyno moja, dziewczyno moja!

Oj, Halino, oj, jedyna
Dziewczyno moja!
Moja Halko ty jedyna,
Ty dziewczyna moja!



1 0  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

niemieckie zbrodnie wojenne przeciwko polskiej lud-
ności . Taką rolę wyznaczał też i Agniwcew swoim ów-
czesnym wierszom na tematy polskie . W jego Dumce 
Jontka zabrzmiał patos antyniemieckiej satyry, wyraźne 
propolskie sympatie oraz wzruszający liryzm właściwy 
arii Jontka z opery polskiego kompozytora . 

Dumka Jontka Agniwcewa stanowi zatem bardzo in-
teresujący przykład przetworzenia w wojennej poezji 
rosyjskiej okresu 1914–1917 motywu zaczerpniętego 

Początki sławy muzyki Moniuszki 
w Rosji opracował prof. Bogusław 
Mucha w książce Artyści polscy 
w nowożytnej Rosji, Łódź 1994, 
s. 45–60. Okładkę tej książki 
zdobi dziewiętnastowieczny 
rysunek Aleksandra Orłowskiego 
pt. Ulica w Lublinie (z widokiem 
na Bramę Krakowską).

z kultury polskiej . W tym przypadku chodzi o Hal-
kę Moniuszki, ale ówcześni twórcy rosyjscy sięgali też 
wtedy i do innych dzieł polskich autorów, jak chociaż-
by Krzyżacy Sienkiewicza i ballada Trzech Budrysów 
Mickiewicza . 

Zastanawiać musi wybór i spożytkowanie przez 
Agniwcewa polskiej arii operowej jako tworzywa lite-
rackiego do jego aktualnej ówcześnie satyry politycznej . 
Może to świadczyć o dużej popularności Halki w Rosji 
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku . Gdy-
by było inaczej, wówczas satyryczna wymowa omawia-
nego wiersza Agniwcewa byłaby prawie niezrozumiała 
w odbiorze rosyjskiego czytelnika . 

W tym miejscu celowe jest zatem przypomnienie 
początków powodzenia dzieła Moniuszki wśród rosyj-
skich melomanów . Po wielkim sukcesie warszawskiej 
premiery Halki na początku roku 1858 sława tej pol-
skiej opery narodowej dotarła również do Rosji . Jed-
nakże atmosfera, jaka zrodziła się wokół kultury pol-
skiej przed i po powstaniu styczniowym uniemożliwiła 
rosyjskie inscenizacje arcydzieła Moniuszki . Mogły one 
być zrealizowane dopiero po upływie ponad dziesię-
ciu lat od pamiętnej warszawskiej premiery w Teatrze 
Narodowym . 

Rosyjska premiera Halki odbyła się w Moskwie 20 
lutego 1869 roku . Operę Moniuszki przyjęto tu życzli-
wie, co niewątpliwie utorowało jej drogę do inscenizacji 
w cesarskim Teatrze Maryjskim w Petersburgu (premie-
ra odbyła się 4 lutego 1870 roku), a w jej przygotowaniu 
osobiście uczestniczył Moniuszko . Z dużym sukcesem 
wystawiano Halkę w Petersburgu w kolejnych sezonach 
w latach 1870–1872 . Na premierowym przedstawieniu 
obecni byli przedstawiciele dworu carskiego . 

Jako twórca oper i pieśni już za życia (autor Strasz-
nego dworu zmarł w Warszawie w roku 1872) cieszył 
się Moniuszko dużym uznaniem w Rosji, przyjaźnił się 
i współpracował z kilkoma znanymi kompozytorami 
rosyjskimi – z Michaiłem Glinką, Aleksandrem Dar-
gomyżskim, Cezarem Cui . W ówczesnej Rosji wysoko 
ceniono Moniuszkę jako wybitnego twórcę muzyki sło-
wiańskiej . Przeogromne są nade wszystko jego zasługi 
dla rozwoju polskiej muzyki narodowej, o czym z praw-
dziwą dumą i wielkim uznaniem powinniśmy pamię-
tać nie tylko przy okazji dwóchsetlecia jego narodzin . 

(Załączona do tego artykułu rosyjska trawestacja arii 
Jontka z opery Halka ukazuje się w polskim przekładzie 
po raz pierwszy) .

Jan Orłowski

Adam Setkowicz ilustracja do Halki St. Moniuszki
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Pojęcie pogranicza trudno jest zdefiniować z ma-
tematyczną dokładnością . Nieco inaczej mają prawo 
podchodzić do niego nie tylko przedstawiciele różnych 
dyscyplin, ale i na gruncie nauki historycznej może być 
ono różnie definiowane, w zależności od epoki i długo-
falowych okoliczności historycznych . Moja perspekty-
wa, z której wynikają refleksje, jakimi chcę się podzielić, 
określona jest wieloletnimi już zainteresowaniami badacza 
doby staropolskiej, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej . 
Z tego punktu widzenia patrząc, dawno już zauważyłem, 
że wszystko to, co składa się na definicję tego wielowymia-
rowego pojęcia, w poważnym stopniu nie tylko towarzy-
szy moim przedsięwzięciom badawczym, ale wręcz całe 
moje życie mocno osadza i zanurza w atmosferze kulturo-
wej pogranicza, pogranicza polsko-ukraińskiego .

Urodziłem się w Narolu, miasteczku w dzisiejszym 
województwie podkarpackim, przez stulecia związanym 
jednak z tymi centrami administracyjno-gospodarczymi, 
które po wojnie znalazły się po ukraińskiej stronie gra-
nicy . Do rozbiorów podlegał Narol jurysdykcji wojewo-
dów i starostów bełskich, w czasach austriackich głów-
nym dla niego centrum stał się Lwów, do województwa 
lwowskiego (powiat Rawa Ruska) należał też w okresie 
międzywojennym . Wydarzenia ostatniej wojny i powojen-
na zmiana granic uczyniły Narol miejscowością niemal 
przygraniczną, ale przede wszystkim w sposób zasadni-
czy zmieniły strukturę zamieszkującej te okolice ludności . 
Znikła zupełnie tak liczna tu przed wojną ludność żydow-
ska, której eksterminacji Niemcy dokonali przede wszyst-
kim w pobliskim Bełżcu, w następstwie powojennej akcji 
„Wisła” swoje nierzadko przez wiele pokoleń budowane 
siedziby musieli opuścić mieszkańcy ukraińscy . Przerwa-
na została tym samym ciągłość rozwojowa wielowiekowej 
kultury kształtującej się w tym różnoetnicznym środowi-
sku, choć jej ślady i echa przetrwały nie tylko w posta-
ci zabytków kultury materialnej, ale i sposobu patrzenia, 
postrzegania i interpretowania otaczającego świata . Po-
mimo że Narol i okolice stały się na tym odcinku zachod-
nią rubieżą powojennych walk polsko-ukraińskich, które 
kosztowały obydwie strony wiele ofiar i których echa były 
żywe jeszcze wiele lat po wojnie, to jednak – jako dziecko 

– w opowieściach rodziców czy innych osób tamtego po-
kolenia nigdy nie odnajdywałem rewanżyzmu, wrogości, 
nienawiści . Towarzyszyły im raczej wspomnienia przed-
wojennej pokojowej koegzystencji, wspólnego spędzania 
świąt, wzajemnego uczestnictwa w uroczystościach w ko-
ściele i cerkwi . Rozmowom o niedawnych walkach towa-
rzyszyła zazwyczaj refleksja o ich bratobójczym charak-
terze, o złożoności wyroków historii powodujących, że 
niedawni sąsiedzi stawali po przeciwnych stronach bary-
kady . Dostrzegałem przy tym w tych rozmowach znaczną 
dozę zrozumienia dla racji strony przeciwnej, choć oczy-
wiście nikt nie kwestionował konieczności obrony swoich 
domostw i gospodarstw .

Z upływem lat chęć poznania skomplikowanej, ale 
barwnej i tym bardziej interesującej przeszłości tych stron 
– której najbardziej chyba frapujące młodego człowieka 
ślady stanowiły pozamykane cerkwie w Narolu, Płazowie, 
Kowalówce, Cieszanowie, Woli Wielkiej, Lubaczowie i in-
nych okolicznych miejscowościach – wiodła mnie ku po-
głębionym studiom źródłowym . Kwerendy w archiwach 
i bibliotekach lwowskich zaowocowały zwięzłymi mo-
nografiami przedrozbiorowych dziejów Narola, Lipska, 
Lubaczowa, Bełżca, pokazującymi całą mozaikę etniczną 
ówczesnych mieszkańców tych miejscowości . Obok Jaś-
ków, Józków, Maćków, Wojtków żyli Iwan, Hryc, Wasyl, 
Fiedor, wspólnie znosząc przeciwności losu, wspólnie 
dźwigając nakładane ciężary, ale też wspólnie budując całą 
infrastrukturę tych ziem . Kultura materialna i duchowa 
kształtowała się tutaj – jeśli pominiemy ludność żydow-
ską – głównie pod wpływem mieszkańców wywodzących 
się z tych dwu grup etnicznych – polskiej i „ruskiej” . Po-
zostaje kwestią bardziej szczegółowych badań znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, na ile prowadziło to do wykształ-
cania się i powstawania wspólnej, różniącej się od interio-
ru, pogranicznej przestrzeni kulturowej . 

Kolejne doświadczenia przyniosły – prowadzone 
wspólnie z prof . Ryszardem Szczygłem – badania nad 
przedrozbiorowymi elitami urzędniczymi województwa 
bełskiego i ziemi chełmskiej, które zyskały spore zainte-
resowanie i przychylne recenzje ze strony badaczy ukra-
ińskich . Także badania nad studiami młodzieży z ziem 

Pogranicze
z perspektywy historyka

Henryk 
Gmiterek
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ukraińskich w Akademii Zamojskiej w XVI–XVIII wie-
ku, których rezultaty publikowałem również w nauko-
wych periodykach ukraińskich, pozwalały na pogłębione 
spojrzenie na problematykę pogranicza polsko-ukraiń-
skiego . Jak zatem w ogólnym zarysie pogranicze jawi się 
nam jako przedmiot badawczy?

Odpowiedź nie jest prosta ze względu na wielowymia-
rowość i wieloznaczność samego pojęcia . Etymologicznie 
termin pogranicze powiązany jest ze słowem granica, jed-
nak relacja między tymi dwoma wyrażeniami jest bardziej 
złożona . Głównym celem granicy jest rozdzielenie dwu te-
rytoriów, pogranicze natomiast łączy, zawierając w sobie 
elementy co najmniej dwóch kultur . Granica jest ustalana 
odgórnie, podczas gdy pogranicze powstaje w sposób na-
turalny . Będąc miejscem konfrontacji – oczywiście, nieko-
niecznie o zabarwieniu antagonistycznym – odmiennych 
wartości i postaw życiowych, ukazuje pogranicze jedno-
cześnie w mikroskali procesy charakterystyczne dla ca-
łych społeczeństw . Jeśli wszakże łączyć pogranicze z gra-
nicą, to z jaką? Administracyjno-państwową? Etniczną? 
Kulturową? Religijną? Innej odpowiedzi na te pytania bę-
dzie udzielał etnograf, jeszcze innej językoznawca, litera-
turoznawca, nie mówiąc o socjologach, politologach czy 
badaczach zajmujących się geograficznymi aspektami 

pogranicza . Nie wchodząc głębiej w towarzyszące tej dys-
kusji dywagacje, chcę skupić uwagę – jak już zaznaczyłem 
– na pograniczu jako przedmiocie zainteresowania histo-
ryka zajmującego się społeczeństwem epoki wczesnono-
wożytnej, co w naszym przypadku oznacza głównie stu-
lecia od XVI do XVIII .

Wydaje się, iż spośród różnych dookreśleń pojęcia 
„pogranicza” dla historyka najbardziej użyteczną jest ka-
tegoria pogranicza etnicznego . Niesie ona ze sobą nie tyl-
ko zwrócenie uwagi na homogeniczność grup etnicznych 
czy narodowościowych stykających się ze sobą i stano-
wiących przedmiot naszego zainteresowania, ale także 
uwzględnia cały ich dorobek kulturowy przejawiający się 
w sferze języka, tradycji, zwyczajów, obyczajów, religii, 
kultury pracy i życia codziennego . Antonina Kłoskow-
ska, ceniony polski socjolog kultury, zwięźle, ale trafnie 
definiuje pogranicze jako „terytorium położone między 
dwoma obszarami etnicznymi lub regionalnymi, charak-
teryzujące się przemieszaniem etnicznym lub narodowo-
ściowym wynikającym z bliskości przestrzennej” . Podob-
nie rzecz ujmuje współczesny badacz Grzegorz Babiński, 
dla którego pogranicze to „mniej czy bardziej określony, 
w pewnym stopniu historycznie zmienny obszar, na któ-
rym następuje wymiana kulturowa i społeczna między 

Cerkiew unicka (drewn., XVIIXVIII, 1852), obecnie katolicka parafia neounicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego
pod wezwaniem św. Nikity - Kostomłoty, gmina Kodeń, powiat bialski, woj. lubelskie
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dwoma lub większą ilością grup społecznych” . Teryto-
rialność oraz heterogeniczność społeczno-kulturowa to 
zasadnicze cechy pogranicza wymieniane w tych defini-
cjach, choć obydwoje – i nie tylko oni – skłonni są mó-
wić także o pograniczu jako wszelkim sąsiedztwie kultur, 
przy rezygnacji z kategorii terytorialności . Pogranicze 
w takim rozumieniu ma charakter symboliczny, staje się 
pewną sytuacją jednostki czy grupy społecznej uloko-
wanej w przestrzeni społecznej, między zbiorowościami 
niezwiązanymi z konkretnym terytorium . Takie ujęcie, 
przydatne z pewnością w socjologii dla badania relacji 
między różnymi grupami społecznymi, które z własnej 
woli bądź też pod przymusem znalazły się w środowisku 
dla siebie nowym czy wręcz obcym, dla historyka wyda-
je się mniej użyteczne . Nie należy wszakże całkowicie 
z niego rezygnować . Może ono okazać swoją przydatność 
choćby w badaniach przedrozbiorowych społeczności na 
tzw . Kresach (np . na Podolu), gdzie na skutek rozcią-
gniętych w czasie historycznym procesów migracyjnych 
i osadniczych doszło – w miastach, ale i na prowincji 
– do wykształcenia się heterogenicznych grup społecz-
nych . Przy uwzględnieniu kategorii terytorialności trud-
no wszakże te obszary kwalifikować jako pogranicza et-
niczne polsko-ukraińskie, choć stanowiły one zarazem 
– z punktu widzenia ówczesnych granic – pogranicza 
polityczne czy geograficzne .

Jak zatem w świetle powyższych uwag określić moż-
na zasięg pogranicza etnicznego polsko-ukraińskiego 
dla doby przedrozbiorowej? Z badaczy polskich zajmu-
jących się bliżej tą problematyką (m .in . Józef Półćwiar-
tek, Władysław Serczyk, Jerzy Zdrada) za najbliższą 
mojemu rozumieniu istoty zagadnienia chcę uznać pro-
pozycję Zdzisława Budzyńskiego, który wiele już uwagi 
poświęcił badaniom nad ludnością pogranicza polsko-
-ukraińskiego w czasach nowożytnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem drugiej połowy wieku XVIII . Wycho-
dząc od przesłanek związanych z osadnictwem, z zazna-
czeniem, że chodzi o specyficzny typ osadnictwa, jaki 
tworzy się tylko na styku większych formacji etnicznych 
i w konsekwencji odznaczający się właściwymi tylko dla 
nich cechami kulturowymi, autor ten zauważa, że właści-
wością powstającego w ten naturalny sposób pogranicza 
jest zarówno mieszany charakter osadnictwa, jak i wystę-
powanie szeregu innych, głębokich i specyficznych cech 
i zjawisk w zakresie życia społecznego oraz w sferze kul-
tury . Przydają one owej mieszanej strefie szczególnych 
właściwości, które – zdaniem Budzyńskiego – „bywa-
ją łatwo rozpoznawalne nawet dla postronnego obser-
watora” . Idąc dalej, stwierdza on, że zasięg przestrzen-
ny tak rozumianego pogranicza daje się dość dokładnie 
oznaczyć . Zachodnią granicę tej polsko-ukraińskiej stre-
fy mieszanej odtwarza w oparciu o własne badania dla 

drugiej połowy XVIII stulecia, zaliczając do niej połu-
dniowo-wschodni skrawek przedrozbiorowego woje-
wództwa krakowskiego, ziemię sanocką, większą część 
ziemi przemyskiej i województwa bełskiego . Granica ta 
posiadała cechy trwałości, można ją zatem uznać za wła-
ściwą także dla przynajmniej dwu stuleci poprzednich 
– XVI i XVII . Nie prowadzono do tej pory dokładniej-
szych badań nad zasięgiem strefy pogranicza polsko-ru-
skiego na kierunku północno-zachodnim, północnym, 
a zwłaszcza wschodnim, ale i bez tego wiadomo, że obej-
mowała ona ziemię chełmską i lwowską oraz część halic-
kiej, a być może i sąsiednie tereny, na których rejestrowa-
no stałe, choć rozproszone osadnictwo mieszane .

W ogólnym zarysie w podobny sposób pogranicze pol-
sko-ukraińskie dla doby nowożytnej sytuuje Antoni Po-
draza, choć jego wywód wychodzi z nieco innych prze-
słanek . Nawiązując do sytuacji wcześniejszej, jeszcze 
średniowiecznej, stwierdza, że – zwłaszcza po unii lubel-
skiej z 1569 roku – przeszłość łączyła ziemie ukraińskie 
ze wschodnioeuropejskim kręgiem religijno-kulturowym, 
ale teraźniejszość powodowała, że Ukraina stawała się 
w coraz silniejszym stopniu obszarem, na którym styka-
ły się oba europejskie wzorce religijno-kulturowe . Ziemie 
ukrainne Rzeczypospolitej stały się pograniczem dwu cy-
wilizacji europejskich: rzymskiej i bizantyjskiej, przy czym 
średniowieczna granica Polski i Rusi ustąpiła na rzecz gra-
nicy polskiego i ruskiego obszaru etnicznego i przebie-
gała niemal przez środek jednego państwa . Jednocześnie 
Podraza zgadza się z tymi badaczami, którzy w węższym 
ujęciu lokują pogranicze polsko-ukraińskie „nad Sanem 
i Bugiem” . 

Wydaje się, że propozycja Z . Budzyńskiego, by za 
punkt wyjścia przyjmować kwestie związane z osadnic-
twem, strukturą etniczną i kulturową mieszkańców, sta-
nowić winna zasadniczą dyrektywę przy podejmowaniu 
dalszych badań . Proponowane inne kryteria określania za-
sięgu pogranicza (np . religijne, społeczno-prawne) okazu-
ją się dalece niewystarczające i prowadzą niejednokrotnie 
do fałszywych wniosków . Nie zmienia to faktu, iż mogą 
one z powodzeniem pełnić funkcję czynnika pomagające-
go w rozeznaniu krajobrazu etnicznego oraz procesu jego 
powolnego przekształcania się, powinny być zatem przed-
miotem bacznej uwagi historyków .

Zasięg terytorialny historycznego pogranicza polsko-
-ukraińskiego zdaje się przy tym pokrywać z propozy-
cjami formułowanymi przez socjologów dla czasów nam 
współczesnych, choć wychodzą oni z innych, nie tyl-
ko historycznych przesłanek . Karol Tucki, Łukasz Stręk 
przyjmują np ., że pogranicze polsko-ukraińskie dzisiaj 
obejmuje swoim zasięgiem województwa lubelskie i pod-
karpackie po stronie polskiej oraz lwowskie i wołyńskie po 
ukraińskiej . Stanowią one w sumie obszar o powierzchni 
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przeszło 85 tysięcy kilometrów kwadratowych, na którym 
zamieszkuje dziś prawie 8150 tysięcy ludzi .

Wracając wszakże do interesujących nas czasów XVI–
XVIII stulecia, nasuwa się pytanie o dotychczasowy stan 
badań nad tak zarysowanym pograniczem . Odpowiedź 
nie jest jednak prosta . Z jednej strony ten szeroki pas 
pogranicza etnicznego, zmienny dynamicznie w czasie, 
nie tylko w swej szerokości, ale też w swym „zabarwie-
niu wewnętrznym” (składzie etnicznym, religijnym, spe-
cyficznej kulturze gospodarczo-społeczno-umysłowej) 
przyciągał uwagę badaczy różnych dyscyplin, w tym tak-
że historyków . Intensyfikacja tych badań, przypadająca 
głównie na wiek XX, przyniosła bez wątpienia cenne re-
zultaty poznawcze, choć zarówno w polskiej, jak i ukra-
ińskiej historiografii mówić można w dużym stopniu 
o dominacji w odniesieniu do tych obszarów nacjonali-
zmów i traktowaniu historii jako użytecznego narzędzia 
w bieżących sporach politycznych . W rezultacie w opra-
cowaniach historycznych wyraźną przewagę zyskały wąt-
ki akcentujące i podnoszące do rzędu zasadniczych i do-
minujących wydarzenia o charakterze konfliktowym, co 
utrwalał jeszcze dodatkowo schematyzm metodologicz-
ny historiografii kilkudziesięciu lat powojennych . Po-
strzeganie relacji polsko-ukraińskich, w tym również na 
interesującym nas pograniczu, przez pryzmat nieustan-
nych konfliktów społecznych o różnym charakterze (kla-
sowym, stanowym, etnicznym, politycznym, religijnym) 
utrudniało, jeśli wręcz nie uniemożliwiało, pogłębioną 
refleksję nad cywilizacyjnym rozwojem tych społeczno-
ści, ich wkładem do rozwoju kulturowego zarówno pol-
skiego, jak i ukraińskiego etnosu, rozwoju dokonującego 
się przecież także, jeśli nie przede wszystkim, we wspól-
nym działaniu i wzajemnym przepływie wartości . Wy-
raźną zmianę w podejściu do tej problematyki zauważyć 
można – myślę tutaj zwłaszcza o historiografii polskiej 
– dopiero w ostatnich mniej więcej dwu dekadach . Jest 
to z pewnością w dużym stopniu rezultatem zacieśniają-
cych się więzi badaczy polskich i ukraińskich, coraz licz-
niejszych wspólnych dyskusji, konferencji i sympozjów, 
otwartości obydwu stron na przyswajanie wyników ba-
dań partnera .

Przy tym wszystkim dotychczasowy dorobek nauki hi-
storycznej, niewątpliwie bardzo już w odniesieniu do stu-
leci XVI–XVIII bogaty i wielostronny, rzadko osadzany 
jest w interesującej nas kategorii pogranicza . Jeśli nawet 
w tytułach swoich prac autorzy posługują się tym poję-
ciem (np . interesująca praca Andrzeja Janeczka o Osad-
nictwie pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie 
od schyłku XIV do początku XVII w ., Warszawa 1993), to 
kategoria ta funkcjonuje bardziej jako określnik geogra-
ficznego zakresu badań niż wskazówka metodologiczna . 
Dominacja w badaniach historii politycznej, społecznej, 

relacji międzywyznaniowych, zainteresowanie kształtu-
jącą się siecią osadniczą sprawia, że w o wiele mniejszym 
stopniu zwraca się uwagę na stan świadomości zamieszku-
jących tereny pogranicza mas, na etniczno-kulturalne sto-
sunki między nimi prowadzące do tworzenia przez nich 
i kształtowania się specyficznej dla tych terenów, wspól-
nej przestrzeni kulturowej . 

Tymczasem kultury pogranicza etniczno-kulturowego 
tworzą zazwyczaj typ człowieka pogranicza, bowiem trans- 
graniczność – również w rozumieniu granicy etnicznej – 
oznacza też kształtowanie się specyficznej tożsamości po-
granicznej . Na pograniczu zacierają się w dużym stopniu 
różnice we wzorach życia mieszkańców, natomiast coraz 
wyraźniej zaznaczają się podobieństwa, które wyznaczają 
często co najmniej dwuwymiarową tożsamość etniczno-
-kulturową, a nawet niejednorodną identyfikację narodo-
wościową mieszkańców, bowiem żyją oni w kilku wymia-
rach kultury, w każdym czując się w jakimś – mniejszym 
czy większym – stopniu „zakorzenieni” . Interesujących 
dowodów na poprawność tej tezy dostarczają badacze hi-
storii języka, stwierdzający na terenach pogranicznych nie 
tylko zjawisko bilingwizmu, ale także kształtowania się 
specyficznych, charakterystycznych tylko dla tych stron 
gwar pogranicza .

Jednym z najważniejszych zatem postulatów w bada-
niach nad pograniczem winno być poszukiwanie od-
powiedzi na pytanie, na ile i jakim przemianom ulega-
ła na przestrzeni stuleci tożsamość etniczno-kulturowa 
jego mieszkańców . Członkowie społeczności pogranicza 
nieustannie przecież funkcjonowali w sytuacji kontak-
tu i konfrontacji z jakimiś „innymi”, przekraczając nie-
ustannie granice odrębności etniczno-kulturowej swo-
jej grupy . Przejmując wzory życia „innych” i przekazując 
im swoje własne, skazywali się niejako na wielowymia-
rowość swojej tożsamości . Człowiek pogranicza to czło-
wiek o niejednorodnej tożsamości i kompetencji kul-
turowej, dystansujący się od stereotypowego myślenia 
o „innych”, to człowiek z ponadprzeciętnymi umiejęt-
nościami oswajania w sobie wielokulturowości . Poważ-
ną barierę w znajdywaniu odpowiedzi na tak postawione 
pytania stanowi w odniesieniu do interesującej nas epoki 
niedostatek źródeł . Wydaje się jednak, że umiejętne sta-
wianie pytań tym zachowanym źródłom pisanym i nie-
pisanym, zestawione z zarysowaną wyżej świadomością 
pewnej odrębności i specyfiki społeczeństw etnicznego 
pogranicza polsko-ukraińskiego przynieść może – dzię-
ki odmiennej od dotychczasowej perspektywie – nader 
interesujące rezultaty .

Henryk Gmiterek
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W drugiej połowie XVIII wieku najliczniejszą gru-
pę wyznaniową na ziemiach Rzeczypospolitej stanowi-
li katolicy obu obrządków – łacińskiego i greckiego . Ten 
drugi obrządek powstał z dokonanego w latach 1595–1596 
połączenia (unii) części Kościoła prawosławnego na zie-
miach Rzeczypospolitej z Kościołem rzymskokatolickim . 
Duchowieństwo prawosławne, w zamian za uznanie nad 
sobą zwierzchnictwa papieża, zastrzegało sobie zachowa-
nie bez zmian obrzędów cerkwi wschodniej, utrzymanie 
małżeństw księży i wprowadzenie zakazu przechodzenia 
grekokatolików, zwanych unitami, na obrządek łaciński . 
Poważniejsze zmiany w liturgii, upodabniające obrządek 
greckokatolicki do łacińskiego, wprowadził dopiero sy-
nod duchowieństwa unickiego w Zamościu w roku 1720 . 
Wprowadzono wówczas do cerkwi unickich ciche msze, 
dokonano zmian w księgach liturgicznych, zaprowadzo-
no organy i boczne ołtarze1 .

Duchowieństwo unickie ustępowało księżom „łaciń-
skim” zarówno pod względem materialnym, jak i wy-
kształcenia . Powiedzenie „ruska (czyli unicka) wiara – 
chłopska wiara” w pewnej mierze wyjaśnia przyczyny tego 
stanu rzeczy . Ludność unicka to w przeważającej mierze 
chłopi . Spolonizowana szlachta należała w zasadzie do ob-
rządku łacińskiego . Obrządek „ruski” nie sięgał dalej niż 
do małych miasteczek2 .

Po upadku Rzeczypospolitej unici Podlasia znaleźli się 
pod panowaniem austriackim i pruskim, potem w grani-
cach Księstwa Warszawskiego, a od roku 1815 w związa-
nym z Rosją Królestwie Polskim . Duchowieństwo i wierni 
obrządku greckokatolickiego w Kongresówce podlega-
li biskupowi chełmskiemu . Diecezja chełmska obejmo-
wała tereny ciągnące się długim, wąskim pasem wzdłuż 
wschodniej granicy Królestwa Polskiego . Zasięgiem swo-
im obejmowała cztery ówczesne województwa: lubelskie, 
podlaskie, mazowieckie i augustowskie . Na obszarze tym 

1 E . Likowski, Unia brzeska, Poznań 1986; S . Litak, Czas wielkich reform [w:] 
Chrześcijaństwo w Polsce, red . J . Kłoczowski, Lublin 1981; A . Gil, Chełmska die-
cezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s . 102–106 .
2 W . Kłobuk, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772–
1914, Lublin 1992; E . Likowski, Dzieje kościoła unickiego na Litwie i Rusi 
w XVIII i XIX wieku, uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku, t . 
1–2, Warszawa 1906 .

w roku 1816 znajdowało się 285 parafii unickich . Diecezja 
dzieliła się na 21 dekanatów . 7 dekanatów, obejmujących 
134 parafie świeckie i jedną zakonną (bazylianów w Białej 
Podlaskiej) leżało w w województwie podlaskim . Były to 
dekanaty: bialski, kodeński, łosicki, międzyrzecki, soko-
łowski, wisznicki i włodawski . Przed rokiem 1821 utwo-
rzono jeszcze dekanat parczewski3 .

Pod względem prawym w latach 1815–1838 biskupstwo 
w Chełmie było traktowane przez władze państwowe Kró-
lestwa Polskiego na tych samych zasadach co biskupstwa 
rzymskokatolickie obrządku łacińskiego . Późniejsze wy-
odrębnianie spraw tego biskupstwa z całości spraw wyzna-
nia rzymskokatolickiego miało na celu zerwanie łączności 
między dwoma obrządkami tego samego wyznania i zbli-
żenie unii do prawosławia . Kanonicznie diecezja chełm-
ska podlegała od r . 1807 unickiej metropolii lwowsko-ha-
lickiej, z siedzibą we Lwowie, a od r . 1830 – bezpośrednio 
Rzymowi4 .

Podstawową grupą unickiego kleru stanowiło świec-
kie duchowieństwo parafialne, przy czym charaktery-
styczny był stały brak księży świeckich, których liczba 
nie pozwalała na obsadzenie wszystkich parafii . Główną 
przyczyną takiej sytuacji był zły stan materialny diece-
zji i skromne możliwości kształcenia przyszłych księży . 
Chełmskie seminarium diecezjalne nie zapełniło nawet 
strat spowodowanych zgonami duchownych . Zdecydo-
wana większość księży diecezjalnych zdobywała przy-
gotowanie do stanu duchownego w czasie czteroletniej 
nauki w seminarium chełmskim, do którego przyjmowa-
no kandydatów z ukończoną czwartą klasą gimnazjalną . 
Przedmioty teologiczne wykładano alumnom po łacinie, 
pozostałe po polsku . Do przedmiotów nauczania należa-
ły języki – starosłowiański i rosyjski . Księża, posiadający 
wykształcenie wyższe niż seminaryjne, stanowili nielicz-
ną grupę i zajmowali główne stanowiska w kapitule, kon-
systorzu i seminarium . Byli to przeważnie członkowie 

3 A . Korobowicz, Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego 
w świetle prawa Królestwa Polskiego (1815–1875), Annales UMCS, sectio F, vol . 
20, 1965 . J . Lewandowski Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec 
unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772–1875, Lublin 1996, s . 45 .
4 J . Lewandowski op. cit., s . 55–56 .

Unia i unici na Podlasiu 
w XIX i XX wieku

Jan 
Lewandowski
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nielicznego, ale wykształconego i wpływowego zakonu 
bazyliańskiego . Profesja duchownego była wśród księży 
diecezjalnych na ogół dziedziczna . To, a także wzajem-
ne powiązania przez małżeństwa, sprawiało, że duchow-
ni ci stanowili grupę zwartą, ale nieco wyizolowaną od 
społeczeństwa5 .

Polskie otoczenie, w jakim znajdowała się diecezja cheł-
mska, a także duże podobieństwa w ceremoniale obu ob-
rządków katolickich, powodowały szybkie polonizowa-
nie się, zarówno duchowieństwa, jak i ludności unickiej . 
W cerkwiach, poza liturgicznym językiem starosłowiań-
skim, używany był język polski, jako powszechnie zrozu-
miały dla wiernych . Uniccy księża zewnętrznie nie różnili 
się od „łacińskich”, nosili takie same sutanny, golili zarost, 
biegle mówili po polsku, słaba natomiast była wśród nich 
znajomość języka rosyjskiego . Znaczna ich część, zwłasz-
cza wyżsi duchowni, uważała się za Polaków, czemu dała 
dobitny wyraz, szczególnie w latach powstania stycznio-
wego . Proces polonizacji dokonywał się wśród unitów tak-
że w XIX wieku – świadczą o tym liczne wypadki przyj-
mowania przez nich obrządku łacińskiego, potwierdza 
fakt znikomego przyrostu ludności greckokatolickiej na 
tle ogólnego przyrostu ludności Królestwa .

Począwszy od lat sześćdziesiątych, władze państwowe 
zaczęły zdecydowanie przestrzegać unickiego pochodze-
nia ludności i nie uznawały dokonywanej w latach po-
przednich zmiany obrządku na łaciński . Nie honorowały 
więc aktów stanu cywilnego byłych unitów, sporządza-
nych przed proboszczami obrządku łacińskiego, i naka-
zywały oddanie ich proboszczom unickim . Jednakże na-
wet zdecydowane przeciwdziałanie władz rządowych nie 
potrafiło zahamować procesu przechodzenia unitów na 
obrządek łaciński, który wówczas był w Królestwie rów-
noznaczny z narodowością polską . Procent ludności unic-
kiej zmniejszał się systematycznie . W roku 1816 grekoka-
tolicy stanowili 7,9% (216 241) ludności Kongresówki (2 
717 287), natomiast w roku 1875 – 3,9% (260 578 unitów 
wobec 6 515 153 mieszkańców Królestwa)6 .

Położenie geograficzne diecezji chełmskiej przesądziło 
po części o tym, że zdecydowaną większość ludności unic-
kiej stanowili chłopi . W roku 1816 w miastach mieszkało 
11% unitów, przy czym byli to w zasadzie mieszkańcy ma-
łych miasteczek, przeważnie utrzymujący się z rolnictwa . 
Greckokatolickiej szlachty i inteligencji, jeśli nie liczyć kle-
ru, nie było w diecezji prawie zupełnie . Pod względem 

5 W . Kołbuk, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835–1875, Lublin 
1992; A Korobowicz, Kler grecko-unicki w Królestwie Polskim 1815–1875, „Rocz-
nik Lubelski”, t . 9, 1966; A . Korobowicz, Sytuacja materialna Kościoła grecko-
-unickiego w Królestwie Polskim 1815–1875, „Roczniki Dziejów Społecznych 
i Gospodarczych” t . 29, 1966 .
6 J . Lewandowski, Likwidacja obrządku greckokatolickiego w Królestwie Polskim 
w latach 1864–1875, Annales UMCS, sectio F, vol . 21, 1966 .

językowym ludność unicka nie była jednolita . Ksiądz 
greckokatolicki Emil Bańkowski pisał:

„Ludność unicka Królestwa w miastach mówi tylko po 
polsku, także we wsiach dekanatów: krasnostawskiego, 
szczebrzeskiego, międzyrzeckiego i łosickiego po więk-
szej części mówi polskim, czystym książkowym językiem, 
w dekanatach zaś sokołowskim i augustowskim nie rozu-
mie wcale po rusku, mówi po polsku z mazurskim sycze-
niem […] . Unici mówiący po rusku odznaczają się ubio-
rem; noszą sukmany z sukna ciemnobrązowego, na lato 
zaś mają płótniaki z płótna białego, czapki na zimę wy-
sokie całe baranie, na lato kapelusze słomiane lub czap-
ki rogatki z sukna brązowego bez podszewki; mówiący 
po polski mają kapoty z płótna siwego, formy przydłuż-
szej czamary, z taśmami, na lato zaś z płótna swojej robo-
ty w paski lub kratki szafirowe z białem tejże formy; czap-
ki w zimie noszą niskie czarne rogatywki z czarnym lub 
siwym barankiem, na lato znowu czapki z daszkiem, nie 
używają kapeluszy; jeżdżą w jednego, ale dobrego konia, 
zaprzężonego w hołoble, tj . dwa dyszle o duhę, tj . kabłąk 
nad chomontem ładny, malowany, często nawet rzeźbą 
zdobiony i nazywają mówiących po rusku Litwinami, sie-
bie zaś Podlasiakami”7 .

Procesom polonizacyjnym sprzyjało przemieszanie 
ludności ruskiej i polskiej . Związki małżeńskie osób obu 
obrządków zacierały różnice narodowościowe . Źródła nie 
przynoszą wiadomości o zatargach na tle narodowościo-
wym czy religijnym między ludnością ruską a polską na 
terenie diecezji chełmskiej do końca istnienia obrządku 
greckokatolickiego .

Lata 1831–1864 charakteryzują się w polityce władz 
carskich wobec diecezji chełmskiej wzrastającą inge-
rencją rządową w sprawy, które dotychczas pozostawa-
ły w gestii władz kościelnych . Nacisk rządu był szcze-
gólnie silny w latach 1839–1855, od momentu likwidacji 
unii w zachodnich guberniach Cesarstwa . Klęska Rosji 
w wojnie krymskiej i zmiana polityki wobec Królestwa 
także w kwestii unickiej przyniosła pewne złagodzenie 
kursu . Nie oznaczało to jednakże rezygnacji z zasadni-
czego celu rosyjskiej polityki wobec unitów Królestwa, 
a cel ten, po uznaniu ludności greckokatolickiej Cesar-
stwa za prawosławną, był wystarczająco czytelny . Po stłu-
mieniu powstania styczniowego, w atmosferze represji 
i rusyfikacji podjęto ponownie problem unicki, zwany 
też „sprawą chełmską”, posługując się całym repertuarem 
środków stojących do dyspozycji władz w sterroryzowa-
nym Królestwie .

W połowie roku 1864 sprawy unickie wyłączono z Ko-
misji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, a podporządkowano Komisji Spraw Wewnętrznych . 

7 F . Bańkowski, Ruś chełmska od czasów rozbioru Polski, Lwów 1887, s . 109–110 .
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Jej dyrektorem był książę Włodzimierz Czerkaski, autor 
pierwszego projektu utworzenia guberni chełmskiej z te-
renów zamieszkanych przez grekokatolików . Ta nowa jed-
nostka administracyjna, jako obejmująca istinno russkij 
kraj, miała być wyłączona z Królestwa Polskiego i znaleźć 
się w granicach Cesarstwa .

Po likwidacji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
Królestwa sprawy unickie podporządkowano petersbur-
skiemu Ministerstwu Oświecenia Publicznego, a wreszcie 
w grudniu 1874 r . znalazły się one w gestii rosyjskiego Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych .

Od roku 1863 administratorem diecezji chełmskiej był 
biskup nominat Jan Kaliński . Władze rządowe uniemoż-
liwiały mu konsekrację na biskupa ordynariusza, co osła-
biało jego pozycję zarówno wobec władz, jak i podległe-
go mu duchowieństwa . Wstrzymano mu pensję biskupią, 
a kiedy mimo to sędziwy biskup (w momencie nomina-
cji „proboszcz małej wiejskiej parafii, mało znany, a przy 
tym słabego zdrowia, obarczony liczną rodziną, składającą 
się z trzynaściorga dzieci”) nadal sprzeciwiał się wprowa-
dzeniu w diecezji zmian liturgicznych i językowych, został 
w nocy z 22 na 23 września aresztowany w pałacu bisku-
pim w Chełmie . Wywieziony do Wiatki zmarł nagle 19 
października tego samego roku8 .

Zarząd diecezją przekazały władze państwowe kanoni-
kowi Józefowi Wójcickiemu, jako przewodniczącemu kon-
systorza . Duchowny ten już wcześniej, zwłaszcza w czasie 
powstania, dał się poznać jako gorliwy wykonawca po-
leceń władz rosyjskich . Natychmiast po objęciu rządów 
potępił usuniętego biskupa za udział w powstaniu i opór 
wobec żądań władz, zarządził też wprowadzenie daleko 
idących zmian liturgicznych, do czego zresztą, podobnie 
jak do administrowania diecezją, w myśl prawa kanonicz-
nego nie miał żadnych uprawnień .

Rozporządzenia Wójcickiego (zakaz używania w cer-
kwiach języka polskiego, usunięcie organów, zakaz odpra-
wiania godzinek, różańca, gorzkich żalów i kolend) wywo-
łały opór zarówno duchowieństwa, jak wiernych .

„Zabierano klucze do cerkwi, wierni strzegli świątyń, 
nie wpuszczano do nich duchowieństwa . Trwano przy ko-
ściołach całymi tygodniami, zaniedbując wiosenne prace 
polowe . W tym czasie (rok 1867) do miasteczek i wsi sie-
dleckiej guberni skierowano większe siły wojska, w tym 
kozaków, z zadaniem rozgromienia ludzi zebranych przy 
cerkwiach . W trakcie tych akcji pacyfikacyjnych nie obe-
szło się bez ofiar . W osadzie Kodeń zakłuto piką chłopca 
unitę . W Piszczacu od uderzenia nahajką zginęło dziecko 
na rękach matki stojącej w tłumie . Wojsko żyło na koszt 
ludzi, spokój osiągnięto szybko . […] Z osady do osady 
przewalały się roty wojsk lub sotnie, organy wywożono do 

8 J . Lewandowski op. cit., s . 98–99 .

miast, gdzie urządzano przetargi, ale nie znajdowano kup-
ców . […] Jak tylko pierwsze zaburzenia spacyfikowano, 
lud masowo rzucił się do kościołów, odszedł od cerkwi, 
zaczął masowo przechodzić na latynizm, a swoje świąty-
nie porzucał”9 .

Opór duchowieństwa i ludności wobec wprowadzanych 
siłą zmian i potępienie przez papieża w r . 1867, encykliką 
„Levate”, działalności Wójcickiego jako bezprawnej, spo-
wodowały, że władze carskie podjęły próbę porozumie-
nia z papiestwem co do kanonicznej obsady biskupstwa 
chełmskiego . Wynikiem rozmów prowadzonych w Wied-
niu między nuncjuszem papieskim a ambasadorem ro-
syjskim była kandydatura księdza Michała Kuziemskiego, 
prałata kapituły lwowskiej, wikariusza generalnego i ofi-
cjała unickiej archidiecezji lwowskiej . Kuziemski był zna-
ny władzom rosyjskim jako czołowa postać ukraińskich, 
antypolsko, a prorosyjsko nastawionych stowarzyszeń 
działających w Galicji, zwłaszcza zaś grupy „Świętojur-
ców” . Prawdopodobnie działalność na tym polu przesą-
dziła o jego nominacji do Chełma10 .

Po objęciu urzędu chełmskiego biskupa ordynariu-
sza w sierpniu 1868 r . Kuziemski był zdecydowany usu-
nąć z cerkwi wszystkie „polonizmy” i „łacinizmy”, jednak 
nie godził się, a przynajmniej zalecał powolną działalność 
w sprawach takiej reformy obrządku greckokatolickiego, 
jaka zatarłaby całkowicie różnice między unią a prawo-
sławiem . Stanowisko to tłumaczy jego opór wobec naci-
sku władz, zmierzających do realizacji swoich ostatecz-
nych celów w możliwie najkrótszym czasie . W rezultacie 
niezależnej postawy biskupa władze zaczęły odnosić się do 
niego z niechęcią i utrudniać mu administrowanie diece-
zją . Zniechęcony i zastraszony postawą rządu, Kuziem-
ski wysłał 20 stycznia 1871 r . do Ministerstwa Oświecenia 
w Petersburgu list, w którym określał ostatecznie granice 
swoich ustępstw wobec nalegań władz i prosił o dymisję . 
Zwolniony (bez zgody Watykanu) z zarządu diecezji cheł-
mskiej w marcu 1871 r ., wyjechał do Lwowa .

Administratorem diecezji został wyznaczony przez 
rząd Marceli Popiel . Duchowny ten pochodził z Galicji, 
władze bowiem starały się zastąpić miejscowych „opor-
nych” księży uległymi przybyszami zza kordonu . Jeżeli 
przyjmowali oni poddaństwo rosyjskie, to stosowano wo-
bec nich przepisy ustawy z r . 1867 o przywilejach urzęd-
ników rosyjskiego pochodzenia, służących w guberniach 
Królestwa Polskiego .

9 M . Liwczak Likwidacja unii w Królestwie Polskim w świetle pamiętników Niko-
łaja Nikołajewicza Liwczaka. Z języka ros . Przygotował Tadeusz Krawczak, W: 
>>Zanim wróciła Polska<< Martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w la-
tach 1866–1905 w świetle wspomnień. Wybór i opracowanie Tadeusz Krawczak, 
Unici podlascy, t . V, Warszawa 1994, s . 215–217 .
10 A . Boudou, Stolica Święta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne w XIX wieku, t . 
1–2, Kraków 1928 .
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Popiel przybył do Chełma w r . 1867 . Energiczny, od-
dany realizacji planów rządowych, cieszył się zaufaniem 
władz, które jeszcze za biskupstwa Kuziemskiego starały 
się (bezskutecznie) uzyskać jego prekonizację na bisku-
pa sufragana chełmskiego . Nowy administrator był zde-
cydowany doprowadzić do końca akcję połączenia unii 
z prawosławiem . 

„Oczyszczaniu” unii towarzyszyły represje wobec ob-
rządku łacińskiego, zwłaszcza na terenach zamieszka-
nych przez unitów . W roku 1867 władze rosyjskie zlikwi-
dowały diecezję podlaską, którą przyłączono do lubelskiej . 
Duchowieństwo katolickie poddano stałej inwigilacji . Na-
rastające od powstania styczniowego napięcia w stosun-
kach między Rzymem a Petersburgiem doprowadziły w r . 
1867 do zerwania przez Rosję konkordatu z r . 1847 . Ca-
rat zyskiwał wolną rękę w polityce wyznaniowej wobec 
Królestwa11 .

Polityka wyznaniowa posiadała wsparcie finansowe . 
Władze przeznaczyły poważne środki na remonty i bu-
dowę cerkwi unickich oraz na elementarne i średnie 
szkolnictwo z rosyjskim językiem wykładowym dla uni-
tów . Na terenach unickich zlikwidowano wiele parafii ła-
cińskich, przejmując dużą liczbę kościołów na rzecz unii, 
a po r . 1875 na rzecz prawosławia . Były to między inny-
mi zespoły klasztorne w Janowie Podlaskim i Radeczni-
cy, parafie w Łosicach, Leśnej Podlaskiej, Bordziłówce, 
Huszczy, Kodniu, Piszczacu, Łomazach, Rossoszy, Pra-
tulinie, Terespolu, Sławatyczach, Ostrówkach, Wohyniu, 
Paprotnej, Niecieczy, Wirowie, Opolu (koło Sosnowicy) 
i Orchówku12 .

Po takim przygotowaniu gruntu władze podjęły po raz 
kolejny zdecydowaną akcję przeciw unii . 5/17 czerwca 
1873 r . na rozkaz Aleksandra II odbyło się w Petersbur-
gu posiedzenie specjalnego komitetu pod przewodnic-
twem namiestnika Królestwa hr . Teodora Berga . Komi-
tet stanowili: minister spraw wewnętrznych hr . Szuwałow, 
minister oświaty i jednocześnie oberprokurator Święte-
go Synodu hr . Dymitr Tołstoj, gubernatorowie z Lublina 
i Siedlec oraz ks . Marceli Popiel . Wobec wrzenia na tere-
nach unickich przewidywano aresztowanie i karanie przy-
wódców rozruchów wśród ludności, natomiast duchowni 
oporni wobec wprowadzanych zmian liturgicznych mie-
li być zsyłani poza granice Królestwa . Decyzje komitetu 
uzyskały aprobatę Aleksandra II .

2/14 października 1873 r . wyszedł list konsystorza die-
cezji chełmskiej, w którym wyznaczono ostateczny termin 
zaprowadzenia prawosławnego rytuału na 1/12 stycznia 

11 Ibidem; Fręchowicz T ., Cerkiew greckokatolicka na terenie diecezji podlaskiej 
za rządów Beniamina Szymańskiego, Rzym 1981 .
12 J . Lewandowski, Polityka caratu wobec ludności obrządku greckokatolickiego 
w Królestwie Polskim w latach 1815–1875, Lublin 1967, (maszynopis pracy ma-
gisterskiej w Archiwum UMCS), s . 53 i n .

1874 r . List ten zapoczątkował falę represji . Aby pozba-
wić ludność unicką wpływu duchownych miejscowych – 
„opornych”, władze przysyłały na ich miejsce księży z Ga-
licji . Wówczas jednak napotykano opór wiernych – równie 
niechętnych zmianom, jak ich nosicielom .

Szczytowym momentem prześladowań z lat 1874–1875 
były masakry w Drelowie i Pratulinie . W Drelowie chłopi 
usunęli z cerkwi 1/12 stycznia 1874 r . duchownego, któ-
ry odprawiał nabożeństwo według „oczyszczonego” rytu-
ału . Pięć dni później przybyła do wioski sotnia kozaków 
i dwie roty piechoty . Wierni bronili dostępu do cerkwi 
mimo szturmu wojska i użycia broni palnej . Według ofi-
cjalnego raportu zabito wówczas 10 unitów, według źró-
deł polskich – 13 . Kilkadziesiąt osób było rannych, około 
60 znalazło się w więzieniach w Siedlcach, Białej i Radzy-
niu . Dwa dni później doszło do podobnych wydarzeń 
w Pratulinie .

Opór ludności podtrzymywała przemycona z Galicji 
encyklika Piusa IX do biskupów unickich w Galicji, w któ-
rej papież potępił Popiela jako bezprawnego, z punktu wi-
dzenia prawa kościelnego, administratora diecezji, jego 
zarządzenia uznał za niebyłe i pochwalał opór wiernych .

Próby odwołania się do „dobrego cara” pozostały bez 
skutku . W czerwcu 1874 r ., w czasie pobytu w Warszawie, 
Aleksander II oświadczył, że jego życzeniem jest, aby lud-
ność „starych ruskich ziem” wyznawała tę samą religię co 
jej monarcha .

Opór ludności, zwłaszcza na Podlasiu, wzmógł się jesz-
cze jesienią 1874 roku . Rozruchy rozpoczęły się we Wło-
dawie i Różance . Chłopi zmusili do ucieczki galicyjskich 
duchownych, zniszczyli im zabudowania i zajęli cerkwie . 
Władze wysyłały wojsko . Nie zapobiegło to rozszerzeniu 
się rozruchów na sąsiednie powiaty . Żądano przywróce-
nia starej liturgii i odwołania duchownych przysłanych 
w ostatnim czasie przez konsystorz . Chłopi zlekceważyli 
zakazy policyjne i przystąpili do usuwania zmian wprowa-
dzonych w cerkwiach . Administracja miejscowa okazała 
się całkowicie bezradna, wobec czego generał-gubernator 
warszawski skierował do powiatów bialskiego i włodaw-
skiego wojsko na kwatery . Konsul angielski w Warszawie 
Wiliam Rose Mansfield donosił 18 listopada 1874 r . o osa-
dzeniu w Cytadeli w Warszawie około 200 osób z Podla-
sia (w tym także kobiet i dzieci) i o ucieczce ludności do 
okolicznych lasów13 .

Od końca r . 1874 represje wiązały się już z bezpośred-
nim naciskiem wobec unitów, mającym skłonić ich do 
„dobrowolnego” przyjęcia prawosławia . Na Podlasiu od-
działy wojskowe kwaterowały w najbardziej opornych pa-
rafiach i kontrybucjami, biciem oraz więzieniem, a tak-
że obietnicami zmuszały do przejścia na prawosławie . 

13 H . Dylągowa Dzieje unii brzeskiej, Warszawa–Olsztyn 1996, s . 113–175 .



n u m e r  3  ( 9 4 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 1 9  •  1 9

Chłopów uważanych za przywódców oporu brano do 
więzienia, a stąd, po kilku miesiącach, zwykle wysyłano 
w głąb Cesarstwa . W roku 1875 wysłano do Rosji z wię-
zienia w Siedlcach 140 włościan, a z Białej – 130 . Rok póź-
niej tylko w guberniach – jekaterynosławskiej i chersoń-
skiej znajdowało się, według danych angielskich, około 
600 unitów z Podlasia14 .

Jednocześnie z akcją wymuszania „dobrowolnych” pe-
tycji ze strony poszczególnych parafii od początku r . 1875 
organizowały władze tzw . kongregacje dekanalne (so-
borczyki) duchowieństwa parafialnego . Na kongrega-
cjach wymuszano od tych duchownych, którzy się jesz-
cze opierali, podpisy z petycją o przyjęcie ich oraz parafii 
do prawosławia .

Na podstawie przeprowadzonych w ten sposób kongre-
gacji oraz pojedynczych aktów połączenia parafii unickich 
z wyznaniem panującym, na posiedzeniu duchowieństwa 
katedralnego (sobornego) i konsystorza, które odbyło się 
18 lutego/2 marca 1875 r . pod przewodnictwem admini-
stratora diecezji, uchwalono „Akt katedralnego ducho-
wieństwa chełmskiego” o połączeniu diecezji chełmskiej 
z cerkwią prawosławną Cesarstwa . 25 marca/6 kwietnia 
1875 r . w Petersburgu delegacja duchowieństwa przedło-
żyła „Akt” cesarzowi wraz z prośbą o przyjęcie prawo-
sławia . Aleksander II zatwierdził „Akt”, a Święty Synod 
Prawosławny dokonał urzędowego połączenia diece-
zji chełmskiej z wyznaniem panującym . Dekret Synodu 
o połączeniu diecezji chełmskiej z prawosławną diecezją 
warszawską i utworzeniu biskupstwa chełmsko-warszaw-
skiego ukazał się 1/12 maja 1875 roku . Oficjalne rapor-
ty rosyjskie donosiły, że przez cały kwiecień i maj lud-
ność unicka oblegała cerkwie, prosząc o przyjęcie do 
prawosławia .

Likwidacja diecezji chełmskiej nie oznaczała wcale za-
kończenia kwestii unickiej . Ponad ćwierć miliona byłych 
grekokatolików wpisano do rejestrów wyznania panujące-
go, co oznaczało, że nie mogli oni prawosławia porzucić . 
Przejście z prawosławia na inne wyznanie było bowiem 
nieważne i karane . Lata 1875–1905 to dalszy ciąg prześla-
dowań religijnych na terenach unickich, swoistej „wojny 
religijnej” w centrum Europy w końcu stulecia uważane-
go za wiek tolerancji religijnej i swobód demokratycznych 
w zachodniej części kontynentu . Jeśli określenia „wojna” 
nie jest adekwatne do tego, co działo się na Podlasiu, to ze 
względu na rażącą dysproporcję sił . Z jednej strony garst-
ka prostych, pozostawionych na ogół samym sobie chło-
pów, z drugiej – olbrzymi aparat państwowy światowego 
imperium, sprawującego bezwzględnie rządy w podbi-
tym kraju . A jednak do końca rosyjskich rządów na tym 

14 Documents officiels publies par le gouverments anglais au sujet du traitement 
barbare dec unites en Pologne (traduit de l.anglais), Zurich 1877, s . 50 .

terenie „sprawa chełmska” absorbowała najwyższe kręgi 
państwowe imperium .

Mimo kar, represji i szykan, opór części byłych unitów 
trwał . „Oporni” nie uczęszczali do prawosławnych cerkwi, 
nie chrzcili w nich dzieci, nie zawierali małżeństw . Ro-
dziło to skutki prawne, akta parafialne były bowiem jed-
nocześnie aktami stanu cywilnego . Nie ochrzczeni w cer-
kwi, urzędowo nie istnieli, związki małżeńskie nie miały 
mocy prawnej – małżonkowie nie mogli dziedziczyć po 
sobie, dzieci po ojcu . Przekradano się do Galicji, aby tam 
przyjmować chrzest i zawierać małżeństwa, ale władze nie 
uznawały „krakowskich” metryk .

24 grudnia 1882 r . został podpisany konkordat mię-
dzy Watykanem a Cesarstwem Rosyjskim . W jego tekście 
nie było ani słowa o unitach . Ci zaś niejednokrotnie da-
wali wyraz swemu przywiązaniu do katolicyzmu . W roku 
1881, po zmianie na tronie rosyjskim, odmawiali składa-
nia przysięgi na wierność nowemu carowi Aleksandro-
wi III, w cerkwiach prawosławnych, przysięgając w ko-
ściołach katolickich . Pomoc byłym unitom usiłowali nieść 
nielegalni misjonarze z Poznańskiego i Galicji . Od koń-
ca XIX wieku akcję pomocy „opornym” rozpoczął ruch 
narodowodemokratyczny .

W roku 1887 odbywał się pierwszy w Cesarstwie Ro-
syjskim spis powszechny . Ale nie dostarczył on danych 
o liczbie „opornych”, ich wyznaniu i języku . Na terenach 
unickich urzędnicy przeprowadzający spis sami określa-
li język i wyznanie spisywanych . W rubrykach spisowych 
nie uwzględniano języka ukraińskiego15 .

Zmiana w sytuacji unitów Podlasia, który to region za 
ich sprawą zaczęto nazywać „ziemią krwi i łez”, nastąpiła 
już na początku rewolucyjnego zrywu . W kwietniu 1905 
roku . Ukaz Mikołaja II z 17/30 tego miesiąca, zwany tole-
rancyjnym, pozwalał na przechodzenie z prawosławia na 
inne wyznania . Dla prawosławnych Podlasia oznaczało to 
możliwość przechodzenia na katolicyzm w obrządku ła-
cińskim – unii w Królestwie nie przywrócono .

Lata 1905–1906 to masowe porzucanie prawosławia 
przez byłych unitów, to klęska panującego wyznania i ca-
łej blisko półwiekowej polityki władz carskich, mającej 
na celu „przywrócenie prawosławiu i narodowości rosyj-
skiej” unitów Królestwa . Powiększała się liczba parafii pra-
wosławnych bez wiernych . Według urzędowych danych 
władz rosyjskich, na terenie byłej unickiej diecezji chełm-
skiej porzuciło prawosławie 119 278 osób, z czego na tere-
nie guberni siedleckiej – 75 923 osoby . Przejście na katoli-
cyzm miało też charakter deklaracji narodowej16 .

15 A . Koprukowniak, W okresie kształtowania się kapitalizmu [w:] Dzieje Lubel-
szczyzny, t . 1, red . T . Mencel, Warszawa 1974; J . Lewandowski, Dramat pogra-
nicza. Sprawa chełmska 1864–1918, „Kamena . Kwartalnik Kresowy”, 1990, nr 2 .
16 Szerzej na ten temat: A . Szabaciuk „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w poli-
tyce imperialnej Rosji w latach 1863–1918, Lublin 2013 .
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Rewolucja lat 1905–1907 ożywiła nie tylko ruchy wy-
zwoleńcze, ale także czarnosecinny nacjonalizm wielko-
rosyjski, stanowiący podstawę porewolucyjnej reakcji . 
W kwietniu 1906 r . Rada Ministrów zleciła Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych przygotowanie projektu utworzenia 
guberni chełmskiej, która jako istinno russkij kraj, miała 
być wydzielona z Królestwa Polskiego i włączona do Ce-
sarstwa . Projekt ustawy „O wydzieleniu ze składu guberni 
Królestwa Polskiego części guberni lubelskiej i siedleckiej 
i utworzeniu z nich oddzielnej guberni chełmskiej” został 
przedstawiony Dumie w listopadzie 1891 roku . Po burzli-
wej, kilkumiesięcznej dyskusji, do której zapisało się 107 
mówców, uchwalono projekt w kwietniu 1912 roku . Kon-
firmacja Mikołaja II z 28 czerwca/10 lipca tego roku za-
mknęła sprawę17 .

1/12 stycznia 1913 roku Chełm stał się miastem gu-
bernialnym, stolicą guberni, obejmującej na Podlasiu po-
wiat konstantynowski, bialski, włodawski i zachodnią 
część radzyńskiego . Tym razem sprawa chełmska, dobit-
ne świadectwo antypolskiej, rusyfikatorskiej polityki cara-
tu, poruszyła społeczeństwo polskie w Kongresówce i po-
zostałych zaborach .

W lecie 1915 r . wojska rosyjskie opuściły Podlasie . Nie 
same . Wypędzano na wschód ludność, palono nie tyl-
ko łany dojrzewających zbóż, ale i opróżnione z ludności 
wsie . Na „ziemię krwi i łez”, obok wojsk niemieckich i au-
striackich, weszli żołnierze I i III Brygady Legionów Pol-
skich . Lekarz legionowy, późniejszy minister i premier II 
Rzeczypospolitej, Sławoj Składkowski notował:

„[…] podszedł do nas staruszek i rzucając się w obję-
cia opowiadającego, jął wołać: <<A co, czy nie mówiłem, 
że tam idą do nas Polacy>> .

Okazało się, że staruszek 30 lat był na zesłaniu na Sy-
berii <<za wiarę>> .

Po zjedzeniu obiadu ruszyliśmy leśnym traktem i do-
szliśmy do wsi Drelów . Tu obywatele Dąbrowski i Śniadec-
ki otworzyli cerkiew, przerobioną przez Moskali z dawnej 
katolickiej kaplicy, zawalili prawosławne krzyże i wynieśli 
ze strychu dawne rekwizyty kościelne . Ludzie, którzy od 
trzydziestu lat nie byli w kościele, a modlili się po lasach, 
weszli teraz, szlochając, do odzyskanego kościoła” .

Inne następstwa rusyfikacyjnej polityki caratu obser-
wował Sławoj Składkowski w Konstantynowie:

„Mieszkamy u chłopa, który dawniej był unitą, ale nie 
wytrzymał i przyjął prawosławie . Żona jego i córka są ka-
toliczkami, ale syn, będący w wojsku – jest <<czysto>> 
prawosławny . Ojciec, staruszek, 94 lata, całe życie był 

17 F . Stopniak, Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX w., 
Warszawa 1975; A . Wrzyszcz, Gubernia chełmska. Zarys ustrojowy, Lublin 1997 . 

<<unijatem>>, a od niedawna został prawosławnym i do 
cerkwi chodzi”18 .

Od jesieni 1915 r . Podlasie znalazło się pod okupa-
cją niemiecką . Wkrótce „ziemia łez i krwi” dostała się 
w miażdżące tryby wielkiej polityki . Po rewolucji paź-
dziernikowej w Rosji państwa centralne (Niemcy, Au-
stro-Węgry, Bułgaria i Turcja) podjęły w końcu r . 1917 
w Brześciu Litewskim rokowania pokojowe z delegacją 
Rosji Radzieckiej . 9 lutego 1918 r . państwa centralne, nie 
mogąc narzucać delegacji rosyjskiej swych żądań teryto-
rialnych, zawarły układ pokojowy z marionetkowym, cał-
kowicie od nich zależnym rządem Republiki Ukraińskiej 
– Centralną Radą Ukraińską . Traktat przewidywał prze-
kazanie państwu ukraińskiemu terenów na wschód od li-
nii: Tarnogród–Biłgoraj–Szczebrzeszyn–Krasnystaw–Pu-
chaczów–Radzyń–Międzyrzec–Sarnaki–Mielnik .

Autorami „czwartego rozbioru Polski” – jak określano 
traktat brzeski – byli politycy niemieccy, zainteresowani 
ekspansją na Ukrainę . Przeciw nim i Austriakom skiero-
wała się też burzliwa fala protestów, która objęła ziemie 
polskie trzech zaborów i wszystkie polskie środowiska po-
lityczne . W starciach z austriacką i niemiecką żandarme-
rią i wojskiem padło kilkadziesiąt osób, kilkaset zostało 
rannych, zapełniły się więzienia . W Galicji Wschodniej 
odbywały się manifestacje ukraińskie na rzecz traktatu . 
Zróżnicowaną postawę zajęły państwa okupacyjne – Au-
striacy wycofali się chyłkiem z decyzji brzeskich, unie-
możliwiając przedstawicielom strony ukraińskiej przyjazd 
i prowadzenie działalności na przyznanym terenie, Niem-
cy natomiast wspierali na Podlasiu poczynania działaczy 
ukraińskich z Galicji19 .

Od wiosny 1918 r . zaczął się powrót uchodźców z lat 
1914–1915 . W lecie 1915 r . prawosławne parafie prowa-
dzili w głąb Cesarstwa ich proboszczowie – rusyfikato-
rzy . Trzy lata później niektórzy z nich wracali jako działa-
cze ukraińskiego ruchu narodowego, znajdującego oparcie 
wśród części ludności prawosławnej . Antagonizm polsko-
-ukraiński, od ponad półwiecza trawiący Galicję Wschod-
nią, przekroczył dawną granicę rozbiorową .

W latach II Rzeczypospolitej podjęto na terenach daw-
nego zaboru rosyjskiego próbę odbudowy unii, czyli 
związku prawosławia z Rzymem . Na Podlasiu starano się 
pozyskać dla tej idei byłych grekokatolików i ich potom-
ków, którzy po roku 1905 nie przeszli na obrządek łaciń-
ski, ale mieli świadomość swych unickich korzeni . Sytu-
acja była jednakże bardziej złożona niż w dobie likwidacji 
unii .
18 S . F ., Moja służba w brygadzie. Pamiętnik polowy, wyd . 2, Warszawa 1980, s . 
204–205 .
19 A . Hausner, Die Polenpolitik der Mittelmachte und die osterreichische-ungarishe 
Militarvervaltung in Polen wahrend des Wekltrieges, Wiedeń 1935, s . 242–248; 
J . Lewandowski, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914–1918, Warsza-
wa 1980, s . 126–127 .



n u m e r  3  ( 9 4 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 1 9  •  2 1

W granicach II Rzeczypospolitej znalazły się trzy 
diecezje obrządku greckokatolickiego z dawnej Galicji 
Wschodniej (metropolitalna lwowska, przemyska i sta-
nisławowska) . Unia miała tam wyraźne ukraińskie obli-
cze narodowe . Dlatego też ani władze państwowe II Rze-
czypospolitej, ani władze kościelne obrządku łacińskiego 
nie były zainteresowane prostą reaktywacją unickiej die-
cezji chełmskiej . Na początku lat dwudziestych do rzym-
skokatolickiego biskupa siedleckiego (podlaskiego) ks . 
Henryka Przeździeckiego zwracały się delegacje ludno-
ści prawosławnej z prośbą o przysłanie księży obrządku 
wschodniego . Chcąc uniknąć napływu na Podlasie ukra-
ińskich księży greckokatolickich, podległych lwowskie-
mu metropolicie Szeptyckiemu, biskup podlaski zwró-
cił się do Rzymu z prośbą o udzielenie mu jurysdykcji 
nad duchowieństwem katolickim obrządku wschodniego 
na terenie diecezji siedleckiej . Upoważnienie takie otrzy-
mał w instrukcji Zelum Aplitudinis, wydanej 10 XII 1923 r . 
przez Kongregację do Spraw Kościoła Wschodniego . In-
strukcja Laudabili sane z 20 VIII 1929 r ., skierowana do 
ordynariuszy archidiecezji wileńskiej, diecezji lubelskiej, 
łuckiej, pińskiej i siedleckiej, uznawała neounie za nowy 
obrządek, zwany bizantyńskosłowiańskim lub wschod-
niosłowiańskim . Parafie neounickie podlegały ordyna-
riuszowi obrządku łacińskiego, zachowując dotychczaso-
wą prawosławną liturgię, co odróżniało je od obrządku 
greckokatolickiego .

Zapoczątkowana na Podlasiu neounia przekroczy-
ła granice II Rzeczypospolitej, docierając do Narwy 
i Esny w Estonii i do Charbina w Mandżurii . Na samym 

Podlasiu pierwszą parafię bizantyńskosłowiańską ery-
gował biskup Przeździecki 25 III 1925 r . w Holi . W tym 
samym roku powstały neounickie parafie w Połoskach, 
Bubelu Starym i Kojowcu, w roku 1926 – w Zabłociu 
i Terespolu, a w 1927 – w Kostomłotach i rok później – 
w Dokudowie . Przed wojną powstały na Podlasiu jesz-
cze trzy parafie neounickie: w Szóstce (1931), Kodniu 
(1932) i Białej Podlaskiej (1939) . Obejmowały one od 
kilku do kilkudziesięciu miejscowości, w których dzia-
łały także parafie obrządku łacińskiego i prawosław-
ne . Liczba wiernych w poszczególnych parafiach sło-
wiańskobizantyńskich była zróżnicowana i zmieniała 
się . W roku 1937 w diecezji siedleckiej było około 1290 
neounitów, przy czym parafia w Zabłociu miała 10 wier-
nych, w Kodniu – 65, a w Terespolu – 48020 . Wydarzenia 
z lat 1939–1947 (II wojna światowa, „wymiana” ludno-
ści z USRR i akcja „Wisła”) przetrwała tylko neounicka 
parafia w Kostomłotach, jedyne żywe świadectwo dra-
matycznych dziejów unii i unitów podlaskich w ostat-
nich dwu stuleciach .

Jan Lewandowski

20 B . Łomacz, Neounia w diecezji siedleckiej [w:] Chrześcijański Wschód a kultura 
polska. Studia, red . R . Łużny, Lublin 1989; J . Lewandowski Die Tendenzen für die 
Kirchenunion (Neounion) in Polen (ehemaliger russischer Teil in den Jahren 1918–
1939, W: Die Stellung der römisch-katolischen Kirche und der politische Katholizi-
smus in Österreich in in der Nachfolgestaaten 1918–1939, Graz 1995, s . 173–182 .

Dnia 17 stycznia 1874 roku 
w Drelowie, parafii unickiej, 
wojsko rosyjskie zastrzeliło 13 
unitów i raniło około 200 osób. 
Unici w Drelowie wytrwale 
bronili własnej cerkwi i wiary 
nie chcąc oddać kluczy do 
świątyni, i przyjąć prawosławia.
– Malarz nieznany
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1. Obrazy cudami słynące1

Panuje powszechne, oparte o liczne legendy mnie-
manie, o halickim rodowodzie Matki Bożej Częstochow-
skiej . Tymczasem to nie takie pewne . Anna Różycka-Bry-
zek, profesor UJ, historyk sztuki, wyróżnia w dziejach 
świętego obrazu trzy fazy chronologiczne .2 Proweniencję 
pierwotną (fazę ikonową, XII-XIII w .), obejmującą cały 
obszar cywilizacji bizantyjskiej, również zgrecyzowanej 
Italii, ale z wyłączeniem rubieży staroruskich – Ukrainy 
i Białorusi . Autorka neguje więc treść powszechnie zna-
nej legendy-tradycji, przedstawiającej ikonę jako rzeko-
me dzieło św . Łukasza Apostoła („quam Sanctus Lucas de-
pinxit”), namalowane w domu Marii w Jerozolimie, jak 
również podróż ikony z cesarzem Konstantynem (Pulche-
rią?) do Bizancjum, podróż drugą – z księciem Lwem, fun-
datorem halickiego Lwowa na Ukrainę, cudowną obronę 
starożytnej fortecy bełskiej (analogia do obrony Poczajo-
wa), podróż trzecią – z Władysławem księciem opolskim 
na Śląsk, przerwaną, co było źródłem szczególnej łaski, 
pod Jasną Górą („in Clarum Montem”) .

W drugiej fazie, włoskiej (około połowy lub w dru-
giej połowie wieku XIV), gruntowną konserwację obra-
zu „przeprowadził malarz włoski przywiązany do tradycji 
wielkich mistrzów sieneńskich .”3 „Gruntowna konserwa-
cja” oznacza tutaj namalowanie obecnego wizerunku, 
w połączeniu z uprzednim usunięciem pierwotnego ob-
razu .4 Trzecia faza dotyczy losów ikony w naszym kra-
ju . Obraz miał pojawić się w Polsce w drugiej połowie 
wieku XIV jako część inwentarza Andegawenów, Ludwi-
ka Węgierskiego albo Jadwigi, w czym miał pośredniczyć 
Władysław Opolczyk (?) . W dzień Zmartwychwstania 
1 Artykuł przygotowałem dzięki pomocy prof . n . med . Marii Mazurkiewicz, 
dra n . med . Krzysztofa Paproty, dra n . med . Roberta Klijera, dra n . med . Jaro-
sława Drobki .
2 A . Różycka-Bryzek, Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Pochodzenie i dzieje 
średniowieczne, „Folia Historiae Artium”, t . 26:1990, s . 5–26; A . Różycka-Bry-
zek jest także autorką monografii i albumu bizantyjsko-ukraińskich malowideł 
na Zamku Lubelskim, Bizatyjsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, 
Warszawa 1983; ead., Freski bizantyjsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zam-
ku Lubelskiego, Lublin 2000 . 
3 Ead., Obraz Matki Boskiej . . ., s . 12 .
4 Ibid.

Chrystusa, dnia 16 kwietnia 1430 roku, w czasie napa-
du husytów na Klasztor Jasnogórski, obraz uszkodzono, 
zdzierając z niego wysadzone szlachetnymi kamieniami 
srebrne, złocone okłady . Wśród napastników miał być 
książę Fedor Fryderyk Ostrogski, magnat ukraiński: „je-
den z nielicznych kniaziów litewsko-ruskich szukających 
szczęścia na zachód od swych siedzib ojczystych, oraz je-
den z niewielu husytów potomków Giedymina i Rury-
ka . Strony rodzinne nad Horyniem porzucił w r . 1422 [ . . .] 
wraz z Jakubem Nadobnym z Rogowa oraz Janem Ku-
ropatwą z Łańcuchowa, husytami polskimi, a zapewne 
i grupą husytów czeskich, napadł na Jasną Górę” .5 Kon-
serwację po zniszczeniach przeprowadzoną po 1430 roku 

5 Polski Słownik Biograficzny, T . 6, s . 382, T . 16, s . 253 .

Coś z Leblanca1

Bronisław 
Miron
Seniuk

Jankowi i Romie
„wiatr wieje, dokąd chce, a kobieta idzie tam, dokąd ciągnie ją serce”
St . Ives

Cudowny obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski.
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prawdopodobnie w krakowskim ratuszu, finansował król 
Władysław Jagiełło .

Akademickie środowiska historyków sztuki oraz kon-
serwatorów malarstwa sztalugowego nie uzgodniły jednak 
dotąd ostatecznie stanowiska, kto przeprowadził konser-
wację sprofanowanego obrazu . Wymaga to badań i prac 
wysoce specjalistycznych . A . Różycka-Bryzek stwierdza 
jednoznacznie, że żadne badania: technologiczne – np . re-
lief nimbu, ikonograficzno-stylistyczne, historyczne (tak, 
nawet historyczne) – nie dostarczają „żadnych śladów 
udziału ruskich twórców ani przy renowacji przed jego 
pojawieniem się w Polsce, ani po profanacji husyckiej .”6 
To nie takie pewne . Teresa Grzybkowska w studium ofia-
rowanym prof . Adamowi J . Miłobędzkiemu twierdzi, że 
zarówno przemalowanie (wspomniana wyżej „gruntow-
na konserwacja”) jak i późniejsze prace konserwatorskie 
uszkodzonego obrazu w 1430 roku, były dziełem malarzy 
ruskich . Cudowna ikona przybyła do Polski szlakiem ze 
świętej Góry Athos, przez węgierska Budę, a stamtąd jako 
posag królowej Jadwigi .7 Analogiczny wynik badań uzy-
skał prof . Wołodymyr Ałeksandrowycz, ukraiński histo-
ryk sztuki i historyk, który twierdzi, że interpretacja rę-
kopiśmiennych źródeł historycznych dokonana przez A . 
Różycką-Bryzek jest błędna metodologicznie i meryto-
rycznie, i prowadzi do fikcyjnych konkluzji . 

Czekałem uważnie na głos Ks . prof . Michała Janochy 
w tych artystyczno-konserwatorskich sporach i polemi-
kach . Ksiądz prof . M . Janocha problem ten widzi nastę-
pująco: „Jedni nazywają ją ikoną, inni obrazem . Historycy 
sztuki od lat próbują bezskutecznie wyjaśnić jej tajemni-
cę . Czym jest naprawdę? Jednym i drugim zapewne, bi-
zantyńsko-ruską Hodegetrią, z andegaweńskimi liliami 
na płaszczu, malowanym w stylu przypominającym wło-
skie trecento . Spontanicznie i tajemniczo łączy ona Za-
chód ze Wschodem, ponad podziałami wyznaniowymi 
i politycznymi . To zadziwiające, że z pierwszych czterech 
wieków chrześcijaństwa w Polsce pozostały dwa arcydzie-
ła poświęcone Maryi – słowo i obraz, pieśń »Bogurodzi-
ca« i ikona jasnogórska . Jeszcze dziwniejsze jest to, że oba 
te dzieła, choć przemawiają językiem Zachodu, mają ge-
nezę wschodnią .”8

Jaka moc, jaka prawda i  siła ukryte są w  wiekach 
wschodnioeuropejskiej cywilizacji, która rodowód ponad-
czasowych dzieł chrześcijańskich lokalizuje w przestrzeni 

6 Różycka-Bryzek, Obraz Matki Boskiej, s . 25 .
7 T . Grzybkowska, Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Od Andegawenów do Ja-
giellonów, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, 
sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s . 203–
212; Wira Świencićka, Ołeh Sydor, Spadszczyna wikiw: Ukrajinśke malarstwo 
XIV–XVIII stolit u muzejnych kołekcjach Lwowa, Lwiw 1990, s . 7 .
8 M . Janocha, Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, „Pastores”, nr 20 (3): 2003, 
s . 125–129 .

Rusi Kijowskiej-Ukrainy? Do tego pytania wrócę za 
chwilę .

Przytoczę tu słowa wybitnego polskiego filologa prof . 
Franciszka Sielickiego, który najpewniej nie znał ostat-
nich, choć nie ostatecznych, rozstrzygnięć w dziejach Czę-
stochowskiej Bogarodzicy: „Wspomnieć [ . . .] należy o ob-
razie Matki Boskiej z zamku bełskiego, którego Opolczyk 
stał się posiadaczem i umieścił go (1382) w ufundowa-
nym przez siebie klasztorze częstochowskim . Wpraw-
dzie w latach 1430–1434, wskutek zniszczenia malowidła 
przez taborytów, namalowano nowy obraz, umieszczo-
no go jednak na tej samej desce, przywiezionej z Bełza 
(przypuszcza się, że ikona częstochowska nie była jedy-
nym obrazem przywiezionym przez Władysława Opol-
czyka z Rusi) . Także źródeł polskiej legendy o obrazie 
Matki Boskiej Częstochowskiej upatrywać należy w lo-
kalnej tradycji ruskiej, ona to była bodźcem do przenie-
sienia obrazu do Polski [ . . .] Tak więc cieszący się od sze-
ściu wieków wielkim kultem w Polsce obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej stanowi wspólne dziedzictwo kulturalne 
Polaków i Ukraińców .”9

W 2009 roku ukazała się wyjątkowo starannie opra-
cowana i wydana książka Zabytki sztuki Jasnej Góry. Ar-
chitektura. Rzeźba. Malarstwo.10 Autorki znów przywołu-
ją rusko-ukraińską tradycję obrazu Marii z Dzieciątkiem .

Ze zbioru legend i prawd o Cudownej Częstochowskiej 
Hodegetrii wybrałem jeszcze następujące opowiadanie . 
W tygodniku „Nasze Słowo” (1 XII 1991, pismo wydawa-
ne w Polsce w języku ukraińskim), Paweł Bondar, Ukra-
iniec, mieszkaniec Czerkas nad Dnieprem na środkowej 
Ukrainie, opowiadał, że do jego starej wioski Wermejiw-
ki, która została zalana przez wody Zbiornika Krzemień-
czuckiego, Hnat-Ignacy Orlański z rodziną pochodzącą 
z Wermejiwki przywieźli w 1914 roku ikonę Matki Bo-
żej Częstochowskiej . Hnat do czasu wojny był diakonem 
w prawosławnej cerkwi w Częstochowie . Po zakończeniu 
I wojny światowej obraz wrócił do Polski w ramach umów 
rewindykacyjnych i, jak czytamy w artykule, papież Jan 
Paweł II odprawiał przed nim ofiarę Mszy Świętej, a pre-
zydent Rzeczypospolitej Lech Wałęsa składał uroczystą 
przysięgę . Wcześniejsze losy obrazu związane z Ukrainą 
miały się dziać w takich oto szczegółach:

[...] Zastupnyk hołowy silśkoji rady Iwan Kuźmenko ra-
zom iz predstawnykom rejonu [...] 

piszow do cerkwy i zrobyw opys tym reczam, jaki buły na 
ikoni i skłały pro ce akta.

9 Sielicki Franciszek, Stosunki kulturalne między Polską a Rusią Halicką w XIV 
wieku, Przegląd Humanistyczny, nr 5 (212): 1983, s . 111–127 .
10 Z . Rozanow, E . Smulikowska, Zabytki sztuki Jasnej Góry. Architektura. Rzeź-
ba. Malarstwo, Katowice 2009 .
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Potim iz todisznioji stołyci Ukrainy, Charkowa buło 
nadisłane rozporjadżennia do takoho - to czysła ikonu do-
stawyty tudy, bo maje prybuty polaśka dełehacja.

Majster czerwonoderewnyk Iwan Ołeksandrowycz Ław-
row, bat’ko kandydata fiłołohicznych nauk Fedora Ławro-
wa, wyhotowyw prekrasnyj futlar, u jakyj wkłały czudo-
twornu ikonu. Rozmir jiji buw piwtora kwadratnoho metra. 
Cej wysokochudożnyj twir wyhotowłenyj na karelśkij bere-
zi, ozdobłenyj sribłom i dorohocinnym kaminniam. Powe-
zła joho dełehacja pid posyłennoju ochoronoju paropławom 
u Kremenczuk, a potim potiahom u Charkiw. Oczoluwaw 
ciu dełehaciju zastupnyk hołowy rajwykonkomu Andrij 
Markowycz Patjaka, urodżeneć seła Kliszczenci. U Char-
kowi, koły wynosyły ikonu z wagonu, wsi, chto prybuły na 
stanciju dla zustriczi, wpały na kolina, swjaszczenyki pra-
wyły mołebeń, a potim chresnyj chid suprowodżuwaw iko-
nu w centr mista, w hołownyj sobor, de piznisze peredały 
jiji polśkij dełehacji.

Tak miała przebiegać po wiekach druga ukraińska pe-
regrynacja (pierwsza w okresie staroukraińskim) obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski, namalo-
wanego na drewnianym podłożu malarskim z karelskiej 
brzozy (sic! – B .S .), w latach I wojny światowej i bolsze-
wickiej rewolucji, według Pawła Bondara, naocznego 
świadka tych wydarzeń („de ja i baczyw ciu ikonu”) .

Jakie fakty na ten temat podaje literatura profesjonalna? 
W trzecim tomie Encyklopedii Katolickiej, w obszernym 
haśle (szp . 852–879)11 „Częstochwska Matka Boskanie” 
nie ma żadnej wzmianki o drugiej (pierwsza w okresie 
staroukraińskim?) podróży słynącego cudami obrazu 
na Centralną Ukrainę, i o powojennych polskich stara-
niach rewindykacyjnych . Sądzę, że Hnat Orlański z Wer-
mejiwki, a częstochowski diakon (w Częstochowie rosyj-
ska parafia prawosławna istnieje od 1870 roku), mógł na 
stepy zawieźć kopię obrazu . Rzecz wymaga dalszych ba-
dań . Notabene: oryginał kopiowali m .in . Józef Chełmoń-
ski, Artur Grottger, rzesze prowincjonalnych malarzy . 
Z biegiem czasu powstawały setki, może tysiące mniej 
lub bardziej wiernych kopii, ale także nowych wizerun-
ków ikonograficznych, obrazów, rysunków i grafik . Mit 
podobrazia z karelskiej brzozy wynika najpewniej z nie-
znajomości rzeczy . Malowany temperą obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej ma podłoże lipowe, wymiary 121,8 
na 81,3 cm, jest znacznie mniejszy niż podaje autor arty-
kułu (ok . 1,5 m2) .

W XXVI tomie periodyku „Folia Historiae Artium” 
mieszczącym omawiany wyżej artykuł A . Różyckiej-
-Bryzek, podobnie krytyczną pracę Geneza artystycz-
na Matki Boskiej Ostrobramskiej opublikowała Maria 

11 Encyklopedia Katolicka, T . 3, Lublin 1979, szp . 852–879 .

Cudowny obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, Ikony Podlasia.

Słynący cudami obraz Matki Bożej Korczmińskiej.
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Kałamajska-Saeed .12 . Pisze tam o drugim cudownym ob-
razie Matki Bożej, którego kult był szerzony w granicach 
historycznej Rzeczypospolitej Trojga Narodów . Jego hi-
storia jest równie ekscytująca . Obraz jest owiany, jak Ja-
snogórski, wielowątkowymi legendami . Autorzy dziejów 
tego obrazu także mijali się z prawdą historyczną . Jeden 
z wątków mówi o bizantyjsko-ruskiej proweniencji i ki-
jowskich malarzach, a tymczasem w opinii autorki arty-
kułu ikona „co w Ostrej świeci Bramie” jest kopią zachod-
nioeuropejskiego malarstwa i grafiki . Przytoczę „mrożącą 
krew w żyłach” konstatację autorki: „Polemika, jaka wybu-
chła pomiędzy rzecznikami łacińskiego czy bizantyńskie-
go pochodzenia cudownego wizerunku, miała więc pod-
łoże polityczne” .13 Szczerze polecam lekturę .

Nurtują mnie następujące myśli: dlaczego żadna z au-
torek (obydwie z profesorskimi tytułami i znaczącym, ce-
nionym, dorobkiem naukowym) nie wyjaśniła źródeł siły 
i prawdy, które wykreowały bizantyjsko-ukraińską ge-
nezę obydwu tradycji . M . Kałamajska-Saeed, wyjaśniała 
owszem, ale – w natłoku problemów – mało wyraziście . 
A także, dlaczego A . Różycka-Bryzek opisując cudowną 
obronę Bełza pominęła piękną legendę i przejmującą si-
demnastowieczną pieśń o Matce Bożej Poczajowskiej . To 
tak blisko Bełza, Chełma, Częstochowy . Przywołuje na-
tomiast Persów i Edessę (wieki i tysiące kilometrów), czy 
mury Nowogrodu . 

I jeszcze o jednym cudownym obrazie, którego losy 
utkały kanwę powieści historycznej, a wcześniej dały 
asumpt do napisania i wydania kilku barokowych kronik, 
kreujących kolejną legendę . 

Z Hystorii Przezacnego Obrazu Kodeńskiego Przenay-
dostoynieyszey Panny Maryi Świętemu Grzegorzowi Wiel-
kiemu Ulubionego De Gwadaluppe Nazwanego. Od Urba-
na Ósmego Papieża Jaśnie Wielmożnemu Mikołaiowi Hrabi 
S.P.R. na Kodniu Sapieże [...] W Roku 1635 ofiarowane-
go14 możemy się dowiedzieć, że cudowny obraz Madonny 
Gregoriańskiej z Gwadelupy eksponowany nad Bugiem 
w sanktuarium kodeńskim, jest kopią statuy Santa Maria 
de Gwadelupe wykonanej własnoręcznie przez św . Łuka-
sza Apostoła i Ewangelistę . Kastylijskim kopistą miał być 
św . Augustyn z Canterbury (354–430) . Obraz Madonny 

12 M . Kałamajska-Saeed, Geneza artystyczna Matki Boskiej Ostrobramskiej, s . 
71–86 .
13 Ibid ., s . 71 .
14 Hystorię... napisał i wydał w 1720 roku w Toruniu pod fikcyjnym nazwiskiem 
ks . Jakuba Walickiego, kodeńskiego altarysty, właściciel dóbr kodeńskich, kanc-
lerz wielki litewski Jan Fryderyk Łukasz Sapieha, 1680–1751 . W 1721 roku opu-
blikował w Warszawie pod własnym nazwiskiem Monumenta Antiquitatum 
Marianorum in Imagine Vetustissima Gregoriana a S. Augustino Romano depicta. 
W 1723 roku w jednej z oficyn toruńskich wyszło polskojęzyczne tłumaczenie 
Monumenta z 1721 roku: Monumenta, albo zebranie starożytnych ozdób Prze-
najśw. Bogarodzicy Kodeńskiej. Autorem, jak zaznaczono na winiecie, był ko-
lejny ksiądz – Albrycht Stawski . Chemperek twierdzi, że i pod tym nazwiskiem 
ukrył się znów kanclerz J .F . Sapieha . Brakuje mnie tu minimum dowodowego .

uświetniał następnie rezydencję papieża Grzegorza Wiel-
kiego (540–604) . W pałacach i ogrodach watykańskich 
(w Zamku świętego Anioła?) pozostawał do roku 1634, 
kiedy z oratorium papieskiego Urbana VIII wykradł go do 
Kodnia książę Mikołaj Pius Sapieha, prawnuk Iwana So-
pihy wojewody witebskiego i podlaskiego, budowniczego 
kodeńskiej rezydencji, który wg Augusta Theinera15 w cza-
sie watykańskiej legacji złożył wyznanie wiary w duchu 
unii florenckiej . W rzeczywistości historycznej kodeń-
ski obraz Madonny Gregoriańskiej jest kultowym dzie-
łem malarza hiszpańskiego, który z talentem pracował nad 
nim po 1597 roku . Do Kodnia przywędrował najprawdo-
podobniej w 1613 roku w bagażach młodego Mikołaja Sa-
piehy, który kupił go może w Gwadelupie od sprzedawcy 
dewocjonaliów, może od samego artysty . Z Katalogu Za-
bytków Sztuki w Polsce możemy się dowiedzieć, że ma-
nierystyczne dzieło jest „malarską kopią rzeźby Matki 
Boskiej z Guadelupe” . Nad przesłoną trudzili się w 1719 
roku warszawscy złotnicy w pracowni Jana Gubschma-
na, a korony wykonano w 1723 roku w jednym z warszta-
tów rzemiosła artystycznego Rzymu .16 Koronowany został 
prawem papieskim 15 sierpnia 1723 roku, jako trzecia ko-
ronacja obrazu NMP w Rzeczypospolitej, po Częstocho-
wie i Trokach .

Cudowny obraz posiada znakomitą literaturę: wy-
mienione wyżej trzy siostrzane kroniki z czasów saskich 
1720–23, Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego (1754), 
Kodeń Sapiehów: jego kościoły i starożytny obraz Matki Bo-
skiej Gudalupeńskiej (de Guadalupe) z dawnych i współcze-
snych źródeł (1898), Matka Boska Kodeńska. Szkic histo-
ryczno-ikonograficzny (1927) .17 

Dzieje obrazu wciąż fascynują . Spadkobierców arysto-
kratycznych rodów, adwokatów, historyków sztuki i li-
teratury, historyków . M . Skrudlik w latach 20 . XX wie-
ku, w historię Ikony Podlasia18 wprowadził nowe wątki: 
meksykańską rzekomo genezę i przemalowania dokonane 
przez „drugorzędnego malarza polskiego”, który miał do-
malować Dzieciątko i order Złotego Runa . Nauka nie po-
twierdza tych hipotez, aczkolwiek wiadomo, że Madonna 
z kamieniołomów Katrety jest patronką Meksyku .19

15 A . Theiner, Vetera Monumenta Historica Poloniae et Lithuaniae gentiumque 
finitimarum historiam illustrantia . . ., T . 2, Rzym 1861, s . 280, T . 3, Rzym 1863, 
s . 257–258 .
16 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T . VIII, Z . 2, pod red . M . Kałamajskiej-Sa-
eed, inwentaryzacja i oprac . K . Kolendo-Korczakowa, A . Oleńska, M . Zgliński, 
Warszawa 2006, s . 114, passim (dalej KZSP) .
17 B . Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna . . ., oprac . 
M . i J .J . Lipscy, S . Kobyliński, Kraków 1968, s . 375–376 .; J . Pruszkowski [Podla-
siak], Kodeń Sapiehów . . ., Kraków 1898, passim . Wydanie archaizowane i styli-
zowane; M . Skrudlik, Matka Boska Kodeńska. Szkic historyczno-ikonograficzny, 
Warszawa 1927, passim .
18 A . Palusińska, Matka Boska Kodeńska – sapieżyńska ikona Podlasia, [w:] 
Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, pod red . K . Stępnika, Lublin 2007, s . 
221–226 .
19 Skrudlik, op. cit ., s . 21–28 .
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Marię z obrazu kodeńskiego przedstawiano dotychczas 
w literaturze przedmiotu jako postać stojącą . Autorzy ka-
talogu zabytków sztuki mówią natomiast o „tronującej 
Marii w typie Sedes Sapientiae, z siedzącym na jej kola-
nach Dzieciątkiem” .20

Autorem zamysłu i słów legendy o błogosławionej wi-
nie jest, jak napisałem, urodzony osiemnastego paździer-
nika 1680 roku w komnatach dworu dobratyckiego pod 
Kodniem kanclerz litewski Jan Fryderyk Łukasz Sapie-
ha . Co dla historyka i historyka literatury jest ewident-
ną mistyfikacją, dla czytelnika może być fascynującą po-
wieścią sprzed potopu . Kanclerz fałszował z premedytacją 
rzeczywistość, antydatował np . wykonaną z piaskowca na 
początku XVIII w . tablicę epitafijną Iwana Sapiehy, prze-
nosząc ją wstecz na 1520 rok . Tablica obecnie jest wmu-
rowana w nadprożu portalu głównego gotycko-renesan-
sowej cerkwi zamkowej Świętego Ducha (ok . 1530/40) .

Rok 1924 to początek ery Zofii Kossak-Szczuckiej, kie-
dy na księgarskim rynku Krakowa ukazała się powieść 
„Beatum scelus” . Następne wydania kreują znacznie zmie-
nioną treść i nowy tytuł: „Błogosławiona wina” . Fabu-
ła przenosi nas w świat barokowej Europy, kiedy Miko-
łaj książę Sapieha, wojewoda brzeski, utrudzony modną 
w kręgach arystokracji chorobą melancholii, peregryno-
wał pobożnie z Kodnia do Wiecznego Miasta z nadzie-
ją uzdrowienia . W oratorium papieskim ukląkł na ka-
mieniach przed obrazem Matki Bożej [ . . .] i ozdrowiał: „ 
– Matko! Przebacz! – jęknął wojewoda, bijąc się potężnie 
w piersi [ . . .] Ja zdrów!!!”21 Za mieszek dukatowego zło-
ta Baptista Corbino, zakrystianin papieski, przeciął płót-
no wzdłuż ram i zaniósł „pobożnemu” księciu . Schwytany 
i torturowany, nieszczęsny Corbino . Papież odmówił pra-
wa łaski, ale udzielił mu „wspaniałomyślnie” absolucji . Sa-
pieże świętokradztwo wybaczył, a nawet go wynagrodził .22

Michał Komar, prawem literata, w jednym z opowiadań 
(tom pt . Trzy) do polesko-ukraińskiego wątku Zofii Kos-
sak-Szczuckiej (schizmatyk i półpoganin Pyłyp staje się 
prawym katolikiem) wprowadza wątki dodatkowe: podróż 
Mikołaja Piusa do Kodnia a . Kodni na Wielkiej Ukrainie, 
neurasteniczny i bodajże flamandzki, bo tam mroki tajem-
nic kodeńskich mają rozjaśnić archiwalia ukryte w sejfach 
stolicy zjednoczonej Europy . Potrzebny egzorcysta? 

W  1983 roku, w  dwutomowym historyczno-ur-
banistycznym studium Kodnia przygotowanym na 

20 KZSP, t . VIII, z . 2, s . XLVIII .
21 Z . Kossak, Błogosławiona wina. Powieść, Londyn 1953, s . 63 . Cena 1 . egzem-
plarza 15 szylingów . Jeśli idzie o magnackie pandemie melancholii, to Hieronim 
Florian książę Radziwiłł, autor projektu i wykonawca „Florianswaldu”, zwie-
rzyńca w hrabstwie biaskim, tak pisał w Autografie: „ [ . . .] na rozerwanie myśli 
melancholicznych, porobiłem rożne zwierzyńce w ulicach regularnych” . Biblio-
teka Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum i Zbiory Rę-
kopiśmienne, nr inw . 1721 .
22 Por . szkic Elżbiety Tokarz [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna...

zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków23, pisa-
łem: „W istocie, droga którą płótno musiało przebyć i oko-
liczności temu towarzyszące są niezbyt dobrze rozpozna-
ne” . Źródłową bazę na której oparłem moje wątpliwości 
stanowiły: Relacje nuncjuszów apostolskich z lat 1584–
1690, szczegółowe memuary kanclerza WKL Stanisława 
Albrechta Radziwiłła (zatrudniał specjalnych sekretarzy 
którzy przygotowywali mu bieżące relacje z życia poli-
tycznego, /sejmy, kampanie wojenne/, dworskiego i towa-
rzyskiego), Volumina legum – konstytucje sejmowe z lat 
1632–1643 i oczywiście materiały historyczno-genealo-
giczne i majątkowe Sapiehów .24 

Zbigniew Włodzimierz Fronczek, pisarz, poeta i wy-
dawca, prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich, w książce pt . Poprawki do portretu, w roz-
dziale „Z Kodnia do Rzymu, z Rzymu do Kodnia”, moje 
wątpliwości i opinię co do „Hystorii Przezacnego Obrazu” 
utrwalił w taki oto sposób: „Post Scriptum 3. Bronisław 
Seniuk, historyk, w latach siedemdziesiątych był nauczy-
cielem w nadbużańskiej osadzie . Przez kilka lat spoglą-
dał na mury kościoła świętej Anny, w pokorze zginał się 
przed cudownym obrazem i nie mógł nabrać przekona-
nia, że malowidło zostało ukradzione . Zaglądał do archi-
wów, rozglądał się za dokumentami przytaczanymi przez 
księdza Pruszkowskiego, które z jego dzieła przepisywało 
grono wszelkiej maści literatów i dziennikarzy . Niestety, 
nie natrafił na żaden dokument cytowany w dziele Prusz-
kowskiego . Nie było po nich śladu! A może nigdy nie ist-
niały? W jednej ze swych pogawędek historycznych wy-
głaszanych na antenie polskiego radia zdobył się więc na 
refleksję, iż głośna kradzież obrazu nie jest faktem histo-
rycznym, lecz jedynie literackim . Niewinna refleksja wy-
wołała burzę . Najenergiczniej zaprotestowali ojcowie ob-
laci, gospodarze kościoła świętej Anny . Nie interesowała 
ich nowa wersja oczyszczenia Sapiehy . Za jedyną słuszną 
uważali przytoczoną przez księdza Pruszkowskiego, a spo-
pularyzowaną przez powieść Zofii Kossak-Szczuckiej . 
Zawładnięcie obrazem sposobem „pobożnej kradzieży” 
duchowni Podlasia pragnęli nadal sławić jako błogosła-
wioną winę uduchowionego Sapiehy, właściciela dawne-
go Kodnia” .

Z . W . Fronczek zakończył szrafowanie i  cyzelowa-
nie portretów (zbiór znakomitych opowiadań, szkiców, 
reportaży i gawęd) w roku 1997 i wystawił swoje dzieła 

23 B . Seniuk, Kodeń. Studium historyczno-urbanistyczne, t . I tekst, s . 245, t . II fot ., 
ikonografia, plany, Lublin 1983 . Recenzja prof . A . Miłobędzkiego z uwagą o bra-
ku szczegółowości w opracowaniu Placencji .
24 Relacje nuncjuszów i innych osob o Polsce od roku 1548 do 1690, oprac . J . C . 
Albertrandi, wyd . Erazm Rykaczewski, Berlin, Poznań 1864; S . A . Radziwiłł, 
Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632–1656, Wrocław 1975; PSB, t . XXX, 
Wrocław-Gdańsk 1987, s . 147; Volumina legum, przedruk zbioru praw stara-
niem XX Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego, t . 3–4 [lata 
1609–1668], Warszawa 1759 .
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w Lublinie, w galerii Norbertinum .25 W maju 2004, siedem 
lat później, Instytut Filologii Polskiej UMCS zorganizował 
międzynarodową konferencję naukową „Sapiehowie epo-
ki Kodnia i Krasiczyna” . Uczestniczący w konferencji pro-
fesorowie z Instytutu Sztuki PAN, Instytutu Historii UW, 
Instytutu Filologii Polskiej UMCS przedstawili dokumen-
ty źródłowe wskazujące, że faktografia znakomitej powie-
ści Z . Kossak-Szczuckiej „rozmija się z prawdą” . Wskazali 
także inne fakty manipulowania historią . Autorzy waż-
niejszych artykułów: Maria Osterwa-Czekaj, Maria Kała-
majska-Saeed, Aiste Paliusyte, Anna Palusińska, Monika 
Gabryś, Andrzej Rachuba, Mirosław Nagielski („żadnych 
śladów w źródłach polskich i obcych /archiwach włoskich/ 
mówiących o kradzieży obrazu nie znajdujemy”), Marceli 
Kosman, Krzysztof Stępnik, Jan Okoń, Dariusz Chempe-
rek .26 Materiały sesyjne zostały opublikowane w 2007 roku 
w wydawnictwie UMCS .27 

Kończąc część poświęconą cudownym obrazom, zadzi-
wiającym i niecodziennym okolicznościom im towarzy-
szącym, wybiorę z malarskiej cudownej galerii jeszcze – 
na krótką chwilę – trzy wyjątkowe dzieła . 

Obraz Matki Bożej Chełmskiej, wg tradycji i wstępnych 
ustaleń malowany w 2 . poł . XI w . – 1 . poł . XII w . na pod-
łożu z trzech cyprysowych desek, w cesarskich komnatach 
Konstantynopola . Obecnie konserwowany i eksponowa-
ny w muzeum w Łucku na Wołyniu . Jedno z najstarszych 
dzieł malarskich Europy .

Obraz Matki Boskiej Sokalskiej, ikonograficzna ko-
pia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, „ręką aniel-
ską około 1400 r . na cyprysowej wymalowany tablicy” .28 

Słynącą cudami korczmińską ikonę Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem, XVII w ., malowaną temperą na dwóch lipowych 
deskach, obecnie eksponowaną w Greckokatolickiej Cer-
kwi Parafialnej p .w . Przeczystej Matki Bożej i św . Męczen-
nika Jozafata w Lublinie (trzy lipowe deski to podłoże ma-
larskie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) . 

W archiwach polskich i ukraińskich odnalazłem na-
stępujące rękopiśmienne dokumenty z opisem siedem-
nastowiecznego dzieła .29 Pierwszy inwentarz cerkiewny 

25 Jako sto dwudzieste szóste wydanie tego warsztatu wydawniczego i drukar-
skiego, może lepiej – przedsiębiorstwa poligraficznego .
26 D . Chemperek, Błogosławiona wina. Źrodła kodeńskiej legendy z czasów sa-
skich, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia . . ., s . 195–207 .
27 Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, pod . red . K . Stępnika, Lublin 2007 (661 
stron tekstu, ponad 60 kolorowych i czarno-białych ilustracji) .
28 S . Orgelbrand, Encyklopedia Powszechna, T . 23, Warszawa 1866, s . 791; pow . 
sokalski – moje rodzinne ziemie .
29 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Chełmski Konsystorz Grec-
kokatolicki (dalej ChKGK), sygn . 105, (sygn . stara 811), k . 93–94v .; Archiwum 
Państwowe w Przemyślu (dalej APP), Archiwum Biskupstwa Greckokatolickie-
go(dalej ABGK), sygn . 15, k . 113; APL ChKGK, sygn . 110, k . 591–593; Ibid ., 
sygn . 113, k . 3, (k . 16); Ibid ., sygn . 120, k . 158–158v .; Centralnyj Derżawnyj 
Istorycznyj Archiw Ukrajiny we Lwowie (dalej CDIAU), fond . 146, 20, 428, k . 
3–4; APP ABGK, sygn . 5833, s . 369 i nast .; Ibid ., sygn . 6062 (poszyt liczy kil-
kadziesiąt kart) . 

pochodzi z 1739 roku, i jest pokłosiem wizytacji general-
nej władyki Felicjana Wołodkowicza: „Sukienka na ob-
razie Nays .(więtszej) Panny srebrna, z koronami dwiema 
srebrnymi, na których krzyży dwa srebrnych 2 . Item ko-
ron srebrnych dwie 2 .” Oprócz srebrnego okładu i czterech 
srebrnych koron – przy dwóch srebrne krzyże – dokument 
notuje następujące wota: tabliczek srebrnych dziewięć 
„na których oczy i nóżki”, „agnusek kryształowy w srebro 
oprawny jeden” oraz inne mniej kosztowne wota .30

W inwentarzu z 1748 roku czytamy: „Sukienka na ob-
razie Najświętszej Panny Korczmińskiej (wg inwentarza 
„Koczmińskiej” B .S .) z koronami srebrnymi, na których 
koronach krzyżyki srebrne . Koron srebrnych dwie, więk-
sza i mniejsza . Tabliczek wszystkich srebrnych (?) . Item ta-
bliczka srebrna na której oczy i nóżka srebrne . Relikwiarzy 
na srebrnym łańcuszku dwa, przy którym kółek większych 
7 . Obrączek srebrnych dwie . Czerwonych złotych cztery . 
Medalik srebrny, pozłocisty . Wotum srebrne nogę robio-
ne . Drugie wotum o dwóch nogach srebrne [ . . .] rubinek 
nieoprawny jeden [ . . .] . Wota wskazujące na uzdrowione 
części ciała ludzkiego: srebrna tabliczka z przedstawie-
niem oczu i nóżki, nóżka srebrna, dwie nóżki srebrne .

W protokole z wizytacji generalnej władyki Maksymi-
liana Ryłło w 1762 roku sekretarz wizytacyjny nie wymie-
nia w inwentarzu cudownego obrazu Matki Bożej? Spe-
cyfikuje tylko wota: „Koron srebrnych dwie . Tabliczek 
srebrnych dziewięć . Pierścionek szczerozłoty [ . . .]” . W in-
wentarzu z 1766 roku czytamy: „W wielkim ołtarzu na 
Najświętszej Pannie sukienka cała srebrna .” Wota: tabli-
czek srebrnych 14, pierścionek szczerozłoty, inne . W tym 
dokumencie po raz pierwszy jest potwierdzona lokalizacja 
cudownego obrazu – był ustawiony w retabulum ołtarza 
wielkiego . Zapis inwentarza z 1774 roku: „In super do tej 
cerkwi przybyła zasłonka [zasłąka] na obraz Matki Boskiej 
materialna, na dnie granatowym, kwiat złoty i jedwabny .” 
Zapis z 1874 roku: „W prezbiterium jest wielki ołtarz dość 
pojedynczej roboty, obraz Matki Boskiej, który jednak 
zasuwa się drugim obrazem przedstawiającym Chrzest 
Chrystusa w Jordanie [ . . .]” . Opis obrazu ogólny, nie ma 
wzmianki o wotach . Na stronie 4, w punkcie „Kosztow-
ności” jest dopisek z 3 lutego (?) 1885 roku: „Cztery (4) 
sznurki francuskich korali .” Wartość 4 złr . Protokół z wi-
zytacji dekanalnej w 1889 roku o skróconej trweści: „Wła-
sno teper dokonczaje wnutrennoje ukraszenije ciłoj cerkwy .” 
Obraz nie jest wymieniony . Ostatni zapis pochodzi z 1928 
roku: „Czy je czudotworna ikona i jaka? Je. Preswjata Bo-
horodycia z dytiatkom Isusa (Isusom B.S.) malowana na 
derewi – łycia jak pryrodni i ruki, a reszta ikony zołoczena” .

30 Dwa wierne odpisy tegoż inwentarza (dwustronnie zapisane różnymi rękoma 
karty o różnych formatach) przechowywane są w zbiorach CDIAUL, fond 159, 
opys 9, sprawa 480 . k . 2–2v i 4–4 v .
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Według prof . Tadeusza Chrzanowskiego kultowe dzieła 
malarskie z Matką Bożą w półpostaci trzymającą Dziecko 
na ręku przedstawiają różne odmiany bizantyjskiego typu 
ikonograficznego Hodegetrii Przewodniczki . Nazwa Ho-
degetria pochodzi od portowej dzielnicy Konstantynopo-
la – ton Hodegon – w której stoi klasztor z cerkwią Matki 
Bożej, opiekunki i przewodniczki żeglarzy . Manierystycz-
ny obraz Matki Boskiej Kodeńskiej przeniesiony nad Bug 
z Kastylii – Mariae de Gwadaluppa – to kanon ikonogra-
ficzny i teologiczny przede wszystkim Kościoła łacińskie-
go, z głównymi sanktuariami Matki Bożej w Fatimie i Lur-
des, do których każdego roku pielgrzymuje po około 10 
milionów osób . 

W korczmińskiej cerkwi parafialnej, przed jej znisz-
czeniem po 1947 roku, na południowej ścianie nawy, 
nad kryłosem był zawieszony obraz wotywny cudownie 
uzdrowionych dzieci mieszkającego w Tyszowcach Teo-
dora Błędowskiego (klęczący chłopcy przed korczmiń-
ską ikoną) z dziękczynnym napisem w języku polskim: 
„Na prawij stini nad kryłosom wysyt małyj obraz pred-
stawlajuczyj błahodarenia dwoich dityj Pana Teodora Błę-
dowśkoho pered czudotwornoju ikonoju Preswjatoji Bo-
horodyci Korczmynskoji za czudesne uzdorowłennia w r. 
1777, z widpowidneju napyseju po polśky” .31 Po cudow-
nym uzdrowieniu dzieci, ich kule inwalidzkie pozostawio-
no w cerkwi do czasu wizytacji w 1906 roku, po czym zo-
stały przeniesione do konsystorza przemyskiego: „Ti kuli 
buły na strysi nad zachrystieju i jich zabrały w czasi wizy-
tacji epyskopśkoji w 1906 r. do konsystorji pry ukrajinśkij 
katedri w Peremyszli” .32 Wewnątrz prezbiterium zawieszo-
no znacznej wielkości tablicę ze spisem cudów . Pośrod-
ku, w górnej strefie, znajdował się wizerunek Matki Bożej 
z Dzieciątkiem . Malowidło, wsparte na konsolce, dzieliło 
tablicę na dwa pola: prawe – z cyrylicznym tekstem ukra-
ińskim i lewe – z tekstem polskim . Trudno czytelne napisy 
(ze względu na katastrofalny stan zachowania) przedsta-
wiają dzieje cerkwi i cuda, które działy się za wstawien-
nictwem cudownego obrazu Matki Bożej w okresie przed 
1658–1933 (35?) . „Wnutr cerkwy pamjatkowa napys na ta-
błyci zaświdczajucza o czudi, a se: Obraz Preswjatoji Boho-
rodyci z dytiatkom Isusom, jakyj teper za prestołom płakaw 
i minywsia... ohoń na świczach sam zapaluwawsia... tak 
wid dnia 8 czerwnia do dnia 2 weresnia 1658 roku” .33 Dro-
gocenne wota, obrazy, naczynia liturgiczne, przedmioty 
z wyposażenia cerkwi (tablicę ze spisem cudów znam z fo-
tografii) zostały rozkradzione i rozgrabione po 1947 roku . 
31 APP, ABGK, sygn . 6062 (poszyt liczący kilkadziesiąt stron w całości doty-
czy Korczmina) .
32 Ibid ., passim; Archiwum Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Matki Bożej 
i św . Męczennika Jozafata w Lublinie (dalej AGPL), list I . Łapczuka; B . M . Se-
niuk, Cerkwie Korczmina, Korczmin 2004–2012, s . 162, 173, 175, maszynopis 
w AGPL .
33 Ibid .

Jedna z ksiąg liturgicznych, mineja, rękopis z XVIII w ., 
ujęta w Inwentarzu rękopisów Biblioteki Kapituły Grec-
kokatolickiej w Przemyślu, opracowanym przez Andrze-
ja Kaszleja, przechowywana jest w Zbiorach Specjalnych 
Biblioteki Narodowej w Warszawie . 

2. Karpackie wesele: rok 1440 

W klasztornym archiwum Ojców Bernardynów we 
Lwowie przechowywano najdawniejsze zapiski sądo-
we ziemi sanockiej (iuditia terrestria), rejestrujące spra-
wy prowadzone w sądach sanockich w latach 1423–1462, 
a także inne dokumenty dotyczące przede wszystkim Rusi 
Czerwonej .34 Ogromnym kosztem Aleksandra hr . Stadnic-
kiego, który testamentem z dnia 13 sierpnia 1855 roku 
cały niemal majątek (kwoty, kosztowności, dobra mate-
rialne) przeznaczył na opracowanie i druk całego zasobu 
archiwalnego, w latach 1868–1935 dokonano monumen-
talnej edycji . Indeks geograficzny miejscowości tylko zie-
mi sanockiej liczy około pięciuset pozycji . Uwagi mojej 
nie skupiły w czasie lektury ani szczegóły intryg gospo-
darczych, ani politycznych, ani na przykład sprawy tajnej 
dyplomacji, tylko wesele szlacheckie celebrowane osiem 
dni po Pięćdziesiątnicy, w maju, kiedy kwitł bez i kaszta-
ny, blisko 600 lat temu .

„Condixit alias smowyl Iwan Scoltetus de Malinowka pro 
filio suo Steczkone Udam filiam Hrin fratris Anthossii nep-
tem alias synowycza, ita quod copula alias wyenczany octo 
diebus post festum sancte Trinitatis proxime venturum de-
bet celebrari sub pena vallata centum marcarum, si aliqua 
parcium ratum non teneret, Capitaneo medietatem pene 
vallate et aliam medietatem parti ratum teneti subintrabit. 

Et Iwan fideiussit pro suo filio et Chodor et Petrus fideius-
serunt pro sua nepte. 

Actum feria quarta post Penthecosten” .35

Dokument sporządzono Roku Pańskiego 1440, miesią-
ca maja dnia osiemnastego, według obowiązującego wte-
dy w Królestwie Polskim juliańskiego kalendarza, w środę 
po Zielonych Świętach . Notariusz, jak widać, akta sądowe 
pisał łaciną, ale w trzech przypadkach język Cycerona in-
krustował językiem Iwana Franka: condixit alias smowyl, 
neptem alias synowycza, copula alias wyenczany – zmówi-
ny zaręczyny, córka brata bratanica, ślub wesele . Procedu-
ry sądowe nie wymagały dodatkowych wyjaśnień . Pisarz 
grał transkrypcyjnymi limerykami . 

Opiekunowie prawni pary młodej, stryjowie Fedor 
i Piotr oraz ojciec Iwan, byli gwarantami spisanej przed 
34 Akta sądów ziemskich (iuditia terrestria) sanockich, Sprawy sądowe sanoc-
kie (termini sanocenses) z lat 1423–1462; korzystałem z: Akta grodzkie i ziemskie 
z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we 
Lwowie, wskutek fundacji śp. Aleksandra hr. Stadnickiego wydane staraniem Ga-
licyjskiego Wydziału Krajowego (dalej AGZ), T . 1–25, Lwów 1868–1935 .
35 Ibid ., T . 11, dok . nr 308 . Biblioteka Narodowa, mf . nr 73552 .
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sądem umowy oraz godności dziewczęcej panny mło-
dej i honoru pana młodego . Uda (po śmierci ojca?) pro-
siła o opiekę stryjów Piotra i Fedora z Sielnicy . Porucza 
przy tym Piotrowi Smolickiemu, kasztelanowi i staroście 
sanockiemu, by ten przekazał stryjom należny jej posag 
w wysokości 50 grzywien . Decyzję Udy opatrzył właści-
wym dokumentem notariusz sanocki, w obecności kasz-
telana oraz Jana Jasieńskiego, Jana Czeszykowicza z Tyra-
wy Wołoskiej i Pełki z Zahutynia .

„Uda filia Hrin fratris Anthossii habens annos discretio-
nis dedit se in tuicionem alias w opyeki suis patruis alias 
stryom Petro et Chodor cum omnibus suis bonis videlicet 
cum quinquaginta marcis et oculatim comisit domino Ca-
stellano Sanocensi, quod ipsis patrius quinquaginta mar-
cas daret” .36

Dokument datowany jak poprzedni na 18 maja 1440 . 
Zatrzymam się nad kalendarzem, do którego w pierw-

szym dokumencie i jego opisie posiadam kilka ważnych 
informacji . Penthecosten, to Zesłanie Ducha Świętego, Zie-
lone Święta, Pięćdziesiątnica: „Kiedy nadszedł wreszcie 
dzień Pięćdziesiątnicy [ . . .] dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wichru [ . . .] Ukazały się im 
[apostołom] też jakby języki ognia [ . . .]”– pisze w Dziejach 
Apostolskich .37 Wydarzenie biblijne miało miejsce pięć-
dziesiąt dni po święcie Paschy (hebr . i aram . – przejście), 
kiedy Bóg przeszedł się pośród Egipcjan .38 Oba święta 
są ruchome, dzieli je siedem tygodni, czyli pięćdziesiąt 
dni . Tradycja chrześcijańska święto Paschy utożsamia ze 
Zmartwychwstaniem Chrystusa . Festum sancte Trinitatis, 
to uroczystość Trójcy Świętej, którą w Cerkwi Greckiej ob-
chodzi się w pierwszy poniedziałek po Pięćdziesiątnicy, 
36 Ibid. mf ., nr 1307 .
37 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2005, 
s . 1427 .
38 Ibid ., s . 1427, 1637 .

natomiast w Kościele Rzymskim od ósmego wieku obcho-
dzi się tydzień później . Wydawca sądowych dokumentów 
ustalił, że sporządzono je 18 maja 1440 roku – według tre-
ści archiwalnego pisma feria quarta post Penthecosten . Za-
tem, to środa, 18 maja 1440 .

Ślub Udy i Steczka, kilkuzagrodowej szlachcianki (oj-
ciec i jego bracia heredes) i chłopskiego syna (pracowity), 
wyznaczono na octo diebus post festum sancte Trinitatis. 
Zatem, to niedziela 22 maja 1440 roku, według cerkiew-
nego liturgicznego kalendarza (wg kalendarza łacińskie-
go termin ślubu byłby wyznaczony na 29 maja) . Zielone 
Święta w 1440 roku przypadały na dzień 15 maja, a Święta 
Wielkanocne na dzień 27 marca . Mamy tutaj podręczni-
kowy przykład posługiwania się w sądowej kancelarii póź-
nego średniowiecza kalendarzem liturgicznym .39 

Za konsultacje i korekty niektórych moich ustaleń 
dziękuję Ks . doktorowi Piotrowi Siwickiemu, adiunkto-
wi w Instytucie Historii KUL .

* * *

Legenda o Steczku synu sołtysa z malinówki iwana 
/w ziemi sanockiej powiatu brzozowskiego i Udy żony 
Steczka córki hrynia brata antosza/ z końskiego i witry-
łowa, sianićkoji zemli bereziwśkoho powitu 

Roku Bożoho wid sotworennja swita szesty tysiaczno-
ho i dewiat’sotnoho i sorok i wośmoho iwan sołtys z ma-
linówki zmowyw dla swego syna Steczka /condixit alias 
smowyl/

Udę, córkę hrynia, brata antosza
proszu waszeci błahosłowenstwa /nechaj Boh 

błahosłowyt/
skrypari zahrały weselnoho marsza /skrzypkowie/
mendelssohna bartholdiego felixa 

39 Ibid.

Teodor Axentowicz, „Kołomyjka”, 1895. 
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starosta ze starościną, starszy swat, chorąży z pocztem
drużki i swaszki śpiewały mnohaja lita
pito hucznie miód karpacki 
dzielili się korowajem
kto się miał upić, się upił
a pierścień pokropił ojciec mitrat Stepan
paroch pop konszczański imiennik młodego
/poczekaj,
w złotym kubku przyniosę Ci wina*/ 
Uda kobietą została
a dwa roki po winczannju /copula alias wyenczany/ 
Steczko syn sołtysa z malinówki
a h a ! to sołtys z malinówki – Malinowski Steppan 
o ho ! Ho !
T a k .
*aureo cipho alias cubek

* * *

Uda, dziwne imię, obce . Jej siostra stryjeczna, córka 
Antosza, nazywała się Duchna . Też obcobrzmiące – z li-
tewskiego? (przed inkorporacją Rusi Czerwonej książę 
Lew nadał np . dwom Litwinom, Tuteniowi i Montsieko-
wi, dobra w ziemi przemyskiej), skandynawskiego?, ger-
mańskiego?40 Jan Sienkiewicz, językoznawca, podał dobrą 
literaturę w tym przedmiocie i dorzucił: „sięgaj częściej do 
wyszukiwarek” .

Słowniki staropolskich nazw osobowych i etymolo-
giczny oraz doskonałe studia o imionach chrześcijańskich 
w średniowiecznej Polsce, słowiańskich imionach kobie-
cych i staroruskim imiennictwie osobowym wyjaśniają te 
niesłychanie interesujące i trudne dziedziny (analizy oraz 
konkluzje etymologiczne, komparatystyczne, historyczne, 
transkrypcyjne, etc .) .41

Maria Malec dla imienia Uda wskazuje jako źródłosłów 
greckie imię Ewdokija (dobrze myślę, czynię), scs Eudo-
kija Jewdokija, mołd . Uda Huda Udyja Hudyja Iwdochi-
ja Udochija Duchna Duszka, staroukr . Owdotija . Zatem, 
w historycznych kontekstach mołdawskich, a następnie 
czerwonoruskich, te dwa imiona – Uda i Duchna – mo-
gły być używane jako tożsame . Oto przykłady historycz-
nych form językowych wraz z datami ich występowania 
(zob . również słownik pod red . Witolda Taszyckiego): 
„nobilem Olenam seu Oluchnam dictam Duchnam... Ole-
ne seu Oluchnye alias Duchnye” (1442), „generosa Anna 
alias Duchna” (1442), „honeste Margarethe, filie Iohannis 
alias Duchna de Duchnycze”, „Zofia Duchna”, „Uduchija... 

40 Fastnacht Adam, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650, Sanok 2007, 
s . 73 .
41 Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red . W . Taszyckiego, T . 1–7, Wro-
cław 1965–1984; M . Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kra-
ków 1994; A . Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989; 
M . Karpluk, Słowiańskie imiona kobiece, Wrocław 1961; T . Skulina, Staroruskie 
imiennictwo osobowe, Cz . 1–2, Wrocław 1973 .

Udya... super nobilem Udya alias Uduchya”, „Uda Ruteni-
ca... cum filius suis Steczkone et Fed” (1441) .42 Imiona for-
mowały następnie nazwiska i nazwy miejscowe: Nicolai 
Duchna, Hrin Duchnycz, Iacobus Duchnicz, Hudek, Hud-
ko, Hutko, Duchnycze . 

Kilka innych przykładów:
Imię Mal m . Mala ż ., M . Malec wskazuje na źródłosłów 

w hebrajskim imieniu Malachiasza, Proroka Mniejszego 
(„Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodo-
ści” .43 W językach staroukraińsko-starobiałoruskim przy-
biera formę Małofiej, Małochwiej . Od niego pochodzą też 
nazawy miejscowe: Małochwiej w starostwie krasnystaw-
skim, u M . Hruszewskiego Małochwiejow .44 Inaczej rzecz 
ma się u W . Taszyckiego, który wskazuje na osobową fi-
zyczną cechę człowieka – na słowo mały. W tym sensie 
byłby to przymiotnik występujący w roli rzeczownika . 
Malec przytacza przykłady historycznego nazewnictwa 
z obszaru Rusi Czerwonej, Taszycki również z Krakow-
skiego, Mazowsza, Wielkopolski: „Mal, scoltetus de Malo-
va Vola” (Mal, sołtys z Malowej Woli, ob . Malawy, 1474), 
„Mal Koczunicz de Hlumpcza” (Mal Koczunicz z Hłom-
czy k . Końskich i Witryłowa, 1445), „Maly Michalek”, 
„Laurencium dictum Maly” .45 Zob . również: Maljesza ser-
bochorwacki oraz Malusza Lubeczanka, matka Włodzi-
mierza Wielkiego, księcia kijowskiego i nowogródzkiego .

Imiona, nazwy, „egzotyczne” słowa, jeżeli nawet nie 
egzotyczne, to niecodzienne dla dzisiejszego naszego oka 
i ucha: Mojżesz, Mojsej, Mojsiej, Mosiej, Moszko, scs Mo-
sii – etymologia starotestamentowa; Anastazja Anastasija 
Afanasija Nastasija Nastia; Klesz, Kleszko, Klisz, Kliszko, 
Klusz, Klimont, Klemens; Dariusz, Daryja – etymologia 
perska przeszło do greki; Łuć, Luc, Lucz, Luka – (blask, 
światło łac .) może od Łukasza od Łucji; Gleb Hleb – sta-
ronordyckie; Nicolai, Clausz, Mikołaj, Miklasz, Mikuł, Mi-
kuła, Kołaj, nawet Kuszek; Chodor, Chwiedor, Fedor, Fed, 
Teodor, nawet Tudor, nazwiska Fedorowicz, Fedirko, Teo-
dora, Fedora, Eufemia, Fedia, Fesia, Fenia – etymologia 
grecka; Ostafij, Ostafi, Eustachy; Olizar, Jelezar – imię mo-
tywowane postaciami starotestamentowymi . 

Olizar Ostafi Kierdejowycz, kawaler Złotej Ostrogi, gen-
te Ruthenus natione Polonus, w szrankach został śmiertel-
nie trafiony mieczem . Fenia to najpiękniejsza dziewczyna 

42 M . Malec, op. cit ., ss . 33, 163, 164, 166–167, 354, passim; Słownik staropolskich 
nazw osobowych . . ., T . 1, s . 534–5, T . 2, s . 321, T . 5, s . 518 . Językoznawcy korzy-
stają głównie z dokumentów publikowanych w AGZ; M . Hruszewśkyj, Ukrajinś-
ka szlachta w Hałyczyni na perełomi XVI/XVII w ., Lwów 1938, s . 3–7 . A propos 
Ewdokiji-Jewdokiji – w filmie Austeria jedna z aktorek grała dziewczynę słu-
żebną Jewdochę, co jest tożsame z Jewką Ewą, a w tym przypadku mamy moty-
wację nie grecką, ale starotestamentową .
43 Pismo Święte . . ., s . 1277–281 .
44 M . Hruszewśkyj, Opysy koroliwszczyn w ruśkych zemlach,[W:] Żereła do istorji 
Ukrajiny-Rusi, T . 3, Lwów 1900, s . 12 .
45 M . Malec, op. cit ., passim; Słownik staropolskich nazw osobowych . . ., T . 3, s . 369, 
386–7 . Zob . również T . Skulina, op. cit., cz . 1, s . 10, cz . 2, s . 192 . 
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z dworków pod Wysokim Zamkiem w powieści Zygmunta 
Kaczkowskiego (miała „twarz dziwnej piękności”) .46 

Płacz Feni nad ciałem zabitego kochanka

„Olizary, Wyrypaju! deż ja tebe pochowaju?
Maty moja, maty!
Pochowaju u mohyli, 
Maty, moja maty!
Pochowaju tebe w lisi, pry zełenomu orisi
Maty moja, maty!
Pochwowaju pid werboju, taj nakryju perenoju,
Maty moja, maty!”
Pański ród Kierdejowyczów, herbu lilie andegaweńskie, 

nadanego za zasługi wojenne przez królów Francji i za-
twierdzonego przez króla Ludwika (?) – to jedna z najzna-
komitszych rodzin na dawnej Ukrainie .47 Na polską sce-
nę polityczną wkroczyli w początkach XV wieku . Hryćko 
Iwan Kierdej z Pomorzan i Winnik był wojewodą podol-
skim i kasztelanem lwowskim, zmarł w 1462 . Nigdy (?) 
nie będę wiedział z jakiego kruszczu ostrogami uhono-
rowani zostali bracia Iwan, Antosz, Hryń, Włodko – ry-
cerze pierwszych Jagiellonów, panowie na dworzyszczach 
w Końskim i Witryłowie .

Iwan, rycerz z Dobrej koło Witryłowa i Ulucza był 
w większym ogniu niż Olizar . Wrócił cały . Stawał z ko-
niem w „pruskiej wyprawie wojennej”, w trzynastoletniej 
wojnie prowadzonej przez wybitnego króla Kazimierza 
Jagiellończyka (ojciec jego na tron Królestwa Polskie-
go wstępował jako książę Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, matka Sonia była księżniczką kijowską) . Iwan poszedł 
na wojnę w zastępstwie Sienka (pieszczotliwie od Seme-
na Szymona?) Zynowicza z Dobrej . Iwan przed wypra-
wą otrzymał od Sienka konia, łuk, futro, płaszcz, kaftan, 
grzywnę w srebrze i dwa grosze . Powróciwszy szczęśliwie 
z wojny pruskiej, zgodnie z dobrym rycerskim obyczajem 
pewnie z łupami, otrzymał pozostałe umowne czterdzie-
ści pięć groszy . Ale jednocześnie Sienko Zynowicz złożył 
pozew o zwrot konia, łuku, futra, płaszca i kaftana . Sąd 
sanocki nakazał rycerzowi zwrócić jedynie łuk .48 Wieś 
Dobrą ufundował w 1402 roku na prawie ruskim Wła-
dysław Jagiełło . Dyplom lokacyjny nakładał na Dobrzan 

46 Z . Kaczkowski, Olbrachtowi rycerze, T . 1–2, Warszawa 1948 . Tą książkę czy-
taliśmy głośno w wolnych chwilach z rodzicami i siostrą Marysią w warmiń-
sko-mazursko-litewskim Ignalinie koło Laudy . Pierwsze wydanie ukazało się 
w 1904 roku . Powieść wznawiana epizodycznie i tak pewnie czytana . Fenia 
Wetlinśka – moja szkolna koleżanka sprzed pół wieku, deportowana z rodziną 
z Karpat na Warmię do regencji królewieckiej .
47 PSB, T . 12, Warszawa 1966–67, s . 423; Z . Kaczkowski, op. cit ., T . 1, s . 190 .
48 A . Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w  śre-
dniowieczu, T . 1, [W:] Dzieła wybrane, T . 2, pod red . J . F . Adamskiego . Do 
druku przygotowali Anna Fastnacht-Stupnicka i Antoni Gąsiorowski, Brzo-
zów-Wzdów-Rzeszów 1998, s . 89 .

obowiązek wysyłania na każdą wyprawę wojenną trzech 
łuczników .49 

Wrócę do sióstr – Udy i Duchny . Z treści dokumen-
tu sądowego i  słów legendy dowiadujemy się, że pan 
młody był sołtysowiczem w Malinówce, a panna mło-
da była szlachcianką z dóbr witryłowskich i konszczań-
skich na Podkarpaciu . Dawno, 589 lat temu „Właścicie-
lami Witryłowa i Końskiego byli w roku 1424 dziedzice 
(heredes) o imionach Wlotko, Iwan, Hyrin” .50 Dodam, od 
siebie – Antosza, czwartego właściciela dóbr, którego po-
minął w jednej ze swoich prac Adam Fastnacht, znako-
mity badacz dziejów części Podkarpacia . Byli to pierwsi, 
według moich badań, współwłaściciele podzielonego wła-
snościowo i geodezyjnie Końskiego,Witryłowa i Jasienia . 
Na ich miejsce w metrykach wsi trzeba patrzeć z pozycji 
post quem (pytanie – na ile?): Dzatko de Iasszne (Dzatko 
z Jasienia, Iwan, Dzathco Iwan) i Antosz to bracia rodze-
ni, Antosz brat Hrynia i brat Włodka, Hania siostra Hry-
nia i przyrodnia siostra Włodka . W źródłach pojawia się 
jeszcze Maria . W 1433 roku kwituje Antoszowi i Dzatko-
wi spłatę wiana („ipsis fratribus resignavit et condescen-
dit”) . Czy była ich siostrą? Spłacone wiano było gwaran-
towane zastawem gruntowym w Końskim . Taką logistyką 
prawną zabezpieczano często posag potomków płci żeń-
skiej; w późniejszych czasach także . Maria była zamężna 
za Piotrem Namiestnikowiczem .51 Był to ród staroukraiń-
skich bojarów .52 Nie zawsze na podstawie dostępnych źró-
deł mogłem ustalić bezpośredni, czy pośredni stopień po-
krewieństwa (rodzony-przyrodni-stryjeczny) .

Geneza i najstarsze dzieje trzech wiosek, jak wspomnia-
łem, nie są dostatecznie rozpoznane i ugruntowane . Jeżeli 
idzie o Witryłów, to Grzegorz Jawor gotów jest wskazywać 
na lokację wołoską: „Witryłów i Końskie [ . . .] Przynajmniej 
w jednej z tych osad przebywali Wołosi [ . . .]” . O Końskich 
nie wypowiada się jednoznacznie .53 

Dnia pierwszego lipca 1424 roku, w sanockim sądzie 
starościńskim stawili się osobiście Iwan Dzatko z Jasienia 
oraz Matiasz, żupnik ze Zboisk . Podczas sesji sądowej za-
twierdzono i wpisano do akt transakcję ziemską między 
tymi osobami, posiadającymi szlacheckie klejnoty . Dzat-
ko sprzedał żupnikowi za dziewięćdziesiąt grzywien swo-
je działy w Jasieniu i Końskim . Sesji sądowej przewod-
niczyli starosta Ianussius i sędzia Nicolaus: „Ianussius 
Capitaneus Sanocensis et Nicolaus Iudex Sanocensis publi-
ce recognoscimus ex iudicio terrestri, quia constitutus perso-
naliter coram nobis Dzatko de Iasszne sanus mente, animo 
49 A . Fastnacht, Osadnictwo... , s . 250 .
50 Ibid ., s .74 . 
51 AGZ, T . 11, dok . 561; A . Fastnacht, Słownik . . ., t . 2, s . 65, 66, t . 3, s . 228, 229 .
52 Por .: M . Hruszewśkyj, Ukrajinśka szlachta w Hałyczyni . . ., s . 3–8 .
53 G . Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w póź-
nym średniowieczu, Lublin 2004, s . 121 .
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bene deliberato, non compulsus nec coactus, sed usus co-
silio amicorum suorum, rite et racionabiliter dedit et resi-
gnavit suam sortitam ibidem in Iasenye et Canskym stre-
nuo Mathiasch de Boyska pro nonaginta marcis cum omni 
iure et potestate iuxta tenorem privilegii resignavit perpe-
tuo tempore possidere et suis legittimis successoribus etc .”54 

Iasszne Iasenye, to zaginiona wieś Jasień . Graniczyła, 
sądzę, z Końskiem i Witryłowem od południa . Fastnacht 
identyfikuje ją z Sossne (1504) . W naszych natomiast cza-
sach płynie dalej potok Jasienica, ukr . Jasenycia, według 
dokumentu z 1446 roku flumen Iassenycza.55 

Mathiasch Matiasz (M . Czarny, Niger) de Boyska (Boy-
scza, Zboiska seu Hurinowicze, Uhrynowce, od Uhryn – 
Węgier), herbu Gozdawa, syn Piotra, jednego z dwóch 
braci Węgrów (drugi Paweł), „którzy w 1361 roku otrzy-
mali hojne nadania w ziemi sanockiej z obowiązkiem 
służby wojskowej” .56 Protoplaści możnego rodu Balów wy-
dźwigniętego z egalitarnej polskiej i ukraińskiej masy szla-
checkiej Sanocczyzny . 

Dokumenty archiwalne stwierdzają, że Końskie w la-
tach 40 . XV wieku rządziło się już prawem magdeburskim 
(„scultetissam de Conske statuere cum privilegio super scul-
tecia in Conske”57), wcześniej prawdopodobnie ruskim . 
W latach 1440–1441 Jerzy Matiaszowicz z Humnisk sprze-
dał wsie Mikołajowi Chrapkowi za 300 grzywien w drob-
nej monecie i 30 grzywien półgroszków: „villas cum scul-
tecia pro trecentis marcis minute pecunie et triginta marcis 
mediorum grossorum” . W latach 1441–1443 sołtysową 
w Końskim była Kowalowa (kowalowa?) .58

W ogólnym ujęciu osadnictwo mołdawskie i siedmio-
grodzkie (punkty osadnicze prawa wołoskiego) doszło 
w następnych stuleciach do północnych równoleżników 
ziemi chełmskiej w woj . ruskim i południowych Wielkie-
go Księstwa Litewskiego . W 1499 roku Aleksander Jagiel-
lończyk, który prowadził z powodzeniem wojny z Tatara-
mi i Mołdawią, darował swojemu dworzaninowi Ursułowi 
Wołoszynowi dobra w Sławatyczach nad Bugiem .59 Ur-
suł (forma jak sądzę spolonizowana lub gwarowa), w ję-
zyku rumuńskim znaczy niedźwiedź (ursi-niedźwiedź, ur-
sa-niedźwiedzica) . W niedalekiej odległości od Sławatycz 
leży wioska Wołoskowola, a w nieodległej przeszłości, kie-
dy polonizowano ukraińskie nazwy terenowe na Ścianie 
Wschodniej, jeden z urzędników włodawskich postulował 

54 AGZ, t . 11, dok . nr 74 .
55 Ibid ., t . 11, dok . nr 108–109 .
56 Ibid ., t . 16, dok . 3040; PSB, t . 1, Kraków 1935, reprint 1977, s . 227; A . Fast-
nacht, Osadnictwo..., s . 77, 81–87, passim .
57 Ibid ., s . 263 .
58 Fastnacht , Słownik..., t . 2, s . 64–67, t . 3, s . 228–230; Id ., Osadnictwo..., s . 74; 
AGZ, t . 11, dok . nr 1270, 1325, 1340, 1398, 1712 .
59 KZSP, t . 8, z . 18, Warszawa 1975, s . 41 . Zob . również dalej „Osowa-Ossowa” .

zamianę Wołoskowola na Włoskowolę (jak z Synajem 
i Syjamem 1968) . 

W jednym z cytowanych wcześniej dokumentów znaj-
duje się zapis sądowy poruczający opiekę na Udą jej stry-
jom Piotrowi i Fedorowi z Sielnicy . Z tego wynika, że 
opracowaną wyżej genealogię konszczańsko-witryłowską 
należy uzupełnić o braci z Sielnicy . 

W 1424 roku Piotr był sołtysem w Sielnicy, co po-
twierdza wcześniejszą informację, że wieś przeniesio-
no na prawo magdeburskie . Wiadomo także, że w 1443 
roku obydwaj bracia byli sołtysami . Protegował ich kasz-
telan przemyski Mikołaj Kmita, co mogłoby sugerować, 
że zajmowali znaczącą pozycję społeczną i byli zaufany-
mi kasztelana .

Sielnica była pierwotnie wsią królewską . 8 listopada 
1377 roku Władysław Opolczyk nadał Sielnicę Piotrowi 
i Klemensowi Kosarowiczom („bracia Petrus Cosarowicz 
et Clisch”), którzy poprzednio mieszkali w nierozpozna-
nej obecnie wsi Targowiszcze . Bracia ufundowali cerkiew . 
W 1386 roku Żegota, wojewoda sanocki z asesorami za-
świadczają, że Piotr i Klisz przedłożyli sądowi przywilej 
wydany przez Kazimierza Wielkiego (przed 1370) i póź-
niejszy Władysława Opolczyka . 

Zachowane są relikty grodziska Sielnicy (ślady umoc-
nień ziemnych, znaleziska ceramiki, inne) . Możliwe, że 
nazwa wsi pochodzi od ukraińskiego słowa sil – sól . Obec-
nie można spotkać rodziny łemkowskie noszące nazwisko 
Kosarowycz .60

W drugim pokoleniu spadkobiercami dziedziców z lat 
ante 1424–1440 byli bracia i siostry: 

Lewko Leffko Lew Dzadkowycz, syn Iwana Dzatko?, 
Mal, syn Antosza, Duchna, córka Antosza, Uda, córka 
Hrynia .61 

W zakończeniu tej części artykułu znów powracam 
do biograficznych małżeńskich wątków Udy i Szczepka, 
które dało się odsłonić z tajemnic wieków . Jak pamięta-
my z legendy, Szczepko od 1442 roku pełnił urząd sołty-
sa w Malinówce . Sołtys ze Zmiennicy Mikołaj był winien 
13 złotych w złocie Stepanowi Malinowskiemu, sołtysowi 
w Malinówce (1442) . Tenże Mikołaj był zadłużony w 1447 
roku u Stepana i Hrynia sołtysów z Malinówki na kwotę 
10 złotych i 1 grzywnę . 

Malinówka to wieś lokowana w latach 1387–1403 mocą 
dyplomu wystawionego przez Klemensa z Moskorzowa, 
starostę sanckiego 1398–1400, doradcę pary królewskiej 
Jadwigi i Władysława . Zorganizowana in crudo radice na 
karczunku leśnym . Właściciele przechowywali „uszko-
dzony stary przywilej z uszkodzoną pieczęcią” . Mieszkańcy 

60 A . Fastnacht, Osadnictwo..., s . 74–75, 103–104, 261; Id ., Słownik . . ., t . III, s . 
129–130; Zbiór Dokumentów Małopolskich, t . 4, dok . 1072 – podaję za: Ibid ., s . 
129 . Niniejszy przypis dokumentuje treści 4 ostatnich akapitów . 
61 Fastnacht, Słownik . . ., t . 2, s . 66, t . 3, s . 229 .
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wsi znani ze źródeł pisanych: Jan, Piotr (1471), Staszek 
(1474), Bartosz (1480), Waśko, Mateusz Szubka, Hanko, 
Michno Kurek, Olechno, Ilko (1502) .

W 1460 roku Stepan (Steppan, Stepano) Malinowski 
był już sołtysem w Izdebkach: „Pracowity Stepan Mali-
nowski sołtys z Izdebek przyrzeka nie przeszkadzać służ-
bie zamku sanockiego w zabieraniu bydła i innych rzeczy 
do zamku . Ręczą za niego popi i ludzie z Węglówki, Be-
ska i Malinówki” .

Pod datą 1441 w przemyskiej księdze ławniczej zacho-
wał się następujący zapis: „Uda Rutenica [ . . .] cum filius 
suis Steczkone et Fed” . Czy mogła to być żona Steczka Ma-
linowskiego ze swoimi i jego synami? Za mało danych na 
znak potwierdzenia lub zaprzeczenia . Kalendarz mógłby 
pewnie powiedzieć „tak’” . Byłyby to bliźnięta, jak mitycz-
ni bliźniacy Romulus i Remus, synowie Marsa i kapłan-
ki Rei Sylwii . Potwierdzającą wymowę mogą mieć imiona 
dzieci: jeden syn nosiłby imię ojca, drugi – stryjecznego 
dziadka Fedora, opiekuna Udy . To jednak tylko hipoteza .

Ostatni ślad po mojej bohaterce znaleźć można pod 
datą 1491, pod którą widzę lapidarny zapis: „genero-
so [ . . .] Marcissio Malynowszky” . Na tym kończę śledze-
nie losów Ukrainki (Rutenica) – Mołdawianki Udy, cór-
ki Grzegorza .62 

„Płynęły nieśpieszne lata .
Co stare starzało się, młoda zieleń rosła”63

Cichy Don

3. Dwie kłody archeologa

Kłód było trzy . Dwie z nich posiadają piewszorzędne 
wartości badawcze – trzecia, jak się wydaje – przedstawia 
mniej czytelne wartości dowodowe . Nie były to zresztą 
nieopracowane kłody, ale konstrukcyjne krawędziaki pod-
walin znacznej grubości .

W październiku 1993 roku Ryszard Cędrowski, arche-
olog, prowadził badania sondażowe remontowanej drew-
nianej cerkwi w Korczminie, pow . Tomaszów Lubelski, 
którymi objął tylko fragmenty prezbiterium64: sondaż nr 

62 AGZ, t . 11, dok . 17; A . Fastnacht, Osadnictwo..., s . 143, 174; id ., Słownik..., t . 
2, s . 135–136, t . 3, s . 228 . 
Sądowa sprawa Hrynia „pro aureo cipho alias cubek et pelvi cupreo”, 1424 r . Wy-
mienione w tekście miejscowości są usytuowane w historycznej ziemi sanockiej, 
w okolicy Brzozowa i Dynowa, w odległosci kilku – kilkunastu km od siebie . 
Niniejszy przypis dotyczy treści 6 ostatnich akapitów . 
63 Posągowej urody Wenus i mityczną Serene niemal wyautowały z powodze-
niem w Wielkim Szlemie siostry Radwańskie . Hania i Baśka (inż . rolnik i lek . 
wet .) – siostry z Szelestu oraz Józek Kuzawiński zza Bramy (ksiądz proboszcz), 
siostry Hania i Hala, Darunia, Jasiek (lekarz, farmaceuta, medalistka na stadio-
nie Startu, student Uniwersytetu Warszawskiego), Artur (prokurator), Bogdan 
(absolwent SGGW, pracownik Zakładu PAN w rezerwacie tarpanów w Popiel-
nie na skraju Puszczy Piskiej (prom do Mikołajek), Krzysiek, pierwszy matu-
rzysta, górnik i pisarz (Moje Sławatycze) . 
64 W uzgodnieniu z Księdzem mitratem dr . Stefanem Batruchem prowadziłem 
badania archiwalne i terenowe nad dziejami cerkwi w Korczminie . Pracę Cer-
kwie Korczmina zakończyłem w 2012 roku .

1 . fundamentowanie południowej ściany prezbiterium 
oraz węzeł konstrukcyjny łączący tę ścianę z podwali-
ną ściany tęczowej; sondaż nr 2 . badania za północno-
-wschodnim węgłem nawy . Oto wyniki badań oraz kon-
kluzja autora65:

A) około 95 cm za obecną północną ścianą nawy – na 
wysokości obecnego węzła konstrukcyjnego łączącego 
podwalinę północnej ściany nawy z podwaliną ściany tę-
czowej – na głębokości ok . 25 cm [stosunkowo płytko – 
B .S .] odkopano inny!, wcześniejszy!, wsparty na dębowej 
pecce (dł . ok . 70, średnica ok . 56 cm) węzeł konstrukcyj-
ny, również łączący podwalinę nawy (przekrój 15–20 na 
22–24 cm) z podwaliną ściany tęczowej (przekrój 24 na 24 
cm), wchodzącą pod obecną konstrukcję cerkwi,

B . między odkopaną podwaliną nawy a obecną cer-
kwią, leżał na powierzchni wzdłuż ściany luźny krawę-
dziak o przekroju 20 x 37 cm, 

C . zrąb prezbiterium i nawy pierwotnie fundamento-
wano dębowymi peckami o średnicy koron 40–60 cm (wg 
KZSP podwaliny nawy posadowiono na podmurówce),

D . jedna z pecek z sondażu północnego była wkopa-
na przy prezbiterium, ale poza jego obecnym gabarytem,

E . „fundament z pecek był co najmniej raz wymienia-
ny”; autor datuje pierwszy horyzont przykryty warstwą 
humusu i śmieci na konstrukcję z czasu budowy cerkwi 
w XVII wieku, drugi – widoczny na powierzchni, z czasu 
remontu w XIX wieku; datowanie opiera na znaleziskach, 
pucharach dzwonowatych, szkle, innych .

Konkluzja: płd . ściany nawy i prezbiterium oraz płd . 
część ściany tęczowej nie były stabilne, zsuwały się razem 
z podwalinami w kierunku południowym; prace napraw-
cze prowadzone w XIX wieku przy podwalinach – rów-
nież północnych – oraz montaż nowych pecek miały wy-
prostować budowlę i ugruntować jej stabilność . Z tego 
czasu zachował się odkryty węgieł .

Ryszard Cędrowski trafił ze swoim zespołem na intere-
sujące, o dużej wartości dla różnych dziedzin nauki i prak-
tyki konserwatorskiej archeologiczne znalezisko . Arche-
olodzy bywają autorami spektakularnych odkryć . Dnia 18 
lipca 2011 r . miałem uzgodnione konsultacje z doświad-
czonym budowniczym i konserwatorem zabytkowego 
drewna, Krzysztofem Popikiem .

Konsultacje z K . Popikiem opóźniły się o jeden dzień 
(trzasła w mercedesie elektronika) . Dokumentacja arche-
ologiczna, ukraińskojęzyczny napis na brusie nawy (por . 

65 R . Cędrowski, Sprawozdanie z prac sondażowych przeprowadzonych w cer-
kwi p.w. Trzech Króli w Korczminie gm. Ulhówek woj. zamojskie . Maszynopis 
w archiwum zamojskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Lublinie . Materiał zabytkowy odnaleziony w czasie wykopalisk: frag-
menty ceramiki datowanej na XVII i XVIII w . oraz fragmenty przedmiotów 
szklanych datowanych na XVI–XIX w . Znaleziska szklane z wcześniejszego da-
towania mogą pochodzić z hut Zamoyskich, dziewiętnastowieczne – z huty 
w Lubyczy Królewskiej .
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dalszą część pracy – „Szyfry”), praktyka konserwatorska 
(także opinia Andrzeja Kasiborskiego, dobrego specjalisty 
w zakresie badań architektonicznych) oraz wiedza teore-
tyczna dały podstawę do przyjęcia następującego wstecz-
nego scenariusza sytuacyjnego: odkryty w czasie badań 
archeologicznych fragment wieńca konstrukcyjnego jest, 
według wszelkich danych zachowanym destruktem: a) 
podwalinowej części północno-wschodniego węzła kon-
strukcyjnego (zrębu nawy-ściany tęczowej) wcześniej-
szej, starszej cerkwi, której ściana północna była posado-
wiona w odległości około 95 cm w kierunku północnym, 
w stosunku do istniejącej obecnie; albo b) „odrzuconej” 
podwalinowej części północno-wschodniego węzła kon-
strukcyjnego nawy sprzed demontażu i powtórnego mon-
tażu zrębu i dachu cerkwi istniejącej obecnie, czyli sprzed 
„przesypywania” budowli, jeżeli taki pracowity i skompli-
kowany sposób prostowania bryły okazał się konieczny 
w 1780 roku (uzasadnienie datowania w dalszej części ar-
tykułu); albo c) „odrzuconej” podwalinowej części pół-
nocno-wschodniego węzła konstrukcyjnego nawy sprzed 
„prostowania cerkwi” polegającego na podnoszeniu bu-
dowli w 1780 roku i wymianie podwalin bez konieczno-
ści „przesypywania”; albo?

Leżący na powierzchni krawędziak 20 na 35 cm (dłu-
gość?) jest reliktem późniejszym, nie związanym kon-
strukcyjnie i chronologicznie z ww . podwalinami . We-
dług K . Popika w stosowanej sztuce ciesielskiej można 
niekiedy wyróżnić „przycieś” – pierwszy nad fundamen-
tem drewniany węzeł konstrukcyjny, oraz „podwalinę” – 
krawędziak niezwiązany konstrukcyjne ze zrębem, łatwy 
w wymianie, osłaniający od zewnątrz drewniane funda-
mentowanie, np . pecki . I taką funkcję mogła pełnić od-
naleziona belka . Nieprofesjonaliści „przycieś” i „podwa-
linę” traktują jako synonimiczne . 

Z 1780 rokiem, a nie z XIX wiekiem, łączyłbym nadbu-
dowę oktagonalnego tamburu i wzniesienie ośmiopolo-
wej kopuły, jeżeli rzeczywiście strefa dachowa nawy ma 
dwufazową proweniencję (wg Ryszarda Brykowskiego) . 
W wyjaśnieniu tej racjonalnej, acz nie udowodnionej su-
pozycji, może w przyszłości pomóc mapa F . Miega . Wy-
jątkowo wysoki zrąb nawy i parcie wiązarów dachowych 
na zrąb, mimo skutecznych wieńcowych zamków w wę-
głach, wymusiły wprowadzenie skleszczeń . 

Wiek i pierwotne funkcje odkrytych podwalin, problem 
jednofazowej, czy dwufazowej konstrukcji nawy kształ-
tującej budowlę o wyjątkowo wyniosłej bryle, czy nawet 
dwufazowej budowy (budowa i przebudowa) obecnie zre-
konstruowanej cerkwi, można ustalić, w mniejszych lub 
większych szczegółach, na podstawie badań archeologicz-
nych oraz śladów wiązania zrębu nawy ze zrębem bębna 
(„wtórne poziome i pionowe połączenia bez trudu można 
wyłapać” – K . Popik); a w szczegółach: różnic w modułach 

zamków, różnic w znakach ciesielskich, różnic w fakturze 
bali zrębu i kopuły, różnic w stopniu skorodowania ma-
teriału budowlanego, przede wszystkim ostatków, śladów 
podwójnych wiązań, kołkowania i innych .

I tak w tym przypadku wyglądają ustalenia wynikające 
z analizy znanego mi materiału dowodowego . Nie posia-
dam natomiast żadnego sprawozdania z nadzorów kon-
serwatorskich, czy choćby fotografii i notatek z oglądu 
materiałowo-montażowego w trakcie demontażu nawy 
oraz pozostałych członów, nie posiadam żadnej doku-
mentacji konserwatorskiej z całościowych badań arche-
ologicznych i z przygotowania wykopów pod betono-
we fundamentowanie .66 W „Dzienniku budowy” nr 1, s . 
16, dn . 12 .09 .1994 r ., znajduje się wpis R . Cędrowskiego 
z nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowywania 
wykopów pod fundamentowanie . R . Cędrowski stwier-
dził, że „wykonano dokumentację fotograficzną i rysun-
kową” . Dokumentacja ta nie została mi udostępniona? Czy 
znajduje się w posiadaniu Inwestora (Społecznej Komisji 
Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzy-
stwie Opieki nad Zabytkami)? Urzędu Konserwatorskie-
go? Nadzoru budowlanego? 

Problemy z  utrzymaniem pionu pojawiły się także 
w trakcie rekonstrukcji nawy i kopuły w latach 1994–2000: 
„Po zwieńczeniu wszystkich części cerkwi, 23 .08 .2003 r . 
dokonano wstępnych pomiarów geodezyjnych przez fir-
mę Geomiar z Jarosławia . Operat pomiaru stanowi załącz-
nik do <Dziennika budowy> i został przedłożony wszyst-
kim zainteresowanym stronom . Potwierdziły się niestety 
odchylenia od pionu, szczególnie ścian nawy . W bardzo 
szerokim gronie specjalistów nie podjęto jednak decy-
zji „prostowania” świątyni . Operat poziomów był bez 
zastrzeżeń .67

Egzemplifikacją konstrukcyjno-materiałowych proble-
mów i błędów w drewnianych świątyniach mogą być np . 
dzieje budowlane nieistniejącej drewnianej cerkwi zamko-
wej pw . św .św . Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu 
Podlaskim, kolatorstwa wojewodziny krakowskiej Elżbie-
ty Heleny Sieniawskiej (ok . 1726 r .): „Cerkiew drewniana, 
nowa [ . . .]Sama cerkiew formą Krzyża Świętego, modela-
szem rzymskich kościołów stawiana [ . . .] Środkiem kopuła 
spora, jeszcze bez krzyża, trochę z góry blachą powleczo-
na . Ale ta kopuła niegruntownie i bardzo słabo ufundowa-
na . A co gorsza i same ściany cerkiewne, lubo ze wszyst-
kim sa nowe, jednakże dla złej informacyi ku obaleniu 
już dużo nachylone [ . . .] Cerkiew magnificencyi wielkiej, 
nieszczupła, wszystko na podmurku łokciowym, tylko 

66 Za pomoc w poszukiwaniach prac dokumentacyjnych dziękuję Panu Wiesła-
wowi Komanowi, naczelnikowi Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu .
67 S . Powol, Korczmin pow. Tomaszów Lubelski. Rekonstrukcja cerkwi greckoka-
tolickiej parafii p.w. Chrztu Pańskiego lata 1990–2004, Lublin 2004, passim . Ma-
szynopis w A .G .P .L .
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to jej szkodzi, że z wegłów ściany upadają [ . . .] Lubo cer-
kiew międzyrzecka nowomiejska, z magnificencyą swoją, 
jako nieostrożnie edyfikowana do ruiny zamyśla . Jednak-
że w tym terminie protekcya Jaśnie Oświeconych kola-
torów nie zezwoli na to, i hańby tej uczynić nie dopuści, 
jako już do zabieżenia temu i do wszelkiej reperacyi ar-
chitektor przystępuje .” Działania naprawcze ugruntowały 
statyczność budowli . W inwentarzu z 1759 roku czytamy: 
„[ . . .] cerkiew drewniana we dwanaście ścian stawiana . . .” .68 

4. Szyfry

„Łamanie szyfrów polega na wykrywaniu wzorca i jego 
powtórzeń . . .”

czwarty protokół
„Oryginał – to dokument w formie, w jakiej wyszedł od 

wystawcy za jego wiedzą i z jego woli . Spełnia on wszyst-
kie zalety środka dowodowego . 

Falsyfikat – to dokument, który chce uchodzić za coś 
innego, niż to, czym jest w rzeczywistości” .

Józef Szymański, Nauki Pomocnicze Historii

W drugim roku Wolnej Polski inż . arch . Michał Smok-
tunowicz z zespołem dokonali pomiarów i opracowali 
szczegółową inwentaryzację cerkwi w Korczminie . Spo-
rządzili plan sytuacyjny, rzut przyziemia, elewacje, prze-
kroje, detale . Na brusach zaznaczyli miejsca dwóch cy-
rylicznych inskrypcji, które następnie zinwentaryzowali 
w skali 1:1 . 

Pierwszy napis liczy 7 słów, 34 cyrylicznych znaków 
literowych, 3 cyfry arabskie i kilka znaków, których nie 
potrafię opisać i zinterpretować (znaki abrewiacyjne?) . 
Wycięty został dłutem na konstrukcyjnych brusach połu-
dniowej ściany nawy, po stronie zewnętrznej . Na począt-
ku data 157?, z czwartą cyfrą nieczytelną . Dalej dwupozio-
mowy napis z cyrylicznych liter o archaicznym kroju (wg 
Barbary Perczyńskiej może z XV–XVI w .) . 

Notując „na gorąco” wrażenia wstępne zapisałem: 
„Nie posiadam stosownych kwalifikacji, nie odczytam 
tego”; ręka, która trzymała dłuto i młotek zmęczyła się 
lub znudziła po krótkiej pracy, po 7–8 znakach literowych 

68 APL ChKGK, sygn . sygn . 780, s . 327v–328v, sygn . 849, s . 10–11; B . Seniuk, 
Architektura cerkiewna brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w świetle inwen-
tarzy wizytacyjnych z lat 1725–1727, „Lubelszczyzna”, 2/1996, s . 41 . O architek-
tach pracujących w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego na pocz . XVIII w . zob .: 
Jerzy Kowalczyk, Archituktura sakralna między Wisłą a Bugiem w okresie póź-
nego baroku, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, pod red . T . Chrzanowskiego, t . 6: Mię-
dzy Wschodem a Zachodem, cz . 3: Kultura artystyczna, s . 105–110 . J . Kowalczyk 
wymienia Franciszka Antoniego Mayera, Franciszka Lombardina oraz księdza 
Ciołkoszewicza: „Samozwańczym architektem był ks . Jan Ciołkoszewicz, któ-
ry na początku XVIII w ., dla zysku podejmował się budowy kilku kościołów 
na Podlasiu (Łuków – pijarzy, Żelechów, Wola Gułowska, Kłoczew) . Ponieważ 
niektóre rysowały się już w trakcie budowy, szybko opuszczał niedokończo-
ne dzieło, i to z pieniędzmi na prowadzenie prac . . .” . Por . również prace Jerze-
go Chomickiego .

w górnej linii, zaczęła pisać niestarannie . Może jest to na-
pis wotywny, może informacyjny, z pewnością nie erek-
cyjny . Stawiałem znaki zapytania . Znaków potwierdzają-
cych mniej . Niestety .

Podczas próby odczytu, odszyfrowałem jedynie trzy 
słowa: RABA (sługa, niewolnica) BOŻIJA (Boża) MOSI-
JA (Mojżesza) . I tyle, mianowicie . Pisany cyrylicą staro-
ukraiński filologiczny szyfr złamał Roman Maciuk, ga-
licyjski Ukrainiec, absolwent uniwersytetu we Lwowie, 
doktorant w Instytucie Historii KUL . Treść napisu brzmi: 
„ZDEŚ ŁEŻYT RABA BOŻIJA (jeden wyraz nieodczy-
tany) OTEC MOSIJA.” Co w przekładzie na język polski 
znaczy: „Tu leży sługa Boża ( . . .) ojciec Mojżesz” . Myślę, że 
w nieodczytanym słowie kryje się imię żeńskie, kończące 
się literami sija (np . Anastasija, Teodosija, Anisija), oso-
by bliskiej ojcu Mojżeszowi – żony, matki, córki . Na oso-
bę rodzaju żeńskiego zwróciła uwagę B . Perczyńska, po-
nieważ w trzecim i czwartym wyrazie występuje litera a, 
aczkolwiek historyczna deklinacja i koniugacja się zmie-
niała . Ojciec Mojżesz mógł być korczmińskim parochem . 
Byłoby to więc epitafium pochowanej przy cerkwi kobie-
ty . Ten fakt sytuacyjny może zaprzeczać hipotezie o trans-
lokacji zapisanych brusów, a także potwierdzać datowanie 
zabytku . R . Brykowski stwierdza: „Zaskakującym odkry-
ciem było ujawnienie na jednej z belek południowej ściany 
nawy napisu [ . . .] Odkrycie to nie przesądza jeszcze w spo-
sób jednoznaczny czasu budowy cerkwi, ale w dalszych 
badaniach musi być brane pod uwagę” .69

Można wskazać na kilka analogicznych inskrypcji . 
W drewnianej cerkwi św . Paraskewyji w Radrużu epita-
fium sławetnego Wasyłyja Dubniewicza wycięte jest na 
nadprożu portalu (1699) (w tym miejscu w cerkwi w Or-
telu Królewskim jest napis erekcyjny), a epitafium sławet-
nej Jekateryny Dubniewicz wyryto na płycie kamiennej 
leżącej obecnie przy prezbiterium (1682) . Obydwa pisa-
ne cyrylicznym alfabetem .70 Druga inskrypcja w cerkwi 
korczmińskiej, o ładnym kroju liter i dobrym stanie za-
chowania, z cyryliczną datacją, znajduje się wewnątrz ba-
bińca, na południowym zrębie, na siódmym brusie licząc 
od podwalin . Odczytanie nie sprawiało trudności: „WA-
ŻENIE CERKWY ROKU BOŻYJA 1780” - dat . cyr . „MCA 
YJUIJA D I”. W przekładzie na język polski znaczy: Wa-
żenie cerkwi roku Pańskiego 1780 miesiąca czerwca (lip-
ca?) dnia 10 (?)” . Jest to drugi zachowany na materia-
le konstrukcyjnym zapis metrykalny dotyczący zabytku, 
69 R . Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rze-
czypospolitej, Warszawa 1995, s . 56; R . Brykowski Ryszard, B . Martyniuk, Cer-
kwie drewniane w Uluczu, Radrużu i Korczminie, [w:] In artum hortis, Warszawa 
1997, s . 131–134 . Kopie ściennego napisu z inwentaryzacji M . Smoktunowicza 
wraz z odczytami zamieściłem w pierwszej i trzeciej części niepublikowanej 
pracy Cerkwie Korczmina.
70 J . Giemza, Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi 
w XVII wieku, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej, pod . red . J . Giemzy, 
Łańcut 1999, s . 97, aneks 10, 12 .



3 6  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Rekonstrukcja ikonostasu w greckokatolickiej cerkwi w Korczminie, 
oprac. B. Seniuk, współpraca: J. Hodor, I. Ślusarenko, A. Wrona.
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świadectwo o znaczeniu fundamentalnym dla dziejów 
cerkwi . Jak prawidłowo odczytać tę kilkuwyrazową in-
formację? Zagadką właściwie pozostaje tylko słowo wa-
żenie i data miesięczna . 

O pomoc poprosiłem akademickich językoznawców . 
Nie uzyskałem jednoznacznych podpowiedzi . Pewne 
światło odnajduję w przykładach zaczerpniętych z języ-
ków niemieckiego i czeskiego, w słowniku etymologicz-
nym Aleksandra Brucknera: „wahać się, wahadło” cz ., 
„równowaga, niezrównoważony” niem .71 Napis nie infor-
muje więc o „wadze i masie”, ale o stanie pionowej rów-
nowagi obiektu . Dalszych informacji poszukałem u naj-
znakomitszego, według mnie, leksykografa Samuela 
Bogumiła Lindego (1771–1847) . Z jego słownika wybra-
łem kilka przydatnych tutaj fraz: „ważyć się, przeważać 
się, przechylać się, i na tę i na drugą stronę; chwiać sobą, 
przeważa, wywraca; ważyć w budowaniu, w murowaniu, 
doświadczać gruntwagą, czyli co jest do wagi lub nie [zob . 
grundwaga i wasserwaga – potoczna terminologia budow-
lana z jęz . niem . – B .S .]; ważność jest to siła, mocą której 
ciało dąży do upadku w kierunku linii pionowych” .72 

W tej sytuacji zapytałem, jak kwalifikowały stan zacho-
wania i stan techniczny obiektu wcześniejsze inwenta-
rze wizytacyjne, które odnalazłem w czasie archiwalnych 
kwerend?  

„Cerkiew sama w ścianach jeszcze dobra, w dachach 
jednak wielkiej potrzebuje reperacyi [ . . .] 

Dzwonnica także wielkiej potrzebuje reperacyi [wieża 
dzwonna posadowiona na zrębie kruchty – B .S .], 1739 r .; 
„Cerkiew [ . . .] w  ścianach i  dachach dobrze opatrzo-
na [ . . .] dzwonnica nowopostawiona [w oryginale nowo-
postanowiona – B .S .], 1748 r .; „Cerkiew w ścianach i da-
chach dobra”, 1762 r; „Cerkiew w ścianach i w dachach 
dobra”, 1766 r .; „Cerkiew korczmińska w ścianach dobra, 
w dachach stara, reperacyi potrzebująca [ . . .] nad kruchtą 
dzwonków trzy”, 1774 r . Silny ładunek niepokoju, wręcz 
irytacji, mieści się w ostatnich dekretach powizytacyj-
nych: „Tymże pobożnym parafianom nakazujemy, aby da 
Bóg doczekać przyszłej wiosny [data wizytacji 4 XII 1774 
– B .S .] dach cerkiewny bez żadnej zwłoki należycie zre-
perowali, gdyż przez ich niedbalstwo Cerkiew Święta do 
ostatniej ruiny przyprowadzona będzie . Ciż pobożni paro-
chianie powinni będą na przyszłą wiosnę cmentarz przy-
stojnie oparkanić” .73 

Wnioskować stąd można, że w interwale 35 wiosen, 
zim i jesieni: 1739 r . (ściany w dobrym stanie zachowania, 

71 A . Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2000, s . 599 .
72 S . B . Linde, Słownik języka polskiego, t . 6, cz . I, Lwów 1860, reprint Warsza-
wa 1995, ss . 234–237 .
73 APL ChKGK, sygn . 105, s . 93–94v (342–343v, podwójna numeracja stron), 
sygn . 110, s . 591–592, sygn . 113, s . 3 (16v, podwójna numeracja stron), sygn . 
120, s . 24 (158, podwójna numeracja stron), APP ABGK, sygn . 15, s . 113–115 . 

dach i dzwonnica wymagały remontu) – 1774 r . (ściany 
wciąż w dobrym stanie, natomiast przestrzeń dachowa 
groziła katastrofą budowlaną), przeprowadzono remont 
dachu i wzniesiono nową dzwonnicę, albo tylko wieżę 
dzwonną, a w końcowych latach tej przestrzeni czasowej 
konstrukcja dachu i pokrycie znów wymagały bardzo po-
ważnego, interwencyjnego remontu . 

I z takim stanem wiedzy archiwalnej trafiłem na źródła 
materialne – podaną wyżej inskrypcję oraz oparte na źró-
dłach materialnych wyniki badań archeologicznych . Otóż 
na początku lata, w czerwcu albo lipcu 1780 roku, na do-
tychczas istniejącej budowli prowadzono poważne prace 
remontowe, połączone z „prostowaniem”, może z „prze-
sypywaniem” materiału konstrukcyjnego (por . punkty b-c 
w części archeologicznej) . Z tymi pracami, a nie z XIX 
wiekiem, łączyłbym nadbudowę oktagonalnego tamburu 
i wzniesienie ośmiopolowej kopuły (por . opinię R . Bry-
kowskiego przytoczoną w części archeologicznej) . W wy-
jaśnieniu tej racjonalnej, acz nie udowodnionej supozy-
cji, może w przyszłości pomóc mapa F . Miega . Austriacki 
kartograf rysował na mapie miniaturowe świątynie – ko-
ścioły i cerkwie . Jest to więc źródło ikonograficzne, istot-
ne dla ewentualnej analizy chronologicznych przekształ-
ceń brył . Do kopii mapy F . Miega Karte des Konigreichs 
Galizien und Lodomerien 1779–1782 (oryg . w  Krieg-
sarchiv w Wiedniu) uzyskałem dostęp w styczniu 2013 
roku, w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie . I tutaj spotkał mnie zawód . Narysowa-
na miniaturowa cerkiew nie odzwierciedla ani obecnej, 
ani prawdopodobnie wcześniejszej formy, jest tylko gra-
ficznym znakiem . Biblioteka, powołując się na prawo wła-
sności, nie wyraża zgody na kopiowanie kopii do prac pu-
blikacyjnych . Wobec powyższego narysowałem starannie 
ołówkiem cerkiew i cmentarz cerkiewny . Jeżeli wystarczy 
czasu, przeprowadzę w przyszłości analizę porównawczą 
budowlanych form cerkiewnych z najbliższej okolicy .74

Dzieje budowlane istniejącej cerkwi korczmińskiej pre-
zentują się w skrócie następująco: data erekcji ok . 1570? 
przed 1658; 1780 „prostowanie cerkwi”; 1840–1856 de-
montaż wieży dzwonnej znad babińca, dobudowanie 
przedsionka i zakrystii południowej; 1874–1928 dobudo-
wanie zakrystii północnej; 1938 remont więźby dachowej 
i pokrycia; 1945 „częściowo remontowana”; 1947/1955 – 
1990 cztery dekady ruiny; 1990–2004 odbudowa połączo-
na z częściową rekonstrukcją .

Wieś Korczmin istniała przed 1466 rokiem . Domi-
nantę architektoniczną, jak i obecnie, stanowiła cerkiew, 
której kopuły (może dach namiotowy), zdominowały 
74 Całkiem niedawno, po przygotowaniu już ninejszego artykułu, wgląd do kolo-
rowych kopii mapy F . Miega udostępnił mi Pan Profesor Andrzej Janeczek z In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN, za co bardzo dziękuję . We Lwowie ukazała 
się w języku ukraińskim kolorowo ilustrowana książka o mapie austriackiego 
kartografa autorstwa Hanny Petryszyn .
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wertykalnie panoramę wsi . Lud, po modlitwie – co po-
świadczył w XVI wieku własnoręcznym zapisem urzęd-
nik królewski – tańczył i pił okowitę w dworskiej karczmie 
trzymanej w arendzie przez Arona Jonowicza . Wody Rze-
czycy obracały koło dudniącego głucho młyna .75 W Cen-
tralnym Derżawnym Istorycznym Archiwi Ukrajiny we 
Lwowie odnalazłem szczegółowy inwentarz wsi i zespo-
łu dworsko-parkowego, z częścią folwarczną, sporządzony 
w 1715 roku .76 Korczmin, jak na tamte czasy, był dużym 
i ludnym punktem osadniczym . W planie wsi widać 52 
zagrody chłopskie i chłopsko-rzemieślnicze . Urząd wój-
ta pełnił Petro . Był z pewnością liczącym się użytkowni-
kiem gruntów pańskich, miał „wołów cztery, koni dwoje” . 
Chłopskie bydło, trzoda i drób są w inwentarzu pominię-
te . Inwentarz stajni i obór pańskich jest szczegółowy, no-
tuje m .in . 60 krów, dwie kozy i kozła, kury, indyki, kaczki, 
a nawet jednego pawia! Inny Petro był młynarzem, ale po-
szedł precz . Onyszko prowadził warsztat tkacki, Tomasz 
był szewcem, a kowal – bez imienia i nazwiska (po prostu 
kowal) – siedział w komornym u wdowy Pawlichy (żony 
zmarłego Pawła?), na pańskie nie musiał chodzić, płacił 
do dworu 20 złotych czynszu rocznie . 

Identyfikacja rodowodowa mieszkańców nie jest ła-
twa dla niespecjalisty i  może być myląca w  wyniku . 
Część imion i nazwisk wskazuje na polską metrykę: Ma-
zur Jędrzej, Mróz, Kazimierz, Raczyński . Z kolonizacją 
wołoską należałoby pewnie łączyć Dmitra i Jacka Wo-
łoszynów? Najwięcej imion posiada ukraińskie formy ję-
zykowe: Wasyl, Hryćko, Panas, Naścia, Iwan, Michajło . 
Miał kaprys, i osiedlił się tutaj „Cesarz Piotr”, poz . nr 48 
w inwentarzu .

Według inwentarza parterową, trzynastoosiową rezy-
dencję pańską wzniesiono z drewna, przy niej stały dom 
podstarościego, kuchnia dworska, 11 budynków folwarcz-
nych, młyn, browar, karczma . Ostatnim właścicielem dóbr 
była Felicja z Serwatowskich hrabina Jerzowa Dzieduszyc-
ka, do której należały także dobra ziemskie w Rajtarowi-
cach i Caryńskim . Los dał jej długie życie, 1888–1981 . 
Mieszkałem po sąsiedzku przypadkiem w Lublinie z po-
tomkiem w linii męskiej hrabiów Poletyłów, przedostat-
nich właścicieli Korczmina, Jackiem Poletyło, fizykiem 
z wykształcenia, przedsiębiorcą z zawodu, który prowa-
dzi pracowite i rozległe badania genealogiczne (archiwa 
polskie, Lwów, Wiedeń, Wilno) . 

Duży zespół inskrypcyjno-ikonograficzny zachował się 
w cerkwi wzniesionej przez cieślę Nazara w Ortelu Kró-
lewskim . Nazar – imię biblijne, piękne, motywowane dzie-
jami nowotestamentowymi, oznacza osobę pochodzącą 

75 Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego z 1472 r., wyd . A . Janeczek 
i A . Swieżawski, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R . 39: 1991, nr 1, ss . 
27–55; zob . również Cerkwie Korczmina, s . 40 i nast .
76 CDIAU Lwów, fond 1, opys 2, sprawa 42, k . 569–588 .

z galilejskiego Nazaretu, miasta położonego na południo-
wym zboczu góry Dżebel es-Sich, w którym po powrocie 
z ucieczki do Egiptu osiedliła się rodzina Józefa i Marii .77 
W zachodniosłowiańskiej nomenklaturze święty o takim 
imieniu chyba nie występuje . Od niego wywodzą się Na-
zaruki i Nazarowicze-Nazarewicze . Ortel Królewski to sta-
ra wieś usytuowana w historycznych granicach Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, na jagiellońskim trakcie Kraków 
– Lublin – Wilno . W termonologii historycznej stosowa-
no również nazwę Wortel . Kilka kilometrów w kierunku 
północnym leży Ortel Książęcy (a . Ducalis, a . Radziwił-
łowski) . W 1504 (1503?) roku Aleksander Jagiellończyk 
wydał przywilej pozwalający na wzniesienie zamku „na 
starym horodyszczu na ostrowie”, a istniejącemu przy nim 
miasteczku Lewkowie – Dokudowie, należącym do Lew-
ka Bohowityna h . Korczk, nadał prawo magdeburskie .78

Na nadprożu otworu drzwiowego w cerkwi ortelskiej, 
między kruchtą (babińcem) a nawą, zachował się do cza-
sów obecnych wyryty w drewnie napis erekcyjny pisany 
ukraińską cyrylicą z abrewiaturą i starocerkiewnym dato-
waniem . Wielokrotnie fotografowany, rozwijany ze skró-
tów w niepełych wariantach, tłumaczony na język polski, 
publikowany . Przedstawię moją wersję:

„Sej Bżij [Bożij] Dom zbudowan tesłeju Nazarom
roku 1707 mcia [misiacia] maja 29 dnia
za starnijem mene nehodnaho Teodora 
Byłeckaho prebitera [prezbitera] tojże Cerkwy Bżej 

[Bożej”
W inskrypcji autor, może cieśla Nazar, rozrysował cen-

trycznie stojący na Golgocie, miejscu cierpienia i śmier-
ci Chrystusa, łaciński krzyż (Golgota, w językach greckim 
i aramejskim – miejsce czaszki; tutaj stopa krzyża) . Nad 
krzyżem i po obu stronach pisane majuskułą monogramy: 

INCI

IS               ChS
NI                KA

na stopie:                           M Ł R B 

77 Pismo Święte..., Poznań 2005, s . 1289 . Malec, op. cit ., passim . Myślę, że słowo 
Dżebel ma arabską etymologię – jak Gibraltar . 
78 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, t . 1, Lwów 1887, 
s . 151–152, 165, 188 . W tamtych latach oryginalny pergaminowy dokument 
opieczętowany pieczęcią W .K .L . zawieszoną na jedwabnym czerwonym sznur-
ku przechowywano w Archiwum Radziwiłłowskim w Nieświeżu . W pracy ko-
rzystałem z książki ze zbiorów BUW . Wydawca informuje o wątpliwej datacji 
dokumentu: „podany rok ery bizantyjskiej nie zgadza się z indyktem”, a ołów-
kiem jest przekreślony rok 1504 i napisany 1503, data pełna 19 październi-
ka; A . Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku, 
Wrocław 1951, s . 48, 281–282; B . Seniuk, Architektura cerkiewna brzeskiej czę-
ści diecezji włodzimieerskiej w świetle inwentarzy wizytacyjnych z lat 1725–1727, 
„Lubelszczyzna” 2/1996, s . 31–32; B . Seniuk, R . Zwierzchowski, Cerkwie hrab-
stwa bialskiego na rysunkach Leonarda Targońskiego geometry przysięgłego Jego 
Królewskiej Mości, Ibid., s . 69–71, ilustracje .
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Monogramy boczne pisane cyrylicą, w INCI – N łaciń-
skie, C cyryliczne . Odczytanie titulusa jest proste, znane: 
„Isus Nazarenśkyj Cisar a. Car Iudei a. Izraela” (pol .: Je-
zus Nazareński Cesarz Judei) . Odczytanie monogra-
mów bocznych także proste: „Isus Chrystos Peremih”, gr . 
NI KA (pol .: Jezus Chrystus Zwyciężył) . Na stopie napis 
cyrylicą M Ł R B . Jest to pierwszoliterowy skrót z księgi 
cerkiewnej Oktoich oznaczający cztery słowa: Misto Łob-
noje Raj Byst . (Misto – miejsce, Łobnoje – czaszki (łob 
łeb), Raj – raj, Byst – stało się, jest) . Jest to fragment pią-
tej modlitwy (pieśni) porannej, wg Oktoich, przeznaczo-
nej na każdą środę: „Chrest, na jakomu Spasytel prynis 
widkupytelnu żertwu, widkryw worota Raju, szczo zakry-
łysia pislja Adamowoho hrichopadinnja. Tomu Łobne Mi-
sce (Hołhofa, Hołhota) stałosia Rajem.Zadum cej znajszow 
wyraz w cerkownomu pisnespiwi: Misto Łobnoje Raj Byst; 
toczyju bo wodrozysia drewo krestnoje, abije izrasty hrozd 
żywotnyj” . Oktoich, hłas 5 . U seredu wranci pislja 1-ho 
stychosłowja, sidalni chresni (przekład R . Maciuka z jęz . 
starocerkiewnego na jęz . ukraiński) . „Czerep – Misce ra-
jem stało, bo jak łysze zastromłeno na niomu chrestne de-
rewo, nehajno na radist naszu wyrosło żywe Hrono tobto 
Tebe, Spase. Sława Tobi” . Jest to oryginalny tekst ukraiń-
ski wg Mołytosłow [modlitewnik B .S .]. Czasosłow-Okto-
ich-Trijod-Mineja .79  

Wolny przekład ww . tekstów: Krzyż Golgoty na któ-
rym Chrystus poniósł najwyższą ofiarę, otworzył wrota 
Raju zamknięte grzechem Adama . W tradycji chrześci-
jańskiej na Golgocie zostało pochowane ciało pierwszego 
człowieka, na które spłynęła krew po śmierci Chrystusa . 
Krzyż z inskrypcji ortelskiej, to stojący w wieńcu chwa-
ły na kurhanie alegorycznej Golgoty Krzyż Odkupienia .80 

Kanoniczna wizytacja cerkwi i parafii ortelskiej w 1726 
roku (komisarzem wizytacyjnym był ksiądz Stefan Litwin-
ko, przełożony klasztoru oo . Bazylianów w Brześciu nad 
Bugiem, oficjał brzeski), zakończona została protokołem 
zawierającym inwentaryzację nieruchomości i majątku 
ruchomego, stwierdza między innymi: „Deesis z aposto-
łami, prorokami, wyżej w górze ściana malowaniem Krzy-
ża Świętego, Krzczenia Pana Jezusa, Epiphanii i Protekcji 
Najświętszej Panny w cyrkułach (podkreślenie B .S .) [ . . .] 
Sywierne drzwi jedne” .81 Przytoczony zapis zwraca uwa-
gę i uwrażliwia badacza w sposób wyjątkowy . Po pierw-
sze, w znanych mi protokołach wizytacyjnych oficjała-
tu brzeskiego greckokatolickiej eparchii włodzimierskiej 
(1725–27), nie natrafiłem – poza cerkwią w Ortelu Kró-
lewskim (i cerkwią w Korczminie w eparchii chełmskiej, 

79 Mołytosłow . Czasosłow-Oktoich-Trijod-Mineja, Rzym 1990, s . 316 .
80 Golgota w jęz . aramejskim i greckim znaczy miejsce czaszki . Oznaczenia lite-
rowe MŁ RB odczytał R . Maciuk (zob . także napis 157?) . Nie jestem pewny, czy 
poprawnie odczytałem w napisie datę dzienną . 
81 APL ChKGK, sygn . 101, sygn . stara 780, s . 300–301 .

po rozbiorach w przemyskiej) – na kompozycje ikonosta-
sowe, w których treści teologiczno-malarskie nanoszono 
na dwa niezależne od siebie podobrazia: 1 . na ścianę iko-
nostasową niezależną od konstrukcyjnego zrębu świątyni, 
i 2 . na ścianę tęczową – wschodnią konstrukcyjną ścianę 
nawy . W okresie późniejszym, w ikonostasach zapełnio-
nych również obrazami tablicowymi, tego typu kombina-
cje stosowano niejednokrotnie . Po drugie, cerkiew i pa-
rafia ortelska ma wezwanie Matki Bożej Dobrej Opieki, 
a opiece Marii powierzono drugą cerkiew korczmińską .82 
I dalej – pierwszą cerkiew korczmińską, główną, parafial-
ną, wzniesiono pod wezwaniem Epiphanii, a w cerkwi or-
telskiej ten biograficzny fakt z życia Chrystusa widzimy 
na odsłoniętym niedawno motywie malarskim – o czym 
wzmianka wyżej i do czego przejdę za chwilę .

Moje zaintereswania budownictwem i sztuką cerkiew-
ną, marginalne, dały asumpt do przygotowania i opubli-
kowania materiału o specyfice ortelskiej ściany ikono-
stasowej w artykule pt . O niezachowanych ikonostasach 
z greckokatolickich cerkwi oficjałatu brzeskiego diecezji 
włodzimierskiej. Kilka schematów ikonograficznych.83 Za-
znaczyłem w prezentowanym materiale, że jest to malar-
skie dzieło pochodzące z Polesia, które potwierdza i roz-
szerza badania i konkluzje Jarosława Giemzy (cenionego 
w polskich, ukraińskich i niemieckich kręgach konser-
watorskich historyka sztuki i konserwatora zabytków) 
o kompozycjach łączących w niektórych cerkwiach ścia-
ny ikonostasowe i ściany konstrukcyjne . Myśl o stanie opi-
sanych w 1726 roku polichromii – jeżeli w ogóle się za-
chowały – towarzyszyła i niepokoiła mnie przez wiele lat, 
ponieważ w latach 1919–1927, kiedy cerkiew przejął Ko-
ściół rzymskokatolicki, nałożono na nie nową warstwę 
malarską, a drugi raz ścianę tęczową miał przemalować 
w roku 1963 Bazyli Albiczuk, miejscowy malarz o nie-
przeciętnym talencie artystycznym .84

Przedstawię hipotetyczny scenopis opracowany przeze 
mnie w świetle inwentarzowego zapisu, który sprawdził 
się tylko w części . Żyjący na przełomie XVII/XVIII wie-
ku nieznany nam wschodniochrześcijański malarz (może 

82 CDIAU Lwów, sygn . 146, 20, 428, passim; B . Seniuk, Cerkwie Korczmina, 
s . 209 i nast .
83 Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła – Twórcy – Ośrodki – Techni-
ki, pod . red . J . Giemzy, Łańcut 2003, s . 381–392, rys . s . 391 (tytuł mojego ar-
tykułu był zamieszczony swego czasu na stronie internetowej Instytutu Maxa 
Plancka w Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, Biblio-
teka Herziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte – Rom und Kunsthi-
storisches Institut in Florenz) . 
84 J . Maraśkiewicz, Cerkiew unicka p.w. Protekcji Najświętszej Matki w Ortelu 
Królewskim, ob. Kościół parafialny rzym.-kat. p.w. NMP Różańcowej, „Wiado-
mości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, 2010, s . 375–385 . Kweren-
dę archiwalną dla potrzeb własnych, a także dla potrzeb służb konserwatorskich 
prowadziłem w latach osiemdziesiatych XX wieku, wyniki przedstawiałem na 
konferencjach naukowych i w publikacjach (1996, 2000, 2003) . Zob .: Architek-
tura cerkiewna . . .; Cerkwie Korczmina; Osiemnastowieczna terminologia z zakresu 
architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji Kościoła Wschodniego, [w:] Pol-
ska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t . 5, Przemyśl 2000, s . 309–346 .
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kilku malarzy), w okresie 1707–1726 zaznaczył na ścianie 
tęczowej kontury czterech tond (w cyrkułach), w których 
wpisał święte przedstawienia . Program teologiczny i ma-
larski oraz realizację malarz konsultował i ustalał z pa-
rochem („za staranijem mene nehodnaho Teodora Byłeć-
kaho”85) . Identyfikacja tematów w świetle inwentarza: 1 . 
Ukrzyżowanie, 2 . Chrzest Chrystusa, 3 . Objawienie Pań-
skie, 4 . Protekcja Najświętszej Panny – Matka Boża w ma-
forionie; w ukraińskiej galicyjskiej tradycji używano słowa 
„omofor”, prośba do Matki Bożej: „prykryj nas swoim omo-
forom” . Miałem watpliwości, co do tego, czy Chrzest Chry-
stusa mógł być przedstawiony w jednym obrazie, a rozbu-
dowanej dowolnej interpretacji dopuścił się historyczny 
dokumentalista [?]: Chrzest i Epiphania to jedno wyda-
rzenie teologiczne .

Polichromie zachowały się! Przetrwały w ukryciu . Nie 
myślałem, nie wydawało mi się to realne, że malowidła 
mogą być odsłonięte za mojego życia, myślałem natomiast 
o rentgenografii .

Prowadzone w  ostatnich latach pod kierunkiem 
Krzysztofa Popika i Grzegorza Gołubiaka prace budow-
lane i konserwatorskie odsłoniły trzy naścienne obrazy . 
Następuje teraz realna identyfikacja tematów na odsłonię-
tych malowidłach . Nad rzędami Deesis i proroków nie-
zachowanej ściany ikonostasowej, na zachowanej, czę-
ściowo podciętej, ścianie tęczowej, w ramowo-roślinnym 
tle trzy cyrkuły z przedstawieniami o następujących tre-
ściach: 1 . najwyżej, pośrodku – Ukrzyżowanie (zwieńcze-
nie ikonostasu), 2 . po stronie prawej – Chrzest Chrystusa, 
3 . po stronie lewej miałem problem z właściwym odczy-
taniem teologiczno-malarskiego przedstawienia . Inter-
pretacje historycznych inwentarzy opisowych, analitycz-
ne opracowanie treści malarskich przedmiotowego dzieła 
przez profesjonalnych badaczy, technologii, oceny trafno-
ści przekładu słowa na dzieło plastyczne weryfikuje rze-
czywistość . Okazało się także, co może być w takich przy-
padkach truizmem, że odsłonięte malowidla rodzą nowe 
zagadki . Treść przedstawienia po stronie lewej ksiądz mi-
trat (infułat) dr Stefan Batruch objaśnił bez głębszego za-
stanowienia jako „Wniebowstąpienie Pańskie” . Przypomnę 
identyfikację z 1726 roku: „Protekcja Najświętszej Panny” . 
W jednej z prac konserwatorskich pod fotografią z przed-
stawieniem tegoż malowidła znajduje się podpis: „Wnie-
bowstąpienie NMB” .

Wizja malarza: „Woznesenie Hospoda Isusa Chry-
sta” (jak u ks . S . Batrucha) . Kompozycja dwustrefowa . 

85 Teodor Byłećki, pop ortelski, był właścicielem przy ulicy Średniej w Lewko-
wie-Dokudowie 1,5 placu siedzibnego, od cmentarza cerkiewnego oddzielone-
go uliczką nie posiadającą nazwy . AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, sygn . 
123, fragment inwentarza miasteczka, s . 14–20 . W jednej z prac postawiłem hi-
potezę, że cieśla Nazar mógł być również budowniczym cerkwi w sąsiednich 
Kościeniewiczach, oraz monumentalnej cerkwi w Dokudowie fundacji książąt 
Radziwiłłów, spalonej przez rosyjską ariergardę w 1915 roku .

W górnej Chrystus en pied, w złotej aureoli . Człowieka-
-Boga unoszą do niebios aniołowie . W dolnej – rząd apo-
stołów z Matką Bożą pośrodku . Po lewej stronie Chry-
stusa dwupoziomowy pełny napis: WOZNE/SENIE . Po 
stronie prawej napis z abrewiacjami: HDA IS CHTA.

W pracy Ks . Profesora M . Janochy czytam: „[ . . .]trady-
cyjna scena Zaśnięcia Maryi była w XVIII w . często za-
stępowana Wniebowstąpieniem [jak w ww . pracy konser-
watorskiej – B .S .] . . . w teologii unickiej święto Zaśnięcia 
Maryi określano powszechnie polskim terminem Wnie-
bowzięcia” .86 Dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej do 
nieba zatwierdził Kościół w 1950 roku . Ale i w tej dog-
matycznej kwestii są różne spojrzenia, bo dla katolickie-
go Zachodu Marię z Nazaretu, Matkę Bożą, uskrzydleni 
aniołowie unieśli do nieba za Jej życia w Jerozolimie, albo 
w Efezie, natomiast dla ortodoksyjnego Wschodu – po Jej 
śmierci . Stąd tradycja Uspenija-Zaśnięcia (cztery ewange-
lie, Dzieje Apostolskie, listy, nie opisują tego wydarzenia, 
a pisma apokryficzne i tradycja jako miejsca ostatnich dni 
ziemskiego życia Marii wymieniają ponadto: dom Jana 
Teologa na Syjonie, Dolinę Jozafata, Getsemani) .87 Pamię-
tajmy wszakże, że scenę w lewym tondzie malarz sygno-
wał teologiczną frazą „Woznesenie Hospoda Isusa Chry-
sta” (Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa) – ale, czy 
to dotyczy tylko górnej strefy malowidła? 

Opis Wniebowstąpienia Chrystusa wg Ewangelii św . 
Łukasza: „Potem wyprowadził ich [apostołów – B .S .] ku 
Betanii, i podniósłszy ręce błogosławił ich . A kiedy ich 
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nie-
ba” . I wg św . Marka: „Po rozmowie z nimi [apostołami 
– B .S .] Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po pra-
wicy Boga” . Opisu ostatniego wydarzenia w ziemskim 
życiu Mesjasza nie odnalazłem u  dwóch pozostałych 
ewangelistów . 

Ukrzyżowanie . Chrystus rozpięty na drewnianym krzy-
żu . Nogi ułożone obok siebie, przybite dwoma gwoździa-
mi . Na biodrach perizonium . Titulus z cyrylicznym na-
pisem INCI . Po Jego prawej stronie Maria, po lewej Jan 
Apostoł i Ewangelista . Postacie podpisane cyrylicą (przy 
Marii cyrylica i greka?): MR TI (TA?), S JOAN . W tle dia-
gonalne, nierealnie skumulowane rzędy małych kolistych 
chmurek . 

Chrzest w Jordanie . Święty Jan Chrzciciel, syn kapła-
na Zachariasza i Elżbiety z rodu Aarona, mówi do Jezusa: 
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?” .88 Na polichromii w Ortelu Chrystus okryty peri-
zonium stoi na legendarnym głazie wystającym z lustra 

86 Janocha Michał, Zachodnioukraińskie ikony Zaśnięcia Matki Boskiej, (w:) Za-
chodnioukraińska sztuka..., s .125 .
87 Id ., Ukraińskie i białoruskie ikony . . ., s . 421–458 .
88 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2005, 
s . 1290 .
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wody („uciekła rzeka przed obliczem Jezusa i odsunęła się 
wstecz o czterdzieści łokci”)89, przyjmuje chrzest od sto-
jącego po Jego prawej stronie Jana Chrzciciela . Po lewej 
stronie anioł trzymający płaszcz królewski . Monogramy 
IS ChS oraz objaśnienie wydarzenia znad Jordanu KRESZ-
CZENIE pisane alfabetem cyrylicznym . Teologiczny obraz 
przedstawiający „Objawienie Pańskie” wyraża się w otwar-
ciu niebios w czasie Chrztu Chrystusa w wodach Jordanu: 
„W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel [ . . .] Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, 
a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny [ . . .] Wtedy 
przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przy-
jąć od niego chrzest [ . . .] A gdy Jezus został ochrzczony 
natychmiast wyszedł z wody [ . . .] otworzyły się nad Nim 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębi-
ca i przychodzącego nad Niego . A oto głos z nieba mówił 
Ten jest mój Syn umiłowany [ . . .]” .90 W Kościele Zachod-
nim uroczystości Objawienia Bożego, Chrztu Pańskiego 
i święta Trzech Króli (pokłonu mędrców ze Wschodu) 
są celebrowane wspólnie w jednym dniu, stąd w archi-
waliach i publikacjach trafiają się różne wezwania cerkwi 
korczmińskiej .

Tematy przedstawień, aby nie dochodziło do identyfi-
kacyjnych sporów – jako przykład malowidło z lewej stro-
ny – zostały przez malarza potwierdzone podpisem . Lu-
dowa zapobiegliwość . Ale przede wszystkim uświęcenie 
słowem obrazu . Ukrzyżowanie, kulminacyjne wydarzenie 
Pasji, nie zostało podpisane .

Malowidła z greckokatolickiej cerkwi parafialnej pw . 
Opieki Matki Bożej w Ortelu Królewskim to temat na 
profesjonalną monografię . Rościsław Duczak, doktorant 
KUL, twierdzi, że ikonostasy „ortelskiego typu” znajdu-
ją się w drewnianych cerkwiach okolic Turki i Sambora . 

5. Która to Osowa. Dochodzenie

W monografii poświęconej dziejom siedzib ziemiań-
skich na Lubelszczyźnie w latach 1500–1700 znajduję 
m .in . opisy niezachowanych dworów w Osowie91 i Hań-
sku . „Osowa – dwór drewniany [ . . .] na planie prostoką-
ta z bocznym alkierzem, częściowo podpiwniczony, trój-
dzielny, dwutraktowy, z sienią na osi [ . . .] Wybudowany 
zapewne na początku XVII w ., w roku 1731 zrujnowa-
ny” . Źródła niepublikowane, co jest truizmem, przekazują 

89 Ibid .
90 Ibid .; Dokumentacje sceny chrztu różnią się w szczegółach u każdego z czte-
rech ewangelistów i, co jest oczywiste, u późniejszych licznvch malarzy . Zob ., 
np . dzieło El Greca Dominikosa Thetokopulosa .
91 Czy Osowę-Ossowę-Wolę Kosyńską fundowano na prawie wołoskim: „Ciż 
ludzie, iż też obyczajem wołoskim siedzą, przeto dają dwudzieszczyznę od ba-
ranów, owiec, kozłów, jagniąt, koźląt” . Lustracje woj . ruskiego, podolskiego i beł-
skiego 1564–65, oprac . K . Chłapowski i H . Żytkowicz, Cz . 1, Warszawa–Łodź 
1992, ss . 33, 35 .

z pierwszej ręki znajdujące się poza obiegiem naukowym 
ważne, czasem sensacyjne informacje . Czasem mniej waż-
ne . Idąc tropami autora monografii, czytam oryginalny 
wpis do właściwej księgi grodzkiej lubelskiej, dotyczący 
osowskiego zespołu dworsko-folwarcznego . W załączo-
nym rejestrze rodzin kmiecych znajduję następujące na-
zwiska:92 1 . Jakub Biada, 2 . Jan Biada, 3 . Maciek Kozielec, 
4 . Maciek Mączka, 5 . Michał Mączka, 6 . Stach Mączka, 7 . 
Walenty Orlik, 8 . Wojtek Zioło . Jestem skonsternowany, 
bo na mieszanej polsko-ukraińskiej rubieży, z ukrańską 
przewagą demograficzną, wzdłuż osi Bugu, wyłącznie pol-
skie (lechickie) imiona i nazwiska, dziwnie piękne, w osa-
dach wiejskich nie występowały zasadniczo . W obecnej 
dobie również nie znajduję we wsi choćby jednej rodziny 
noszącej któregoś z pięciu wymienionych wyżej nazwisk! 
Tyle, że od tamtego czasu minęło kilka stuleci, a jeszcze 
więcej pokoleń . Dwie wojny światowe, wojny napoleoń-
skie, powstania narodowe, akcje Wołga–Wisła (1915–
1922, 1944–1952), zmieniły demograficzną panoramę wsi .

Składam więc w następnej kolejności w APL rewers na 
wcześniejsze źródło: „Mieżowyj rejestr krestjan sielenija 
Ossowa chołmskoj gubierni włodawskogo ujezda”, miesz-
czący się w tzw . tabelach likwidacyjnych i późniejszych 
nieco rejestrach (czasy panowania Aleksandra I, jego syna 
– Aleksandra II i ostatniego rosyjskiego imperatora – Mi-
kołaja II) . W tabelach likwidacyjnych sielenija Ossowa 
na pięćdziesiąt dziewięć działów siedzibno-gruntowych 
(1910 r .) nie ma również mieszkańców noszących wska-
zane tu pięć nazwisk! 

Pewne doświadczenia wyniesionez Pracowni Konser-
wacji Zabytków w Lublinie zasiały wątpliwości, czy au-
tor monografii trafnie zidentyfikował Osowę archiwalną 
z fizyczną .

Niepokój badawczy pogłębia się . Nijak mi to do sie-
bie nie przystaje . Sięgam do opracowań o charakterze 
administracyjno-adresowym i SGKP . Punktów osadni-
czych noszących nazwę „Osowa-Ossowa” wg SGKP jest 
12, dwuczłonowych nie liczę, wg „Spisu miejscowości 
Polskiej Rzeczypospoltej Ludowej” jest 6, również bez 
dwuczłonowych .

Przypominam sobie podświadomie, że w treści doku-
mentu znajdującego się w Księgach Grodzkich Lubelskich 
APL wymieniono w pewnym miejscu osobę kanonika by-
chawskiego . Decyduję zatem, że dalsze poszukiwania roz-
pocznę od Osowy podbychawskiej . Składam więc w APL 
rewers z sygnaturą tabel likwidacyjnych tej miejscowo-
ści . W tabelach likwidacyjnych widzę następujące nazwi-
ska uwłaszczonych (imiona opuszczam ponieważ nie mają 
w tym miejscu wartości dowodowej, a nazwiska znów 

92 APL KGL, sygn . 21408, k . 548 .
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Greckokatolicka parafialna cerkiew p.w. Objawienia Pańskiego 
Bohojawłenija Hospodnioho w Korczminie, fot. B. Seniuk.

Fryderyk Pautsch, „Nowożeńcy”, 1910, „ubrani jakby z nonszalancją”. 

Greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Matki Bożej 
Dobrej Opieki w Ortelu Królewskim, fot. B. Seniuk. 

Napis fundacyjny cerkwi w Ortelu Królewskim, 
fot. dr inż. Jan Niedźwiedź.

Malowidła na ścianie tęczowej (pierwotnie górna strefa ikonostasu) 
cerkwi w Ortelu Królewskim, fot. dr. inż. Jan Niedźwiedź.
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mają lechickie brzmienie i są dziwnie ładne, choć tabe-
le pisano w języku rosyjskim, w tym czasie urzędowym): 

1 . Surma, 2 . Fraszek, 3 . Wlaźlik, 4 . Kostrzewa, 5 . Woj-
tyło, 6 . Jaruga, 7 . Znój, 8 . Bednarczyk, 9 . Molenda, 10 . 
Stachura, 11 . Bednarczyk, 12 . Klimek, 13 . Wdowa Bed-
narczyka Franca z dziećmi, 14 . Wdowa Nawrocka, 15 . 
Wdowa Murawieckiego Andreja, 16 . Terepera (Perespe-
ra?), 17 . Surma .

I w tym dokumencie również nie odnotowano miesz-
kańców o nazwiskach, które odpowiadałyby transkrypcyj-
nie albo fonetycznie nazwiskom zapisanym w osiemnasto-
wiecznym źródle, opisującym drewniany dwór z bocznym 
ryzalitem w rzucie przyziemia! 

Przybity chwilowo (choć wiem, że będę kontynuował 
poszukiwania, jeśli nie dziś to jutro) przerzucam ostroż-
nie i bezmyślnie pożółkły ze starości papier i nagle w tabe-
li nr 15, w tabeli żony zmarłego Andrzeja Murawieckiego 
zauważyłem ledwie widoczną dopiskę ołówkiem – na co 
wcześniej nie zwróciłem uwagi: „Docz umierszego Józe-
fa Zioły” . Znalazłem poszukiwany ślad! Wdowa, żona nie-
żyjącego Andrzeja Murawieckiego, to córka Józefa Zioły . 
A takie właśnie nazwisko miał Wojtek, mieszkający rze-
komo w Osowie pod Włodawą . Wojtek Zioło w XVIII w . 
i Józef Zioło w XIX w . orali wołami grudy pod Bychawą, 
i tam właśnie stał drewniany dom pański .

Autor monografii pomylił miejscowości . Dochodzenie 
zostało zakończone .

W tejże monografii znajduje się m .in . także opis siedzi-
by pańskiej w Hańsku: „Hańsk – dwór drewniany [ . . .] na 
planie prostokąta, trójdzielny, półtoratraktowy [ . . .] Wybu-
dowany przed rokiem 1647 [ . . .]” . Znów wertuję wskazaną 
księgę grodzką, tym razem chełmską .93 Drugie dochodze-
nie miało sprawniejszy przebieg . W podanej jednostce ar-
chiwalnej nie ma karty 858-ej, ponieważ paginacja koń-
czy się na początku ósmej setki, co potwierdziło zresztą 
w 1913 roku archiwalne skontrum . Sprawdziłem wszystkie 

93 APL KGCh, sygn . 92, k . 858 .

dokumenty znajdujące się w  przedmiotowej księdze, 
i w żadnym nie odnalazłem opisu dworu w Hańsku . 

W KGCh znajduje się jednak opisowa inwentaryzacja 
dworu hańskiego . Innego niż w wyżej wymienionej pra-
cy, z 1693 roku . Dosyć skąpa . Pod inną sygnaturą . „[ . . .] 
A najprzód dworek sam nieostrożony, tylko stary płot 
już obalony koło niego, dranice stare już miejscami po-
wypadały [ . . .] Wrota do tego dworku obalone [ . . .] izde-
bek dwie, a trzecia piekarnia [ . . .] W tych izdebkach pie-
ce białe, kaflowe, dobre [ . . .] Ex opposito samego dworku 
stajnia nowa, dylowana i dobrze poszyta [ . . .]” .94 Budynek 
o zredukowanym programie budowlanym . Był to, sądzę, 
dom zarządcy lub dzierżawcy, rezydencja dyspozytorska . 
O architekturze XVII wieku pisze A . J . Miłobędzki . Do-
chodzenia zakończono .

Hańsk jest gniazdem rodzinnym Hańskich h . Korczak, 
staroukraińskiej rodziny szlacheckiej, która z czerwono-
ruskiej Chełmszczyzny przeniosła się na czarnoziemną 
Ukrainę . Właścicielem dóbr hańskich swego czasu był Mi-
kołaj Rej .95

W przypisie zamieszczam skrócony i uproszczony prze-
ze mnie „Regestr rzeczy ruchomych po śmierci świętej 
pamięci Wielmożnego Imć Pana Tomasza Mogilnickie-
go, stolnika krasnostawskiego, do akt grodzkich chełm-
skich wpisany”96, właściciela Hańska, Siennicy, Polubicz 

94 Ibid ., sygn . 6/20333, k . 130–131 . Ostróg, ostrokół, palisada – ogrodzenie 
obronne budowane na wale ziemnym z wbijanych pionowo kłód, zaostrzonych 
od góry; dranice – pobicie podobne do gontów, nie tarte – „darte”, „łupane”, 
stąd dranice .
95 B . Seniuk, Proboszcz i Ewelina, „Lublin . Kultura i społeczeństwo”, 5/2010, s . 
28–39 .
96 „Srebra różne: sztućców alias nożów dwanaście, łyżek nro dwanaście, grabek 
nro sześć, widelców nro sześć, łyszka jedna duża . Te zaś z puzderkiem pod za-
mknięciem . Taca z postumentem srebrna jedna . Klejnoty: spinka o diamentach 
jedenastu jedna, spinka mniejsza diamentowa, guzy do kontusza złote z diamen-
cikami, sygnet złoty z krwawnikiem . Szable: karabela złota z rękojeścią jaspi-
sową niebieską, pałasz czarny z kapturkiem złotym w którym krwawnik jeden, 
kordelas polowy . Suknie, futra, pasy: żupan ponsowy grodeturowy, kontusz do 
niego, żupan seledynowy grodeturowy, kontusz cielisty czarnym suknem pod-
szyty, kontusz zielony saski ze złotymi potrzebami jeden, opończa karmazynowa 
żółtą kitajką podszyta, sznur złoty do kontusza, bekiesza zielona z sukna saskie-
go, z potrzebami złotymi, podszyta kunami, pas złoty turecki w kolorach różny . 
Gdańskich krzeseł sześć . Volumina Legum tomów sześć . Pistoletów paryskich 

Greckokatolicka cerkiew w Korczminie – zachowane napisy na brusach zrębu (wg inwentaryzacji inż. arch. Michała Smoktunowicza).
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i Horodyszcza . Antyanalogia do uposażeń kilkuzagrodo-
wych szlachcianek Udy (pięćdziesiąt grzywien), czy Ha-
nusi: „Borys mąż Hanusi zeznaje, że otrzymał od Masza 
Dunczowicza, ziemianina z Dobrej, za tegoż bratanicę Ha-
nuszę (sic), jako jej posag konia, dwie klacze, wołu i szatę 
czerwonego koloru tytułem ojcowizny .”97

Pisałem wyżej: „na mieszanej polsko-ukraińskiej ru-
bieży, z ukraińską przewagą etniczną, wzdłuż osi Bugu, 
w osadach wiejskich wyłącznie polskie imiona i nazwi-
ska w zasadzie nie występowały .” W zasadzie . Na obsza-
rze gminy Hańsk, na jej południowo-wschodnich kresach 
jest usytuowana wieś Rudka . Bywa stosowana nazwa dwu-
członowa, złożona z rzeczownika i przymiotnika: Rudka 
Łowiecka . Wieś stara, XVI w . (?), mała, nie rozrastała się, 
i nie rozrosła się przez wieki . W tabelach likwidacyjnych 
tej wsi widzę następujące nazwiska: Gaj Franc, Gaj Martin, 
Gaj Stanisław, Gaj Wojciech, Głomb Andrzej, Głomb An-
toni, Łobaczuk Franc, Łobaczuk Józef, Sawka Iwan, Sawka 
Toma, Grad Stanisław, Rymczuk Waśko, Stolarczyk Osyp, 
Urbanowicz Toma . Tabele pisano językiem rosyjskim . 

Rudka Łowiecka systemem gospodarczym i kolejnymi 
właścicielami była związana z Łowczą . W Woli Petryłow-
skiej koło Rudki wytapiano w fryszarkach z bagiennych 
ród darniowych żelazo .

Epilog

„Jesień już, już palą chwasty w sadach” 

W zakończeniu napiszę komunikat o czterech pracach 
badawczo-dokumentacyjnych prowadzonych w ostatnich 
latach .

1) Hańsk, wieś nad Krowim Bagnem w pow . Włoda-
wa, w XVI stuleciu własność Hańskich i Mikołaja Reja . 
W latach 1795–1802 właściciel Ignacy hr . Miączyński, po-
lityk, romantyk i pozytywista w jednej osobie, transloko-
wał wieś i cerkiew z pierwotnego usytuowania (ob . grunty 
rolne wsi Ujazdów) na obecne miejsce . W Istoriko-statisti-
czeskom opisaniu cerkwy i prichoda Gansk” czytamy: „Do 
konca proszłago stoletja sieło Gansk raskinuto było w bol-
je czem odnoj wierstwy rozstojanija ot ninieszniago jego 
miestopołożenija. Takaja razbrosannost sieła nieponrawiłaś 
togdaszniemu pomieszcziku Ignatiju Mienczynskomu i on 

złotem nabijanych par dwie, fuzyi mosiężnych trzy . Kareta gdańska ponsowym 
suknem wybita, z galonem białym jedwabnym, kolaska francuska, wózek zie-
lony podróżny . Szor poszóstny z mosiądzem . Rząd suty pozłocisty na safia-
nie czerwonym, rządzik srebrny, kulbaka oprawna czerkieska . Koni cugowych 
gniadych siedem .” APL KGCh, sygn . 53/20380, k . 266–271 (258–263, podwój-
na numeracja) .
Literatura przedmiotu: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, oraz: Andrzej 
Ryszkiewicz – kolekcjonerstwo; Bożena Majewska-Myszkowska – meblarstwo; 
Anna Sieradzka – kostiumologia, tkaniny; Michał Gradowski – złotnictwo; Elż-
bieta Jędrzejczak – kamienie szlachetne .
97 A . Fastnacht, Słownik. . ., t . 1, s . 87 .

zadumał piereniesty jego na nowoju miesto [...] on piereselił 
tuda swoich krepostnych mieżdu 1795 i 1802 godami [ . . .]” .98

Usytuowanie pierwotne [podkreślenie B .S .] wielodroż-
nej wsi jest naniesione na mapie Georga I . Metzburga, 
1796–1799 . Mapa A . Mayera von Heldensfelda, Carte von 
West-Gallizien den Jahren von 1801 bis 1804, przedstawia 
sytuację po transokacji, zbliżoną do obecnej . Sławomir 
Sobolewski, miejscowy badacz „starożytności polskich”, 
powiedział, co następuje: Miałem informacje od rolników 
mieszkających w Ujazdowie, że przytrafiało się im wyory-
wać przedmioty liturgiczne, np . świeczniki i inne .

Analiza map historycznych (również Topogra-
ficzna Karta Królestwa Polskiego, tzw . Mapa Kwa-
termistrzoska 1829/39) i  współczesnych, ba-
dań archiwalnych i  terenowych sugeruje, iż  
w interwale: po 1806 roku – przed 1829 rokiem na tere-
nie, na którym obecnie usytuowane są wsie Konstanty-
nówka i Stary Majdan z Ostrowami Kulczyńskimi w gm . 
Hańsk, także dokonano przekształceń ruralistycznych . Za-
proponuję wariant najbardziej prawdopodobny . Konstan-
tynówkę z usytuowania pierwotnego w miejscu obecnego 
usytuowania Starego Majdanu i Ostrowów Kulczyńskich 
translokowano w miejsce obecne . Później, po r . 1829 – 2 . 
poł . XIX w ., w miejscu pierwotnej lokalizacji Konstanty-
nówki zorganizowano na „starym majdanie” zorganizo-
wano wieś Stary Majdan . W miejscu obecnego Ujazdowa, 
kolonijnej wsi niemieckiej, przed 1829 rokiem znajdował 
się folwark Pirogowa . Ruch regulacyjny wynikał z wpro-
wadzania w gospodarce rolnej systemu kapitalistycznego 
i kolonizacji niemieckiej .99

2 . Położone w Koronie nad Bugiem miasteczko Or-
chówek dzieliła od litewskiej Włodawy rzeka Włodaw-
ka, nazywana także Suchawką i Sorokówką . Na podstawie 
umów Janusza Krupskiego (1566) i Hieronima Krupskie-
go (1571), właścicieli Orchówka, z księciem Romanem 
Sanguszko, właścicielem Włodawy, w dolinie Bugu i Wło-
dawki wybudowano Wielki Staw Włodawski .

Pokuszę się o postawienie następującej hipotezy: ku-
mulacja wód i lodów z Bugu, Wielkiego Stawu Włodaw-
skiego i Włodawki spiętrzyła i zablokowała spływ powo-
dując zator oraz tzw . cofkę, polegającą na tym, że wody nie 
spływały w dół, ale na pewnym odcinku cofały się w górę 
rzeki . Rozlewaniu się wysokich wód na przyrzeczne grun-
ta rolne nie pozwalały usypane przy budowie stawu groble 
i w tej sytuacji żywioł niszczył również struktury budow-
lane (analogie z czasów dzisiejszych: katastrofalne po-
wodzie większe straty powodują na rzekach uregulowa-
nych) . Janusz Krupski brał pod uwagę niebezpieczeństwo 

98 „Chołmsko-Warszawskij Jeparchialnyj Wiestnik”, 1887, s . 214–217, oprac . 
Władimir Szajdickij, rzecznik imperialnej polityki rosyjskiej .
99 Por . źródłowe opracowania W . Śladkowskiego dotyczące kolonizacji 
niemieckiej .
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zagrożenia przez wody budującego się stawu „młynowi 
[ . . .] okunińskiemu zatopieniem i zalaniem wodą” .

Około 1599 roku: „plac starego klasztoru na którym 
przed stem lat był zbudowany, tak woda poderwała, tyl-
ko się pagórek został [ . . .] jeziorko, które się uczyniło w tym 
miejscu gdzie kościół stał”, „gdzie kościół dawniej stał i stary 
Bug chodzywał”, „na skutek odwrócenia się rzeki Bug prze-
wóz został przeniesiony i urządzony pod Włodawą” . W 1787 
roku w czasie prac melioracyjnych na łąkach mieszczan or-
chowskich, puszczono rzekę nowym łożyskiem . W roku 
1798 „Kościół odległy [był] od rzeki Bug około 200 kro-
ków” . W 1815 roku Bug podmył skarpę z usytuowanymi 
przy niej budynkami gospodarczymi parocha grecko-unic-
kiego . W czerwcu 1845 roku powódź zniszczyła zasiewy . 
W roku 1867 „dwa promy na rzece Bugu uległy zepsuciu 
od przechodzącej krygi [kry – B .S]” . „W roku 1886 Bug pod-
mył skarpę przy cmentarzu cerkiewnym” . Rok 1888: „Rzeka 
zagrażała kościołowi i klasztorowi” . W 1891 roku osuwająca 
się skarpa nadrzeczna zniszczyła budynek klasztorny . Dzięki 
dokumentacji rysunkowej Kazimierza Stronczyńskiego wie-
my, jak wyglądał stojący przy kościele od strony południo-
wej murowany, dwukondygnacyjny klasztorek . W 1895 roku 
podjęto decyzję o skierowaniu wód Bugu w nowe łożysko, 
odsunięte na bezpieczną odległość od zabudowy (pierwszy 
raz w 1787 r .): „Około tego roku przekopano Bug 300 me-
trów od kościoła orchowskiego dalej” . 

„Kościelisko” to bagienny teren u podnóża Łysej Góry 
albo Kopca Owczarnego, wg tradycji miejsce zatopione-
go kościoła .100 Problem badawczy otwarty .

3 . W Zbiorach Kartograficznych Archiwum Główne-
go Akt Dawnych została odnaleziona teczka z projektami 
technicznymi cerkwi opracowanymi przez arch . Wiktora 
I . Syczugowa (edycja rusyfikujących form urzędowo-sy-
nodalnych), członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Sankt Petersburgu (sygn . 61/1–9, 13/16) .101 Według 
dwóch projektów, w charakterystycznym typie wenecko-
-bizntyjskim z monumentalnym kopułowym przykryciem 
nawy, zrealizowano cerkwie w Ostrowie Lubelskim i Ło-
mazach (projekt wspólny) oraz w Szóstce . Dwie pierw-
sze cerkwie zburzono w czasie „akcji rewindykacyjnych”, 

100 W latach 2004–2007 w uzgodnieniu z mgr . inż . Tadeuszem Sawickim, wój-
tem gminy Włodawa, opracowałem dwa studia: Różanka. Dzieje miasta i rezy-
dencji i Orchówek z przedmieściem Tarasiuki. Dzieje Różanki, pod nazwą Pałac 
pod błękitnym dachem dostępne są w internecie .
101 Russkij Biograficzeskij Słowar, t . 20, Sankt Petersburg 1912, s . 227–228; War-
szawskij Dniewnik, 140/25 .06 .1892; Piotr Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. 
Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915, Warszawa 1991, passim; B . Seniuk, 
Prawosławne cerkwie guberni lubelskiej i siedleckiej zrealizowane wg projektów 
arch. Wiktora I. Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pe-
tersburgu, [w:] Do piękna nadprzyrodzonego, pod red . K . Mart, Chełm 2003, s . 
274–293; B . Seniuk, Architekt Wiktor Iwanowicz Syczugow, członek Cesarskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu – autorem projektu prawosławnej cer-
kwi p.w. św. Aleksandra Newskiego (Narodzenia Najświętszej Panny Marii i św. 
Mikołaja Cudotwórcy) we Włodawie, „Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza 
Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie”, tom 12, Włodawa 2004, s . 27–36 .

Szóstkę przejął Kościół rzymskokatolicki . Cerkiew para-
fialną pw . św . Mikołaja Cudotwórcy w Dratowie budowa-
ła warszawska firma Ettingera . Niezachowany ikonostas 
wykonano w snycerskim warsztacie Sikorskiego w Peters-
burgu . Autorem i wykonawcą ikonograficznego wystro-
ju był Julian Mizerski . Na sklepieniu zostawił cyryliczną 
sygnaturę, którą w czasie późniejszych prac konserwa-
cyjnych, przypuszczam że niecelowo, zniekształcono na 
‘Mizfski’ (cyryliczne litery „er” przerobiono na takież „f ”) . 
Malarz jest autorem polichromii w kilku kościołach i cer-
kwiach na południowych rubieżach, wydaje się, że rodzin-
nie był związany z Tyszowcami . Dratowska świątynia stoi 
na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w związku 
z czym dotknęły ją szkody górnicze – powstały szczeli-
ny w fundamentach i ścianach, które zabezpieczono m .in . 
stalowymi kotwami i ściągami . 

4 . Relikty tabernakulum wykonanego w warsztacie My-
koły Cymbryły w Stanisławowie, na którym zachowały się 
dwa firmowe stemple z cyrylicznym napisem, odnalezio-
no w cerkwi w Tarnoszynie pow . Tomaszów Lubelski . Po 
1947 roku zniszczone i zdekompletowane, zabezpieczo-
ne w czasie translokacji cerkwi w 1994 roku . Resaturację 
prowadzoną przez Ihora Kostećkoho i Ostapa Sojkę po-
łączono z rekonstrukcją przestrzeni dachowej . Obecnie 
jest ustawione w ołtarzu wielkim greckokatolickiej cer-
kwi w Lublinie . Drewniane, w formie cerkwi typu hucul-
skiego, intarsjowane oraz inkrustowane sznurami emalio-
wanych paciorków . 

Praca historyka opiera się na analogicznej metodyce jak 
praca detektywa . Mogą to potwierdzić następujące tytu-
ły: Na tropach Napierskiego, Na tropach bohaterów Trylo-
gii, Na tropach bohaterów „Krzyżaków” . Udział pośredni 
w literaturze kryminalnej miała również Wisława Szym-
borska . Na biurku trzymam Stulecie detektywów Jurgena 
Thorwalda . Na twardej okładce widzę następujący takst: 
„Był czas, kiedy kochałam się w dwóch na raz: Bohunie 
i Sherlocku Holmesie . Bohun zobojętniał mi wcześniej . 
Sam sobie zresztą był winien, miał oczy tylko dla Hele-
ny . Pozostał Sherlock, niezłomny kawaler, serce wolne” .102 
Jej antyczna poprzedniczka schroniła się przed miłosny-
mi rozterkami w skalnych jaskiniach Morza Egejskiego: 
„Trudno się zdecydować: dwie myśli mnie dręczą [ . . .]” 
(Safona, 628–568) . Lope de Vega Carpio, hiszpański po-
eta i dramaturg z przełomu XVI/XVII wieku racjonali-
zował krwawiące kobiece serca: „Na nieszczęścia mogą 
skazać nas okoliczności, na miłość – skazujemy się sami”

Bronisław Miron Semiuk

102 W maju 2013 roku oficyna Agora wydała książkę W . Szymborskiej o policyj-
no-gangsterskim tytule Błysk rewolwru . Na pierwszej stronie okładki widać ro-
ześmianą autorkę i siedmiostrzałowy bębenkowiec z rusznikarni Samuela Colta .
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PRAWDOPODOBNE
I pomyśleć że kiedyś
Byłem mały

Miałem matkę która
Kupowała  mi lody
Na odpuście w Leśnej Podlaskiej 
I trzymała 
Mocno za rękę
Żebym się nie zgubił
W tłumie

Szkoda że mnie wypuściłaś w świat
Mamo

DZIAD GMINNY
Ten dziad który od wiosny do listopada
Codziennie boso obwieszony torbami
Przemierzał drogę
Z Worgul do Białej
I z powrotem
W upalne dni zachodził na nasze podwórko
Przynosiłem mu w blaszanym kubku wodę
Niekiedy w sadku nazbierałem papierówek
A matka poczęstowała kartoflanką
A gdy trafił
Na pieczenie chleba
Dostawał od niej często cały bochen
Jesienią napychał kieszenie węgierkami
Dzieciarnia uciekała za płot na jego widok
Krzycząc diabeł diabeł
Mówili we wsi że w młodości dużo czytał
I to książki pomieszały mu w głowie
Tylko raz zapytałem go dlaczego
Tak ciągle tam i z powrotem chodzi
Odrzekł że lubi bo wtedy myśli
A poza tym to już nic innego nie ma do roboty

ZDARZENIE 
GRUDNIOWE

Znów po kilkudziesięciu latach
Miałem okazję
Rozmawiać z Bogiem

Nie pamiętał mnie ale
To dobrze o tobie świadczy
Skomentował

Zamilkłem bo nie miałem
Ani próśb
Ani pretensji do niego

Cieszyłem się że parzył na mnie
Anonima
Z uznaniem

Możesz odejść i żyj
Tak jak żyłeś
Poradził 

Wstałem o grudniowym świcie
Z bezwładną ręką
I wykrzywioną twarzą

Żona zadzwoniła do znajomego lekarza
A później
Po pogotowie

H
en

ry
k 

J. 
Ko

za
k
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Z SĄSIADEM 
O NADZIEI

Ja oswojony z biedą
Swoją 
I cudzą
Nieco samotny
Trochę bezdomny
Wciąż mam nadzieję

Moja jest maleńka
Cicha
I skromna

Być może dlatego
Niewielu
Ją dostrzega

Noc lutowa księżycowa
Wczorajszej nocy nie spałem
Wielki księżyc wisiał nad Wikaną
I z groźną miną
Zaglądał w moje okno

Jeszcze mnie popamiętasz
Kanalio
Wrzeszczał 

Bałem się serce
Biło we mnie
120 razy na minutę
Zdrętwiały mi ręce

Nie mogłem utrzymać książki
I telefonu
Wypadł mi z dłoni
I rozpadł się na kawałki
Gdy chciałem zadzwonić
Do Krysi
Po pomoc

Lublin, 20. 02. 2019

Wiosna 
Jest sobota 23 marca 2019 roku
Od świtu stoję
W kuchennym oknie
Fotografuję ciszę

Wpatruję się w błękitne niebo
Wypatruję anioła
Widziano go wczoraj przed zmrokiem
Nad blokami Botanika

Stado gołębi ucieka przed jastrzębiem
Sikorki zamilkły w winorośli
Wróble zapadły w śmietniku

Ponad Ogrodem botanicznym i Wikaną
Krążą trzy bociany
Gdybym ujrzał je 60 lat temu
Przynajmniej wiedziałbym
Że zdam do następnej klasy
Ale jak ten fakt zinterpretować dzisiaj
Nie wiem
Że doczekam jesieni
Że przede mną jeszcze trzy zimy

Gwiżdże czajnik
Żona parzy kawę
W radiu Vivaldi
Po nim Niemen
Następnie Wonderful life
W wykonaniu Colina Vearncombe’a

Wiedziałem kochana że i nas dopadnie
Wspaniałe życie
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Stanisław Baj urodził się w 1953 roku w Do-
łhobrodach na Podlasiu, miejscowości usytuowanej nad 
Bugiem, między Włodawą a Sławatyczami . Tutaj spędził 
dzieciństwo, ukończył szkołę podstawową . Na lata 1968–
1972 przypadła jego nauka w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zamościu . Kolejne lata 1972–1978 zna-
czą studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie . Po-
czątkowo myślał o rzeźbie, ostatecznie jednak dedykował 
się malarstwu, które doskonalił pod kierunkiem profeso-
rów: Michała Byliny, Jacka Sienickiego i Ludwika Maciąga . 
Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof . L . Ma-
ciąga, który poszerzył aneksem z grafiki przygotowanym 
pod kierunkiem prof . Haliny Chrostowskiej . W 1982 pod-
jął pracę asystenta prof . Ludwika Maciąga – swego wielo-
letniego mentora i przyjaciela . Data ta wyznacza począt-
ki jego pracy dydaktycznej w macierzystej uczelni, gdzie 
pokonywał poszczególne szczeble kariery akademickiej . 
Obecnie jako profesor zwyczajny prowadzi pracownię dy-
plomującą na Wydziale Malarstwa . W latach 2006–2013 
sprawował funkcję prorektora do spraw studenckich . Kie-
rując seminarium z rysunku i malarstwa, związany był 
również z Europejską Akademią Sztuk w Warszawie . 

Życie i pracę artystyczną dzieli między Warszawę i Do-
łhobrody . W rodzinnym siedlisku stworzył nowoczesną 
pracownię z drewna i szkła, która na zewnątrz zachowu-
je konstrukcję dawnej stodoły . To miejsce nie tylko za-
skakuje wyjątkowością rozwiązania, ale łączy i odzwier-
ciedla ambiwalentną naturę artysty – z jednej strony 
przywiązanego do swych korzeni, z drugiej świadomego 

swej pozycji i talentu, szeroko widzącego obywatela świa-
ta . Przestrzeń ta, dając mu wytchnienie, łagodząc stre-
sy, przyjęła również rolę panoramy dla jego malarskiego 
emploi – zarówno w dziedzinie portretu jak i nadbużań-
skich pejzaży . W obu gatunkach sztuki malarskiej osiągnął 
najwyższy kunszt; przyjmując kostium kontynuatora od-
wiecznej tradycji, potrafił nadać swemu dziełu w pełni no-
watorską formę i blask . 

Ma na swym koncie ponad 90 wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą, m .in . w Niemczech, Grecji, Rosji, 
Rumunii, Danii, Kanadzie . Uczestniczył w ponad stu po-
kazach zbiorowych . Obok znaczących – o ugruntowanej 
pozycji – przestrzeni muzealnych i galeryjnych, chętnie 
prezentuje swe prace na obrzeżach głównych traktów ro-
dzimej kultury . 

W ramach ostatniej, niezwykle doniosłej w dotychcza-
sowym kalendarium twórcy wystawie „Obojętnie, gdzie 
to jest na świecie” w Muzeum Etnograficznym w Krako-
wie (lipiec–październik 2018), pokazano nie tylko wy-
bór – o rysie retrospekcji – jego dokonań, ale starano się 
ujawnić katechizm wiary artystycznej autora . Przytacza-
jąc szereg jego myśli, tło zdarzeń, przedstawiono książki, 
przedmioty, którym artysta przypisuje rolę relikwii swe-
go bytowania . 

W roku 2018 po raz trzeci w Muzeum Ziemi Chełm-
skiej zaprezentowano dzieła artysty . Tą kolejną wystawą 
Muzeum zamierzało uhonorować twórcę, którego talent 
– jak napisano w programie – narodził się tuż obok nas, 
niejako w sąsiedztwie . (ZW)

Stanisław Baj – malarz Bugu
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Po dziesięciu latach Muzeum Ziemi Chełmskiej po-
wraca do twórczości Stanisława Baja – artysty, któ-
ry w dziejach sztuki najnowszej zapisał się jako nie-
zrównany portrecista oraz autor pejzaży osadzonych 
w kresowym krajobrazie rzeki Bug . W chełmskiej ga-
lerii dorobek malarza w dziedzinie portretu był pre-
zentowany dwukrotnie: w 2007 roku pokaz obejmował 
typy chłopskie – najbliższych kuzynów i sąsiadów z ro-
dzinnej wsi Dołhobrody, o imionach znaczonych grada-
cją emocji i zażyłości („Stacho”, „Stach”, „Stasio”, „Sta-
siek ze szklanką”, „Wujek Franek”, „Mój sąsiad Adam”, 
„Sąsiad Jan Łuszczak”); następny rok przyniósł wysta-
wę dedykowaną – zarówno w rysunku, jak i malarstwie 
– matce artysty . W obu przypadkach rozwinięta i skom-
ponowana z wielu utworów opowieść o ludzkim losie, 
z każdym kolejnym płótnem eksponowała upływ czasu, 
smutek przemijania, rezygnację, ale też oswajanie my-
śli o nieuchronności odejścia i kresie życia . Szczególnie 
cykl „Matka” przyjął rys ilustracji do przestrogi memen-
to mori . Całość, postrzegana jako rozpisana na obrazy 
epopeja człowieczej doli, przywodzi na pamięć rodzimą 

tradycję romantyczną, z jej wybitnym przedstawicielem 
Piotrem Michałowskim . Sam autor przyznaje się do fa-
scynacji XIX-wiecznym prądem ideowym, jego swobo-
dą, szkicowością i dynamiką kompozycji, zróżnicowa-
niem kolorystycznym oraz żywością faktur . Dochodzi do 
tego gloryfikacja i uwielbienie natury poszerzone o pier-
wiastek uczuciowości i zamiłowanie do budowania na-
stroju . Jeśli charakterystykę nurtu uzupełnimy o cechu-
jący go indywidualizm, wzrost poczucia narodowego, 
propagowanie rodzimości, to uzyskamy gotowy przepis 
na ujawnienie źródła wiary towarzyszącej dokonaniom 
twórcy pokazu od kilku dekad .

Stanisław Baj od lat osiemdziesiątych minionego stu-
lecia maluje portrety i widoki rzeki Bug . Ten drugi wątek 
tematyczny ostatnio przeważa i zajmuje pozycję uprzy-
wilejowaną . Obrazy ewoluują – z bliskiej realizmowi in-
terpretacji zmierzają w kierunku wizerunków usytuowa-
nych na granicy abstrakcji . Rzeka, towarzysząca artyście 
od dzieciństwa, staje się polem wnikliwej obserwacji, me-
dytacji, duchowej więzi, gdzie bogactwo barw, ich tempe-
ratura, wyrazistość lub rozmycie konturów są pochodną 

Rzeka Bug – ruchoma 
droga życia

Jagoda 
Barczyńska

Stanisław Baj 
w swej pracowni
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pór dnia, roku, stopnia nasycenia powietrza wilgocią, 
oparami mgły, zmienności światła wschodów i zachodów 
słońca, poświaty księżyca miękko układającej się po tafli 
wody . Pełna mistyka łącząca intuicję i objawienie przej-
muje rolę reżysera tych nastrojowych opracowań płynącej 
drogi . Woda – materia prima wszelkiego życia, jednocze-
śnie uosobienie chaosu, zmienności i niestałości, niekie-
dy groźna, wzbierająca i przynosząca w swych otmętach 
śmierć, na płótnach malarza ujawnia nie tylko zróżnico-
waną paletę kolorów, ale zdaje się przemawiać dźwiękiem 
– bulgotaniem, bełkotem, hukiem, wyciszonym szmerem . 
Roślinność porastająca brzegi rzeki, odbija się w niej do 
góry nogami, tworząc przepastne cienie przenikające jej 
toń . Pytany o powody, dla których maluje wciąż to samo 
miejsce usytuowane w pobliżu rodzinnego siedliska, Baj 
przekonuje o potrzebie i „tęsknocie do czystości własnej 
interpretacji, własnego odbioru przyrody” . 

I jeszcze dodaje: „Rzeka Bug od dzieciństwa jest we 
mnie, wróciłem do niej dwadzieścia lat temu i maluję ją 
do dziś . Staram się dociec jej istoty . Rzeka jest płynącą cie-
czą, która niczym ruchome lustro odbija fizyczne zjawi-
ska, ale również ma w sobie niezwykły ładunek ponad-
czasowej duchowości – to mnie najbardziej intryguje” . 
W innym miejscu, starając się przedłożyć sedno swych 
malarskich dociekań, dopowiada: „Najbardziej istotne jest 
jednak, by w zamalowanym płótnie znaleźć iluzję czy wra-
żenie ruchu wody . Znaleźć wizualny ekwiwalent tego, co 
jest istotą rzeki . Tylko nigdy nie wiem do końca, co jest 
jej istotą, cały czas się zastanawiam i szukam . […] Idzie 
mi o to, aby oddać fizyczność tego, co gdzieś tam jest, jak 
również o przeniesienie tej fizyczności na obraz” . Podsu-
mowując swą wypowiedź, podkreślił: „To jest taki ekspre-
syjny, choć uproszczony obraz tego, co maluję . To jest zu-
pełnie inny świat, który należy do życia obrazu” . 

Artysta rękę ma pewną – odważnymi, wręcz brawuro-
wo wyprowadzonymi pociągnięciami pędzla nanosi far-
bę na płótno . Decyzję podejmuje szybko i trafnie, co jest 
wypadkową niezwykłego talentu, żywej wyobraźni, pra-
cowitości i liczonego w kilku dziesiątkach lat doświadcze-
nia . Sztuka oparta na głęboko impresyjnym doznawaniu 
chwili wymaga niezwłocznego działania, intuicji, momen-
talnego sposobu uchwycenia prawdy, ale też szeroko poj-
mowanej sprawności, w tym również fizycznej . Baj dobrze 
się czuje w każdym formacie płócien, poczynając od ka-
meralnych utworów (24 x 33 cm), na monumentalnych 
opracowaniach (200 x 450 cm) kończąc .

W ostatnich latach z upodobaniem maluje nokturny 
– pejzaże wodne na granicy dnia i nocy . Ten zespół prac 
tytułuje „Czarna rzeka” . Wszechogarniający mrok powo-
duje, że nawet bieg rzeki przestaje być oczywisty . Jedy-
nie światło przyciąga nasz wzrok i przyjmuje rolę głów-
nego bohatera założeń, podobnie jak ekran w ciemności 

kina koncentruje na sobie uwagę . Każdy utwór ma swo-
ją puentę, ostatni akord, który pada w końcowym mo-
mencie największego skupienia . Malarz podsumowuje 
swe dzieło horyzontalną kreską; nanosi ją gestem zama-
szystym, dobitnym, intuicyjnie wybierając najwłaściwsze 
dla niej położenie . Ten poziomy znak wyróżnia dzieło ar-
tysty, działa jak sygnatura, złota proporcja i główny kom-
ponent założenia . 

Sztuka Baja ma wymiar kontemplacyjny o przymiotach 
uniwersalnych, reprezentuje obrazem koncepcję zmiany 
Heraklita z Efezu (panta rhei – wszystko płynie) . Na nie-
których płótnach artysty zmierzających coraz częściej 
w stronę abstrakcji, jakby z obawy o utratę swojej tożsa-
mości pojawiają się nieśmiało gałązki roślin, dzbanuszki 
kwiatów, sitowie . 

Paul Cezanne w jednym z listów z 1904 roku adreso-
wanych do Emila Bernard pisał: „Literat wypowiada się za 
pomocą abstrakcji, gdy tymczasem malarz konkretyzuje 
swoje doznania i postrzeżenia za pomocą rysunku i bar-
wy . Nie można być zbyt skrupulatnym ani zbyt szczerym, 
ani zbyt uległym wobec natury” . W kolejnej koresponden-
cji datowanej na ten sam rok – zapewniał: „Tylko w kon-
takcie z naturą realizuje się postęp i wykształca się oko . 
Koncentruje się ono w miarę patrzenia i pracy” .

Niech te słowa wielkiego mistrza posłużą za komentarz 
do tej prezentacji…

Jagoda Barczyńska

Portret Matki
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„Dla umiejącego patrzeć na przyrodę, strony na-
sze nad-bużne, tem więcej będą mieć powabu, że same 
z siebie posiadają położenia wdzięczne; pełne właściwego 
im, może tęskno-smutnego, ale miłego uroku; widok tych 
chat starych, skleconych niedbale, tych licznych krzyżów 
po siołach i rozdrożach, cerkiewek unickich ocienionych 
lipami, stanowić będą dlań pejzażyki miłe swą prostotą . 
A im bliżej Buga, tem więcej strony te nabierają rozma-
itości, już to że wzgórki są liczniejsze, a przy korycie Buga 
łęgi obszerne, gdzie wzrok może daleko i swobodnie po-
bujać, już to z przyczyny licznych jezior i rzeczułek, któ-
re do niego wpadają .

W głębokiem a urwistem zwykle korycie płynie Bug ci-
cho a szparko, fantastycznie wyginając swe łożysko; to się 
kryje w lasku wierzb i drżącej osiki, to swobodnie wysu-
wa się na łęgi obszerne, zasiane stogami i brogami wonne-
go siana; to znów szumi: na starym, zczerniałym, kleko-
czącym młynie i w zwężonem przez groble korycie pieni 
się, niecierpliwi, a płynie dalej i dalej . . . I zdaje się, że mu 
tak pilno, że powinien by najprostszą wybrać drogę, to on 
kapryśnie zwraca się w przeciwną zupełnie stronę, okrąża 
kępę łoziny lub piasku i znów dalej swe koryto prostuje”1 
– tym, znamionującym niepoślednią wrażliwość, passu-
sem rozpoczyna się jeden z utworów zapomnianego pi-
sarza i rysownika Leona Kunickiego2, związanego z Pole-
siem i Warszawą . 

Urodzony się w 1828 roku w Siedliszczu na Podlasiu, 
w ubogiej rodzinie, po edukacji na poziomie gimnazjal-
nym pracował w Banku Polskim w Warszawie, by powró-
cić po jakimś czasie do rodzinnego majątku i poświęcić się 
twórczości pisarskiej i ilustratorskiej . Nie ukończył upra-
gnionych studiów artystycznych z przyczyn finansowych, 
jednak już jako urzędnik zajął się ilustracją czasopiśmien-
niczą oraz karykaturą . Odkąd zaś w 1848 roku Kazimierz 
Wójcicki umożliwił mu debiut literacki, Leon Kunic-
ki nawiązał współpracę z „Tygodnikiem Ilustrowanym” 
i publikował też osobne prace, m .in . w drukarni war-
szawskiej „Gazety Codziennej” (powieść Iwanko, 1860) 

1 L. Kunicki, Iwanko. Powieść, Warszawa 1860, s. 6.
2 Jego imię nosi jedna ze szkół na Lubelszczyźnie i ulica w Chełmie.

i w lubelskim wydawnictwie założonym przez Michała 
Arcta (jeszcze w 1836 roku), gdzie ukazały się jego Szki-
ce humorystyczne, rysunkowe i literackie (1868) i Wędrów-
ki stryjaszka (1869) . Zmarł 8 I 1873 roku w Warszawie .3

Wśród pierwszych utworów wymienić trzeba jego Kra-
jowe obrazki i zarysy (1852) – ponieważ przy obrazkach, 
jako formach przydatnych dla realizacji zamysłu moraliza-
torskiego i zarazem odsyłających do rysowniczych uzdol-
nień autora, Leon Kunicki pozostanie . Kolejne mianowi-
cie części tomu Nad-bużne również nazwał „obrazkami”, 
a poszczególne rozdziały Iwanka także można jako „ob-
razki” zaklasyfikować . Obrazek bowiem jako utwór ce-
chuje przewaga elementów niefabularnych i opisowych, 
związki z malarstwem rodzajowym i wynik ła stąd statycz-
ność . Po obrazek sięgano naonczas chętnie (Konopnicka, 
Dygasiński, Orzeszkowa, Prus), a oto przykład obrazka 
pióra Leona Kunickiego; obrazek nie tylko oddający le-
niwe życie, niejako poza czasem, w tradycyjnych struktu-
rach społecznych: 

„Wewnętrzna fizjonomia tej wioski nie różniła się od 
wielu innych tamtostronnych; chaty czarne, pochylone, 
popodpierane, pokryte czarną od starości słomą, z ko-
minami po większej części drewnianemi, sklecone nie-
dbale, pooddzielane od siebie ogródkami warzywnemi 
i chruścianemi płotami, sznurkiem po jednej ciągnęły się 
stronie, na przeciw nich stodółki podobne, z powystrzy-
ganemi na dachach krzyżami, ze skrzypiącymi wrotami 
i bocianiemi gniazdami, składały drugą tej wioski połowę .

Co do życia, ruchu tego sioła, to […] objawiało się gdy 
czas roboczy, wesołemi krzykami i pląsami dzieci w pół 
nagich, […] śpiewem monotonnym i tęsknym, baby lub 
mołodycy mielącej w żarnach w sionce swej chaty, odgło-
sem gęsi i kaczek idących lub powracających z wody, gdzie 
się pluskały . Gdzieniegdzie owca czarna zbłąkana lub za-
pomniana przez pastuszka, szukała pożywienia w gęstym 
chwaście łopianu, bodiaków i rumianku, co bujnie rosły 
po podpłotami, gdzie niegdzie leniwe nierogate stworze-
nie rozciągało się w kałuży po świeżym deszczu, przed 

3 Informacje biograficzne podaję za opracowaniem Haliny Gacowej, za-
wartym w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, pod red. Juliana 
Krzyżanowskiego, Czesława Hernasa i in., Warszawa 1984, t. I, s. 538–539. 

Zapomniany piewca 
Pobuża, rysownik 
i moralista – Leon Kunicki 
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chatą, zaszczekał przy progu leżący stróż chaty mruczek 
lub wilczek jaki, wreszcie pianie kogutów ta najcharakte-
rystyczniejsza wiejska melodja i kury przebiegające drogę 
szukające ziarna, uzupełniały ruch, harmonię tej wioski”4 . 

Obrazki Kunickiego prezentują Polesie w perspekty-
wie poetyckiej, akcentując malownicze elementy pejzażu 
(szczególnie Bug, z jego zakolami, ptactwem, zdziczały-
mi meandrami), ale też w znacznym stopniu przypomi-
nają dokument . Drobiazgowe wręcz jest wyliczanie ga-
tunków roślinności i fauny; precyzja w opisie architektury 
(cerkiewka: „drewniana z dzwonkiem szpiczasta kopuła, 
a dach słomą kryty ale cały zielonym mchem grubo był 
porosły i ściany drewniane od starości poczerniałe, znacz-
nie już popaczone”; chata „o krokwiach i opołach […] 
przez czas spróchniałych; o dachu czarnym, łatanym sło-
mą, złączona tylną ścianą z chlewkiem i stajenką”) . Także 
opis strojów ludowych i swoistości charakteru mieszkań-
ców – wszystko to wiąże się z malarsko-werystyczną tra-
dycją tego typu utworu . Zamiłowanie do detalu stanowi 
mocną stronę tych tekstów, zachowujących do dziś urok 
we fragmentach poświęconych przyrodzie i życiu codzien-
nemu wsi poleskiej . 

Natomiast druga cecha charakterystyczna obrazka, 
czyli szczątkowość fabuły, mały udział elementów zda-
rzeniowych, nikła dynamika powoduje zniechęcenie 
współczesnego czytelnika . Odstręczać może odbiorcę wy-
chowanego na filmach akcji to także, że Leon Kunicki za 
jeden z podstawowych celów twórczości przyjął morali-
stykę . Ganił przy użyciu ciętego dowcipu interesowność, 
pustotę, chciwość i powierzchowność zarówno szlachty, 
jak i chłopstwa . Za najważniejsze wartości uznawał uczci-
wość, skromność, prostotę i życzliwość . Niezależnie więc 
od tego, czy analizował kręgi ziemiańskie czy włościań-
skie, polskie czy ruskie, zresztą w jego obrazkach lud-
ność „rusińska” traktowana jest z tej samej perspektywy 
co mówiąca po polsku, obiektem bezlitosnej kpiny pisa-
rza są – od dawna wszak wytykane społeczeństwu – py-
cha, sobkostwo, nieodpowiedzialność czy brak szacunku 
dla rodziców i sąsiadów . Trzeba przyznać, że dydaktyczny 
ton bywa natrętny, a przesłania niektórych utworów naiw-
ne i wręcz propagujące anachroniczny styl życia .

Pieniądze są kluczowym czynnikiem w światku opi-
sywanym przez Kunickiego: i tak ojca Karola Mełskiego, 
głównego bohatera Feniksa okolicy tytułowano posłem, 
„[…] chociaż nikomu nie było wiadomo na jakich i kie-
dy sejmach posłował” . Miał za to znaczne włości . Z tego 
samego powodu „[ś]wieżo z zagranicy przybyły, młody 
[…] dziedzic kilku pięknych folwarków […] był celem po-
wszechnej ciekawości”, a – podkreśla ironicznie narrator 

4 Maryśka. Obrazek znad Buga, [w:] Nad-bużne. Obrazy i powiastki przez Le-
ona Kunickiego, Warszawa, Nakł. Aleksandra Nowoleckiego Księgarza 1857, 
t. 3, s. 125–126.

– że „posiadał dość rozległą i czystą majętność, musiał to 
być młodzieniec bardzo a bardzo przyzwoity”5 . Sąsiedzi 
(„ojcowie i mamunie”), licząc na ożenek z którąś z panien, 
przygotowują bale, kawalerowie zaś w czym mogą naśla-
dują tytułowego „feniksa” . 

Ulubioną techniką Leona Kunickiego, co typowe w pi-
śmiennictwie dydaktycznym, jest kontrast, zestawienie 
przeciwstawnych sobie pod względem poglądów, zasob-
ności, wyglądu, wieku etc . postaci . W Feniksie okolicy ob-
noszenie się z bogactwem, kiepski gust i mocno przywię-
dłą urodę dam ze „sfery” podczas balu („gdzieniegdzie 
[ . . .] wystrzelił beret z piórem, zabłysnął ogromny, a późny 
już gors i klockowate, obnażone a bransoletami okowane 
ręce”) zderzono z wyglądem „cór wiejskich” o „twarzach 
rumianych, hożych, kibiciach okrągłych i pełnych, stro-
jach skromnych lecz gustownych” . Analogicznie, z pierw-
szym obrazkiem z życia hulaszczej szlachty zderzone zo-
staje skromne, acz godziwe egzystowanie mieszkańców 
dworku Bławatków, szlachty ubogiej, nie wolnej od wad, 
lecz pracowitej i zacnej . Ich „[d]ach poczerniały z gontów, 
grubym aksamitnym mchem porosły, miał na sobie mnó-
stwo patyków, liści i suchych gałęzi, które nań wiatry z po-
blizkich grusz starych naniosły” i świadczył o niedostatku 
funduszy na renowację, podobnie jak „spróchniałe drzwi 
niegdyś szklanne na ogród, teraz deskami w miejsce szyb 
osłonione” albo „[k]awałki opadłego cynku bielały zwy-
kle obficie wśród pokrzyw i bodjaków” . Ale prosto urzą-
dzone pomieszczenia, ze starym zegarem czy fortepianem 
dowodziły długiej tradycji rodu . 

Przy tym, zgodnie z prawidłami sztuki pisarskiej, wiele 
opisów posiada wymiar alegoryczny i metaforyczny . Po-
padające w ruinę, mimo pewnych starań właścicieli, do-
mostwo Bławatków oddaje stan materialny większej części 
ówczesnej szlachty . Wtedy wszak, po represjach ze strony 
zaborców (konfiskaty majątków) z jednej strony, i rewo-
lucji przemysłowej, której skutki docierały już na ziemie 
polskie – z drugiej – zanikać zaczyna klasa ziemiańska 
i wykształca się powoli grupa społeczna, która nazwana 
zostanie inteligencją: „swego rodzaju produkt rozkładu 
warstwy szlacheckiej”6 . 

Zdolność Leona Kunickiego do oddania poprzez szcze-
gół charakteru całości szła w parze z umiejętnością typiza-
cji i równocześnie z talentem satyrycznym . Bohaterowie 
jego obrazków przedstawiani są z jednej strony jako wła-
śnie typy, bez cech odróżniających ich od postaci o analo-
gicznym pochodzeniu, statusie czy wieku; z drugiej strony 
– zmysł humorystyczny autora sprawia, iż nie są papie-
rowe, wzbudzają odczucia często mieszane . Odmalowany 

5 Ibidem, Feniks okolicy, [w:] Nad-bużne, t. 3, s. 10, 8.
6 Aleksander Hertz, Inteligencja wobec mas, [w:] Adam Skwarczyński (red.), 
Pod znakiem odpowiedzialności i pracy. Dziesięć wieczorów, Warszawa 1933, 
s. 17.
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z sympatią Seweryn Bławatko, „człowiek poczciwy, cichy, 
zgodny z żoną w pożyciu, starej daty gospodarz, skromny 
w ubiorze, nie wystawny w prowadzeniu domu, grzecz-
ny, przyjacielski”, całe życie związany ze swym mająt-
kiem, jeden z pozytywnych bohaterów – jest też wsze-
lako „niewielkiego rozumu”, z „tych, którzy prochu nie 
wynajdą” . Tożsama strategia widoczna jest w opisie Teofi-
li – siostry pani Sewerynowej, pracowitej, zdrowej, rześ-
kiej . . . ale dla uniknięcia banalnych podziałów: u panny 
Teofili, mimo „zdrowej cery”, dostrzega narrator szyję „su-
chą, i pomarszczoną” i „zębów na przodzie brak kilku” . Ta-
cia – opiekunka Maryśki7 – choć „stara, zeschła, z twarzą 
zczerniałą, nosem zadartym, ustami wydatnemi, oczami 
czarnemi nieco zezowatemi i przenikliwemi a krwią za-
szłemi, ( . . .) odrażające zrazu wzbudzała uczucie, z głową 
w płachtę brudną owiniętą, ( . . .) w podartej kasztanowa-
tej i zblakłej sukmanie”, kulawa – jest wcieleniem zdrowe-
go rozsądku, wytrwałości i cierpliwości . Obserwuje życie, 
odnajduje również w końcu Maryśkę . 

Znamienną dla moralistyki metodą jest odwoływa-
nie się do fizjognomiki, utrwalonej w starożytności nauki 
o zależnościach między wyglądem zewnętrznym człowie-
ka a jego osobowością . Powierzchowność – miła, przecięt-
na lub odstręczająca – zapowiadała charakter jednostki 
i jej dalsze losy, przy czym dodatkowym elementem była 
u Kunickiego zasada „złotego środka” . Pan Bławatko za-
tem, jak średnich umysłowo był lotów, wzrost miał rów-
nież średni, łysinę, siwe wąsy, „bure oczy” i głośny śmiech, 
co świadczyło o prostocie, gościnności i szczerości . Jego 
żona z kolei przypomina inne szlachcianki z tendencyj-
nej powieści (pani Korczyńska w Nad Niemnem): acz ci-
cha, to chorowita (hipochondryczka), cierpiąca, niezdat-
na do zajmowania się domem, więc wyręczają ją: siostra 
i dorastające córki . 

Rzec można, iż ideałem pisarza jest mężczyzna przecięt-
nej urody, w każdym wieku, byleby poczciwy – bo „poć-
ciwość” od czasu renesansu apoteozowana jest w polskim 
piśmiennictwie – pobożny, skromny, lojalny i pracowity . 
Ideałem jest też młody chłop, taki jak Iwanko z Maryśki 
albo powieści o tym samym tytule . O „ogorzałej”, świad-
czącej o pracy na roli, twarzy, ale z rysem „szlachetno-
ści”, o oczach myślących, „przenikliwych i czole wysokim”, 
z czymś w „całej postaci, […] co przemawiało o zdrowym 
jego chłopskim rozsądku i o większej sprytności”, dokład-
ny, zgrabny, sprawny, uzdolniony (np . snycersko), wesoły 
podczas zabawy i . . . nieśmiały wobec dziewcząt . 

Antybohater to sfrancuziały szlachetka, który wypie-
ra się języka, pochodzenia i przejmuje najgorsze, wielko-
miejskie, głównie paryskie wzorce postępowania . Warto 
przypomnieć przecież, że w tym, co Jerzy Jedlicki nazwał 

7 Obrazek z trzeciego tomu zbioru Nad-bużne.

niegdyś „procesem przeciwko miastu”, Paryż pełnił rolę 
nowego Babilonu, siedliska zepsucia i wszeteczeństwa . Już 
samo miasto jako miasto wpisuje się w manichejską wi-
zję rzeczywistości jako miejsce nagłych awansów, zawrot-
nych karier, kumulacji bogactwa, ale również gwałtow-
nego zdeklasowania i upadku moralnego, szczególnie zaś 
miasto zsekularyzowane . Implikuje ono zaburzenia do-
tychczasowego ładu, zanik tradycyjnych więzi, nowe for-
my życia, podatność na „wywrotowe”, awangardowe idee . 
Szczególnie krytykowany przez kręgi tradycjonalistyczne 
był element kariery, niekoniecznie uczciwej, nastawionej 
na uzyskanie osobistych korzyści . 

Ważny jest też topos pychy, gubiącej współczesnych 
budowniczych wieży Babel, bo i Karol – „feniks okolicy” 
„zniknie” z braku pokory; nie dbając o źródła przycho-
dów, zajęty rozrywką, roztrwoni wszystko w hazardowych 
grach . Podobny los spotka bohaterów nadmiernie wyno-
szących się ponad swych ziomków Bondaruków-Bondar-
skich, którzy przekonani o własnej wielkości, talencie do 
powiększania majątku i o znaczących koligacjach, porzu-
cą wieś, zmienią nazwisko na szlachecko brzmiące i na-
wet wyprą się znajomości z niegdysiejszym kumem, lecz 
po kilku latach wrócą do „swoich” jako nędzarze .8 Nato-
miast krajobrazy wiejskie funkcjonują właściwie od epo-
ki renesansu, zwłaszcza zaś Oświecenia i Romantyzmu 
jako przeciwwaga zgubnych dla człowieka miast, metro-
polii niejednokrotnie traktowanych w XIX wieku jako po-
żerające jednostkę Moloch . Miasto, zwłaszcza zachodnie, 
musi przeto zmieniać na niekorzyść mentalność ludzką . 
Dlatego bohater Feniksa okolicy, Karol Mełski, nie bez 
uszczypliwości, zaprezentowany zostaje jako „młodzian 
lat dwudziestu kilku, twarzy delikatnej, bladawej, pańskiej, 
pozbawionej wszelkiego wyrazu, oczu niebieskich, dużych 
lecz zamglonych i bez życia, z wąsikami blond starannie 
podwiniętemi i takąż bródką, z krótko obciętemi włosami . 
Szczupły i wcięty ubierał się starannie i z elegancyą, […] 
nóżki jego małe i zgrabne, jeżeli nie były nadziane w świe-
cące i lakierowane buciki, to się nurzały w misternie ha-
ftowane pantofelki, […] a w twarzy, w oczach, na czole, na 
próżno byś szukał jakiej myśli, oprócz rozlanego wyrazu 
przesytu i znudzenia” . 

Przyczyną tej degeneracji było zarówno sieroctwo, jak 
błędne mniemanie ojca (który zmarł, gdy syn miał zale-
dwie szesnaście lat), iż sukces zagwarantuje potomkowi 
„światowa” edukacja, otrzymana od guwernerów z Anglii, 
Francji i Niemiec, „awanturników”, którzy w istocie dziec-
ku „wszczepi[li] w duszę i serce złe zasady”, tak że „[w] 
młodym wieku Karol już był dojrzałym, dojrzałym umy-
słem i wiadomościami świata, jego brudów i intryg, był 
synem bez przywiązania do ojca”, naiwność i niewinność 
8 L. Kunicki, Państwo Bondarscy, [w:] Książeczki obrazkowe z życia ludu wie-
jskiego. Książeczka Trzecia…, Kraków 1869 (Nakł. Wyd. „Czytelni Ludowej”).



5 4  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

stracił całkowicie podczas zagranicznych eskapad i poby-
tu właśnie w Paryżu . Odtąd już „[ż]adna z myśli głęb-
szych nie zajmowała jego umysłu, żadne z uczuć wyższych 
szlachetnych, nie zagościło w jego sercu; oddany zupeł-
nie światu, pnąc się do wyższych koteryi” . („Bliźniaczym 
bratem” Karola jest „synek tegoczesny” ze Szkiców hu-
morystycznych, literackich i rysunkowych, przyprawiający 
rodziców o ból głowy np . wycinaniem stuletnich drzew 
w majątku, i o kłopoty finansowe) .

Rolę „demonów” pełnią zaś w wypadku Karola wciąż 
mu towarzyszący, o fizjonomii ilustrującej ich przekona-
nia życiowe: „Mosieur Michard, Francuz wysoki, śred-
niego wieku, suchy, śniady, z wąsami i bródką koźlą, [ . . .] 
którego zasadą było, że tam ojczyzna, gdzie dobrze jeść 
dają”, oraz „pan [nomen omen] Hulankowski opasły, lat 
40 kilka mężczyzna z obwisłemi i rumiannemi policzka-
mi i łysą głową, w stroju niedbałym, w tabaczkowym sur-
ducie wytartym i zatłuszczonym” . Oni to doprowadzają 
pośrednio Karola do ruiny (nałóg karciany) . Karty, nota-
bene, to najczęstszy chyba problem męskich postaci, poza 
polowaniem na posażne panny (szkic Konkury papinka), 
wystarczy zerknąć do Szkiców humorystycznych, rysunko-
wych i literackich – co poniektóry bohater zapomina nie-
mal wspomnieć o żonie i małym dziecku, lecz wielekroć 
podaje przegrane w karty sumy i imiona towarzyszy . . .

Jednak, jak wspomniałam, zmysł satyryczny Kunickie-
go wydaje się momentami służyć przemycaniu czy raczej 
nachalnemu propagowaniu konserwatyzmu graniczące-
mu z anachronizmem: bez litości wytyka swoim posta-
ciom kobiecym jakiekolwiek chęci poprawienia natury 
(toaleta panien) czy zamiłowanie do zabawy (tańce) albo 
potrzebę poprawy swojego bytu (warunków material-
nych) . Głosi przekonanie, iż „wady ludzkie to jak chwa-
sty w roli, jeżeli człowiek nie stara się wyniszczyć je póki 
są małe i młodociane, to później rozrosną się, przygłuszą 
zboże, i już im gospodarz żadnym sposobem nie poradzi 
i plon zamiast w ziarnie, zbierze w podłym chwaścisku”, 

toteż wytyka najdrobniejsze słabości, wyolbrzymia ich 
skutki w przyszłości i – niczym w ludowych podaniach – 
karze dążenia do chociażby bardziej komfortowego nędzą, 
poniewierką, a w razie prawdziwej skruchy „córek” i „sy-
nów marnotrawnych” – nagrodą będzie możliwość przy-
jęcia do porzuconej społeczności . Bo „nigdy nie należy 
pysznić się, ani z bogactwa, a niż familii, […] a tylko pra-
ca, usilność i poczciwość, co przynoszą błogosławieństwo 
Boże i poszanowanie ludzkie”9 .

Wedle tego schematu rozwiną się przeto dzieje Maryś-
ki, której spodoba się dworskie życie, poślubi ekonoma za-
miast zakochanego w niej, pracowitego chłopca z wioski, 
i nie tylko będzie maltretowana przez męża-pijaka, który 
też wytknie jej chłopskie pochodzenie, ale jeszcze – jakby 
na znak dezaprobaty Boga – utraci dwuletnie dziecko . Do-
piero wówczas przeprosi ojca i przebłaga za winy . Na wieś 
powraca też po kilku latach w mieście Adolf, na którego 
czeka stary opiekun, rybak, by tutaj, na łonie przyrody, 
odnaleźć sens – i także w opowiadaniu Rybak z trzeciego 
tomu Nad-bużnego pojawia się niejako znak z zaświa-
tów, czekający wiernie przez lata sługa umiera dopiero po 
przywitaniu się z paniczem .

Misia (Michalina), 19-letnia panienka, ładna i zgrab-
na – przez rodziców uważana przez to za „mędrszą” – za 
swe (zrozumiałe w końcu u młodej, szukającej szczęścia 
dziewczyny) uczucie do „feniksa okolicy” i odtrącenie do-
tychczasowego konkurenta za karę zostaje zupełnie sama, 
i zmuszona w dodatku do oglądania szczęścia jej – poważ-
niejszej, stateczniejszej, bardziej gospodarnej, acz mniej 
urodziwej siostry, Krysi, która poślubiła adoratora . . . Misi 
właśnie . Narrator preferuje Krysię jako stereotypowo ko-
biecą, pasywną, wrażliwą („poczciwa […] więcej żyła 
uczuciem, bardziej pojmowała piękną stronę świata, […] 
ją więcej wzruszały proste widoki z okien olszyńskiego 
dworu, wieczór z harmoniją żab i derkaczy, na pobliskich 

9 Państwo Bondarscy, s. 3–4, 37–38.

Pejzaż nadbużański
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błotach, szura olch i drzew ogrodu, widok cichej miesięcz-
nej nocy! . . .”) . Kunicki wpisuje się tym samym w nurt za-
chowawczy literatury . W tym samym czasie wszak Orzesz-
kowa nawołuje do aktywności, stanowienia przez kobiety 
o swoim losie .

Symptomatyczne jest zresztą zestawienie dwóch stron 
„panninego” pokoju obu sióstr:

„Krysi łóżeczko po lewej stronie od drzwi stojące, było 
skromnie i biało zasłane, nad niem wisiało kilka obraz-
ków świętych, między niemi jej patronki i palma z kwiet-
niej niedzieli; a na stoliczku przy niem stojącym, stało 
lustro w mahoniowych ramach, toaletka hebanowa i uło-
żone leżały grzebienie, szczotki, szpilki ( . . .), a wszystko sy-
metrycznie i w największym ułożone porządku .

Misi łóżeczko podobnie zasłane, odróżnia to się wszak-
że różowemi wstążeczkami któremi poduszki były ustro-
jone; nad łóżkiem wisiał tylko czarny, misternie wyrobio-
ny hebanowy krzyżyk, a na stoliczku oprócz podobnych 
co na pierwszym sprzętów, lecz w nieładzie porozstawia-
nych, mnóstwo flaszeczek, flakonów i innych ( . . .) gotowal-
nianych cacek widzieć było można” .

Idealizuje Leon Kunicki również proste, ubogie ży-
cie wiejskie, w którym zdaje się widzieć przede wszyst-
kim pobożność, poczciwość i marzycielstwo, przejawia-
jące się w „śpiewie monotonnym i tęsknym”, jak owe wsie 
„smutne”, który towarzyszy gospodarskim czynnościom 
i nabożeństwom . Dziewczęta z chłopskich rodzin nie mają 
– powiada narrator Maryśki – tak białej i gładkiej skóry, 
jako iż od dzieciństwa pomagają w robotach w polu i obej-
ściu, lecz i tam zdarzają się diamenty, takie jak wyjątkowej 
krasy Maryśka (zepsuta później przez dworskie zwyczaje, 
i nieszczęśliwa): „wysmukła, zgrabna, twarz miała okrą-
głą, zdrową, którą rumieniec pomimo ogorzelizny krasił, 
oczy czarne, żywe i wymowne, usta małe i świeże”, w chu-
stce i koszuli „zawsze jak śnieg białej”, jaskrawych pacior-
kach, czarnowłosa, a przy tym rześka i wesoła . 

I jeszcze jeden motyw zasługuje na uwagę w twórczo-
ści Kunickiego, aczkolwiek nie plasuje on pisarza w kręgu 
oryginalnych twórców: mianowicie swoisty paternalizm, 
przekonanie, iż szlachta i chłopi należą do warstw osob-
nych, wszelkie próby melanżu kończą się źle, natomiast 
obydwie grupy społeczne winny pozostawać w życzliwych 
stosunkach . Znamienny jest w tym kontekście obraz doży-
nek świętowanych wspólnie przez dziedzica, jego rodzinę 
i służbę oraz mieszkańców podległych mu wiosek, z wrę-
czaniem wieńców panu i z obrzędowym śpiewem, skwa-
pliwie zanotowanym w Maryśce:

Nasz jegomość dozorca,
Wyżął żytko za słońca,
A my się tak zwijali,
Póki żytko wyżęli,

Snopczeńki zwozili,
W kopczyki złożyli
Jak na niebie zoroczok,
Tak na polu kopoczok...
[ . . .]
Chodyt jegomość po sieniach
Nosyt ruczki w kieszeniach
Talarami szafuje
Za wianeczek gotuje.
[...] 
Zabij panie indyka 
Żeby była muzyka
Nam muzyka nie miła
Bo nas żnywa utomiła

Mimo pewnych słabości w  konstrukcji bohaterów, 
mimo powtórzeń, niekiedy dłużyzn, mimo natrętnej miej-
scami moralistyki i nader tradycjonalistycznego podejścia 
do stosunków społecznych oraz wartości, warto pamię-
tać o pracach Leona Kunickiego (częściowo – co ważne 
– dostępnych w Polskiej Bibliotece Internetowej), a przy-
najmniej o fragmentach opiewających urok dzikiego, za-
rośniętego Bugu i tych z pietyzmem oddających życie wsi 
poleskiej w drugiej połowie XIX wieku, bo podobnych za-
pisów nie ma zbyt wiele . Wschodni pejzaż jest apoteozo-
wany, ze świadomością, iż dostrzeżenie jego wyjątkowości 
i piękna jest kwestią osobniczą – by zacytować, inspiro-
wany poezją romantyczną i zapewne powieściami Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego, początek Wyjątku z kronicz-
ki mojej okolicy10:

„Położenie mojej Wólki, dla zwyczajnego i obojętne-
go oka nic szczególnego nie przedstawia . Wioseczka mała 
z kilkunastu chat złożona, pośród lasu, jezioro duże na oko 
sosnowym borem opasane, z brzegów trzciną porosłe, nad 
niem dworek mój o jednym kominie [ . . .] . Miejscowość ta 
dla niejednego może się nawet wydawać ustroniem zapa-
dłem, od świata oddzielonem, smutnem, dzikiem, lub co 
najmniej monotonnem; dla mnie jednakże, ma ona bar-
dzo wiele uroku i poezji .

A naprzód dla tego, że to gniazdo moje rodzinne i wła-
sność moja; po wtóre, że [ . . .] Patrząc na przyrodę, opro-
mieniam ją zawsze pyłkiem ideału [ . . .] .

A lubię [ . . .] studjować tę wielką księgę przyrody, któ-
rą Stwórca Wszechmocny, przed naszemi roztacza oczy-
ma, a w której dla chcących i umiejących czytać, każde 
drzewo, każda roślina i listek, każda najdrobniejsza musz-
ka o złoto-mieniących się skrzydełkach, cudem nam się 
wydadzą” .

Monika Bednarczuk

10 L. Kunicki, Wyjątek z kroniczki mojej okolicy. Z notat pana Marcina, Warsza-
wa 1872 (W Drukarni Józefa Sikorskiego).
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W 190 . rocznicę urodzin pisarza i grafika Leona 
Kunickiego pochodzącego z Siedliszcza nad Bugiem, 
Gmina Wola Uhruska wspólnie z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną im . Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz 
Zakładem Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie zorga-
nizowały w dniu 15 czerwca 2018 r . sesję kulturoznawczą 
poświęconą jego życiu i twórczości . 

Sesja odbywała się w ramach XI już sympozjum pol-
sko-ukraińskiego, jakie cyklicznie odbywają się w Woli 
Uhruskiej . Tym razem pracownicy naukowi UMCS, 
Uniwersytetu Łódzkiego, KUL-u oraz Uniwersyte-
tu im . Łesi Ukrainki w Łucku obradowali w dniach 
15 i 16 czerwca na temat onomastyki pogranicza 
polsko-wschodniosłowiańskiego . 

Sesję poświęconą Leonowi Kunickiemu rozpoczęto na 
cmentarzu parafialnym w Uhrusku od poświęcenia od-
restaurowanego przez Gminę Wola Uhruska rodzinnego 
grobowca Kunickich, w którym spoczywają prochy pisa-
rza . Poświęcenia dokonał ks . Wojciech Gawałko – pro-
boszcz parafii pw . św . Jana Chrzciciela w Uhrusku . Uczest-
nicy sesji złożyli kwiaty, okolicznościowe przemówienia 
wygłosili ks . Adam Krasuski – proboszcz parafii pw . Ze-
słania Ducha Świętego w Woli Uhruskiej w latach 2001–
2012 oraz prof . Feliks Czyżewski, Honorowy Obywatel 
Gminy Wola Uhruska .

Po uroczystościach przy grobie pisarza uczestnicy udali się 
do Gimnazjum im . Jana Pawła II w Woli Uhruskiej, gdzie od-
była się merytoryczna część sesji kulturoznawczej . Rozpoczął 
ją dr Grzegorz Figiel – zastępca dyrektora ds . merytorycz-
nych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im . H . Łopacińskie-
go w Lublinie, który otworzył wystawę oryginalnych wydań 
książek Leona Kunickiego pochodzących ze zbiorów Biblio-
teki . W dalszej części głos zabierała Ewa Grum – dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Uhruskiej, prezentując 
krótko działalność Biblioteki oraz omawiając zgromadzone 
na wystawie reprodukcje grafik Leona Kunickiego pochodzą-
ce z ostatniego wydania ,,Zarysów znad Bugu” . W ramach se-
sji referaty wygłosili: – ks . Adam Krasuski – ,,Słowo wstępne . 
Miejsce Leona Kunickiego na tle życia ziemian Podlasia XIX 
wieku”, Helena Kochan – ,,Przyroda jako integralna część 
życia ludu nadbużnego w twórczości Leona Kunickiego”, 
Urszula Dąbrowska – ,,Wielki moralista i dydaktyk”, prof . dr 
hab . Feliks Czyżewski – ,,Kilka uwag o języku twórczości Le-
ona Kunickiego na przykładzie powieści ,,Iwanko” . W swo-
ich wystąpieniach prelegenci przybliżyli zarówno sylwetkę 
pisarza jak również dokonali ciekawych analiz jego twórczo-
ści literackiej . 

Warto szerszemu gronu przytoczyć najważniejsze fak-
ty z jego życiorysu – Leon Kunicki herbu Bończa uro-
dził się 28 czerwca 1828 r . w Siedliszczu nad Bugiem, jako 
syn Marka i Wiktorii ze Świeszewskich . Rodzina Kunic-
kich wywodząca się z Kunic Wielkich w powiecie opo-
czyńskim, wymieniana była w źródłach historycznych już 
w XV wieku pod koniec tego stulecia przedstawiciele rodu 
pojawili się na obszarze Lubelszczyzny i ziemi chełmskiej, 

Leon Kunicki…
miłośnik Bugu cichego

Urszula 
Dąbrowska 
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gdzie posiadali między innymi Kamień, Pławanice, Czuł-
czyce, Hańsk, Łowczę i Petryłów . Kuniccy piastowali tak-
że szereg urzędów ziemskich oraz często reprezentowa-
li ziemię chełmską jako posłowie . Najwyższych godności 
dosłużył się Stefan Kunicki, kasztelan chełmski w latach 
1760–1766, oraz jego bratanek Franciszek Kunicki, ostat-
ni podkomorzy chełmski (w latach 1784–1795 ) . Synem 
zmarłego w 1828 r . Franciszka (według informacji z Her-
barza polskiego Adama Bonieckiego pochowanego w ko-
ściele reformatów w Chełmie) był ojciec Leona Marek, 
właściciel Stulna i Majdanu Stuleńskiego . Kuniccy byli ro-
dem znaczącym, o starych tradycjach i sporej majętności, 
tak wspomina Józef Rulikowski w swych Urywkach wspo-
mnień – Warszawa 1862) . 

Pierwsze lata życia Leon Kunicki spędził w rodzinnym 
dworze . Podstawy wiedzy zdobywał między innymi pod 
kierunkiem byłego oficera w Warszawie . Przebywając 
przez kilka lat w Warszawie, pracował w Banku Polskim 
(tuż po ukończeniu gimnazjum), nawiązał szereg kon-
taktów z warszawskim środowiskiem literackim . Do jego 
znajomych należał między innymi Kazimierz Władysław 
Wójcicki, niezwykle popularny w tym czasie pisarz i wy-
dawca (autor dzieła Przysłowia Narodowe oraz redaktor 
„Biblioteki Warszawskiej”, „Kłosów”, „Albumu Literac-
kiego” i „Albumu Warszawskiego” . Znajomość ta ułatwi-
ła mu w przyszłości publikację swych utworów w prasie 
warszawskiej . Pierwsze utwory Leon Kunicki opubliko-
wał w wieku 20 lat . W „Albumie Literackim” pod redak-
cją wspomnianego Kazimierza Władysława Wójcickiego, 
ukazały się dwa opowiadania: Stary Sługa (identyczny 
tytuł nosiła jedna z pierwszych nowel H . Sienkiewicza) 

i Salony wiejskie. W tym czasie przebywa już w Stulnie, 
które dziedziczy wspólnie z bratem Stefanem po śmier-
ci ojca w 1866 r . Po debiucie dość regularnie publikował 
szkice literackie i opowiadania w „Bibliotece Warszaw-
skiej” (w latach 1850–1858), „Dzienniku Warszawskim” 
(1854–1855), „Dzwonie Literackim” (1853), „Gazecie 
Codziennej” (1854–1855), „Kalendarzu Polskim Ilu-
strowanym” (1867), „Kłosach” (1867), „Opiekunie Do-
mowym” (1865–1871), „Wieńcu” (1870) oraz powsta-
łym w 1859 r . „Tygodniku Ilustrowanym” (1862–1873) . 
Od 1850 r . wydawał również samodzielne publikacje, ta-
kie jak Krajowe obrazki i zarysy (1851), Dwór i dwor-
ki (1851), Nad-Bużne obrazy i powiastki (1851), Iwan-
ko (1860), Szkice humorystyczne, rysunkowe i literackie 
(1868), Wędrówki Stryjaszka (1869), Obrazki z mojego 
sąsiedztwa (1872) oraz Wyjątki z kroniczki mojej okoli-
cy (1872) . Był również autorem dwóch sztuk teatralnych 
opublikowanych w „Kalendarzu Polskim Ilustrowanym”, 
komedii Swaty oraz pozostawionej w rękopisie komedii 
Warszawiacy na wsi . Większość utworów Leona Kunic-
kiego ukazywała realia życia ziemian i chłopów w sce-
nerii nadbużańskiej przyrody, przepojone są sympatią 
i sentymentem do stron rodzinnych i do miejscowych 
ludzi . W opowieściach o tematyce wiejskiej niejedno-
krotnie wprowadzał dialog w języku rusińskim, którym 
posługiwali się tamtejsi chłopi . Za jeden z podstawowych 
celów twórczości przyjął moralistykę . Ganił przy użyciu 
ciętego dowcipu interesowność, pustotę, chciwość i po-
wierzchowność zarówno szlachty, jak i chłopstwa . Za 
najważniejsze wartości uznawał uczciwość, skromność, 
prostotę i życzliwość .  ■
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Leon Kunicki (1828–1873) pisarz, ilustrator, kary-
katurzysta powszechnie jest uważany za piewcę ziem, jak 
sam określa, nad-bużnych . Jego twórczość literacka to po-
wieści, opowiadania, eseje, drobne utwory zamieszczane 
na łamach czasopism: „Kłosy”, „Wieniec”, „Tygodnik Ilu-
strowany” . Nietrudno zrozumieć, że Leon Kunicki uko-
chał Podlasie, gdzie wiele lat pracował i tworzył w okoli-
cach Woli Uhruskiej k . Włodawy . 

O swoim Podlasiu w eseju Zarysy znad Bugu napi-
sze tak: „Kocham to moje Podlasie, kocham te strony ci-
che i zapadłe, tęsknotą owiane, te sioła z prostotą skleco-
ne, z cerkwiami o drewnianym dachu, pośród wieńca lip 
i brzóz płaczących, te liczne krzyże po siołach i rozdro-
żach, kocham te lasy gęste i posępne, które się więcej, jak 
gdzie indziej tu pochowały i ten wreszcie Bug cichy, pły-
nący pośród łęgów bujnej trawy, a wody jego są dla mnie 
tak samo święte i miłe, jak Hindusa wody Gangesu” .

W powieści Iwanko doda: „Bug nasz umie być zuchwa-
łym, bo i szparko płynie, i kapryśnie wygina swe kory-
to, kryje się w lasku wierzb i drżącej osiki, to swobodnie 
wysuwa się na łęgi obszerne, przy grobli pieni się, nie-
cierpliwi, a płynie dalej i dalej . I zdaje się, że powinien 
by najprostszą wybrać drogę, to on kapryśnie zwraca się 
w przeciwnie zupełną stronę, okrąża kępy łoziny lub pia-
sku i dalej znów swe koryto prostuje” . 

Zafascynowany pięknem terenów położonych nad 
Bugiem we wstępie do kolejnej z powieści napisze: „Kto 
umie patrzeć na przyrodę i czuć jej piękność, dla tego 
pień suchego drzewa, dąb wzniosły, rosochaty… będą jak 
cząstki tej wielkiej księgi przyrody, w której wszechmoc 
i wielkość Boga w każdej najdrobniejszej zgłosce, w naj-
mniejszym przebija się tworze . Dla umiejącego patrzeć na 
przyrodę strony nasze nad-bużne tem więcej będą mieć 
powabu, że same z siebie posiadają położenie wdzięczne, 
pełne właściwego im, może tęskno-smutnego, ale miłe-
go uroku” . 

Na te umiłowane ziemie patrzy pisarz okiem wrażli-
wego na barwy, kształty, grę świateł malarza, zasłucha-
nego w cudowne dźwięki poranka, wieczoru, czy nocy . 
Pejzaż malowany piórem pisarza w swoim malarskim 
kształcie absorbuje wyobraźnię czytelnika . Analizując 

poszczególne słowa, zwroty, wyrażenia zawarte w opi-
sie i przekładając je na linie, kształty, barwy i liczne ich 
odcienie stwierdzić można, że bez trudu da się je prze-
nieść na płótno . Z rozległej panoramy nad Bugiem pi-
sarz potrafi wychwycić oryginalne według niego elemen-
ty, umieścić je na pierwszym planie, tworząc kompozycje 
o szczególnym, niepowtarzalnym charakterze . Drugi plan 
zapełniający obraz pisarz konkretyzuje, wymieniając na-
zwy drzew, kwiatów, ziół, ptaków . Inaczej prezentuje się 
stromy, urwisty brzeg z sosnami na wzgórzu w słonecz-
ny dzień niż niskie, szarosrebrne zarośla łozy, kładące się 
cieniem na wodzie, w której odbija się błękitne niebo . Tak 
samo zachwyca kępa białokorych brzóz na zboczu pagór-
ka i samotny, powalony pień nad bystrym nurtem rze-
ki, uspokaja otwarta przestrzeń z łanami zboża, a drze-
wo z gniazdem bocianim i wieś w oddali kojarzy się nam 
dzisiaj z obrazem Józefa Chełmońskiego Bociany .

Aby wyrazić zachwyt dla świata po przejściu burzy, pi-
sarz używa różnorodnych środków artystycznych:

wyrazów określających barwy: zieleń żywsza, brylanto-
wa kropla, rubinów krasa, sinawo-niebieska chmura, gzyg-
zak ognisty, ciemna masa, siedmiokolorowa barwa, ciem-
na ściana chmury, różnobarwne kwiecie;

przymiotników, czy przysłówków w stopniu wyższym 
i porównań: bujniej jak przed burzą, pieśń jeszcze głośniej-
sza, jeszcze radośniejsza, tęcza coraz żywsza, coraz wyraź-
niejsza, hucząc słabiej;

określeń budujących nastrój: kwiaty polne otwierają 
swe kielichy, pogodne zachodzące słońce, zboże lśni pod 
słońce, chatynka i grusza itp .

Zapewne powstałby niejeden obraz, na którym mo-
glibyśmy podziwiać jeziorko, a tych w okolicach nie bra-
kowało, malownicze, ale i niebezpieczne meandry Bugu, 
młyn rzeczny, unicką cerkiewkę, czy bielejący między 
drzewami dworek szlachecki .

Te opisy nie odnoszą się do zastygłego w bezruchu 
kawałka ziemi . Ta ziemia żyje, a odgłosy życia, na któ-
ry składa się szum drzew, śpiew ptaków, pieśń płynąca 
od pola, dźwięk kos, czy chrzęst sierpów w zbożu spla-
tają się ze sobą, czyniąc życie pełniejszym . W to życie 
wpisuje się krzyk czajki i rybitwy znad jeziora, chóry żab 

Przyroda jako integralna 
część życia ludu nad-bużnego 
w twórczości Leona Kunickiego

Helena
Kochan
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rechoczących, odgłosy miarowe derkaczy, wołania prze-
piórki, kwakanie dzikich kaczek, ryk bydła, wdzięczna 
melodia fujarki . „Wieczorami harmonia natury silniej-
sza jest i dobitniejsza” . 

Szczególną rolę w życiu mieszkańców tych ziem od-
grywała rzeka Bug . Zdawać by się mogło, że ludzie oglą-
dający tę rzekę, często nie dostrzegali w niej niczego nad-
zwyczajnego . Od dzieciństwa zżyli się z rzeką i dla nich 
oczywistą rzeczą była „sina wstęga rzeki, kręte, kapryśne 
koryto, głębokie i urwiste brzegi, krzywe pnie pochylo-
ne do wody, dąb stary, odwieczny, z potężnymi konarami 
u brzegu, ciemne nurty rzeki, czysta, cicho płynąca woda, 
długie warkocze zielska, tuman białej mgły w letnią noc, 
szelest trzciny, brzęk komarów – harmonia dzika, orygi-
nalna, pełna wdzięku i uroku” .

Pisarz zauważa: „W miarę zbliżania się do Bugu znika 
powoli monotonia obrazów, usuwają się lasy gęste, so-
snowe i piaszczyste równiny, a natomiast grunt staje się 
nierównym, wzgórzystym, napotykać się dają częstsze je-
ziorka i rzeczułki dążące szparko ku rzece, a nad samą 
rzeką odsłaniają się rozległe i otwarte widoki, po któ-
rych może oko pobujać… Bug zmienił swe łożysko . To 
też znać nieraz po stromych i urwistych wzgórzach cią-
gnących się w kształcie wałów ślady jego pierwotnego ko-
ryta . Dziś na bujne łęgi przetworzonego . Na wzgórzach 
przyległych rzece widnieją rozsypane wioski, szare, zie-
lenią drzew ocienione” .

Życie mieszkańców tych wiosek wyznaczał rytm 
związany z porami roku, a co za tym idzie – zmiany 
w przyrodzie warunkujące tok prac koniecznych, by 
można było egzystować przez cały rok i „nie iść na dzia-
dy”, jak tu się zwykło mówić . To od pracowitości, za-
radności i ilości morgów zależał byt rodziny wieśnia-
ków, którzy „zamiast zachwytu nad łanem zbożowym, 
czy zieloną łąką mówią o spodziewanym plonie, o ilości 
namłotu lub dobroci siana, zamiast podziwiać majesta-
tyczne dęby czy sosny, liczyć będą wiele klepek i smo-
ły lub tarcic z tego mieć można . W lesie zapytają tylko 
o zwierzynę, nie interesuje ich głos przepiórki czy der-
kacza lub dzikich kaczek, żałują, że nie mają fuzyi, z któ-
rą by się podczaili” .

Przyroda bywała sprzymierzeńcem człowieka, obda-
rzając go swoim bogactwem, czasem jednak umiała po-
kazać groźne swe oblicze i być powodem klęsk . Trzeba 
było siły i odwagi, by zmierzyć się z jej kaprysami i prze-
ciwnościami losu . Piękny i groźny Bug wiosną wylewał, 
zrywając groble i mosty, niszcząc zasiewy, zabierając 
zgromadzone w brogach, czy stogach siano, czasem jego 
wody podchodziły do chat . Niezbędne wtedy były czół-
na różnych rozmiarów służące do przeprawy lub łapa-
nia ryb . Ludzie mieszkający nad tą rzeką potrafili zręcz-
nie kierować łodzią, byli też dobrymi rybakami używając 

więcierzy, kłomli, czy nocą w blasku ognia łowiąc na po-
świt (harpun o kilku kolcach z haczykami) .

Wiosną, z budzącą się do życia naturą, na Bugu poja-
wiali się flisacy, spławiając do różnych miast, nawet do 
Gdańska, powiązane tratwy drewna . Płynęły też stat-
ki rzeczne załadowane produktami rolniczymi . Znają-
cy swój fach retmani wytyczali bezpieczny szlak wod-
ny . Był to dobry czas na zarobek dla młodych mężczyzn 
z biednych siół nadbużańskich . Ożywał wtedy Bug przy 
ochoczo śpiewanych pieśniach, które echo niosło dale-
ko . W święto flisacy zatrzymywali się; wieczorem palo-
no ogniska, świętowano i zostawiano drewniane krzyże 
– dowód ich pobytu .

Gdy wody Bugu opadły, użyźnione łęgi przybrzeżne 
porastały bujną trawą sięgającą do pasa, koszoną dwa 
razy w roku, zebrane siano stanowiło paszę dla bydła na 
zimę .

Zapewne „dumna i wysoka topola, łozina i wierzby, 
dęby stare z wysmalonymi pniami, gniazda bocianie” były 
niezwykle malownicze, ale ludność wiejska bardziej ceni-
ła „krzaki leszczyny, tarniny zmieszane z krzakami głogu, 
jeżyn i malin, tworzące trudny do przebycia ogród”, ma-
jąc na uwadze owoce chętnie zbierane . Liście niektórych 
roślin, kwiaty i zioła suszono i starannie przechowywano, 
tworząc własną aptekę niezbędną w każdym domu . Wody 
z Bugu, obfitej w żelazo, używano do kąpieli leczniczych . 
Mieszkańcy wielu wiosek położonych nad Bugiem stara-
li się wykorzystać nurt rzeki, zaprzęgając go do porusza-
nia młynów wodnych . Bogactwem ziemi podlaskiej były 
lasy, głównie sosnowe, dostarczające materiału budowla-
nego na chaty, budynki gospodarcze, drewna na opał . Las 
dostarczał też pożywienia .

Wielowiekowe doświadczenia, umiejętna obserwa-
cja przyrody i zmian w niej zachodzących, nauczyły lud 
nadbużański żyć zgodnie z naturą, szanować jej pra-
wa, czerpać z jej bogactw i organizować życie w miarę 
bezpiecznie .

Obraz wsi na Podlasiu pozostaje czasem w kontraście 
do natury . W sielski pejzaż nad Bugiem wpisuje się sioło 
położone zwykle na wzgórzu zabezpieczającym je przed 
wylewami czy powodziami . Gospodarstwa usytuowane 
były najczęściej wzdłuż jednej ulicy . Po jednej stronie – 
obórki, stodółki, spichlerzyki, po drugiej – chaty . Taki 
typ zabudowy pomagał uniknąć większych strat w sytu-
acji pożaru .

W czasach współczesnych Leonowi Kunickiemu chaty 
wiejskie na Podlasiu były zbudowane zazwyczaj z drew-
nianych bierwion, kryte słomą lub trzciną . Miały komin, 
jedną lub dwie izby wyposażone skromnie – stół, ława, 
skrzynia na ubrania, bodenki lub pojemniki różnych roz-
miarów wyplatane ze słomy na produkty sypkie . Niewiel-
kie okienka wpuszczały mało światła . Domy bogatszych 
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chłopów niewiele się od nich różniły . Podłogę zastępował 
ubity gliniany tok, a ściany wewnątrz przyozdabiały ob-
razy świętych . Na tle skleconych niedbale chat – ogródki 
ze słonecznikami, warzywami, czasem z drzewami owo-
cowymi chronione były chruścianym płotem . Ogródek 
był tak oczywistym elementem gospodarstwa, że dziew-
czynki od najmłodszych lat przysposabiano do jego pro-
wadzenia . W zabawach dziecięcych ogródek i piec wiąza-
ły się z realnym światem . Mała Zośka, córka Oleszuków 
z powieści Iwanko nie zna innych zabaw niż ogródek z ze-
rwanymi polnymi kwiatami .

Na tle szarych chłopskich chat wyróżniały się architek-
turą cerkiewki unickie, zazwyczaj drewniane z dachem 
krytym gontem lub dranicami z dzwonnicą, usytuowa-
ne trochę na uboczu wsi, otoczone lipami . Cmentarz 
przycerkiewny otaczał drewniany parkan . Wnętrze cer-
kwi skromne i proste, jak życie ludzi, którzy tu przycho-
dzili . Mieszkańcy wsi mieli szczęście, jeśli księdzem była 
taka osoba, jak ksiądz Walenty Ulanowicz, który swoim 
sposobem bycia, mądrością życiową wywierał pozytyw-
ny wpływ na życie swoich parafian, lepszą przyszłość ludu 
widział w oświacie . Cerkiew, bez względu na porę roku, 
była miejscem najważniejszych wydarzeń w życiu wsi . Tu 
udzielano ślubów, tu chrzczono dzieci, słuchano rad i po-
uczeń, stąd odprowadzano zmarłych na mogiłki (cmen-
tarz grzebalny) położone za wsią na piaszczystym wzgó-
rzu porosłym wrzosem, czy dziewannami . Przy pięknej 
bujnej przyrodzie to smętne miejsce było podobne do 
prostego, twardego bytu wieśniaków pełnego ciężkiej pra-
cy . Życie i śmierć przyjmowano tu ze spokojem i rezygna-
cją . Żal po śmierci zmarłego szybko mijał .

Wiosną lub jesienią, gdy deszcze rozmyły drogi, a zimą 
śniegi zasypały szlaki podróżne, jedynym miejscem poza 
cerkwią, gdzie w wolnej chwili od pracy spotykali się 
mieszkańcy, była karczma . Na tamte czasy była to jedyna 
rozrywka w monotonnym, bezbarwnym życiu – spotka-
nie z kumami z racji chrzcin, wesel, czy tańców przy mu-
zyce miejscowego grajka . 

Stosownie do pory roku mieszkańcy wsi nadbużań-
skich uczestniczyli w różnych obrzędach związanych 
z pracą, czy religią . Lato przynosiło dożynki – święto bę-
dące podsumowaniem ciężkiej pracy w polu, gdzie mimo 
trudu w skwarne dni znalazło się trochę czasu na wese-
le i zabawę . W sierpniu świętowano trzy dni tzw . Przysi-
ciątków: świętego Ilii, Uśpienia światoj Hanny i Palikopę 
od świętego Pantalejmona .

Ciche i spokojne życie wiosek ożywiały odpusty zwa-
ne praźnikami, obchodzone przez Cerkiew chociaż raz 
w roku . Poza ceremoniami cerkiewnymi była to oka-
zja drobnych zakupów na straganach jarmarcznych ma-
łomiasteczkowych kramarzy . W święto Trzech Kró-
li w każdej cerkwi miało miejsce święcenie wody zwane 

wodochryszczem . Wierni procesjonalnie przybywali nad 
rzekę, jeziorko lub do studni . Duchowny – ksiądz unicki 
czy pop prawosławny – zanurzał krzyż w wodzie, odma-
wiano modlitwy . Z tego miejsca wszyscy czerpali wodę i, 
uważając ją za poświęconą, zanosili do domu .

Pominalnica – dzień zaduszny poświęcony zmarłym . 
Po nabożeństwie w cerkwi lub na cmentarzu przycer-
kiewnym składano misy z chlebem, serem, jajami . 

W tradycji ustnej do dziś zachowały się przysłowia 
dotyczące pogody, mokrego czy suchego lata, ostrej lub 
lekkiej zimy, urodzaju, oparte na obserwacjach przyro-
dy, czynione przez wiele pokoleń, połączone z imionami 
świętych . Świat dzisiejszy traktuje je w sposób niezobo-
wiązujący, uciekając się do innych prognoz . Realia doty-
czące natury dzisiaj bardziej się zmieniły .

Przyroda jest świadkiem ciężkiej pracy wieśniaków, 
zdarzeń, w których uczestniczą, ważnych i tych mniej 
istotnych i zmian, które zachodzą w tym środowisku, 
w pojmowaniu i rozumieniu świata, który ich otacza . 
Ten świat zaczyna się zmieniać dzięki ludziom mło-
dym, którzy, jak tytułowy bohater powieści Iwanko, się-
gają po książkę, bo dzięki odpowiedniemu protektoro-
wi, własnemu uporowi i wytrwałości nauczyli się czytać, 
pisać i umiejętność tę starają się przekazać innym, choć 
nielicznym jeszcze osobom . Ta cenna umiejętność po-
zwala zmienić ich życie, zająć inne miejsce w społecz-
ności wiejskiej, daje szansę pracy poza gospodarstwem 
rodzinnym .

Do niektórych mieszkańców wsi Horodno dociera już 
powieść J . I . Kraszewskiego pod tytułem Ostap Bondar-
czuk . Jej główny bohater, sierota wiejski, dzięki pomocy 
hrabiego Alfreda zdobywa wykształcenie na uniwersy-
tecie w Berlinie . Wraca w rodzinne strony i w zderzeniu 
z realiami życia doskonale zdaje sobie sprawę, że mimo 
zdobycia dyplomu lekarza jest ciągle pańszczyźnianym 
chłopem, z którym jego pan może zrobić co chce, dopó-
ki go z pańszczyzny nie uwolni .

Losy Ostapa potoczą się inaczej niż Iwanka . Iwan-
ko spotyka się ze zrozumieniem ze strony pana dworu, 
o którym wiemy niewiele, zdobędzie jego zaufanie dzię-
ki swojej pracowitości, uczciwości, rzetelnemu wykony-
waniu obowiązków . Ostap świadomy obowiązków wobec 
społeczności, z której wyszedł, pozostanie w konflikcie 
z otoczeniem, do którego się zbliżył dzięki wykształce-
niu, które w jego przypadku jest niedoceniane, wybie-
rze samotność, obejmując bezpłatną opieką lekarską 
najbiedniejszych .

Motyw samotności takich ludzi jak Ostap, pragnących 
nieść pomoc ludziom poszkodowanym przez system spo-
łeczny, będzie pojawiać się w literaturze u innych pisarzy .

J .  I . Kraszewski wyprzedził o wiele lat zjawienie 
się w literaturze inteligenta o chłopskim rodowodzie, 
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douczonego, będąc zwolennikiem dostępu osób zdol-
nych, pochodzących z nizin społecznych do pełnej 
oświaty .

Podobnie jak Kraszewski, Leon Kunicki widzi nało-
gi, jakie trapią wieśniaków, ale nie zgadza się na nega-
tywną ocenę ludu przedstawioną przez jednego z oficja-
listów dworskich, który wyraził pogląd, że „te zapomogi, 
co im pan daje, później w robociźnie ani wykukasz, co się 
od nich należy . Chłop tylko by jadł, spał albo do karczmy 
na horyłku poszou ta i upywsia . A bo to na Michałów-
ce już mało kapcanów z torbami poszło? Zapomogi pań-
skie na nic się im zdały i przepadły: albo to ja im nie na-
grożę i nie naperswaduję? Et, gdzie tam leniuchy, gałgany 
i kwita . Już to z ruskiego naszego chłopa, to nic nigdy 
dobrego nie będzie” . Zaprzeczeniem tej opinii jest Iwan-
ko, bohater powieści pod tym samym tytułem, który oże-
niwszy się z Joanną Zaleską, córką strażnika graniczne-
go, otrzymane gospodarstwo poprowadzi wzorowo . Ten 
młody wrażliwy człowiek przyrodę traktuje bardzo oso-
biście . Burza, która przechodzi nad Horodnem wywiera 
na niego szczególny wpływ .

„Ileż to uroku mieści w sobie na wsi wieczór czerw-
cowy po burzy, która przebrzmiała i ochłodziła powie-
trze, z dala hucząc jeszcze, lecz coraz słabiej, pozostawiła 
po sobie niebo czyste i powietrze z odświeżonej desz-
czem roślinności przesiąkłe! Wówczas drzewa, zieleń 
pól, grzmotem wstrząśnięte i deszczem skropione żyw-
szą odbijają zielonością i bujniej jak przed burzą zdają się 
rozwinięte: pośród ździebeł trawy obciążonych kroplami 
deszczu kwiaty polne znów do słońca otwierają swe kieli-
chy, a w ich łonie brylantowa deszczu kropla lśni przy po-
godnem zachodzącym słońcu i dojrzewające zboże burzą 
nagięte z mnóstwem różnobarwnego kwiecia w swem ło-
nie znów swe kłosy prostuje i lśni pod słońce jakby bry-
lantów i rubinów krasą . Ucichły i zastraszone przepiórki, 
derkacze i świercze, znów pieśń swoją, jeszcze głośniej-
szą, jeszcze radośniejszą wywodzą i muszka drobna jak 
pył w wysokich słupach na znak pogody krąży w powie-
trzu . A w oddali na horyzoncie ogromną ścianą widnieje 
sinawo-niebieska chmura z ukośnemi smugami deszczu 
na lasy i sioła dalekie i coraz ciszej grzmot się tam odzywa 
i coraz się wyraźniej gzygzak ognisty rozpruwa tę ciemną 
i groźną masę . Otóż i tęcza widnieje coraz żywsza, coraz 
wyraźniejsza: zdaje się, że jedno jej ramię opiera się tam 
oto na tej chatynce i gruszy i w siedmiokolorowej barwie 
ją kąpie . Drugie zdaje się łączyć z wodą i przeciągać swą 
wstęgę aż na dno . A co za woń i świeżość w powietrzu, co 
tu uroku dla umiejącego patrzeć w przyrodę! Co tu dzi-
wów tej Wszechmocnej Prawicy, która w tyle skarbów co 
chwila świat ten ustraja, a na które obojętnie patrzeć nie 
można . Poza Bugiem na horyzoncie ciemną ścianą stała 
chmura, która niedawno deszczem i grzmotami huczała, 

a teraz słabszym odzywała się grzmotem: na zachodzie 
słońce pogodne zniżało się za las pobliski oświecając oko-
licę odświeżoną i opłukaną deszczem” .

Iwanko pełen czci dla potęgi natury widzi świat piękny, 
jaśniejszy, radośniejszy . Wieczór po burzy skłania go do 
zwierzeń z najskrytszych uczuć, otwiera serce, uspokaja, 
daje nadzieję . Szacunek dla niezwykłego zjawiska przy-
rody, które było także cząstką jego przeżyć, buduje w nim 
szacunek do osoby ukochanej i zdolność do poświęceń, 
aż do rezygnacji z własnego szczęścia . I tak przyroda sta-
je się wiernym, choć bez słów, towarzyszem w chwilach 
rozterek duchowych, niepokojów uczuciowych bohate-
rów utworu Iwanko, pomaga podjąć ważne dla nich de-
cyzje życiowe .

Pragnienie utrwalenia zachowania od zapomnienia 
niecodziennych widoków wynika nie tylko z zaurocze-
nia pisarza pięknem tej ziemi, ale także z potrzeby prze-
kazania wiedzy o tej części kraju – jak sam to mówi – jako 
przyczynku do badań etnograficznych przyszłości . 

Mija półtora wieku od chwili, gdy Leon Kunicki, uży-
wając różnych form literackich, pozostawił nam obraz 
czasów jemu współczesnych . Dziś Bug płynie jak kiedyś, 
urzeka pięknem jak kiedyś . Wciąż jest źródłem niepowta-
rzalnych odczuć i doznań ludzi, dla których nadbużań-
ski pejzaż, to nie tylko pospolite drzewa na brzegu i trawa 
na łące . Rzeka Bug to dzisiaj temat godny realizacji twór-
czych pomysłów w różnych dziedzinach, np . w fotogra-
fice, malarstwie, poezji, nie tylko w wymiarze lokalnym 
członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużań-
skiej im . Janusza Kalinowskiego we Włodawie . Na wzgó-
rzach nadbużańskich wyrastają dziś domy, które z powo-
dzeniem mogą konkurować z dawnymi dworkami, ale 
jakże nowoczesne w wyrazie architektonicznym . Wieś 
diametralnie zmienia swe oblicze w każdym wymiarze . 
Ziemia nadbużańska nie jest już białą plamą na mapie 
badań etnograficznych dzięki pasjonatom i naukowcom 
starającym się ocalić od zapomnienia pamięć o świecie, 
który w galopującym tempie dziś biegnąc ku przyszłości 
odchodzi do przeszłości, a jest przecież dowodem tożsa-
mości narodowej ludzi pogranicza .

Być może zbierany z taką starannością materiał o hi-
storii i kulturze ziem nad Bugiem przy wykorzystaniu no-
woczesnych środków przekazu będzie kronikarskim za-
pisem współczesnej nam rzeczywistości i przyczynkiem 
do badań dla przyszłych pokoleń .

Helena Kochan

Od Redakcji – autorka jest emerytowaną nauczycielką, 
polonistką . Związana od urodzenia z Podlasiem 
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Leon Kunicki jest pisarzem naszym, tutejszym, znad 
Buga . Trochę wstyd, że długie lata o nim nie pamięta-
no . Urodził się w Siedliszczu nad Bugiem (1828), zmarł 
w Warszawie (1873), spoczął na cmentarzu w Uhrusku . 
Szlachcic wprawdzie z dziada pradziada ale ubogi, bieda, 
która bez przerwy zaglądała mu w oczy, nie pozwoliła na 
ukończenie upragnionych studiów artystycznych . Szczę-
śliwie znalazł pracę w warszawskim banku, nawiązał kon-
takty ze środowiskami literacko-dziennikarskimi, Warsza-
wę jednak po jakimś czasie porzucił . Powrócił w rodzinne 
strony, zarządzał dziedzicznymi majątkami pod Włoda-
wą (w Stulnie i Majdanie Stulneńskim) . Bywał w Lublinie, 
Włodawie, Chełmie, zachwycał się rodzinną rzeką, podla-
skim krajobrazem, w chwilach wolnych od gospodarskich 
zajęć chwytał za pióro czy ołówek, fascynowała go – jak to 
powiadał – tematyka nad-bużna . Z pasją opisywał sąsia-
dów: ziemian, chłopów, ekonomów, duchowieństwo, straż-
ników i flisaków, ale także kreślił ich karykatury . Napisał 
niemało . W roku 1851 ogłosił swą pierwszą książkę Dwór 
i dworki, rok później opublikował drugą Krajowe obrazy 
i zarysy, a niebawem kolejne: Nad-bużne obrazy i powiast-
ki (1857), Iwanko (1860), Historia o próżniaku Semenie 
(1862), Szkice humorystyczne i literackie (1868), Wędrówki 
stryjaszka (1872), Wyjątki z kroniczki mojej okolicy (1872) .

Ale cóż, twórczość twórczością, a życie życiem . O nad-
-bużnych dziełach zapomniano po śmierci ich autora .

Grób pisarza na uhruskim cmentarzu przetrwał do na-
szych czasów, ale w jakże nieszczęśliwym stanie! Ujaw-
nienie, czy też lepiej rzec: kolejne odkrycie, zawdzięcza 
Kunicki… Kajetanowi Kraszewskiemu! W roku 2017 
w Wisznicach obchodzono hucznie 190 . rocznicę uro-
dzin Kajetana Kraszewskiego, pisarza, kronikarza, wła-
ściciela pobliskiego Romanowa, rodzonego brata samego 
Józefa Ignacego . Zorganizowano sesję popularnonauko-
wą, przybyli goście z kraju i zagranicy, politycy i naukow-
cy, twórcy i samorządowcy . Przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpili niezrównani prelegenci, zaprezen-
towano jubileuszowe publikacje, złożono kwiaty na grobie 
znakomitego krajana . Władze gminy Wola Uhruska pa-
trzyły z podziwem i zazdrością . Wtedy błysnęła myśl, że 
nad Bugiem można fetować rówieśnika Kajetana, Leona 

Kunickiego! I już za rok, także w 190 . rocznicę urodzin pi-
sarza, w Woli Uhruskiej odbyła się sesja naukowa, pospie-
szono z kwiatami na grób twórcy, zadeklarowano wysiłek 
odbudowy grobowca, ufundowania pamiątkowej tablicy, 
przypomnienia światu jego twórczego dorobku .

Myślę, że pierwszą osobą, która chciała wydobyć pi-
sarza nad-buża z mroków niepamięci był Dołęga-Mo-
stowicz, autor Kariery Nikodema Dyzmy, niezwykle po-
pularnej powieści opublikowanej w roku 1932 . Jeden 
z bohaterów zwie się Leon Kunicki, w przeszłości ponoć 
nazywał się Kunik, ale już jako Leon Kunicki poślubił hra-
biankę Ponimirską i stał się niezwykle zamożnym czło-
wiekiem . Oczywiście, to hochsztapler, cwaniak i malwer-
sant, ale w powieści Dołęgi-Mostowicza nie ma postaci 
pozytywnych, jedynie ludzie bez zasad, degeneraci, roz-
pustnicy i karierowicze . Dowodów na intencje, wspania-
łomyślność czy protekcję Dołęgi-Mostowicza nie posia-
dam, ale poruszamy się na płaszczyźnie literackiej, gdzie 
domysły, intuicja, skojarzenia mają swoją wagę i znacze-
nie . Dlaczegóż główny bohater Lalki nosi nazwisko Wo-
kulski? Tym literackim zabiegiem pragnął autor ocalić pa-
mięć o Henryku Wokulskim, starszym koledze z lubelskiej 
szkoły, który w roku 1844 zamierzał dokonać zamachu 
na cara Mikołaja I . Konspirator zmarł na syberyjskim ze-
słaniu, w kraju o jego desperackim czynie wiedziało nie-
wielu, a i ci – którzy go znali lub o nim słyszeli – szybko 
puścili w niepamięć historię niedoszłego ataku, Bolesław 
Prus swą powieścią wystawił pomnik bohaterowi i uchro-
nił jego nazwisko od zapomnienia .

Dołęga-Mostowicz pochodził z Głębokiego (koło Wi-
tebska, dzisiejsza Białoruś), jego bohater Dyzma z Łysko-
wa położonego pod Hrubieszowem, Prus z samego Hru-
bieszowa, Wokulski (zamachowiec) ze Szczebrzeszyna, 
Leon Kunicki – jak się rzekło – z Siedliszcza nad Bugiem .

Piewca nad-buża zawdzięcza debiut Wójcickiemu, opie-
kunowi i mecenasowi młodych twórców . Kunicki nie za-
pomniał o promotorze . Powieść Iwanko opatrzył de-
dykacją: „Kazimierzowi Władysławowi Wójcickiemu, 
któremu wiele światłych rad zawdzięczam w zawodzie 
moim piśmienniczym, pracę tę poświęcam” . W .K . Wój-
cicki (1807–1879) był popularnym wówczas pisarzem, 

Ludzie, przyroda, wizerunki 
w powieści Leona Kunickiego 
Iwanko

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek
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etnografem, wydawcą, naczelnym redaktorem „Biblio-
teki Warszawskiej”, inicjatorem wydawania czasopisma 
„Kłosy”, współpracownikiem periodyków: „Przegląd Na-
ukowy”, „Bluszcz”, „Tygodnik Ilustrowany”, redaktorem 
i autorem wielu haseł w Encyklopedii powszechnej Samu-
ela Orgelbranda . Wydawał cenione i lubiane pisma zbio-
rowe – Album warszawskie i Album literackie . Zainicjo-
wał Bibliotekę Starożytnych Pisarzy Polskich, zawierającą 
dokumenty, listy, pamiętniki i utwory z XVI–XVII wie-
ku . Wójcicki, literat jakże zasłużony dla Warszawy, autor 
Cmentarza Powązkowskiego, Kawy literackiej w Warsza-
wie, Pamiętników Jana Kilińskiego, Pieśni patriotycznych, 
szereg lat nie miał w stolicy ulicy swego imienia! Można 
westchnąć, że trzeba dużo pamiętać, aby ocalać pamięć 
o innych .

Na karcie powieści poprzedzającej tę z dedykacją, wid-
nieje cenzorski zapis:

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie 
Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przypisanej liczby 
egzemplarzy .

Warszawa, dnia 21 Maja (2 czerwca) 1860 roku .
Starszy cenzor, F . M . Sobieszczański .

Tenże starszy cenzor Franciszek Maksymilian Sobiesz-
czański urodził się w podlubelskiej Bychawie w roku 1814 . 
Dwadzieścia pięć lat później udał się do Francji i Belgii, 
aby na zlecenie Rosji śledzić działalność polskich uchodź-
ców . W pracy się nie ociągał, sporządził kilka wnikli-
wych i cennych dla zleceniodawców raportów . Po powro-
cie do kraju on także był członkiem redakcji „Tygodnika 

Ilustrowanego” i Encyklopedii Powszechnej, gdzie redago-
wał (m .in .) dział bibliografii pisarzy polskich .

We wspomnianej Encyklopedii Wójcicki napisze o bli-
skim mu autorze: „We wszystkich utworach Kunickiego 
pociąga szlachetność myśli i uczuć, prawda w działających 
postaciach, pewna serdeczność i wdzięk słowa” . Co do 
szlachetności uczuć nie można mieć wątpliwości, wdzięk 
słowa nadbużańskiego autora jakby stracił swą świeżość, 
która mogła Wójcickiego zachwycać . Obrazki, powieści, 
liczne humoreski piewcy naszego nad-buża wywołują dzi-
siaj irytację, to nie ta proza, nie ta narracja, która do litera-
tury przyciąga, co rzuca na kolana, zapiera dech i nie po-
zwala czytelnikowi zasnąć . Miał jednak Kunicki – co się 
rzekło i co przyznać należy – swoje talenty, pasje, wrażli-
wość, temperament, potrzebę literackiego dokumentowa-
nia czasu, krajobrazu, ludzkiego charakteru . „Poznawanie 
i studiowanie ludzi to moja słabostka” – powie i wyzna-
nie uzupełni jeszcze taką kwestią: „Na wsi uwydatniają się 
plastycznie wszelkie objawy uczuć, dosadniej wychodzą 
na wierzch błędy i wady” . 

Zacznijmy od przyrody . Wieś Horodno – miejsce ak-
cji powieści Iwanko – leży nad Bugiem . Nie zaznaczono 
jej na mapach sztabowych żadnej armii świata, nie odno-
towały tej nazwy słowniki geograficzne, przystańmy więc 
na relację Kunickiego . 

„Na jednem ze wzgórz w półkole otoczonem korytem 
Buga, leżała wieś Horodno zwana, o kilkudziesięciu cha-
tach szarych, skupionych, siostrzyca sioł podlaskich ro-
dzona . Może tylko więcej miała na swych dachach gniazd 
bocianich, może krzyżów więcej na swej ulicy i odróż-
niała się cerkwią unicką ocienioną brzozą i lipami, nieco 
opodal od wioski odsuniętą . A tak jak każde sioło nad-
-bużne, do zwyczajnego w niem gwaru, ryku bydła, be-
czenia owiec, szczekania psów, piania kogutów, tęsknych 
i jęczących piosnek mołodych, lub odgłosu fujarek, łączyła 
się wieczorami szczególniej, harmonia właściwa nadwod-
nym miejscom, złożona z odgłosów derkaczy i kaczek dzi-
kich, klekotu bocianów, żab grzechotania, a już nie mówić 
o przepiórkach, o komarach, i o świerszczach, co całolet-
nie noce po okolicznych zbożach i burzanach cykały” . 

Kunicki patrzył, zachwycał się i komentował . „Każ-
da okolica – dowodził – każda pojedynczo wzięta cząstka 
okolicy, ma w sobie charakter swój odrębny, swoją właści-
wość, koloryt, a zatem wdzięk pewien, chociażby miała po-
zór pustynny i dziki . Wykrycie tego wdzięku zależy od po-
glądu, od zasobu poezji, jakim wymiarem ją ktoś w duszy 
posiada” . Można przystać na taką interpretację, można się 
zgodzić, że zasoby poezji to pokłady wrażliwości . Aby udo-
wodnić czytelnikowi swe racje przytacza myśl Kraszewskie-
go, którą i my powtórzymy: „Patrząc na przyrodę, potrzeba 
ją opromienić pyłkiem ideału, którego zapas każdy powi-
nien mieć w sobie, a cuda się z tego okażą” . Myśl mistrza 
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Józefa Ignacego zda się cokolwiek zagmatwaną, tenże „py-
łek ideału” to również jakaś skala wrażliwości, dziś już jed-
nak trudna do zastosowania, ale dla Kunickiego jasna, czy-
telna i akceptowana . Dorzuca jeszcze taki komentarz: „bo 
kto umie patrzeć na przyrodę i czuć jej piękno, dla tego naj-
prostszy, najpospolitszy obrazek stanie się jakby krajobra-
zem Poussina, Claude-Lorraina, naszego Głowackiego i in-
nych, którzy malowali przyrodę uduchowiając ją…” . 

Nicolas Poussin (1594–1665) – jeden z tych uducho-
wiających przyrodę – to francuski malarz pejzażysta, ry-
sownik, rytownik epoki baroku, działający głównie w Rzy-
mie, najwybitniejszy przedstawiciel nurtu klasycznego 
we francuskim malarstwie XVII wieku . Jego dzieła Pej-
zaż z Diogenesem, Pejzaż z Orionem prezentowała pol-
ska prasa ilustrowana . Pejzaże Claudea-Lorrainea, znane-
go także jako Le Lorrain (1600–1682), również trafiały na 
łamy ówczesnych gazet . „Nasz Głowacki” to malarz epoki 
romantyzmu, dwojga imion: Jan Nepomucen, żyjący w la-
tach 1802–1847, zwany ojcem krajobrazu polskiego, autor 
słynnych widoków Krakowa i jego okolic .

Nie znali tych artystów bohaterzy Iwanka, choć i oni 
dostrzegali piękno świętych obrazów, przed którymi bili 
czołem . Kunicki nie prowadzi swego czytelnika do dwo-
rów, nie odgadniemy, jakie obrazy zdobiły ich pokoje, 
wprowadza nas do chaty Zaleskich przerobionej na dwo-
rek, gdzie na ścianach „wisiało kilka sztychów lepszego 
smaku i portrety litografowane: biskupa Ciechanowskiego 
(którego wizerunek i ksiądz Walenty miał w swej plebanii) 
W . Księcia Konstantego, Kościuszki i innych”  .

Kunicki miał swe dzieło za powieść . Dziś właściwszy 
się wydaje termin „minipowieść” . Fabuła jest uboga, dy-
namika mizerna, ale moralistyka rozbuchana! Autor szy-
dził z chciwości, pustoty, lenistwa . W licznych komenta-
rzach, którymi krasi swą prozę, nie kryje irytacji, do jakiej 
doprowadzała go ludzka rozrzutność, pijaństwo, a zwłasz-
cza nałóg karciany . Nie powstrzymuje też pióra przed wy-
chwalaniem pracowitości, prostoty, przywiązania do trady-
cji, szacunku dla rodziców, sąsiadów, duchowieństwa, nie 
wyłączając dziedziców . Nikt nie chce być pouczany, stro-
fowany, ganiony, ot, taka jest ludzka natura . Bywa więc, 
że ten i ów obrzuci strofującego słowem ciężkim jak wóz 
wyładowany kartoflami . Trudno brać Kunickiego w obro-
nę . Jego dydaktyczny ton bywa natrętny, naiwny, irytujący .

Lubuje się Kunicki w zestawianiu przeciwieństw opisy-
wanych postaci . Ot, rywal Iwanka do ręki Joasi to mężczy-
zna dwukrotnie od niego starszy, pięćdziesięcioletni . Mi-
chał Zaleski z dumą prawi księdzu Ulanowiczowi o swym 
przyszłym zięciu, jako człowieku jeszcze krzepkim, sko-
ligaconym z pierwszymi domami w Lubelskiem i majęt-
nym . – A Iwanko – lekceważąco powiada Zaleski – nie ma 
nic! – Jak to nic?! – obrusza się nie na żarty ksiądz Walen-
ty i jak na moralistę przystało wymienia jednym tchem: 

młodość, zdrowie, siły! I dorzuca jeszcze – z wiarą we wła-
sne słowa i wagę swoich argumentów – pracowitość, ener-
gię, szacunek dla bliźnich i wielką miłość do Joasi!

Iwanko, bohater powieści, skrojony został przez autora 
jako wzór do naśladowania . Uczynny, grzeczny, szlachetny, 
od dziecięcia czujący smak do liter . Nim pogonił krowy na 
pastwisko zawsze za pazuchę zdążył upchnąć elementarz . 
Dzięki księdzu Walentemu Ulanowiczowi ukończy szko-
ły, także dzięki księżowskiej protekcji zdobędzie swą pierw-
szą pracę oficjalisty we dworze pracowitego i uczciwego zie-
mianina . A już niebawem – po szczęśliwym małżeństwie 
– poprowadzi skromne, lecz własne gospodarstwo . Jego wy-
branka, Joasia Zaleska, jak przedstawił Kunicki, jest wzorem 
cnót: „Chociaż nie wydalała się prawie od urodzenia z Ho-
rodna, chociaż jej wykształceniem zajmowała się tylko mat-
ka i ksiądz Walenty, jednakże jej zdrowego rozsądku, szla-
chetnego uczucia, miłego ułożenia i głębokiej religijności, 
pozazdrościć mogłaby nie jedna z wyższego urodzenia pa-
nienka, dla której sprowadzono z zagranicy kosztowne bony 
Francuzki i Angielki, i której edukacja ogromne kosztowa-
ła sumy” . Ze swej strony dodajmy, że jest wrażliwa, odczuwa 
potrzebę piękna i poruszającej lektury . Iwanko zdobywa jej 
względy, zapraszając do lektury Ostapa Bondarczuka. Przy-
wołaną powieść Kraszewskiego opublikowano w roku 1847 
w Wilnie . Dziś pozostaje zapomniana niczym prace Kunic-
kiego . Przypomnijmy więc jej bohatera plebejusza, któremu 
w życiu się poszczęściło, znalazł bowiem mecenasa, w Ber-
linie ukończył studia medyczne, po powrocie w rodzinne 
strony poświęca się pracy dla ubogich, bliźnim nie szczę-
dzi czasu, sił, zdrowia, owładnięty pasją służenia potrzebu-
jącym porzuca miłość ukochanej kobiety . Temat to dla wie-
lu znany, podobnie postąpi doktor Judym z głośnej powieści 
Żeromskiego Ludzie bezdomni (1900) . Niewykluczone, że 
Stefan Żeromski czerpał inspiracje z dzieła Kraszewskiego .

Narracja dziełka Kunickiego nie jest skomplikowana . 
Autor odnosi się do swego bohatera i jego odczuć pobłaż-
liwie – i jakby solidaryzując się z wyższą wiedzą czytelnika 
a i swoją – wzdycha, że gdyby – dajmy na to – Kostrzew-
ski czy Gerson widzieli Iwanka na pastwisku z zaintere-
sowaniem przeglądającego elementarz, mogliby piękny 
z tego utworzyć obrazek . Kostrzewski ani Gerson nie do-
tarli nad Bug, nadbużańskie scenki obyczajowe szkicował 
i kreślił sam Kunicki . Jego karykatury niewielu dziś śmie-
szą, ale w latach minionych zyskiwały uznanie, sympatię 
i budziły podziw . Antoni Sacharowicz, pisarz gminny, ko-
lega głównego bohatera, zabawne indywiduum, naśladuje 
w ubiorze i zachowaniu okolicznych ziemian: „nosi na pier-
si lornetkę, gra w bilard i pali cygara, a wyuczywszy się kil-
ku słów francuskich używa ich w najdziwaczniejszy spo-
sób” . Zdarzyło się, że Antoni Sacharowicz zamierzał wydać 
przyjęcie i podjąć swych gości herbatą z arakiem i starką . 
Arak dzisiaj raczej do ciast niż do herbaty, po starkę sięga 
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się też nie tak często, przypomnę, że w Polsce znana była już 
w XV wieku, produkowano ją z żyta dojrzewającego w wie-
kowych dębowych beczkach . Do beczki należało koniecz-
nie wrzucić garść liści lipowych lub jabłkowych . Okres le-
żakowania od trzech do kilkudziesięciu lat . Tradycyjnie po 
narodzinach pierworodnego syna wódkę zamykano w dę-
bowej – jak się rzekło – beczce i otwierano na jego wese-
le . Był to więc swego rodzaju alkoholowy rarytas . Sacha-
rowicz usiłował wymóc na Iwanku, aby ten – dysponujący 
kluczami do spichrzy dziedzica – utoczył mu garniec owe-
go trunku . Iwanko, młodzian prawy i szlachetny, odmawia 
zdecydowanie .

Tak na marginesie: diak – ojciec Iwanka – nader czę-
sto popija krupnik, ale w finale powieści porzuca zgub-
ny nałóg . 

Bohater powieści nie okrada dziedzica, nie odważy się 
podnieść ręki na jego własność, dziedziców okradali przede 
wszystkim ekonomowie . Ekonom – co przypomnę – to 
nadzorca robót folwarcznych . Nadzorca a więc strażnik, 
taki dzisiejszy klawisz . Józef Weyssenhoff, wybitny pisarz, 
powiem tak: szyderca wyższej klasy, w swej znakomitej po-
wieści Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego (rok wyda-
nia1898) nazwał Lublin stolicą ekonomów . Przezwisko się 
przyjęło, przetrwało, bywa jeszcze, że ten i ów obrzuci dum-
ny i piękny gród trybunalski owym wiekowym wyzwiskiem 
i szyderczo zachichocze, a choć nikt z żyjących ekonoma ni-
gdy nie widział, to pamięć o ich złej sławie trwa i trwać nie-
wątpliwie będzie, zaś urągliwe przezwisko nie straciło żądła, 
boli nadal jak smagnięcie ekonomskiego bicza .

August Grychowski w dziele Lublin i Lubelszczyzna 
w życiu i twórczości pisarzy polskich odnotował: „Ostrze 
satyry Kunickiego godziło przede wszystkim w nowobo-
gackich dziedziców, którzy niedawno byli jeszcze ekono-
mami” . Nowobogackich nigdy nie brakowało i nigdy nie 
cieszyli się społeczną sympatią . Dziedzice-nuworysze naśla-
dowali nieudolnie urządzenia dworów, łącząc luksus z pa-
rafiańszczyzną, lichą francuszczyznę z wyrazami gwarowy-
mi lub prowincjonalizmami . I jeszcze jedno cenne zdanie 
Grychowskiego: „Stosunek dworu i chaty jest w utworach 
Kunickiego zawsze patriarchalny, lud lubi swych dziedzi-
ców, a jedynym sprawcą nieszczęść chłopskich jest eko-
nom” . Ekonom u Kunickiego, to drań spod ciemnej gwiaz-
dy i złodziej .

Jeden z nich wygłasza poglądy:
– Co to, panie, poradzisz z naszym chłopem – mówił ów 

zarosły ekonom – jak on, panie, nie czuje nad sobą harapa, 
to z nim nie ma rady, a pożal się Boże, te zapomogi co im 
pan daje, później w robociźnie ani wykukasz co się od nich 
należy, tylkoby jadł, spał albo do korczmy na horyłku po-
szou, ta i upywsia . A bo to na Michałówce już mało kapca-
nów z torbami poszło? Zapomogi pańskie na nic im się zda-
ły i przepadły: Abo to ja im nie nagrożę i nie naperswaduję? 

Et, gdzie tam, leniuchy, gałgany i kwita, już to z ruskiego na-
szego chłopa, to nic nigdy dobrego nie będzie…

Harap – jak odnotowano w Słowniku ilustrowanym ję-
zyka polskiego M . Arcta z roku 1916 – to bicz myśliwski 
z krótką rękojeścią, a długim sznurem rzemiennym . Hara-
pa nikt już nie używa, słowo wyszło z użycia, podobnie jak 
przysłowie: „już po harapie”, co oznaczało już po wszyst-
kim, za późno, po dokonanym fakcie .

We wsi nadbużańskiej jest ktoś równie groźny, a może 
nawet okrutniejszy niż ekonom, bo uzbrojony w strzel-
bę . To strażnik graniczny . Strażnik – jak pisał zorientowa-
ny w temacie Leon Kunicki – to figura, na którą w wiosce 
krzywo patrzono, jednakże – jak spieszy autor z wyjaśnie-
niem – „horodelski strażnik pan Michał Zaleski, stanowił 
w tej mierze wyjątek, lubiano go w Horodle i znano jako 
człowieka uczciwego i spokojnego” .

Uzbrojeni strażnicy bywali bezwzględni, taki Fransun-
kiewcz z Nad-bużnych obrazów i powiastek do chłopów 
przyłapanych na przemycie (tytoniu i soli!) strzela bez 
ostrzeżenia i bez skrupułów zabija .

Czemu Kunicki dał do rąk swych bohaterów powieść 
Ostap Bondarczuk, a nie inne dzieło mistrza Józefa Igna-
cego? Przesłanie powieści Kraszewskiego było mu bliskie, 
swym bohaterom wyznaczał podobne cele .

Ot, „Iwanko obok zajęć rolnych, obok miłości bez gra-
nic swej żony, obok przywiązania do swych rodziców, do 
Zaleskich i księdza Walentego, nie zapomina także, o ile 
może, działać na oświatę tego ludu prostego, z którego po-
wstał; korzysta on ciągle z rad czcigodnego proboszcza, 
a słowa które często w młodości słyszał w ust jego, brzmią 
mu nieustannie w duszy, że komu Bóg dał więcej, ten powi-
nien dzielić się z drugiemi; bo komu dano więcej, od tego też 
więcej przy zdaniu rachunku z życia żądać będą” .

Dowodów o działalności Iwanka na rzecz prostego ludu 
pisarz nie przedstawił, nie ma pewności, że z jego inicja-
tywy powstała szkoła, ochronka dla maluchów, musi-
my wierzyć na słowo, że niósł kaganek oświaty i umieją-
cych czytać i pisać było w tej okolicy więcej niż w innych 
nadbużańskich siołach, gdzie analfabetów jeszcze przed 
drugą wojną nie brakowało . 

Książka to bardzo osobista i szczera . Satyra miała ple-
nić wady, zachęcać do edukacji, literatura: piękne słowo 
miało zjadaczy chleba przerabiać w ludzi oddanych pra-
cy dla bliźnich . Czy spotykał takich w nad-bużnej okoli-
cy, czy ukształtował podobnych swoimi książkami? Odpo-
wiedź jest trudna, ważne, że widział konieczność niesienia 
kaganka oświaty w nadbużańskie strony .

Powieść – bez wątpienia – warta reprintu1 .

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

1 Reprint powieści Iwanko ukazał się w wydawnictwie Polihymnia (2019) w serii 
Biblioteka Reprintów Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich .
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Zorganizowana1 w czerwcu 2019 roku z inicjatywy 
i przy współudziale wójta gminy Wola Uhruska w powie-
cie włodawskim konferencja była poświęcona 190 . roczni-
cy urodzin Leona Kunickiego . Ten XIX-wieczny rysownik 
i pisarz związany był od początku z Ziemią Włodawską . 
Postać po trosze zapomniana i niedoceniana przez hi-
storyków literatury, ale też językoznawców, etnografów 
(przypomnijmy chociażby o związkach pisarza z Oskarem 
Kolbergiem, Kazimierzem Wójcickim i Marią Hempel) . 

Leon Kunicki urodził się 28 czerwca 1828 r . w Siedlisz-
czu; dzieciństwo i znaczną część życia (wyłączając lata na-
uki w gimnazjum i pracy zawodowej w Warszawie) spę-
dził w rodzinnym majątku znajdującym się w nieodległym 
Stulnie (obecnie obie miejscowości są w gminie Wola 
Uhruska) . Zmarł w Warszawie 8 stycznia w 1873 roku . 
Dorobek literacki Leona Kunickiego stanowią głównie 
teksty publikowane w czasopismach warszawskich, m .in . 
w „Tygodniku Ilustrowanym” (por . hasło w: Przewodniku 
encyklopedycznym . Literatura polska) . Z tekstów zwar-
tych należy wymienić: Krajowe obrazki i zarysy (1852), 
Nad-Bużne obrazki powiastki (t . 1–3, 1857), Szkice humo-
rystyczne rysunkowe i literackie (1868), Wędrówki stry-
jaszka (Krzyżanowski, Hernas 1982: 538–539) . Informa-
cje zawarte w Przewodniku trzeba koniecznie uzupełnić 
o kolejne tytuły (znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im . Hieronima Łopacińskiego w Lu-
blinie): Dwór i dworki. Szkic do powieści (nakład i druk 
S . Orgelbrand, Warszawa 1851), Wyjątek z kroniczki mo-
jej okolicy. Z notat Pana Marcina (w Drukarni Józefa Si-
korskiego, Warszawa 1872); Iwanko. Powieść . (w Drukarni 
Gazety Codziennej, Warszawa 1860)2 . O ile dwa pierw-
sze utwory dotyczą codziennego życia ziemiaństwa na te-
renach nadbużańskich, o tyle powieść Iwanko jest wier-
nym odzwierciedleniem mowy XIX-wiecznej ludności 

1 Tekst jest zmodyfikowaną wersją artykułu Kilka uwag o dwujęzyczności dzie-
więtnastowiecznych mieszkańców wsi nadbużańskich w twórczości Leona Ku-
nickiego (na przykładzie utworu „Iwanko”), opublikowanego w serii „Studia 
Lingwistica”, Kraków 2019 .
2 W zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie książka ta pier-
wotnie została oznaczona sygnaturą o numerze 601; aktualna sygnatura to: 
I-320262 . Powieść została zakupiona, o czym informuje pieczęć na stronie ty-
tułowej, w „Księgarni S . Arcta w Lublinie” . 

włościańskiej zamieszkującej krańce południowego Pod-
lasia (obszaru dorzecza Włodawki, ściślej: ziem dawne-
go niegrodowego starostwa stuleńskiego) (Kunicki 1860)3 . 
Odnotować trzeba podjętą niedawno przez Muzeum Poje-
zierza Łęczyńsko-Włodawskiego inicjatywę wydania zbio-
ru tekstów Leona Kunickiego zatytułowanego Zarysy znad 
Bugu (Włodawa 2012) . We wspomnianym tekście znaj-
dujemy uzasadnienie tak często występujących motywów 
przywiązania pisarza do ziemi nadbużańskiej . Pisał on: 

„Radbym odmalował widoczek, co się przedstawia 
z okien ustronnego Majdanu [dziś: Majdan Stuleński], lub 
też nasze piękne Stulno i Siedliszcze [wymienione wsie 
znajdują się w gminie Wola Uhruska], z widokiem na Bug 
i łęgi i wybrzeże wołyńskie [ . . .]” [Kunicki 2012: 10] . I da-
lej przywoływał on historię tych ziem: „Ta cząstka Podla-
sia, o której mówić zamierzam, od najdawniejszych cza-
sów należała do królów polskich; później na początku XIII 
wieku, przeszła pod panowanie książąt ruskich, a miano-
wicie do księstwa halickiego; następnie stanowiła część 
ziemi chełmskiej, której granica dochodziła pod mia-
steczko Włodawę i sięgając nieco poza Bug na wschód, 
rozciągała się szerokim pasem na zachód; strona zaś pół-
nocno-zachodnia, z miasteczkami Włodawą, Białą, Ło-
mazami, Wisznicami itd . należała do byłego wojewódz-
twa brzeskiego .”[Tamże] .

Można żywić nadzieję, że podjęte przez samorząd Gmi-
ny Wola Uhruska w roku 2018 działania będą skutko-
wać przywróceniem pamięci wśród lokalnej społeczno-
ści o roli pisarza w kulturze południowego Podlasia . Leon 
Kunicki „rozmiłowany w rodzinnej ziemi w sposób cieka-
wy przedstawił zarówno jej piękno, jak i mieszkających tu 
ludzi” (Izabela M . Jabłońska 2012: 8) . 

Spośród utworów tego XIX-wiecznego pisarza warto 
przywołać utwór „Iwanko” . Z punktu widzenia filologicz-
nego analizowany tekst stanowi wartość dokumentacyj-
ną XIX-wiecznej mowy ludności nadbużańskiej . Powieść 
pisana jest na kilku płaszczyznach językowych . Akcja 
powieści rozgrywa się we wsi Horodno położonej nad 
3 W dalszej części artykułu jest przywołana tylko strona, na której występu-
je dany cytat .

Literackie Horodno w powieści Iwanko 
Leona Kunickiego a Zbereże nad Bugiem. 
XIX-wieczny język mieszkańców wsi 
nadbużańskich1

Feliks
Czyżewski 
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Bugiem . Jest to wieś pierwszej połowy XIX w . żyjąca, jak 
wiele innych, swoim rytmem codziennej pracy w zgodzie 
z rytmem przyrody . 

Włościanie wsi Horodno rozmawiają między sobą lo-
kalną gwarą ukraińską . Opis gwary występującej w powie-
ści wymaga zlokalizowania jej na mapie dialektów . Iden-
tyfikacja wsi jest jednak problematyczna . Po pierwsze: 
trzeba uzasadnić/zanegować istnienie związku identycz-
ności między literackim Horodnem (w którym rozgry-
wa się akcja powieści) a realnym Horodnem . Zakładając, 
że występująca w powieści wieś faktycznie istniała, nale-
ży uzyskać potwierdzenie jej tożsamości w planie tak na-
zewniczym, jak i topograficznym oraz demograficznym 
(w tym – struktury dotyczącej wyznania mieszkańców) . 
Miejscowości o nazwie Horodno znajdujemy na Wołyniu 
i Polesiu, ale wszystkie one w stosunku do literackiego Ho-
rodna różnią się strukturą i liczbą ludności oraz cecha-
mi topograficznymi . Występują one wyłącznie po prawej 
stronie Bugu (tj . na obszarach obecnej zachodniej Ukra-
iny i Białorusi)4 . Po lewej stronie Bugu (tj . w dzisiejszych 
granicach wschodniej Polski) brakuje poświadczeń nazwy 
Horodno . Nie ma jej zarówno na mapach historycznych, 
jak i w materiałach archiwalnych z obszaru dawnej ziemi 
chełmskiej (zob . Czopek 1988: 167) .

Powstaje pytanie: po której stronie Bugu umieścił autor 
literackie Horodno, pisząc: „Ze wzgórza ładny i otwarty 
odsłaniał się widok na przeciwległe a podobne wsie za Bu-
giem [podkreślenie – F .Cz . ]”(s . 6) . Kluczem interpretacyj-
nym może być informacja wskazująca na miejsce powsta-
nia powieści . Jest nim Majdan Stuleński (s . 127), w którym 
znajdował się dworek pisarza . Występujące w tekście po-
wieści sformułowanie „podobne wsie za Bugiem” oznacza 
zatem tereny położone po prawej stronie Bugu (tj . w za-
chodniej części obecnej Ukrainy) . W świetle tej argumen-
tacji przyjąć trzeba, że literackie Horodno znajdowało się 
po lewej stronie Bugu, nieopodal brzegu rzeki, por .:

„Tuż za jedną ścianą parkanu [wokół cerkwi – F . Cz .], 
strome i przepaściste zniżało się wzgórze, i Bug płynął tuż 
blisko tak, że kopułka nieraz i krzyż odbijały się w wo-
dzie[podkreślenie – F . Cz .], a połyskując od słońca, złoci-
stemi strugi po cichej wodzie migały” (s . 6) . 

Uszczegółowiając zaś informacje na temat lokalizacji 
Horodna z powieści Kunickiego, należy dodać, że miej-
scowość ta usytuowana była, jak pokazują sceny epizo-
dyczne powieści, w pasie nadbużańskim, tj . pomiędzy 

4 W świetle tych faktów wymaga uszczegółowienia wyżej podana informacja 
o występowaniu nazw Horodno w zachodniej części Ukrainy (np . miasteczko 
Horodno w okolicy Lubomla) . Okazuje się bowiem, że wyniki badań prowadzo-
nych przez Hryhorija Arkuszyna nad nazwami terenowymi zachodniego Polesia 
(w tym na obszarze rejonu Szackiego, bezpośrednio graniczącego z powiatem 
włodawskim), wykluczają istnienie mikrotoponimów i ojkonimów w pasie le-
wobrzeżnego Bugu o nazwie Horodno (Arkuszyn 2006: I 186) .

Włodawą a Chełmem5; ściślej: na obszarze między rzeką 
Włodawką na północy a rzeką Uherką na południu . Ob-
szar ten, pozostający w obrębie XIX-wiecznego powiatu 
włodawskiego, ograniczyć6 należy do ziem niegrodowego 
starostwa stuleńskiego . W obrębie tej jednostki znajdowa-
ły się prócz wspomnianych wcześniej wsi Stulno i Siedlisz-
cze, także: Zbereże, Zabuże, Macoszyn, Osowa i Kosyń 
(SG t . 11: 507; zob . też lokalizację wymienionych miejsco-
wości względem rzeki Bug przedstawioną na mapie Atlasu 
gwar włodawskich (AGPUW: s . XXIX) . Spośród wymie-
nionych wsi tylko Zbereże znajdowało się (i znajduje) bez-
pośrednio nad brzegiem Bugu7 . 

To szczególne usytuowanie wsi względem Bugu mu-
siało być bardzo ważne, skoro stało się podstawowym 
wyznacznikiem motywacji nazwy Zbereże (por . Czopek 
1988: 22) . Była to stara wieś; pierwsze zapisy sięgają po-
łowy XVII w ., por . wpis „we wsi Zberezu 1650” (Czopek 
1988: 264) . Wieś8 powstała w wyniku osadnictwa ruskie-
go, wskazuje na to wschodniosłowiański pełnogłos – be-
reh (odpowiednik polskiego wyrazu brzeg) występujący 
w nazwie wsi . Nazwa Zbereże oznacza więc ‘wieś znajdu-
jącą się z brzegu, tj . leżącą nad brzegiem rzeki Bug’ (Czo-
pek 1988: 22) . Literackie Horodno jest to – jak pisał autor 
– „sioło nad-bużne” (s . 5), leżące „w półkole otoczoném 
korytem Buga” (s . 4) . Podobnie Słownik geograficzny – 
określając położenie Zbereża – precyzował: „wieś [znaj-
duje się – F . Cz .] nad rzeką Bugiem” (SG t . 14: 515) .

Interesujące jest zestawienie informacji o liczbie do-
mów i mieszkańców obu miejscowości . Dziewiętnasto-
wieczne Zbereże było dużą miejscowością z oddaloną od 
centrum wsi cerkiewką .9 W roku 1827 miało – według 
Słownika geograficznego – 90 domów i 604 mieszkańców 
(SG t . 14: 515) . Podobnie literackie Horodno było wsią 
„o kilkudziesięciu chatach” (s . 4) . Poszerzmy tę informa-
cję o współczesny opis podany przez Włodzimierza Wój-
cikowskiego zawarty w Przewodniku po Polesiu: 

„Wieś [ . . .] rozciągnięta pomiędzy ścianą lasu i Bugiem, 
którego zakola miejscami zbliżają się do samej drogi . Sta-
rorzecze o długości ok . 800 m i szerokości ok . 50 m . Ongiś 
wchodziła w skład starostwa stuleńskiego i miała cerkiew 

5 Horodno w powieści Leona Kunickiego daje się umiejscowić przy obecnej 
trasie nadbużańskiej, biegnącej, na interesującym nas odcinku, między Wło-
dawą a Uhruskiem . 
6 Wynika to z genezy powieści powstałej w Stulnie oraz z obserwacji pisarza, 
właściciela majątków na obszarze starostwa stuleńskiego . 
7 Koryto rzeki, jak pokazują tzw . starorzecza, często w ciągu stuleci zmienia się . 
8 Nadbużańskie Zbereże i okolice znane są autorowi niniejszego artykułu z au-
topsji . Dodatkowych informacji o usytuowaniu dawnej cerkiewki udzieliła pani 
mgr Urszula Dąbrowska, za co składam Jej podziękowanie . 
9 Istniała tutaj od co najmniej 1700 r . cerkiew filialna parafii w Stulnie, zaś od r . 
1749 – już jako cerkiew parafialna (Pelica 2009: 32) . Taki też status miała cer-
kiew w literackim Horodnie . Na początku XX w . w Zbereżu w miejsce poprzed-
niej XIX-wiecznej cerkwi została wybudowana w 1908 r . nowa, która istniała do 
1938 r ., tj . do czasu jej wyburzenia (Pelica 2018:111) .
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unicką o nieznanej erekcji, później [tj . pod 1875 r . – przyp . 
F . Cz .] prawosławną . [ . . .] Wieś była w tym czasie [tj . w XIX 
i do lat 30 . XX w . – F . Cz .] duża i ciągnęła się na odcinku 
ok . 5 km [ . . .]” (Wójcikowski 2006: 155) . 

Szczegóły topograficzne dotyczące literackiego Horod-
na, z jednej strony, zaś dane historyczne i topograficzne 
– Zbereża, z drugiej strony, pozwalają, z dużym prawdo-
podobieństwem, przyjąć, że pierwowzorem literackiego 
Horodna było XIX-wieczne Zbereże10 . Zidentyfikowa-
nie literackiego Horodna jest istotne ze względu na geo-
grafię zasięgu specyficznych cech języka bohaterów po-
wieści . Występująca w powieści wieś Horodno, tj . jako 
Zbereże, oraz inne miejscowości, takie jak Stulno i Sie-
dliszcze (związane z biografią pisarza), znajdują się obec-
nie w południowo-wschodniej części powiatu włodaw-
skiego w gminie Wola Uhruska . 

Autochtoniczna ludność włościańska pierwszej poło-
wy XIX w ., której przedstawicielem w powieści Iwanko 
jest unicka rodzina Chwed’ki Sidoruka, posługiwała się 
na co dzień lokalną gwarą ukraińską . Ten zachodniopole-
ski dialekt był określany przez XIX-wiecznych etnografów, 
m .in . przez Kazimierza Władysława Wójcickiego, termi-
nem „mowa rusińska” . Podobnie Kajetan Kraszewski uży-
wał tego terminu, głównie w odniesieniu do mowy inteli-
gencji rusińskiej w Galicji (w zaborze austriackim): „język 
rusiński gruby i niewyrobiony” (Kraszewski 2000: 362)11 . 
Leon Kunicki określał mowę unickich włościan ogólnym 
terminem ‘język ruski’, por .: „[ . . .] matula śpiéwała mu [sy-
nowi, Iwance – F . Cz .] [ . . .] ruskie piosenki [ . . .]” (s .); „[ . . .] 
diak Chwed’ko porządnie cięty[ . . .] piosenki ruskie [pod-
kreślenie – F . Cz . ] wyśpiewywał [ . . .]” (s . 26) . Termin ten 
pojawia się także w komentarzu odautorskim: „W czasie 
tych zabaw [dzieci – F .Cz] [ . . .] rozmowy miały miejsce 
w ich rodzinnym ruskim języku [podkreślenie – F . Cz . ] 
[ . . .]” (s . 14) . 

Włościanie powieściowego Horodna posługują się ję-
zykiem rusińskim w rodzinach i w sąsiedztwie, por . tekst 
dotyczący chorej diakowej:

– Oj moja doleńko neszczastliwaja, to ty Maryno 
uże taki pomresz, oj!, oj! to ta rychtyk tak, jak doczka 

10 Obecne Zbereże ze względu na zniszczenia wojenne (1945 r . ) i niemalże ma-
sowego wysiedlenia ludności na Ukrainę stanowi jedynie namiastkę tamtej opi-
sywanej przez Leona Kunickiego wsi (por . Wójcikowski 2006: 155) . 
11 Kajetan Kraszewski rozróżniał termin ruski ‘rosyjski’ i termin rusiński ‘ukraiń-
ski’, tę ostatnią nazwę wiązał najczęściej z Rusinami w Galicji (zaborze austriac-
kim), nie zaś Rusinami w Kongresówce (w zaborze rosyjskim), por . „tedy u nas 
przeprowadzała się kwestia włościańska [tj . uwłaszczenie chłopów – F . Cz .], któ-
rą też przy tej okazji komisarze starali się zrobić razem z kwestią rusińską [tj . 
przejściem unitów na prawosławie – F . Cz .], ciągle tłumacząc włościanom, że 
oni są ruscy [tj . Rosjanami – F . Cz .]” (Kraszewski 2000: 137) . Używane przez 
XIX-wiecznych pisarzy (ziemian) określenia rusiński i ruski dotyczące autochto-
nicznej ludności nadbużańskiej powinny być precyzyjnie definiowane przez ba-
daczy (Łesiów 2013: 261–262) . Termin ruski stosowany przez Leona Kunickiego 
ma to samo znaczenie, jak u współczesnego mu Kajetana Kraszewskiego rusiń-
ski . W innym miejscu swojej Kroniki Kajetan Kraszewski nazywał ludność unic-
ką w Kongresówce Rusinami (por . Kraszewski 2000: 369) . 

od Harasyma Borysieczeho, co i tak samo u hrudi boli-
ło, to i niezadługo pomerła . . . oj, oj , a sierotu zostawy-
sz . . . a died’ka Chwed’ka nema u doma, możeby jeszcze 
do Iwana, szczob odmowyw i zamówyw, ale taki uże ne 
pomoże, oj ne pomoże . . . (s . 37); por . też dialog ojca (Ch-
wed’ki) z synem: 

„Chwed’ko, wyszedł wołać Iwanka którego w chacie nie 
było; na jego głos donośny: Iwane! z wierzchołka gruszy 
przy chacie stojącéj odezwał się głosik cienki: – Czoho, 
bat’ku? – Na szczo tam łazysz? Chody tut chudko12 do 
mene” (s . 31)

Mowa rusińska jest obecna zarówno w kontaktach co-
dziennych, jak też towarzyszy ona i w pieśni, por . : 

„Przed chatą Pawłową ujrzał diak Zośkę siedzącą na 
kłodzie co służyła za ławę, naprawiającą szmatje [bieliznę 
F . Cz .] i nucącą smutną pieśń:

Oj umru ja, umru,
Zbuduj mni z rokityny trumnu, 
De ja budu rokity szykaty,
Budesz myła u sosnowoj leżaty .
– Czohoż ty majesz umeraty, ij ne umresz ne bij sia, 

moja zołoteńko, – przerwał [śpiewania] diak dziewczy-
nie [ . . .]” (s . 55–56) . 

Przedstawione sytuacje komunikacyjne w obrębie 
wspólnoty wiejskiej tworzonej przez greckokatolickich 
włościan pokazują, że prymarnym językiem była lokal-
na gwara ukraińska . Pisarz uchwycił najważniejsze oso-
bliwości dialektalne tej gwary na różnych poziomach ję-
zyka .13 Pod względem cech językowych mowa ludności 
zamieszkującej obszar opisywany przez Leona Kunickiego 
przynależy – jak pokazują badania Władysława Kurasz-
kiewicza (Kuraszkiewicz 1985: 8–16), Michała Łesiowa 
(Łesiów 1973: 67–78), Feliksa Czyżewskiego (Czyżewski 
1994: 363), Hryhorija Arkuszyna (Arkuszyn 2007: 25–33) 
– do zespołu gwar południowo-zachodniopoleskich przej-
ściowych ku gwarom wołyńskim .

Część z włościan horodeńskich posługiwała się – 
w zależności od sytuacji – dwoma kodami językowymi . 
Taką dwujęzyczną osobą był diak Chwed’ko Sidoruk, 

12 Forma ortograficzna wyrazu chudko w zapisie współczesnego języka ukraiń-
skiego brzmi chutko; pokazuje to, że pisarz znał „język ruski” tylko z rozmów 
z włościanami . Musiała to jednak być czynna znajomość języka, skoro tak wier-
nie odtworzył w powieści cechy mowy wspólnoty unickiej w Horodnie . 
13 W zakresie fonetyki odnajdujemy twardą wymowę spółgłosek przed e, np . 
Iwane, nehaj, ne pomoże, neszczastliwaja oraz dawnym i, np . łazysz, chody, idy 
(idy do chaty), zawodysz (uże zawodysz) wyte, od Harasyma . Typowy dla gwar 
ukraińskich tego terenu jest ikawizm, tj . nowe i z dawnego e, o w sylabie nowo 
zamkniętej oraz z psł . *ě, np . snih, bib, vidro. W analizowanym tekście obok 
form typu pokij (dajte uże jemu pokij), ne pijdu (po wodu ne pijdu), boliło (u hru-
di boliło), obid (waryty obid) wystąpiła bez ikawizmu forma nocz . Zachowuje 
się spółgłoska l w połączeniu z e oraz dawnym i, np . doleńko, ale, baczyli; ce-
cha ta poświadczona jest we współczesnych opracowaniach dialektologicznych 
(por . Czyżewski 1994 m . XII ).Współczesne teksty z gwar ukraińskich okolic 
Stulna podaje Hryhorij Arkuszyn w chrestomatii Hołosy z Pidlaszszia (Arku-
szyn 2007: 25–33) . 
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odróżniający się od innych we wsi „cokolwiek wyższém 
ukształceniem (bo czytać i pisać umiał) [ . . .]”(s . 7) . Oprócz 
mowy prymarnej (w nazewnictwie Leona Kunickiego – 
„w ich rodzinnym ruskim języku”) (s . 14), niektórzy 
z włościan Horodna używali polszczyzny kresowej (w ter-
minologii pisarza – „w naszej mowie” ); por . rozmowę dia-
ka Chwed’ki z proboszczem księdzem Ulanowiczem:

„– Niechaj będzie pochwalony, –rzekł diak zdejmując 
rogatą swą czapkę i trącając Iwanka, który toż samo ze 
swym kapeluszem uczynił .

– Na wieki, – odpowiedział ksiądz [ . . .] – a cóż to, syn 
twój, Chwed’ku? [ . . .] – jak wyrosł! dawno go już nie 
widziałem .

– O, już sporyj proszę wielmożnego dobrodzieja, moja 
zołoteńko . . . Pokłoń się do kolan durniu, zaszeptał diak 
szturgając Iwanka . [ . . .] To ja [ . . .] ja tak i jego przyprowa-
dził prosić wielmożnego dobrodzieja, żeby go wziął na 
swoje usługi; doma chłopak nic nie robi; dobrze żeby tu 
był przy plebanii i posłużył czasem[ . . .] to téż jaby chciał 
[ . . .] żeby on się przyuczał powoli, toby może bydło popasł, 
to kole koniby chodził [ . . .]” (s . 32–33) .

Dwujęzyczność włościan nadbużańskich pisarz wyróż-
nił już na poziomie tekstu . Wypowiedzi w „mowie ruskiej” 
podawane są kursywą, zaś w polszczyźnie – antykwą14 . 

Konieczność właściwego odbioru przekazu dwuję-
zycznego przez ówczesnego czytelnika rodziła potrzebę, 
z jednej strony, różnicowania graficznego tekstu zarów-
no w dialogach, jak i w narracji odautorskiej, z drugiej 
zaś strony, zapewnienia językowi powieści komunikatyw-
ności, stąd ograniczanie cytatów z „mowy ruskiej ”, por .:

„W czasie tych zabaw [dziecięcych – F . Cz .], następują-
ce mniéj więcéj rozmowy miały miejsce, w ich rodzinnym 
ruskim języku, a które tu dla zrozumienia [podkreślenie 
– F . Cz . ], w naszej [tj . polskiej – F . Cz .] mowie podajem 
[ . . .]” (s . 14) .

Wprowadzanie rutenizmów w narracji odautorskiej 
wynikać może z potrzeby nadania powieści kolorytu lo-
kalnego, por . „[Chwed’ko] potykając się przez chwasty 
i bodiaki aż pod cerkiew wyszedł” (s . 27), „A tak jak każde 
sioło nad-bużne [przywykło – F . Cz .] do tęsknych i jęczą-
cych piosnek mołodyc” (s . 5) . Nierzadko jednak wypływa 
to z niemożliwości przekładu rutenizmu na język polski, 
np . ze względu na nieadekwatność liturgii rytu unickiego 
wobec rytu rzymskokatolickiego, por .: „[ . . .] jak on [pro-
boszcz] pięknie gadał na Splenie15 w naszej cerkwi, żeby 
się nie troskać, jak się co nie urodzi [ . . .]” (s . 24) .

Mowę ludności mieszkańców wsi znajdujących się na 
obszarze dawnego niegrodowego starostwa stuleńskiego, 
14 Zasada ta nie jest stosowana konsekwentnie .
15 W Kościele wschodnim jest to święto Uspinnia Bohorodyci (Zaśnięcia Mat-
ki Boskiej) obchodzone 28 sierpnia . 

podobnie jak język mieszkańców całego Pobuża, można 
określić jako kształtujący się w ciągu kilku stuleciu – w za-
leżności od warstw społecznych – bilingwizm (zob . Kość 
1999, Walczak 2010, Walczak 2015)16 . W konsekwen-
cji tego procesu powstały na pograniczu polsko-ukraiń-
skim gwary kresowe . Władysław Kuraszkiewicz nazywał 
je nowymi gwarami podlaskimi, które „wytworzyły się 
przez naśladowanie języka kościelnego, miejskiego i tam-
tejszej inteligencji [ . . .] [jako] tak zwane narzecze kreso-
we na podłożu ukraińskim” (Kuraszkiewicz 1989: 171) . 
O ile jednak procesy przyswajania języka polskiego przez 
ruskojęzycznych unitów miały w pierwszej połowie XIX 
w . charakter jednostkowy, o tyle po 1905 r ., tj . po uka-
zie tolerancyjnym, obejmowały większy odsetek ludno-
ści wiejskiej . 

Obok osiadłych od pokoleń włościan unickich parafii 
Horodno znajdują się, wprawdzie nieliczne, osoby z ze-
wnątrz . Wśród nich są: greckokatolicki proboszcz Wa-
lenty Ulanowicz i strażnik graniczny17 Michał Zaleski, 
dawny podoficer ułanów, z rodziną (córką Joasią i żoną 
pochodzącą „z wyższego rodu, ale zubożałych rodziców”, 
s . 44) . Zróżnicowaniu stanowemu i zawodowemu wspól-
noty horodeńskiej odpowiada, jak już zaznaczono wcze-
śniej, zróżnicowanie językowe, najpełniej odzwierciedlają-
cej się w określonych sytuacjach, por: rozmowę Zaleskiego 
z księdzem Ulanowiczem:

„– A pan Michał! Jesteście przecie . . . – zawołał [ . . .] 
proboszcz 

– Jak się masz Ojcze?  . . .dzisiejszeho dnia, – odrzekł ten-
że [ . . .] 

– Kiedyżeś wrócił? 
– Ot niedawno przyjechaliśmy . . .
– [ . . .] Ależ tęskno mi było bez was  . . .bodaj Was; no 

siadajcież
– A nam takoż, dzisiejszeho dnia, było skuczno bez cie-

bie, Ojcze [ . . .] mówił Zaleski [ . . .] (s . 97–98)/
– Przyszedłem tu po ciebie, Ojcze, zabrać cię na herbat-

kę; kobiety chcą się widziéć z tobą: chodźmy więc, dzisiej-
szeho dnia [ . . .]” (s . 100) .

16 Na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej objął on w pierwszej kolejności 
magnaterię i szlachtę, następnie mieszczaństwo, a na końcu ludność wiejską . 
W konsekwencji prowadząc do powstania polszczyzny kresowej (zob . Walczak 
2010: 109–115, Walczak 2015: 149–155) .
W odniesieniu do ziem wschodniej Lubelszczyzny procesy polonizacyjne w per-
spektywie historycznej szczegółowo przedstawił Józef Kość (Kość 1999) .
17 W powieści Michał Zaleski to: „Strażnik graniczny, którego obowiązkiem jest 
chwytać przechodzących granicę [rosyjsko-austriacką – F  . Cz .] z tytoniem, solą 
itp .”(s . 45) . Chodzi tutaj o granicę przebiegającą przez środkową Lubelszczyznę, 
między Kongresówką a Galicją . W Dołhobyczowie (w Hrubieszowskiem) znaj-
dowała się w XIX w . – o czym wspomina Kajetan Kraszewski – komora celna 
(Kraszewski 2000) . 
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Przedstawiony tekst daje się scharakteryzować jako 
typ polszczyzny kresowej, innej, bo odzwierciedlonej tyl-
ko w leksyce (por . skuczno), niż mowa autochtonicznych 
włościan z Horodna, zawierająca np . rutenizmy fleksyjne 
(np . typu: ja był) .

Wnioski . Z dokonanej analizy powieści Iwanko Leona 
Kunickiego wynikają następujące wnioski: 1 . Utwór doku-
mentuje mowę unickich włościan pierwszej połowy XIX 
w .; 2 . ilustruje procesy kształtowania się dwujęzyczno-
ści w obrębie jednej wspólnoty wyznaniowej; 3 . wskazu-
je czynniki ekstralingwistyczne określające rangę i prestiż 
dwóch funkcjonujących we wspólnocie języków: „ruskie-
go” (dialektu ukraińskiego) i polszczyzny; 4 . pokazuje za-
sady i sytuacje przełączenia kodów językowych; 5 . tekst 
powieści może być dobrym przyczynkiem w: a) badaniach 
nad historią języka na obszarach pogranicza etnicznego 
i wyznaniowego; b) badaniach dialektologicznych polsko-
-ukraińskich, c) badaniach socjolingwistycznych ustalają-
cych rangę i prestiż języka . 

Feliks Czyżewski
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Prof . dr hab . Feliks Czyżewski – językoznawca 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 
w roku 2019 obchodzi siedemdziesiątą rocznicę urodzin . 
Dla uczniów, współpracowników i znajomych Profesora 
jubileusz ten stanowi okazję do naukowych podsumowań 
i osobistych wspomnień . Dorobek Jubilata w obiektywny 
sposób odzwierciedlają liczby: blisko 250 pozycji biblio-
graficznych1, wśród których są monografie, artykuły na-
ukowe, recenzje, teksty popularnonaukowe i publicystycz-
ne, streszczenia, polemiki, sprawozdania . W publikacjach 
F . Czyżewskiego wiele jest odwołań i nawiązań do Włoda-
wy i okolic, zarówno w wymiarze stricte językoznawczym, 
jak i w ujęciu szerszym, pokazującym postrzeganie tego 
regionu w kontekście kultury pogranicza . 

Feliks Czyżewski pochodzi z okolic Łomaz w powiecie 
bialskim . Od Włodawy region ten dzieli kilkadziesiąt kilo-
metrów, ale ziemia bialska i włodawska mają wiele wspól-
nego: obok polszczyzny słychać tu gwary wschodniosło-
wiańskie, w miejscowy pejzaż wpisują się zarówno wieże 
kościołów, jak i kopuły cerkwi, na lokalnych cmentarzach 
łacinka przenika się z cyrylicą . 

Z regionem włodawskim mgr Feliks Czyżewski związał 
się na trzy lata w sposób formalny: po ukończeniu studiów 
polonistycznych zgodnie ze skierowaniem Lubelskiego 
Kuratorium Oświaty podjął pracę nauczyciela polonisty 
w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach, należących 
wtedy do powiatu włodawskiego . Dyrekcja szkoły zleci-
ła młodemu magistrowi prowadzenie biblioteki szkolnej 
oraz wychowawstwo w jednej z klas pierwszych . Pedagog 
włączył się również w działalność harcerską szkoły, jako 
harcmistrz zorganizował obozy w Sosnowicy i Włoda-
wie . Naukowe zainteresowania nauczyciela zaowocowa-
ły powołaniem w szkole Koła Polonistycznego o profilu 
językoznawczym; F . Czyżewski jako jego opiekun zaan-
gażował uczniów w badania dialektologiczne na terenie 
ówczesnego powiatu włodawskiego Członkowie Koła 
zbierali materiał gwarowy ze świadomością, że zostanie 
on w przyszłości wykorzystany m .in . do kartoteki Atlasu 

1 Pełny wykaz publikacji F . Czyżewskiego znajdzie czytelnik w pracy pt . Język 
i kultura pogranicza. Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w 45-lecie pracy 
naukowej i dydaktycznej, red . A . Dudek-Szumigaj, Warszawa 2019 . 

gwar Lubelszczyzny; dzięki kuratorowi poznali także kul-
turową i społeczną wartość gwary – języka, który jest inny, 
ale nie gorszy niż polszczyzna ogólna . 

Na okres pracy w liceum wisznickim przypada począ-
tek znajomości Feliksa Czyżewskiego z Józefem Fran-
ciszkiem Fertem – wówczas magistrem, nauczycielem 
w Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, przyszłym 
profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Obu 
filologów połączyła nie tylko praca dydaktyczna, ale i fa-
scynacja kulturą ludową i językiem regionu włodawskie-
go . F . Czyżewski wspomina spotkania z J . Fertem w nastę-
pujących słowach: 

Profesora Józefa Ferta, dziś znanego i uznane-
go naukowca – filologa literaturoznawcę, edytora, 
a także poetę, miałem przyjemność poznać stosunkowo 
wcześnie, bo w latach 70 . minionego stulecia […] . Pod-
legaliśmy jednemu pracodawcy, tj . włodawskiemu Wy-
działowi Oświaty […] . W czasach ówczesnego ministra  
oświaty – p . Kuberskiego – doświadczaliśmy różnych eks-
perymentów dydaktycznych, m .in . tworzenia zespołów 
samokształceniowych . Taki właśnie charakter miał m .in . 
zespół humanistyczny, w którego skład wchodzili nauczy-
ciele szkół średnich powiatu włodawskiego . Dane mi było, 
bodajże w roku 1974, uczestniczyć w posiedzeniu wymie-
nionego zespołu w liceum włodawskim . Wówczas miałem 
okazję i przyjemność poznać Pana Józefa Franciszka Fer-
ta (swoje imiona uzasadniał kultem rodziny do ostatniego 
cesarza monarchii Austro-Węgierskiej), człowieka o nie-
zwykłej pasji dydaktycznej […] . Spotkania włodawskie 
pozwoliły nam wzajemnie lepiej się poznać i w kolejnych 
miesiącach intensywniej współpracować, tak w zakresie 
dzielenia się wiedzą z metodyki nauczania języka i litera-
tury polskiej w szkole średniej, jak i pogłębiania wiedzy 
o kulturze ludowej regionu włodawskiego . 

W latach 1973–1975 prowadziłem badania nad gwara-
mi (ludowymi) powiatu włodawskiego i o swoich pracach 
terenowych informowałem Profesora Ferta zarówno przy 
okazji spotkań Zespołu, jak też w korespondencji […] . 
Z prawdziwą radością przyjąłem deklarację Pana Profe-
sora, że gotów jest mi dostarczyć materiał onomastycz-
ny i dialektologiczny zebrany od mieszkańców Włodawy 

Włodawa warta pióra.
Region włodawski w opisach 
językoznawczych i działalności społecznej 
Profesora Feliksa Czyżewskiego

Agnieszka 
Dudek-Szumigaj
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i okolic . Po tej deklaracji już kilka miesięcy później otrzy-
małem bogatą przesyłkę ze wspomnianymi materiała-
mi . Były to zapisy nazw z określonych dziedzin kultury 
materialnej, dokonane przez specjalnie przygotowanych 
uczniów liceum, a następnie zweryfikowane przez Pro-
fesora Ferta . W owych zbiorach terenowych znajdowa-
ły się m .in . opisy nazw narzędzi rolniczych (m .in . pług) 
i środków komunikacji (wóz, sanie) . Nazwy ludowe zosta-
ły zapisane w formie gwarowej i zilustrowane ręcznie wy-
konanymi rysunkami . Do dzisiaj zachowuję te materiały 
w swoim domowym archiwum […] . 

W 1975 roku mgr Feliks Czyżewski podjął pracę w Za-
kładzie Filologii Słowiańskiej UMCS (w jednostce tej był 
zatrudniony najpierw jako asystent, w latach 1976–1982 
jako starszy asystent, od roku 1982 jako adiunkt) . Pod-
stawą materiałową dysertacji doktorskiej2 F . Czyżewskie-
go były zapisy dialektologiczne z regionu włodawskiego . 
Na wspomnianej pracy doktorskiej oparta była pierwsza 
opublikowana monografia tego autora: Atlas gwar polskich 
i ukraińskich okolic Włodawy, w której na 204 mapach 
przy pomocy metod geografii lingwistycznej dialektolog 
zaprezentował zróżnicowanie fonetyczne, morfologiczne 
i leksykalne regionu włodawskiego . Nowatorskie propo-
zycje metodologiczne badacza, wyrażające się między in-
nymi paralelnym ujęciem języka polskiego i ukraińskiego, 
znalazły uznanie w środowisku językoznawczym w kraju 
i za granicą: pozytywne recenzje pracy ukazały się w Pol-
sce, na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie, w Bułgarii i w Ho-
landii, a jej autor został uhonorowany Nagrodą Ministra 
Szkolnictwa Wyższego .

Polskie i ukraińskie gwary południowo-wschodniego 
Podlasia (w tym regionu włodawskiego) w ujęciu fone-
tyczno-fonologicznym stały się przedmiotem opisu za-
wartego w kolejnej monografii3; na podstawie tej dyserta-
cji dr Feliks Czyżewski w 1995 r . uzyskał habilitację . 

Rozprawy podejmujące problematykę języka pograni-
cza polsko-wschodniosłowiańskiego przygotowane przez 
F . Czyżewskiego trafiały nie tylko do grona specjalistów-
-dialektologów . Profesor zrobił wiele na rzecz populary-
zacji regionalnej spuścizny kulturowej i językowej w śro-
dowisku lokalnym . Jednym z ważniejszych takich działań 
był projekt poświęcony językowi, kulturze duchowej i ma-
terialnej oraz historii gminy Wola Uhruska w powiecie 
włodawskim, realizowany pod kierownictwem prof . Fe-
liksa Czyżewskiego we współpracy z mieszkańcami gmi-
ny . W 2004 roku jako redaktor i autor tekstów zamiesz-
czonych w monografii pt . Gmina Wola Uhruska na tle 

2 Gwary ludowe byłego powiatu włodawskiego, promotor: doc. dr hab. Ste-
fan Warchoł.
3 F . Czyżewski, Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-
-wschodniego Podlasia, „Rozprawy Slawistyczne” 3, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1994.

Euroregionu Bug. Język i kultura F . Czyżewski otrzymał 
wyróżnienie honorowe w konkursie „Ludowe Oskary” za 
wydarzenie folklorystyczne roku 2003 w województwie 
lubelskim, przyznane przez Stowarzyszenie Twórców Lu-
dowych . Monografia została pozytywnie przyjęta przez 
mieszkańców opisywanego terenu, a wyrazem uznania 
dla redaktora pracy jest fakt, iż w 2004 roku Rada Gminy 
Wola Uhruska odznaczyła go Medalem „800-lecie Uhru-
ska” . W 2007 roku za wkład w prace dokumentujące kul-
turę duchową i materialną gminy Wola Uhruska Profesor 
Feliks Czyżewski został wyróżniony tytułem Honorowego 
Obywatela Gminy Wola Uhruska, przyznanym na wnio-
sek mieszkańców przez Radę Gminy . 

Kolejne – niezwykle istotne, bo mające swój wymiar 
ekumeniczny – projekty badawcze realizowane pod kie-
rownictwem prof . Feliksa Czyżewskiego poświęcone są 
inskrypcjom nagrobnym pogranicza polsko-ukraińskie-
go . Pierwszy z nich – Strukturalno-semantyczny opis ne-
kropolii prawosławnych Lubelszczyzny – uzyskał grant Mi-
nisterstwa Nauki i Informatyzacji na okres 2005–2008 . 
Projekt miał charakter interdyscyplinarny: prace w jego 
ramach prowadzili językoznawcy, historycy, kulturoznaw-
cy, etnografowie i teolodzy z ośrodków krajowych i zagra-
nicznych . Siatka ponad 60 miejscowości objęła również 
wsie z terenu powiatu włodawskiego (Hanna, Hola, Hole-
szów, Horostyta, Sobibór, Uhrusk, Wołoskowola, Wyryki, 
Żdżarka) . Na miejscowych nekropoliach przeprowadzono 
dokumentację fotograficzną inskrypcji utrwalonych łacin-
ką i cyrylicą; przetranskrybowane napisy stały się podsta-
wą kartoteki inskrypcji, a członkowie zespołu badawczego 
podjęli opis zgromadzonego materiału na różnych płasz-
czyznach, m .in . w perspektywie onomastycznej4 . 

W latach 2013–2015 prof . Feliks Czyżewski kierował 
kolejnym transgranicznym projektem interdyscyplinar-
nym związanym z problematyką nekropolii pt . Cmenta-
rze po obu stronach Bugu5; projekt uzyskał finansowanie 
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Biało-
ruś–Ukraina 2007–2013 . Uczestniczyli w nim pracownicy 
naukowi, studenci i doktoranci z UMCS i Wschodnioeu-
ropejskiego Uniwersytetu Narodowego im . Łesi Ukrain-
ki w Łucku . Realizacja projektu obejmowała m .in . organi-
zację międzynarodowych obozów studenckich . Pierwszy 
z nich odbył się w dniach 27 VI–10 VII 2013 r . w Oku-
nince nad jeziorem Białym, kolejny w dniach 12 VIII–
25 VIII 2013 r . w Szacku nad jeziorem Świtaź (Ukraina, 
obwód wołyński) . Nadzór merytoryczny nad pracami 
uczestników sprawowali pracownicy Instytutu Filologii 
4 F . Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego 
w świetle inskrypcji nagrobnych. Część 1 . Słownik nazwisk, Lublin 2013 .
5 Szczegółowo na ten temat zob . w tekście A . Dudek-Szumigaj pt . Międzynaro-
dowe obozy studenckie w ramach projektu „Cmentarze po obu stronach Bugu 
– komunikat, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red . H . Arkuszyn, F . Czy-
żewski, A . Dudek-Szumigaj, Włodawa–Lublin 2014, s . 335–336 . 
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Słowiańskiej UMCS, a koordynatorem badań był prof . 
Feliks Czyżewski . Prowadzone w ramach obozów dzia-
łania obejmowały dokumentację fotograficzną inskrypcji 
nagrobnych wybranych cmentarzy prawosławnych i grec-
kokatolickich pogranicza polsko-ukraińskiego (po stronie 
polskiej: Bereść, Biała Podlaska, Busówno, Chełm, Han-
na, Holeszów, Kodeniec, Lubień, Mołodiatycze, Syczyn, 
Tarnów, Wisznice, Wyryki, Zaborce; po stronie ukraiń-
skiej: Kamień Kaszyrski, Luboml, Ostrówki, Rożyszcze) . 
Zadaniem uczestników była również transkrypcja napi-
sów nagrobnych oraz przygotowanie kartoteki inskrypcji 
pogranicza . Liczne nekropolie, w szczególności położo-
ne w małych miejscowościach i nieczynne dla pochów-
ków, wymagały intensywnych prac porządkowych, takich 
jak usuwanie zarośli i chwastów, wykaszanie trawy, usta-
wianie przewróconych nagrobków, oczyszczanie płyt na-
grobnych . W porządkowaniu cmentarzy obok studentów 
czynnie uczestniczyli także wolontariusze zorganizo-
wani wokół lokalnych organizacji samorządowych oraz 
mieszkańcy miejscowości, na których terenie położone są 
cmentarze, zaś miejscowe władze samorządowe udostęp-
niły sprzęt i narzędzia niezbędne do prac porządkowych . 
Działania prowadzone w ramach opisywanego projektu 
stanowią ilustrację zaangażowania prof . Feliksa Czyżew-
skiego w idee zachowania regionalnego dziedzictwa kul-
turowego i kształtowania postaw szacunku wobec innych 
narodów, języków, kultur .

Propagowanie wiedzy o wybitnych postaciach zwią-
zanych z ziemią włodawską, a tym samym kształtowanie 
lokalnej tożsamości społecznej, stało się jednym z celów 
działalności popularyzatorskiej prof . Feliksa Czyżewskie-
go . Jako aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Włodawskiej zaproponował on zarządowi tej organizacji 
oraz dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włoda-
wie zorganizowanie wykładów z cyklu Wielcy ludzie i waż-
ne sprawy ziemi włodawskiej . Cykl został zainaugurowa-
ny 6 XII 2017 r . wykładami na temat prof . Władysława 

Kuraszkiewicza – wybitnego slawisty i dialektologa rodem 
z Włodawy . Prof . Feliks Czyżewski wygłosił wtedy dwa 
odczyty: młodzież licealna wysłuchała prelekcji pt . Zna-
czenie badań naukowych włodawianina prof. Władysła-
wa Kuraszkiewicza dla polonistyki i slawistyki, dorosła zaś 
publiczność wykładu zatytułowanego Profesor Władysław 
Kuraszkiewicz – uczony i humanista i jego związki z ziemią 
włodawską. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że 
spotkania te zgromadziły w murach włodawskiej bibliote-
ki około 160 osób; ta pokaźna grupa wystawia swej małej 
ojczyźnie jak najlepsze świadectwo o tym, że nie tylko te-
lewizja i Internet są dziś warte uwagi .

Jak mówi przysłowie: cudze chwalicie, swego nie znacie. 
O tym, jak ważną i zasłużoną postacią był włodawianin 
Władysław Kuraszkiewicz, prof . Feliks Czyżewski prze-
konał nie tylko czytelników zgromadzonych we włodaw-
skiej bibliotece, ale i władze miasta . To z jego inicjatywy, 
jednogłośnie popartej przez środowiska naukowe Lublina 
i Poznania (bo z tamtejszym uniwersytetem związał się za-
wodowo prof . W . Kuraszkiewicz) jedno z rond we Włoda-
wie zostało nazwane imieniem pochodzącego z tej miej-
scowości wybitnego językoznawcy .

Prof . Feliks Czyżewski włącza się w działania popula-
ryzujące kulturę i literaturę Słowian w regionie włodaw-
skim . W swej aktywności znalazł wielu sprzymierzeńców; 
dzięki organizacyjnemu i merytorycznemu zaangażowa-
niu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej we Włodawie i Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich – Oddział w Lublinie mieszkańcy regio-
nu włodawskiego mają okazję uczestniczyć w wykładach 
z cyklu Słowiańskie spotkania literackie, podczas których 
goszczą we Włodawie polscy, białoruscy i ukraińscy na-
ukowcy, pisarze i poeci . 

Jak pokazuje niniejszy tekst, związki prof . Feliksa Czy-
żewskiego z regionem włodawskim mają miejsce na wie-
lu płaszczyznach: począwszy od prac stricte naukowych, 
skierowanych do węższego grona specjalistów, poprzez 
działania popularyzatorskie i organizacyjne integrujące 
miejscową społeczność . O tym, że włodawianie doceniają 
zaangażowanie Profesora w budowę ich „małej ojczyzny”, 
niech świadczą następujące wyróżnienia, którymi uhono-
rowano lubelskiego językoznawcę: Medal „Zasłużony dla 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej” (2009 r .) i ty-
tuł „Honorowy Obywatel Włodawy” (2018 r .) .

Agnieszka Dudek-Szumigaj

Jubileusz naukowy
Profesora

Feliksa Czyżewskiego

Jubileusz naukowy
Profesora

Feliksa Czyżewskiego

FOLIA MATOWA

Zbigniew W. Fronczek
Jubileusz naukowy Profesora 
Feliksa Czyżewskiego
Lublin 2018, wyd. 
Polihymnia ss 45, il. foto
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Ja zajszet du ciebie pugadać, tak pubalikać, co z tymy 
wyboramy będzie . Ty się znasz i zy starosto ji z księ-
dzem, ty to wisz najlepi co tutaj sie należy gla nas zro-
bić . Toż ty wisz sam: Żydy ostro sie stawio, niby zgudzili 
sie na jidynaście a naszych żeby trzynaście wejszło . A tu 
tym czasem to i enteligiencija pcha sie i rzymiśniki na-
chalnie lizo i tego . Nu powidz sam: na co nam du Rady te 
ruzmajite urzynniki; ruzumie jeszcze nasza enteligieci-
ja: ot ksiądz, dochtór, bulchajter, rejent – tak trzy, cztery 
człuwieki, a te jinsze to coż za ubywateli, same szmuszki 
urzynniczyny . Coż jich ubchodzi miasto, cy to rzeźnia, 
cy likstryka, cy co gla jich, aby trychtuary ud kuścioła 
du cerkwi . Już lepi rzymiśników wziońść, ale to tak samo 
byz potrzeby . Toż u nas tera oździe je swoje mądre ludzi: 
i mnie to nie gra wielkich roli, a ciebie to już nawet ku-
niecznie chco: i pany i Żydy nu i swoje ludzi, żeby ty ku-
niecznie wejszet . I Liońka by można wsadzić . Chociaż 
Lionek tak samo ni tengi . Pamiętasz przyd wojno jak to 
wybrali mnie i Lionka do tych piniędzy za lizerfy i za te 
szose za cwyntarzem . Miało być osim tysięcy rubli, no 

Z  Włodawy
Opowiadał stary mieszczanin włodawski 

z wykształceniem elementarnym

zgudzili się na szkołe, bo to grumadzki grosz ji tego . Tosz 
co by z tymy piniędzmy ni zrubili, to by dali dochód . My 
już niby poprzysingali, no ji jakoś puśniadałszy poszli du 
naczylnika, żeby jak na szkołe, to jusz niech na szkołe, 
tylko ja mówie, żeby katulika nauczyciela dali . A naczel-
nik jak to zawdy był trochi wypiłszy, krzyknie huknie: 
tud /y twoj / u mat’ chacho / ł Palaczyszka . Ja nic, toż my 
zaprzysinżone ud ludzi, Lionek zaraz się źlonk, nu i tak 
to sie udwlekło, późni wojna i przypadli piniędzy jak du 
Buga wrzucił . Ale ud bidy tu ji Lionka by można, a z tym 
burmiszczem tak samo bida . Un człowiek troszki ukrze-
sanyj, ale młodyj, mintkiego charakteru, może i czensto 
giensto ni puradziłby sobie jak to róźnie Żydki zaczno 
łeb kręcić . Zreszto ja nawet był dziś u niego, to un coś 
tak letko kręcił ni tud /y ni siud/ y, że szkoda jemu miej-
sca, choć to ni szkodzi,może za urlopem, ale zawdy ja-
śnie puwiedział . Że jest przeciwny . . . ■
W . Kuraszkiewicz, Przegląd gwar województwa lubelskiego, [w:] Monografia 
statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t . I, Lublin 1932, s . 316–317 . 

Włodawa, ok. 1930 r.
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Kilka słów komentarza

Tekst zanotowany około roku 1930 przez Włady-
sława Kuraszkiewicza, młodego i obiecującego wówczas 
naukowca, jest nie tylko dokumentem stanu gwary kre-
sowej, ale również pięknym obrazkiem historycznym, 
przyczynkiem społeczno-obyczajowym do dziejów Wło-
dawy . Opowieść zapisana gwarą kresową, dla wielu czy-
telników brzmi może niezrozumiale, lecz dla niemałej 
grupy mieszkańców miejscowości nadbużanskich to cią-
gle żywy język .

Narrator, przedstawiony jako stary mieszczanin wło-
dawski, to społecznik z krwi i kości . Nieobce mu ambicje 
polityka i umiejętności wyszukiwania sojuszników poli-
tycznych . Władysław Kuraszkiewicz zaznaczył przezornie, 
że jego narrator relacji posiadał wykształcenie elemen-
tarne . Dodajmy szybko: innego we Włodawie zdobyć nie 
mógł . Do roku 1936 nie było we Włodawie gimnazjum, 
sam Kuraszkiewicz był absolwentem gimnazjum chełm-
skiego, gdzie naukę rozpoczął w roku 1919 .

Akcja dzieje się w trakcie wyborów do zarządu mia-
sta . W latach międzywojennych na terenie powiatu wło-
dawskiego prężnie działały partie polityczne: PSL „Piast”, 
PSL „Wyzwolenie”, Chrześcijańska Demokracja, Związek 
Ludowo-Narodowy, Stronnictwo Narodowe, Chrześci-
jański Związek Jedności Narodowej, bardzo nielicznych 
sympatyków grupowały partie robotnicze i socjalistyczne . 
Trudno powiedzieć, którą z wymienionych partii repre-
zentował społecznik z Włodawy . Nie ulega wątpliwości, 
że sprawy miasta traktował niczym swoje . Takim nie po-
winno rzucać się kłód pod nogi, ale konkurentów do za-
siadania w radzie nie brakowało . Pchała się – by pozostać 
przy słownictwie włodawskiego narratora – inteligencja, 
nachalnie cisnęli się rzemieślnicy, urzędnicy – pogardli-
wie nazywani drobnicą urzędniczą – też mieli swoje pla-
ny i ambicje . Owszem, stary mieszczanin był skłonny do 
współpracy z rzemieślnikami, cenił ich rzeczowość i zna-
jomość życia, z inteligencją również gotów byłby się do-
gadać, jednakże reprezentację tej grupy ograniczyłby do 
czterech, a jeszcze chętniej do trzech osób . Ot, niechby to 
byli: ksiądz, doktor, buchalter, względnie rejent .

A pchająca się drobnica urzędnicza, miernoty i szmusz-
ki? Cóż tych obchodzi – wedle słów mieszczanina – mia-
sto, elektryka, rzeźnia . . . Dla tych, jak z przekąsem zauwa-
ża, ważne jedynie trotuary do kościoła i cerkwi .

Na koniec Żydzi . We Włodawie liczącej w roku 1931 
ponad osiem i pół tysiąca mieszkańców stanowili sześć-
dziesięcioparoprocentową społeczność, w zarządzie mieli 
11 miejsc, Polacy zaś 14 . Nic dziwnego, że nie kryli swe-
go niezadowolenia . 

Mieszczanin nie ustaje więc w wysiłkach poszukiwania 
oddanych miastu ludzi, do jednego z nich kieruje zapro-
szenie do politycznego współdziałania . Nie pada jego imię 
ni nazwisko, wynika jednak, że adresata monologu popie-
ra nie tylko sam narrator, ale „pany i Żydy” . Ewentualne-
mu partnerowi podsuwa kandydaturę Lońki (Leona), swe-
go druha z działalności społecznej przed wojną, pierwszą 
– ma się rozumieć . Razem z Lońką reprezentowali spo-
łeczność włodawską w rozmowach z naczelnikiem miasta, 
niestroniącym od kielicha Rosjaninem . Problemów do roz-
wikłania i wówczas nie brakowało, bo to i szosa za cmenta-
rzem pozostawała niedokończona, opieka nad gromadzkim 
funduszem spędzała sen z powiek i wymuszenie na naczel-
niku zgody na nauczyciela katolika nie było zadaniem ła-
twym . Naczelnik – jak to zawdy był trochę wypiłszy – popa-
trzył spode łba na przedstawicieli zarządzanego przez siebie 
miasta i obrzucił ich grubiańskim przekleństwem, którego 
– co tu kryć – spolszczonej wersji przytaczać nie wypada . 
Na szczęście, zapis gwarowy łagodzi może nieco koszaro-
wy styl wypowiedzi reprezentanta carskiej armii . W pra-
cach historycznych odnotowano, że w roku 1913 – w tym 
to czasie musiało dojść do spotkania włodawian z naczelni-
kiem – planował nowo utworzony w mieście skwer nazwać 
imieniem Romanowów, w związku ze zbliżającą się trzech-
setną rocznicą panowania tej dynastii w Rosji . Wojna prze-
szkodziła tym i innym planom, zdewaluowały się uzbierane 
z trudem fundusze gromadzkie i bezwartościowe banknoty 
można było do Bugu wrzucić .

Po wojnie, w odrodzonej Polsce, miejsce rosyjskiego 
naczelnika zajął burmistrz, człowiek, owszem, okrzesany, 
ale – wedle relacji włodawskiego mieszczanina – miękkie-
go charakteru . I czy taki mógł sobie poradzić w sytuacji 
– tu znów należy się odwołać do zapisanej relacji – jak to 
różne Żydki zaczną łeb kręcić?

Gwarowa relacja zdumiewa temperaturą emocjonalnej 
wypowiedzi, jest gęsta, nasycona treściami politycznymi, 
obyczajowymi, społecznymi, wreszcie zjawiskami języko-
wymi . Ale sprawy języka to już inna historia .  ■

Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Śledząc przeszłość i przemiany zachodzące w mie-
ście, nietrudno jest zauważyć, że drzewiej była Włodawa 
jeżeli już nie większym miastem, to chociażby liczącym 
się grodem, leżącym na szlaku handlowym prowadzą-
cym z Lublina przez Lęcznę, przez promową przeprawę 
na Bugu i dalej na wschód . Z kolei byśmy doszli, że po 
kilku pożarach, wznieconych z „puszek” Suworowa, moc-
no podupadła i jak gdyby rozpadła się na dwa oddzielne 
człony – Włodawę leżącą po lewej stronie Bugu i mniej-
szą Włodawkę po stronie prawej .

Oba miasta łączył, jak na owe czasy, ponoć wygod-
ny i sprawnie funkcjonujący most promowy, po którym 
przejeżdżał nie tylko sławetny zabijaka Bohun z sienkie-
wiczowskiej trylogii, aby u tutejszego Żyda Arona kuro-
wać swoją doczesną, szpetnie posiekaną posturę, ale i sam 
Naczelnik Kościuszko z generałem Zajączkiem, maszeru-
jąc z wojskiem w narodowej potrzebie .

Stąd nie tylko Rzędzian, nabrawszy koniom spyży, 
ruszał samotrzeć z pacholikami w dalszą drogę, aż nad 
Dniestr, nad Styr, nad Horyń, ale i poniektórzy z rodo-
wych wielmożów, aby sprawować twarde rządy na Rusi .

Były to zatem dzieje dawne i ulotne . Potem przyszły lata 
nowsze, lata złe, pełne klęsk i nieurodzajów, nawiedzane 
morowym powietrzem, ospą, cholerą i zarazą bydła . Ol-
brzymie wody, napływające z gór wiosną i jesienią, zale-
wały nadbużańskie tereny i wsie, a wezbrana rzeka żłobiła 
coraz to nowe koryta, aby w esach-floresach to się zbliżyć 
do miasta, to znów odskoczyć, aż hen poza Orchówek, 
dawną mieścinę szlachecką .

Tuż pod miastem rozciągały się ogromne stawy, a przy 
nich szerokie błota porosłe szuwarem i trzciną, a ciągnące 
się pod wieś Suchawę, zapewniając obronność miastu czę-
ściowo od wschodu i najbardziej od południa .

Promowa przeprawa przez Bug, mimo swych niedoma-
gań z powodu częstego ściągania lin, by dać przepływ tra-
twom idącym z nurtem wody, była niezmiernie potrzebna 
chociażby z uwagi na dojazd do miasta Włodawki, na od-
bywające się tam raz w miesiącu wielkie jarmarki, na któ-
rych można było sprzedać bądź kupić woły i kożuchy, po-
stawy sukna, dugi, ryby, raki, dzieże, niecki, sita i wszelki 
inny sprzęt gospodarski .

Spośród ryb na uwagę zasługiwała tak zwana „ryba 
ikra”, inaczej „popia ryba”, były to zresztą tak drobne ryb-
ki, że tylko głowa i ogon przyczepione były do oka ikry, 
za to po uduszeniu w całości na oleju były smaczne, jak 
żadne .

We Włodawie stopniowo zaczął się rozwijać niewielki 
przemysł . Więc była olejarnia, folusz, dwa niewielkie tar-
taki i aż trzy młyny – jeden Kuryłowicza, drugi – Zalew-
ski i ska, a trzeci Rottenberga – nu, on już nie bicz Rotten-
berg, on bicz Czerwona Góra .

Miasto oprócz trzech świątyń – kościoła, cerkwi i sy-
nagogi – szczyciło się okazałym budynkiem magistratu 
mieszczącym się w dawnym klasztorze Ojców Paulinów, 
który swego czasu był częściowo obronny, o czym świad-
czą istniejące do dziś podziemne lochy, ciągnące się po-
noć aż do wsi Różanka, do ruin pałacu Zamoyskich i da-
lej w stronę wsi Stawki .

Czworokątny brukowany rynek otaczał na jego środ-
ku kramnice z dwoma wjazdowymi bramami na dziedzi-
niec, co w pewnym sensie przypominało funkcję budowli 
jako ratusza . Z rynku na wszystkie strony rozchodziły się 
brukowane ulice i wyboiste uliczki o nazwach: Różaniec-
ka, Wyrykowska, Kościelna, Podzamcze, Stodolnia, Ko-
zia i wiele innych .

Żydowska mniejszość narodowa, której w mieście było 
bez liku, z chełpliwością o sobie mówiła: Nu, wasze ulice – 
nasze kamienice . I tak było . Jedyna księgarnia była Szczu-
ryka i Minca . Zakład fotograficzny był Icze Kalekiego, za-
kład krawiecki – Pukiermana . Tartak, dwa młyny, folusz, 
sklepy, warsztaty, czajnie, piekarnie, szlachtuz-jatki, nawet 
stragany, były w ich posiadaniu .

Niedaleko cerkwi stał pomnik z orłem na szczycie, któ-
ry potem poprzez carską właść został przerobiony na po-
mnik rosyjski z odpowiednim napisem . Kto był słaby 
w odczytywaniu słów na marmurowej tablicy, to mu chęt-
ni dowcipnisie od ręki tłumaczyli na polski, a brzmiało to 
mniej więcej tak: Przyleciał ptak dwugłowy, stanął sobie 
na słupie i choć Polski nie kocha najczulej, za to cara głę-
boko ma w d . . .

Co czwartek odbywał się w mieście jarmark, na który 
ściągali i Polesucy zza Buga w łapciach z łyka, w wielkich 

WŁODAWSKIE PRZEOBRAŻENIA 
NA JARMARKU

Stanisław 
Sidoruk
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papachach, siwych siermięgach, przybyli aż hen – Małory-
ty, Doinaczewa, z Charsów – na krótkich tielegach zaprzę-
żonych w mizernego konika . Byli obecni też gospodarze 
spod Chełma i Sawina, w jednego konia u wozu z jednym 
dyszlem . I ci z „pól” z Piask, z Hęcznej, zwani „mazurami” 
w maciejówkach na bakier, zadziorni, węsaci . Byli i z Ko-
dnia, i z Tucznej, i z całej okolicy . Rozległy rynek tak był 
zapchany wozami z wszelkim dobrem, że z braku miejsc, 
hołoble i dyszle ustawiono na sztorc do góry, aby jak naj-
mniej zabierały miejsca . Często, chcąc ze swego wozu do-
stać się na ulicę, trzeba było przełazić po innych wozach 
ciasno stoją cych i podobnie doń powracać .

– Nu, pani, pani wejdzie do mnie, u mnie wszistko ta-
nio – ciągnęła sprzedawczyni sklepu za rękaw wieśniacz-
kę w wielkiej chuście na plecach, „opinosze”, odłamują-
cą z wielkiej, półmetrowej bułki za 20 grosze, kęsy do ust, 
którą trzymała na rękach niczym noworodka .

– Co macie w worku gospodarzu? co żyto? Żyto szmyto, 
ja potrzebuje kupycz pszenyca . – Targowano się do upa-
dłego, bito dłonią o dłoń i gdy doszło do transakcji, wypi-
jano niekiedy mohorycz, czyli barysz z butelki przy wozie .

W zimowe jarmarki, kiedy srogi mróz kąsał po twarzy, 
wstępowano do Jośka do czajni lub do jakiegoś trachtiru, 
czyli szynku, na tzw . setkę gorzały i śledzia . Natomiast la-
tem, gdy rozpalone słońcem brukowce parzyły bose sto-
py, siedziało się na wozie lub stawało w cieniu, gdzieś pod 
murem i patrzyło na ko tłujące się zbiorowisko . A jarmark 
trwał .

– Pokus morokus – jasna wygrywa, ciemna przegrywa .
– Kupujcie bubliczki, gorące bubliczki . . .
– Szczęście będzieta mieli gospodarzu, jak wam Cygan-

ka powróży . . .
Aż przyszedł rok 1939 . Czas raptem stanął dęba, aby 

po tem zwalić się na złamany kark, przygniatając swym 
cielskiem to wszystko, co mogło uchodzić za dotychcza-
sowy ład i porządek .

Włodawa widziała brzemienne w  wydarzenia dni, 
soczyste czerwienią krwi i ognia . Ulice poczęły nosić 

nazwania innych, obcych nam królów i władców . „Dziel-
nica Wyrykowska” poszła z dymem wraz z umiejscowio-
nym tam gettem . Olbrzymie nagrobki z kierkutów poje-
chały utwardzać nawierzchnię ulic w Orchówku . Tragedia 
dla miasta działa się nieco wcześniej, niż sięga pamięć lu-
dzi obecnie dorosłych .

Potem przyszły nowe dni, pełne trudu, poświęceń 
i tego, co się zamykało w słowach: Jak to teraz będzie? . . .

A było tak, że na terenach pod księżymi stawami, gdzie 
dawniej ojcowie Paulini odławiali dorodne ryby, zazieleni-
ły się zmeliorowane łąki, przecięte wprawdzie nadal starą 
lecz już uregulowaną rzeczką Włodawką . Stację kolejową 
połączyła z miastem nowoczesna szeroka droga, a pobliska 
wieś Orchówek, po łożona na lichych gruntach, gdzie tylko 
liche żytko się rodziło, znalazła pracę w licznie pobudowa-
nych obiektach przetwórczych i usługowych . Wśród nich 
na uwagę zasługiwały wielkie zakłady garbarskie, w któ-
rych pracę znalazło wielu ludzi nawet z odległych wsi, nie 
mówiąc już o mieszkańcach samej Włodawy .

Z kolei przyszły jeszcze nowsze dni . Włodawskie tar-
gowisko, usytuowane w rogu dawnego placu Musztry, po-
brzmiewa co czwartek obcojęzyczną mową, handluje się 
tu wszystkim, co ludzki umysł i ręce wytworzyć potrafią . 
Witryny sklepowe kuszą różnobarwną kolorystyką opako-
wań towarów . Obcojęzyczne napisy na szyldach sklepów 
zowią magiczną, bulgoczącą zachętą niezdecydowanego, 
bo coraz bardziej ubożejącego konsumenta do pozbycia 
się przestarzałych nawyków i zamiłowań, jakimi są prze-
zorność i sknerstwo .

Liturgiczna wymowa pieniądza trwa . Paciorki pienięż-
nego różańca, odliczane czujnym wzrokiem i nieomylnym 
poruszaniem ust, przesuwają się z dłoni do dłoni, z jednej 
kabzy do drugiej, bo takie prawo nimi kieruje .

Mogą ogłaszać upadłość jakieś tam podwłodawskie, 
do niedawna dobrze prosperujące zakłady, mogą bankru-
tować najbardziej wytrzymałe, ale jarmark, targ, miejski 
rynek zdołają sobie wyżłobić i płynąć własnym korytem 
i swoim niezależnym nurtem .  ■

Włodawa, jarmark około 
r. 1930. Arch. redakcji



8 0  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Rzeczą ludzką jest tworzenie kultury . Wynika to 
ze specyfiki ludzkiej osobowości, którą cechuje rozum-
ność i wolność oraz dążenie do prawdy, dobra i piękna . 
Żeby jednak tworzyć kulturę – nie tylko materialną, ale 
i duchową – trzeba mieć ku temu stosowne warunki . Stąd 
też Rzymianie mawiali: „Najpierw trzeba żyć, a następ-
nie filozofować” . Polskie ziemiaństwo, szlachta, były dość 
liczną grupą społeczną, mającą zabezpieczenie material-
ne w posiadanych majątkach ziemskich, co pozwalało po-
syłać dzieci i młodzież do szkół, a nawet na uniwersytety 
w kraju i za granicę . Zabezpieczenie materialne umoż-
liwiało rozwijanie talentów i rozbudzało aspiracje w za-
kresie korzystania z dóbr kultury, a w konsekwencji tak-
że w próbach ich pomnażania . W pałacach magnackich 
i dworach szlacheckich istniały biblioteki, dzieła sztuki, 
prenumerowano czasopisma, zatrudniano nauczycieli 
i guwernantki . Z tych dobrodziejstw korzystały też w ja-
kimś stopniu chłopskie dzieci, gdyż niejeden ziemianin 
starał się tworzyć ochronki czy szkoły dla dzieci swoich 
poddanych .

Będąc kolejno proboszczem najpierw na Ziemi Par-
czewskiej, potem Włodawskiej, a ostatnio od prawie sied-
miu lat na Ziemi Łukowskiej i śledząc dzieje regionów, 
w których przyszło mi żyć i pracować, widzę coraz le-
piej, jak istotną rolę kulturotwórczą spełniali na tych te-
renach przedstawiciele ziemiaństwa . Byli oni zazwyczaj 
najświatlejszą częścią danych społeczności, a zarazem naj-
bardziej wpływową i patriotyczną . Mogli też poprzez fun-
dacje przyczyniać się do powstawania kościołów, klasz-
torów czy zakładów oświatowo-wychowawczych . Byli 
również w dużym stopniu mecenasami kultury .

Od połowy XIX w . właścicielami majątku Kolano pod 
Parczewem oraz kilku innych majątków w okolicy byli 
hrabiowie Łubieńscy . Hrabia Seweryn Łubieński wraz 
z małżonką Amelią z hr . Jezierskich pobudowali w Ko-
lanie pałac oraz kaplicę pałacową . Były to pierwsze bu-
dynki murowane w okolicy i nawet Parczew w tym cza-
sie nie miał żadnego murowanego budynku, aż do czasu 
pomurowania unickiej cerkwi, która powstała kilkana-
ście lat później . Cerkiew ta została rozebrana po zakoń-
czeniu I wojny światowej, a pałac Łubieńskich został na 

początku lat trzydziestych wykupiony przez wioskę na po-
trzeby szkoły . Kaplica zaś pałacowa w tym samym cza-
sie została rozbudowana i stanowi obecnie prezbiterium 
oraz zakrystię parafialnego kościoła . Hr . Seweryn Łubień-
ski wraz z małżonką, kobietą światłą i pobożną, założyli 
w Kolanie ochronkę dla dzieci prowadzoną przez SS . Fe-
licjanki oraz przebudowali dworskie czworaki oraz wiej-
skie chaty, tak by chłopi mieli oszklone, widne okna oraz 
murowane piece i kuchnie .

Dziadkiem hr . Seweryna Łubieńskiego był Feliks Łu-
bieński, minister sprawiedliwości w rządzie Księstwa 
Warszawskiego, który zebrał, uporządkował i skodyfiko-
wał akty prawne I Rzeczypospolitej, a następnie utworzył 
w Warszawie Szkołę Główną Administracji i Prawa . Szko-
ła ta przekształciła się potem w Uniwersytet Warszawski . 
Żoną Feliksa, a babcią Seweryna, była znana podówczas 
literatka, Tekla z Bielińskich . Feliks uzyskał od króla pru-
skiego dziedziczny tytuł hrabiowski .

Córka Seweryna hr . Łubieńskiego – Wanda – wyszła za 
mąż za barona Michała Weyssenhoffa z Inflant . Począt-
kowe lata spędzili młodzi małżonkowie w Kolanie i tutaj 
urodził się im późniejszy pisarz, wybitny przedstawiciel 
Młodej Polski, Józef Weyssenhoff (1860–1932) . Mieszkał 
on tutaj z rodzicami do 4 . roku życia . Ojciec pisarza za 
udział w postaniu styczniowym stracił majątek, wcześnie 
zmarł, a matka z ogromnym trudem wykupiła Jużynty 
w Inflantach, które wcześniej należały do rodu Weyssen-
hoffów, i tam się osiedliła z synami . Józef studiował pra-
wo w Dorpacie i wcześnie zaczął pisać . Przyjaźnił się m .in . 
z H . Sienkiewiczem, którego zapewne miał okazję poznać 
u swej ciotki Marii Górskiej w Woli Pękoszewskiej . Był 
świetnym stylistą . Pisał powieści, nowele, a także wiersze . 
Przed II wojną światową należał do najbardziej drukowa-
nych pisarzy po H . Sienkiewiczu . Obecnie również można 
spotkać wznawiane książki J . Weyssenhoffa . Jednym z nie-
licznych odniesień do krainy dzieciństwa w twórczości pi-
sarza jest nowela poświęcona prześladowaniu unitów pt . 
„Pod piorunami” .

Młodsza siostra Wandy, Maria hr . Łubieńska z Kola-
na, wyszła za mąż za Jana Górskiego, właściciela majątku 
w Woli Pękoszewskiej, leżącej nieopodal Kuklówki Józefa 

Kulturotwórcza rola 
ziemian Podlasia i Polesia 
– wybrane przykłady

Ks. Adam Jerzy
Krasuski
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Chełmońskiego, ale też i niezbyt odległej od będącej od 
lat we władaniu hr . Łubieńskich Wiskitek . Bł . o . Honorat 
Koźmiński, wybitny polski kapucyn wywodzący się z Bia-
łej Podlaskiej, twórca ponad 20 zgromadzeń zakonnych, 
od lat bywał w Kolanie u hr . Łubieńskich, z którymi się 
przyjaźnił i współpracował nad religijnym i moralnym od-
rodzeniem narodu . Amelia hr . Łubieńska była przełożoną 
tercjarek franciszkańskich w Królestwie Polskim, a także 
twórczynią Koła Żywego Różańca wśród okolicznych ary-
stokratek . Bł . o . Honorat bardzo cenił sobie matkę Marii 
Janowej Górskiej z Łubieńskich, a dzieci Łubieńskich znał 
właściwie od czasu ich narodzin . Maria była jego ulubie-
nicą . Cenił ją za talenty i charakter . Maria będzie nieraz 
gościć świętego kapucyna w Woli Pękoszewskiej i korzy-
stać z jego porad . Od niego też usłyszy, że zamierza umie-
ścić biogram jej matki w wielkiej encyklopedii maryjnej, 
którą zaczął pisać . W Woli Pękoszewskiej często bywał H . 
Sienkiewicz, a jeszcze częściej J . Chełmoński, który potra-
fił korzystać z gościny Marii i Jana Górskich po kilka tygo-
dni, tworząc przy tym wiele dzieł . Maria Górska widzia-
ła niedostatek malarza i chętnie go wspierała, zamawiając 
u niego obrazy . Dzieci Jana i Marii Górskich, szczegól-
nie Konstanty (nazywany żartobliwie przez H . Sienkie-
wicza „Kociogórskim”) i jego młodsza siostra Pia miały 
więc interesujące warunki rozwoju . Konstanty zdobędzie 
w Niemczech doktorat z historii sztuki i zostanie zatrud-
niony przez Jana Matejkę w tworzonej przez niego Akade-
mii Sztuk Pięknych na stanowisku docenta, a ponadto za-
słynie jako pisarz, poeta oraz krytyk teatralny w Krakowie . 

Będzie się przyjaźnił i korespondował ze swoim ciotecz-
nym bratem Józefem Weyssenhoffem . Pia Górska nato-
miast, która pierwsze lekcje rysunku i malarstwa otrzyma 
od J . Chełmońskiego, zostanie znaną pisarką i malarką . 
Są to wybitne wnuki Seweryna i Amelii hrabiostwa Łu-
bieńskich z Kolana . Maria Janowa Górska z Łubieńskich 
pozostawiła po sobie obszerny pamiętnik, przechowywa-
ny w Bibliotece Narodowej w Warszawie . Wydawnictwo 
„Twój Styl” wydało dwa tomy tego pamiętnika pt . „Gdy-
bym mniej kochała” . Pozostała część (1/3) czeka na wy-
danie . Pamiętnik ten jest nieocenionym źródłem wiedzy 
o dawnym Podlasiu, Mazowszu, o dziejach i ludziach, któ-
rych bystrym i inteligentnym obserwatorem i uczestni-
kiem była autorka .

Majątek w Kolanie odziedziczył po rodzicach Zdzisław 
hr . Łubieński wraz ze swoją żoną Jadwigą z Hausnerów . 
Nowy właściciel we wczesnej młodości uczestniczył w po-
wstaniu styczniowym, został skazany na zesłanie do Rosji 
i wykupiony przez matkę . Wybitną rolę w dziejach Kolana, 
szczególnie podczas trzydziestu lat prześladowań unitów, 
odegra Jadwiga hr . Łubieńska z Hausnerów („Ottonów-
na”) . Była ona córką znanego intelektualisty i polityka ga-
licyjskiego, Ottona Hausnera, posła parlamentu Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego, z wykształcenia rzeźbiarka, autor-
ka wydanego dwukrotnie pamiętnika pt . „Podlaskie <Ho-
spody Pomyłuj>” . Pamiętnik ten mówi o Kolanie i okolicy, 
jest zapisem starań J . Łubieńskiej o polepszenie doli ludu 
unickiego, prowadzenia wraz z jedyną córką Juliettą oraz 
guwernantką w pałacu tajnych kompletów szkolnych dla 

Kolano, mieszkańcy przed pałacem. Rok 1928.
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chłopskich dzieci, prowadzenia opieki medycznej, prze-
wożenia metryk i modlitewników, przedkładania Ojcu św . 
sprawy unitów . Do pamiętnika J . Łubieńska dołączyła spi-
sany przez siebie zbiór dumek unickich . Jej zasługi dla Ko-
lana i unitów były i są nie do przecenienia . Zmarła nasza 
bohaterka już w wolnej Polsce u swej wnuczki w Sikórzu 
k . Płocka i tam jest pochowana na starym cmentarzu nie-
opodal kościoła . Na jej grobowcu umieszczono napis: „Jej 
pamięć czczą męczeńscy Unici Podlascy” .

Nie tylko Zdzisław Łubieński był powstańcem stycznio-
wym, ale także jego bracia: Kazimierz i Witold . Obydwaj 
oni byli potem zmuszeni osiąść w Galicji . Kazimierz, któ-
ry odziedziczył majątek w Jabłoniu, zorientowawszy się, 
że grozi mu konfiskata majątku, sprzedał go pospiesznie 
Tomaszowi hr . Zamoyskiemu z Różanki, i kupił majątek 
Krakowiec w Galicji . Zamoyski, sprowadziwszy się do Ja-
błonia, pobuduje tutaj z czasem neogotycki kościół oraz 
okazały pałac . Tutaj urodzi mu się syn August, później-
szy wybitny profesor rzeźby, m .in . autor pomnika kard . 
S . Sapiehy przed krakowską Kurią Arcybiskupią . Witold 
hr . Łubieński ożeniony z Elżbietą z Morawskich osiądzie 
w Zassowie k . Dębicy . Tam też zabierze się z Kolana i tam 
umrze, owdowiała już wiele lat wcześniej jego matka, 
Amelia hr . Łubieńska z hr . Jezierskich . Tam doczeka na-
sza bohaterka z Kolana wybitnych wnuków, a już z Domu 
Ojca będzie oglądać wybitne prawnuki, a wśród nich bł . 
Stanisława Starowieyskiego .

Szkoła Podstawowa w Zassowie nosi imię Rodziny Łu-
bieńskiech . Nic dziwnego, gdyż wielu mamy tam wybit-
nych przedstawicieli tego rodu, pochodzących w prostej 
linii od syna hr . Łubieńskich z Kolana, Witolda hr . Łubień-
skiego i jego żony Elżbiety z Morawskich . Ich córka, Ame-
lia – dziedzicząca imię po zacnej babci – wyszła za mąż 
za Stanisława Biberstein-Starowieyskiego i z tego związku 
urodził się im m .in . syn, męczennik II wojny światowej, 
bł . Stanisław Starowieyski . Jego bratankowie to nieżyjący 
już artysta malarz Franciszek Starowieyski i jego młodszy 
brat – ks . prof . Marek Starowieyski, specjalista od Ojców 
Kościoła i pisarz . Córki Witolda hr . Łubieńskiego i Elż-
biety z Morawskich: Maria i Zofia zostały urszulankami, 
a ich syn Tadeusz hr . Łubieński wraz z żoną Marią z Po-
pielów osiedli na majątku w Zassowie . Jednym z ich synów 
był Konstanty Łubieński, znany działacz katolicki z cza-
sów PRL, m .in . członek Rady Państwa . Jego z kolei syn, to 
mieszkający w Warszawie znany pisarz, dramaturg i dzien-
nikarz Tomasz Łubieński, którego miałem okazję dwukrot-
nie gościć na sympozjach w Kolanie . Ostatnio widzieliśmy 
się w Kolanie ponad 10 lat temu na uroczystości nadania 
Szkole Podstawowej imienia Amelii hr . Łubieńskiej .

W 2001 r . zostałem proboszczem w Woli Uhruskiej . 
W trakcie moich nowych poszukiwań odkryłem postać Le-
ona Kunickiego (1828–1873), urodzonego i wychowane-
go w Siedliszczu n . Bugiem, wykształconego w Warszawie, 
osiadłego ponownie w rodzinnych stronach, właściciela 

Jabłoń, pałac Zamoyskich – 1916 rok
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m .in . majątku w Stulnie . Byłem i jestem zafascynowany 
osobowością L . Kunickiego, który ukończywszy gimnazjum 
w Warszawie, przez pewien czas pracował w Banku Pol-
skim, ale nawiązywał przy tym znajomości w warszawskim 
świecie literackim i rozpoczął publikowanie swoich prac . 
Były to powieści, opowiadania dotyczące przede wszystkim 
terenów nadbużańskich . Był przejęty ludem poleskim, opi-
sywał jego mentalność, stroje, wierzenia, obyczaje . Robił to 
z ogromną wrażliwością, znawstwem, spostrzegawczością 
i poczuciem humoru . Był też zdolnym rysownikiem i ka-
rykaturzystą . Umieszczał swoje utwory na łamach „Wień-
ca”, „Kłosów” czy „Tygodnika Ilustrowanego” .

Podczas 11 lat proboszczowania w Woli Uhruskiej dane 
mi było zapoznać się z prof . Feliksem Czyżewskim i współ-
pracować – przynajmniej w jakimś zakresie – przy orga-
nizowaniu Sympozjów organizowanych przez Instytut Fi-
lologii Słowiańskiej UMCS . Z ogromnym zaciekawieniem 
brałem i nadal biorę udział w tych Sympozjach pogranicza, 
które prof . F . Czyżewski od blisko już 20 lat organizuje we-
spół z Gminą w Woli Uhruskiej . Jest to bardzo ciekawe i po-
żyteczne przedsięwzięcie . Dzięki niemu moja wiedza wzro-
sła i możliwości zapoznawania innych z dziejami regionu 
również . Owocem tych starań są m .in . badania nad twór-
czością L . Kunickiego, wydanie drukiem staraniem Mu-
zeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przy wsparciu 
Narodowego Centrum Kultury „Zarysów znad Bugu” oraz 
gruntowny remont grobowca na cmentarzu w Uhrusku .

Sympozja organizowane przez prof . F . Czyżewskiego to 
nie tylko wspomniane cykliczne sympozja w Woli Uhru-
skiej, ale także we Włodawie czy Wisznicach . Z tą ostat-
nią gminną miejscowością pogranicza Profesor jest zwią-
zany od ponad 45 lat, kiedy jako młody polonista został 
tutaj profesorem miejscowego Liceum Ogólnokształcące-
go . W tymże Liceum przypomina poprzez organizowa-
ne przez siebie sympozja wielkie postaci tej ziemi: Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego, wybitnego pisarza, publicystę 
i działacza społecznego, oraz jego młodszego brata, Kaje-
tana Kraszewskiego, dziedzica rodzinnego majątku w Ro-
manowie, ale także pisarza i pamiętnikarza tej ziemi, czło-
wieka wielu pasji i posiadacza ogromnej wiedzy . Kajetan 
Kraszewski przebudował i odnowił pałac w Romanowie, 
gdzie obecnie mieści się Muzeum poświęcone jego wiel-
kiemu bratu, a także polecił umieścić w pałacu obserwato-
rium astronomiczne dla swoich potrzeb . Posiadał znaczną 
bibliotekę, sam światły starał się otaczać ludźmi światłymi 
i pozytywnie wpływać na swoje środowisko .

Ziemia Łukowska, a konkretnie parafia w Gręzówce, 
jest związana z bohaterem narodowym, ks . Stanisławem 
Brzóską, który przecież też był pochodzenia ziemiańskie-
go, i jako młody wikary z Łukowa poszedł do powstania 
styczniowego, a potem – przez pewien czas – ukrywał się 
na terenie naszej obecnej parafii, wspierany przez swoich 

byłych parafian . Obecną moją parafię rozsławił w XIX w . 
właściciel majątku w Ławkach, Kazimierz Lewicki (1847–
1902), znakomity pszczelarz, który zgłębiając pszczelar-
stwo odbył podróże do Francji, Szwecji, Włoch oraz na 
Śląsk . Skonstruował nowy typ ula, zwany warszawskim, 
założył w Warszawie na Koszykach, w posiadłości żony, 
Muzeum Pszczelarstwa, Szkołę Pszczelarstwa, prowadził 
wykłady i pokazy, napisał podręcznik pszczelarstwa . Uczył 
także ogrodnictwa i jedwabnictwa . W 1886 r . rozpoczął 
redagowanie czasopisma „Pszczoła” . Mimo utraty wzroku 
dyktował artykuły o pszczelarstwie . Latem każdego roku 
gromadzą się u nas pszczelarze Ziemi Łukowskiej, naj-
pierw jest Msza św . w naszym kościele, a potem festyn 
pszczelarski w Ławkach . Można nie tylko zakupić pożyt-
ki pszczele, ale także wysłuchać wykładów czy zaopatrzyć 
się w fachowe materiały .

Ziemia Łukowska to przede wszystkim rodzinna ziemia 
wspomnianego już wcześniej innego wybitnego przedsta-
wiciela miejscowego ziemiaństwa, Henryka Sienkiewicza . 
Dwór jego rodzinny w Woli Okrzejskiej funkcjonuje obec-
nie jako Muzeum H . Sienkiewicza . Piewca dziejów chrze-
ścijaństwa i piewca dziejów ojczystych, piszący w trudnych 
czasach zaborów „dla pokrzepienia serc”, laureat literackie-
go Nobla za powieść „Quo vadis” . Działacz na rzecz niepod-
ległości, wspólnie ze św . Urszulą Ledóchowską, orędownik 
narodowej sprawy, który umarł w przeddzień odzyskania 
przez Polskę niepodległości . On chyba najlepiej ze wszyst-
kich ziemian, może z wyjątkiem Mikołaja Reja, który miał 
majątki na terenie Lubelszczyzny (Wereszczyn k . Urszuli-
na, Rejowiec), czy Jana Kochanowskiego, pokazał, jak wiel-
ka była kulturotwórcza rola naszego ziemiaństwa .

Kiedy wspominam o Ziemi Łukowskiej, nie sposób po-
minąć innego jeszcze wybitnego przedstawiciela miejsco-
wego ziemiaństwa, a mianowicie wybitnego historyka li-
teratury, prof . Ignacego Chrzanowskiego . Jego dziadek, 
Ignacy Kajetan, był absolwentem Uniwersytetu Warszaw-
skiego, urzędnikiem, pedagogiem i literatem . Założył 
i redagował „Tygodnik dla Dzieci”, a potem współreda-
gował „Dziennik dla Dzieci” . Ojciec Profesora, Bolesław, 
był właścicielem majątku Stok między Łukowem a Ula-
nem . Matką była Helena Dmowska z Burca (gm . Woj-
cieszków) . I . Chrzanowski wspominał swego ojca, że to 
przede wszystkim on uczył i wychowywał pięcioro swo-
ich dzieci, a uczył nie tylko czytania i pisania, ale przede 
wszystkim historii Polski, zabierał do teatru, wskazywał 
lektury . Prof . I . Chrzanowski, wspominając ojca, powie, że 
zawdzięcza mu dwa skarby swego duchowego życia: reli-
gijność i patriotyzm . Nic więc dziwnego, że córka Profe-
sora, a wnuczka właściciela Stoku, znana krakowska pie-
lęgniarka, została błogosławioną Kościoła katolickiego . 

Ks. Adam Jerzy Krasuski
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Pielgrzymka
Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi „Sierotce” (1549–1616), który 

mógłby zostać vlogerem podróżniczym i mieć milion subów

Z Litwy do Jerozolimy wiedzie droga pod górę.
Najpierw las przechodzi w pole, a potem w miasta.

Szedł tędy,
odciski jego bosych stóp zatarte przez kolejne pokole-
nia żuków,
wyrosły kwiaty na dziedzińcu,
jezioro odbija chmury,
czy on tam jest?

Nie ma takich słów,
które nie opiszą puszcz i listowia.

Ten mądry człowiek już nie służy radą.

Idzie wiosna.

Baśń litewska
Karolowi Radziwiłłowi „Panie Kochanku” (1734–1790),

który minął się z literackim powołaniem

Wchodził po drabinie, grał w karty z aniołami. Wygrawszy 
sto dukatów, pojechał do Belgradu, gdzie kupił pegaza 
i poleciał na nim do Mongolii, gdzie na świętej górze złożył 
ofiarę dla Czygnis Chana, a Błękitne Niebo orłem wzięło 
ofiarę ( sto złotych mis, dwa pasy słuckie i diamentowe 
pierścienie).

To wszystko prawda.

Słońce przez oczy
Bogusławowi Radziwiłłowi (1620–1669),

czarnemu aniołowi z Litwy

Mrużę powieki,
tysiąc iskier przychodzi spod lasu,
mgła wyciąga ręce znad jeziora.

Pałac w ruinie,
jeszcze słychać gwar.
To były ziemie Bogusława Radziwiłła.

Na ustach rany od jagód,
włosy w kwiatach,
motyle siadły na ruinach.
Sowa mówi o dawnych czasach.

Książę Bogusław przybędzie na to krzyżowe wzgórze,
gdy Apophis przywita się z Ziemią,
języki i wrzenie w morzach.
przybędzie na koniu z wieńcem i muzyką,
znowu się zazielenią lasy,
a teraz tylko kukułka… 

Ro(z)kosz
Januszowi Radziwiłłowi „Starszemu”(1579–1620),

wiecznie zbuntowanemu

Wzburzyły się morza,
poszli przez łąki i ogrody,
czyż nie było to rozkoszą? 

Klaudia Rogowicz

Wiersze
o Radziwiłłach
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Dusza Hetmana
Januszowi Radziwiłłowi Młodszemu (1612–1655),

którego skrzywdziła literatura

Przy bitwie,
w komnacie,
w alkowie,
czy w lesie,
zawsze czujnym okiem mrużył świat.

Choć dziś plują i się śmieją,
on pokazuje im środkowy palec i z rozkoszą opisu-
je przebieg wileńskiej parady równości w swoim 
diariuszu. 

Tronowanie na świętej ziemi
Krzysztofowi Radziwiłłowi Młodszemu (1585–1640), 

z rudymi wąsami i nie tylko

Święte jezioro kłębi się od niebiańskich stworów,
nabierają wodę w dzbany,
leją na płytę.

Podchodził pod bramy,
lipy i sosny strzępią gałęzie.

Oto nadchodzi,
Podkręca rudego wąsa,
Kłaniają się bogowie niebios i podziemi.

Wstępuje na tron jeziora. 

Kolory, biele i szarości
Hieronimowi Florianowi Radziwiłłowi (1715–1760),
co miał styl i urok Christiana Greya.

Kwiaty na spodniach,
kwiaty we włosach,
mumia w piwnicy,
hieroglify na mojej skórze.

Znoszę ze światłą miłością jego intelekt,
tańczą w balecie,
jego włosy na ścianie bladej jak jego dłonie.

Trzymamy się,
mkniemy przez łąki,
sztuka musi boleć. 

Pioruny i burza
Krzysztofowi Radziwiłłowi „Piorunowi” (1547–1603),

za szybkość i spryt, a także intelekt i dobroć

Burza rozplata warkocze,
zamek drży w posadach,
jezioro wylewa swe żale wraz z rybami.

Jechał prędko,
kupiono tysiące bochenków dla poddanych.
Otworzył im bramy,
namiastkę świętego gaju,
kircha i krzyż,
Ewangelia czytana w blasku świec.

Nie było burzy,
gdy pastor ostatni raz wymienił jego imię.

Słońce wskazało szlak,
od tej pory jezioro tęskni. 
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Panią Alicję Marię Rudniewską poznałam w 2007 
roku . Podczas rozmowy z wójtem gminy Podedwórze 
Krzysztofem Chilczukiem, usłyszałam takie zdanie: 

– Dziedziczka funduje witraże w kościele . 
– Hm, dziedziczka? Coś więcej? 
– Najlepiej byłoby skontaktować się z Kisielami w An-

topolu, bo oni utrzymują bliskie kontakty z Dziedziczką .
Tak też zrobiłam, pani Barbara Kisiel obiecała skontak-

tować się z panią Alicją, aby ją zapytać, czy może udostęp-
nić mi numer telefonu, tak zaczęła się nasza znajomość . 

Pani Alicja była prawdziwą damą, taką z przedwojen-
nego portretu . Zadbana, elegancka, przywiązywała wagę 
do dobrego stylu i potrafiła to docenić u innych . 

Urodziła się 30 stycznia 1928 r ., a więc w pierwszym 
dziesięcioleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, po 
123 . latach zaborów . 

W ostatnich latach życia pomimo pogarszającego się 
stanu zdrowia była aktywna intelektualnie, miała plany, 
które z uporem realizowała . Chciała, aby przetrwała pa-
mięć po rodzinach Zaleskich i Rudniewskich . Upamięt-
niała wydarzenia ze swojego życia, w których uczestniczy-
ła, a które wpisały się w historię Polski .

Jej matka wywodziła z rodziny Zaleskich z Antopola 
i Piech, rodziny szlacheckiej herbu Lis Bzura .

Ojciec Roman Rudniewski był inżynierem, współtwór-
cą Polskiego Radia, pochodził ze Lwowa .

Alicja Rudniewska uczestniczyła w konspiracji od 1943 
r ., brała udział w Powstaniu Warszawskim w stopniu star-
szy strzelec, numer legitymacji AK 387/567; pseudonim 
„Sylwia”; szlak bojowy – Śródmieście Południe . 

Po Powstaniu wyszła z Warszawy z ludnością cywil-
ną . W latach powojennych – nie bez trudności – zrobiła 
maturę, ukończyła studia – historię sztuki . Do emerytury 
pracowała w instytucjach związanych z kulturą . 

Po śmierci Zofii Zaleskiej (babuni) i matki Marii Rud-
niewskiej to na niej spoczął obowiązek opiekowania się 
grobami przodków . Przyjeżdżała do Podedwórza, utrzy-
mywała porządek w krypcie, pomagali jej życzliwi ludzie, 
odnawiała znajomości i przyjaźnie między innymi z ro-
dziną Bilkiewiczów, Kisielów i Hołodów . 

Tadeusz i Barbara Kisielowie mieszkają w Antopolu, ich 
posesja położona jest w pobliżu parku w Antopolu, gdzie 
kiedyś stał drewniany dwór Zaleskich, zbudowany na po-
czątku XIX w . przez Antoniego Szlubowskiego . 

Kiedy zdrowie pozwalało, pani Alicja prawie co roku 
przyjeżdżała na kilka dni do rodziny Kisielów . Czas ten 
poświęcała na spotkania z ludźmi i rozmowy . Zawsze 
uczestniczyła w nabożeństwach, w kościele zajmowała 
ławkę kolatorską . 

Z inicjatywy Alicji Rudniewskiej za zgodą biskupa sie-
dleckiego w kościele parafialnym w 1998 r . umieszczo-
no tablicę komemoratywną z wymienieniem osób, któ-
re zostały pochowane w krypcie pod kościołem . Spoczął 
tam Bohdan Zaleski, dziadek Alicji – jeden z budowni-
czych kościoła, Janusz Zaleski – syn Bohdana i Zofii, Zo-
fia Zaleska…

Warto w tym miejscu zamieścić wspomnienia pani Ali-
cji Rudniewskiej, które wyjaśniają stosunek miejscowej 
ludności do Dziedziców: „Kiedy w 1957 r . przyjechałam 
do Podedwórza na Zaduszki, spotkałam w krypcie kilku 
gospodarzy z Antopola . Znamienna była moja z nimi roz-
mowa . Zagadnęli mnie o zdrowie Starszej Pani Dziedzicz-
ki . Pytamy – mówili – bo to już niedługo pewnie czas na-
dejdzie i na Panią Dziedziczkę . Pomarli już ci, co mieli jej 
lata . Proszę pamiętać, że jeśli ten czas nadejdzie, to Dzie-
dziczka tu musi wrócić, tu jest jej miejsce przy Dziedzicu 
mężu i przy młodym Dziedzicu synu . 

Przykro mi było słuchać tych uwag i zakładania przez 
tych chłopów rychłej śmierci Kochanej Babci, która jak do 
tego czasu cieszyła się najlepszym zdrowiem i była w peł-
ni sił . Poruszyła mnie też troska o los jej ewentualnego 
pochówku . Szczerze im powiedziałam, że dotychczas nie 
myśleliśmy o śmierci Babci, ale też nie wyobrażam sobie, 
aby nas stać było na wywóz Jej trumny z Konstancina, bo 
to i trudności z transportem i wielkie koszty . Na co oni 
jednogłośnie, jakby to już uprzednio ze sobą uzgodnili, za-
powiedzieli mi, że wystarczy abym wysłała telegram, a oni 
wszystko urządzą, bo to właśnie są winni Pani Dziedzicz-
ce – chociaż to!

Nie kryłam wzruszenia w obliczu tak pojętej dobrej woli 
i obowiązku . Gdy po powrocie do domu relacjonowałam 

Ostatnia dziedziczka 
Antopola:
„Polsce to się od nas należało”

Ewa
Koziara
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Mamie tę rozmowę łzy rozczulenia zalewały nam oczy, 
a widmo nieodzownej żałoby przygnębiło nas okrutnie . 

W niespełna rok później Babcia umarła i rzeczywiście 
trumna Jej spoczęła obok trumny Męża i Syna . 

To był najsmutniejszy powrót z wygnania do najbliż-
szych już nieobecnych” .

W dniach 9–10 lipca 2006 r . w kościele pofranciszkań-
skim pw . Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie i w koście-
le w Opolu Podedwórzu pw . Podwyższenia Krzyża Święte-
go umieszczono tablice komemoratywne upamiętniające 
rodziny Rudniewskich uratowane z Tokar oraz kilka jesz-
cze rodzin uratowanych przez niemieckich oficerów przed 
nawałą bolszewicką we wrześniu 1939 r . Tablice, zdaniem 
pani Alicji, mają przypominać o bohaterskiej postawie 
w trudnych czasach wojennych . Pomoc udzielona polskim 
rodzinom przez oficerów niemieckich – majora Friedri-
cha Haarde i porucznika Carla Heinza Knorra – może być 
tylko oceniana w kategoriach solidarności międzyludz-
kiej, solidarności ponad podziałami narodowymi . O tym 
wojennym epizodzie pisała Alicja Rudniewska w swych 
wspomnieniach, a jej relacja posłużyła za scenariusz filmu 
nakręconego przez K . A . Kunerta . W Berlinie, z inicjatywy 
pani Małgorzaty Knorr żony porucznika, odbyła się pro-
mocja filmu, w której uczestniczyła autorka scenariusza .

Następnymi inicjatywami energicznej piastunki ro-
dzinnej legendy były witraże w kościele w Podedwórzu 
oraz Izba Pamięci Dworu Antopolskiego . 

Pani Alicja zwróciła się do ks . Jana Liwaka – ówczesne-
go proboszcza parafii – z pytaniem, jaka powinna być te-
matyka witraży w ołtarzu? To ksiądz Jan Liwak zdecydo-
wał, że powinny przedstawiać ważne postacie dla Kościoła 
Katolickiego w Polsce . W ścisłej współpracy z projektant-
ką witraży panią Elżbietą Zubowską powstały trzy wi-
traże, dwa po obu stronach ołtarza, przedstawiają posta-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II oraz 
obok ołtarza bocznego nad tablicami komemoratywny-
mi znajduje się witraż przedstawiający historię rodu Za-
leskich herbu Lis Bzura . Wykonawcą witraży był pan Mi-
rosław Spirowski .

„Jak miła Panie jest świątynia Twoja… – refren psal-
mu, śpiewanego co roku w rocznicę poświęcenia własne-
go kościoła, nabiera w dniu dzisiejszym szczególnego zna-
czenia . Nasz kościół parafialny otrzymał wyjątkowy dar 
– piękne, wykonane ze smakiem artystycznym witraże .

Słowa wdzięczności i gorących podziękowań pragniemy 
złożyć fundatorce witraży pani Alicji Marii Rudniewskiej .

Czcigodna Fundatorko! Antopol, Podedwórze, Opole, 
Piechy to przecież Twoje rodzinne strony – kraj lat dzie-
cinnych . Od 1869 r . historia tych miejscowości związana 
jest z rodziną Zaleskich, której pobyt tu zapisał się złoty-
mi zgłoskami . Świątynia, w której gromadzimy się na Eu-
charystycznej Ofierze powstała w znacznej mierze dzięki 

zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Twoich przod-
ków . Dzisiaj swoim darem kontynuujesz ich dzieło . 

Niech dobry Bóg obdarzy Panią i Pani rodzinę wszel-
kimi łaskami, niech da potrzebne zdrowie i siły, A Matka 
Boża Szkaplerzna otacza swą matczyną opieką” – tak mó-
wiła, w imieniu wdzięcznych mieszkańców parafii Opole, 
29 września 2010 r . Antonina Słyszko podczas uroczysto-
ści poświęcenia witraża przy bocznym ołtarzu, przedsta-
wiającego historię rodziny . Witraż poświęcił ksiądz kano-
nik Jan Liwak, proboszcz parafii . 

Witraż powstał wedle rysunku zainspirowanego pro-
jektem Alicji Rudniewskiej . Na witrażu są odwzorowa-
ne Kaplica-Mauzoleum rodziny Szlubowskich, dzisiejszy 
Biały Kościół w Podedwórzu, nieistniejący już, spalony 
w 1943 r . przez bolszewicką partyzantkę dwór w Anto-
polu, drewniany kościół w Tokarach, którego budowę 
wspierała Maria Rudniewska z mężem Romanem i to-
karski dwór-oficyna . Tokary – rodowa siedziba Zaleskich 
– dostała Maria Rudniewska w posagu . U dołu witraża, 
z lewej strony, umieszczono kapliczkę z 1646 r . w Opolu 
Podedwórzu pamiętającą czasy dawnych właścicieli: Kop-
ciów i Szlubowskich . Z prawej strony zaś słup graniczny 
symbolizujący utratę Tokar . Tokary to był zaścianek szla-
checki, wieś położona kolonijnie . Po zakończeniu II woj-
ny światowej granica została ustalona i przebiegała przez 
środek wsi . Jedna część wsi z kościołem została po stronie 
polskiej, druga z dworem i majątkiem Zaleskich po stro-
nie białoruskiej, radzieckiej . 

Pani Alicja podjęła starania o zwrot mienia zabużań-
skiego, co zakończyło się sukcesem . Z części tych pienię-
dzy sfinansowała witraże . 

Ostatnią inicjatywą pani Alicji była Izba Pamięci Dwo-
ru Antopolskiego, od początku do końca jej pomysł 
i aranżacja . 

Przyjacielskie stosunki z rodziną Kisielów spowodowa-
ły, że to w ich domu swoją pierwszą siedzibę znalazła owa 
Izba Pamięci, która zgodnie z wolą Alicji Rudniewskiej zo-
stała przeniesiona w 2016 r . do Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Romanowie . 

Zalescy utrzymywali kontakty sąsiedzkie z Kajeta-
nem Kraszewskim, dziedzicem Romanowa . Kajetan pisał 
o nich w Kronice domowej . Komentarze wprawdzie nie 
podobały się pani Alicji, ale uznała, że Kajetanem kiero-
wały złe emocje . Kiedy pokonała w sobie niechęć do Ka-
jetana, napisała list do władz powiatu Bialskiego, organu 
prowadzącego muzeum w Romanowie, z propozycją prze-
jęcia zbiorów rodzinnych . Zbiory te, po śmierci funda-
torki 15 lipca 2016 roku, zostały powiększone o jej zapis 
testamentowy .

Izba Pamięci Dworu Antopolskiego została oficjalnie 
otwarta w Muzeum im . Józefa Ignacego Kraszewskiego 
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w Romanowie 28 stycznia 2017 r . Jest to wystawa stała, 
którą polecam do obejrzenia . 

„– Co ja mogę, Tobie Polsko dać? Powinności wobec 
Ojczyzny – to był stały element naszego wychowania” – 
mówiła w 2010 roku pani Alicja Rudniewska (1928–2016) . 
„Nas tak wychowywali, zawsze czułam się demokratką” – 
temu stwierdzeniu towarzyszył uśmiech . „Duma z udziału 
w Powstaniu Warszawskim kształtuje mnie i towarzyszy. 

– Wtedy nikt nie pytał, nawet nie myślał, żeby interes 
prywatny przedłożyć przed publicznym . Bóg – Honor – 
Ojczyzna to był oczywisty kierunek kształtowania młode-
go człowieka . I dlatego dzisiaj tak trudno nowym pokole-
niom zrozumieć, dlaczego z taką odwagą, ale też i radością 
poszliśmy do Powstania Warszawskiego . Polsce to się od 
nas należało . Byłam dumna, że mogę brać w tym udział . 
Miałam zaledwie skończone 16 lat, ale nie wyobrażałam 
sobie, że mnie tam nie będzie . Podczas okupacji w na-
szym mieszkaniu prowadzono tajne nauczanie, spotykali 
się dowódcy ZWZ, a potem Armii Krajowej . Mama była 
zaangażowana w konspirację . Chroniła mnie i brata, ale 
pozwoliła, abyśmy sami zdecydowali . I zdecydowałam, za-
wsze byłam z mojego udziału w Powstaniu Warszawskim 
dumna .

Kiedy Polska odzyskała niepodległość, Marszałek Pił-
sudski, który był wychowany na kulcie Powstania Stycz-
niowego od razu otoczył opieką żyjących Powstań-
ców . Moja mama aktywnie działała w stowarzyszeniu 

organizującym pomoc weteranom Powstania Stycznio-
wego . O tym się w domu mówiło” . 

Alicja Rudniewska uosabiała świat, który minął . 
Już nikt w Antopolu, Piechach, Opolu, Podedwórzu nie 

nazwie nikogo Dziedziczką . Nasze spotkania, listy, rozmo-
wy przekonały mnie, że jej życie to czas, kiedy następo-
wało spotkanie starego z nowym . Mierzyła się z nowymi 
czasami, z tym co życie przyniosło, zarówno w wymia-
rze osobistym jak też grupy społecznej, do której należała . 

Na pytanie – dlaczego nie wyjechała z Polski odpowia-
dała zdecydowanie: „emigracja jest obrzydliwa, tu, czy 
w czynszówce, czy w pałacu, ale u siebie” . 

Pani Alicja Rudniewska była niezwykle ciekawym czło-
wiekiem, prawie do końca swoich dni zainteresowana ota-
czającym ją światem, realizowała swoje plany i przygoto-
wywała się do śmierci . Porządkowała zgromadzone przez 
lata dokumenty i ważne papiery . Te najbardziej osobiste 
zniszczyła . Przy jej fotelu stała mała niszczarka do papie-
ru . Potrafiła pogłaskać urządzenie i powiedzieć: „to te-
raz moja największa przyjaciółka” . Kiedy patrzyłam na to, 
miałam wrażenie, że przeżywa swoje życie po raz drugi . 
Nie komentowała tego, tylko już od Bożego Narodzenia 
2015 r ., kiedy przyjeżdżałam do niej, wracałam z kolej-
nymi teczkami jej archiwum, które w dużej części mnie 
przekazała . 

Ewa Koziara

Izba pamięci dworu Antopolskiego w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie



n u m e r  3  ( 9 4 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 1 9  •  8 9

To trzecie, zmienione wydanie zostało uzupełnio-
ne o dwa nowe teksty, autor zrezygnował ze szkiców kry-
tycznoliterackich, pozostawiając te oscylujące wokół 
wątków rodzinnych, doświadczenia osobistego wobec 
historii, zastanej rzeczywistości historycznej i kulturo-
wej (zmieniających się okoliczności w związku z upły-
wem czasu) .

Akcja tych opowiadań, czy jak sugeruje sygnał odau-
torski w postaci podtytułu – gawęd, toczy się we wsi Mała 
Korytnica u podnóża Gór Świętokrzyskich, z początku, 
potem wraz z przemianami bohatera-narratora przeno-
si się do Lublina czy Bełżyc, przynosi również fragmenta-
ryczne, nieuporządkowane chronologicznie, opisy przy-
wołujące przełomowe wydarzenia z życia narratora . 

Bohater, który poniekąd przypomina samego auto-
ra, jego koleje losów, ujawniający się wielokrotnie na 
kartach tego zbioru, gloryfikuje wieś, z której pocho-
dzi . W swych retrospektywnych opisach przywołu-
je krainę niemal mityczną, akcentując przy tym czas, 
który już nigdy nie wróci . To, co miało miejsce wie-
le lat temu, wydaje się szczególne i doniosłe . Mała oj-
czyzna narratora jest zapamiętana i poprzez tę relację 
zapamiętywana ponownie, utrwalana w postaci frag-
mentarycznych obrazów: mała rzeka Srużka, jej wyjąt-
kowość, barwne opisy wierzeń tamtych ludów (zresz-
tą czas przeszły świadczy tutaj o zamieszkiwaniu tych 
miejsc obecnie już przez innych ludzi), bogata obrzędo-
wość ludów bardziej pogańskich niż chrześcijańskich . 

Ten odruch nasłuchiwania wszelkich bajęd i gawęd, tak 
znanych w tym środowisku i powszechnych, zapisuje 
się w języku tych tekstów, przepojonym barwnym ob-
razowaniem i pewną, szczególną, ciekawością świata . 
Może ciekawością nasłuchującego chłopca, która cią-
gle tkwi w narratorze?

Zastanawia sam tytuł tego zbioru, zapaska, kobiecy 
fartuch zakładany na spódnicę, zapaska tkana na kro-
śnie, sam proces tkania, opisany ze szczegółowym wy-
jaśnieniem . Matka tkająca . Ciągnąca się nić narrator-
ska, historia narratora przechodzącego przez kolejne 
etapy swojego życia . Opis tkania i zwijania nici ludz-
kiego losu pełnego smutków i radości, ale też trwa-
łych wartości oraz stałych wyznaczników, nawet w sy-
tuacjach granicznych . Mity krążące niczym lniana nić 
w matczynym kołowrotku . Lniane struny… Wełniane 
wątki… Podkreślone zresztą symbolicznie na okładce 
tego wydania . 

Bogata metaforyka budowana za pomocą opisów tka-
nia na krośnie powraca w tych gawędach, jakby chciała 
przypomnieć o tkaniu nici ludzkiego losu, o wchodze-
niu narratora w coraz to nowe środowiska, ale jedno-
cześnie o mentalnym poprzestaniu w świecie ukształto-
wanych tam, we wsi między Korytnicą a Nidą, wartości . 
Zapaska staje się symbolem mitycznej przestrzeni, w któ-
rej wszystko było zdecydowanie łatwiejsze, staje się sym-
bolem młodzieńczego życia, pełnego beztroski, pew-
nego jutra, gdy nad narratorem czuwała tkająca matka . 
Kobieta kształtująca osobowość narratora jest tu posta-
cią szczególną . Matka szczególnie zafascynowana zapi-
skami Skargi formowała bohatera już od czasów dzieciń-
stwa, podawała mu lektury, stała się pod postacią zapaski 
(zapaski maminej) osobą kształtującą pewną postawę oso-
bistego doświadczania świata, postawę niezmienną, pomi-
mo przeciwności wynikających z wydarzeń historycznych 
oraz kulturowych . 

Książka staje się ponadto bogatym dokumentem epo-
ki, zmieniających się okoliczności, tragicznych i przeło-
mowych wydarzeń (AK, działalność niepodległościowa, 
rzeź galicyjska, internowanie w okresie stanu wojennego) 
na tle dziejów rodzinnych i osobistych . ■

Zapaska utkana

Zuzanna
Guty

Jacek F. Brzozowski, Świętokrzyska 
zapaska (gawędy), Kielce 2018, 
Wydawnictwo PEWNE, ss 198
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Prezentacja książki Wiesława 
Śladkowskiego Ferdinand Foch. 
Marszałek trzech narodów1

Ks. Edward 
Walewander

Gościmy dziś naszego – mogę to, jak sądzę, tak 
ująć, mając suponowaną zgodę tu obecnych – Przyja-
ciela, Pana Profesora Doktora habilitowanego Wiesława 
Śladkowskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej . Mnie osobiście łączą z Panem Profesorem rozlicz-
ne i zawsze dla mnie miłe związki, nie tylko prywatne, 
ale także natury zawodowej . Był recenzentem mojej roz-
prawy habilitacyjnej i – jak można przypuszczać – mu-
siał nie raz przymknąć życzliwie oko na niejedno w niej 
uchybienie . Z swej natomiast strony z wielką chęcią in-
spirowałem dedykowanie Mu w 2005 roku 26 . tomu 
„Studiów Polonijnych”, rocznika wydawanego przez In-
stytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 
KUL2 . Nie będę wyliczał udziału Pana Profesora w róż-
nego rodzaju spotkaniach, organizowanych przez wie-
lu z nas, nie tylko przeze mnie . Słowem: obecność tutaj 
Pana Profesora nie jest jakimś ewenementem, ale raczej 
wypadkową wszystkich, zawsze obopólnie owocnych 
kontaktów naukowych i prywatnych .

Pan Profesor Śladkowski jest osobą znaną w naszym 
środowisku . By nie mówić o tym za wiele, wskażę na Jego 
książkę Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej 

1 Przemówienie wygłoszone w Collegium Jana Pawła II KUL podczas prezen-
tacji książki W . Śladkowskiego pt . Ferdinand Foch. Marszałek trzech narodów, 
Lublin 2018 r . na spotkaniu członków i sympatyków TN Wydziału Nauk Spo-
łecznych KUL . 
2 Por . E . Walewander, „Studia Polonijne” dla wybitnego historyka, „Forum Po-
lonijne” 2005, nr 3, s . 24 . Toż (wersja poszerzona) w „Lublin . Kultura i Społe-
czeństwo” 2005, nr 3–4, s . 16–17 .

części Królestwa Polskiego w latach 1815–1915 . Mam tu 
w ręku egzemplarz z Biblioteki Głównej KUL . Popatrzcie 
Państwo, jak jest on – że tak powiem – zaczytany . Praca 
ta została wydana w Lublinie w 1969 roku . Wiemy, jaki 
to był czas w naszych dziejach . A mimo to Autor roz-
prawy nie musi odwoływać czy modyfikować ani jedne-
go zdania ze swego opracowania! 

Nie muszę się zbytnio rozwodzić nad okazją, która 
nas tu zgromadziła . Ta okazja leży tu oto przed nami . 
Jest nią najnowsze dzieło Pana Profesora Ferdinand Foch. 
Marszałek trzech narodów (Lublin 2018), książka o wy-
jątkowym człowieku w naszej historii, któremu winni-
śmy wdzięczność, bo gdyby nie jego wielkoduszność, to 
w pamiętnym roku 1920 nie mielibyśmy czym odeprzeć 
bolszewickiej nawały . Proszę zauważyć, że Pan Profesor 
Śladkowski zechciał przypomnieć tę postać akurat te-
raz, w atmosferze niezbyt dla historii, dla tego, co było, 
przychylnej, a w wielu środowiskach wręcz jej wrogiej . 
Wszak zachęca się nas już od jakiegoś czasu, byśmy pa-
trzyli tylko w przyszłość . 

My dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim okazać 
nasze szczere uznanie Autorowi za podjęty trud i owo 
spontaniczne dzielenie się ze społeczeństwem swoją im-
ponującą erudycją . To jest pierwszy cel tego spotkania . 
Drugi zaś, nie mniej ważny, to nasza niekłamana chęć 
przebywania z Panem Profesorem, korzystania z każdej 
chwili, kiedy On i chce, i może dać nam coś więcej ani-
żeli tylko jakieś zdawkowe codzienne kontakty .

Jesteśmy z dwóch różnych ośrodków naukowych, ale 
z jednego gniazda . Ono nas łączyło w czasach, kiedy gro-
ziło nam wyrzucenie z niego, dlatego pamięć o tych, któ-
rzy nas przed tym, w taki czy inny sposób, bronili, jest 
zarówno powinnością, jak też powodem do radości . 

W tym duchu chcemy przeżywać chwile, które dziś są 
nam dane, pospołu z tym wielkim dziełem, które nas tu 
zgromadziło, a zwłaszcza osobą jego Twórcy . ■

Wiesław  Śladkowski
Ferdinand Foch. Marszałek trzech 
narodów, Lublin, 2018, Wyd. Tekst 
ss 231, il., plany bitew, mapy
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O tym, który wygrał
Wielką Wojnę

Hubert
Mróz

Na spotkanie członków i sympatyków  TN Wydzia-
łu Nauk Społecznych KUL (22 marca 2019 r .)  z  prof . 
Śladkowskim, autorem dzieła Ferdinand Foch. Marszałek 
trzech narodów,  przybyli naukowcy, dziennikarze, studen-
ci,    ale także młodzież licealna . Zgromadzeni wysłucha-
li refleksji  Autora  o pracy nad książką  oraz uwag, sądów 
i wspomnień ks . prof . Zygmunta Zielińskiego . Wywiąza-
ła się ożywiona dyskusja o życiu, walce, postawie Ferdy-
nanda Focha, jego sympatii do Polski i rocznicy odzyska-
nia niepodległości .

Kilka refleksji wygłoszonych przez uczestników spotka-
nia, a odnotowanych  przez niżej podpisanego,  niechże 
pozostaną odczytane jako recenzja dzieła prof . Wiesława 
Śladkowskiego . 

W lipcu 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska . 
Osiemnastoletni wówczas Ferdynand Foch wiedziony go-
rącym patriotyzmem wstąpił na ochotnika do wojska, ale 
nie dane mu było powąchać prochu . Wojna zakończyła 
się klęską Francji, która utraciła na rzecz Niemiec Lota-
ryngię i Alzację oraz musiała zapłacić olbrzymią kontry-
bucję w wysokości 5 miliardów franków w złocie . Do cza-
su spłaty kontrybucji północna część Francji znalazła się 
pod okupacją niemiecką . Widok butnych pruskich żoł-
daków panoszących się w Paryżu, ich ostentacyjne apele 
i przemarsze na zawsze ustaliły stosunek Ferdynanda do 
Niemców . Będzie ich szczerze nienawidził do końca życia 
i zajdzie im za skórę bardziej, niż ktokolwiek w historii .

Całe życie był gorliwym katolikiem, co w laickiej Fran-
cji nie było dobrze widziane . Wskutek oskarżeń o klery-
kalizm musiał zrezygnować z posady w Akademii . Otrzy-
mał podrzędne stanowisko w jednym z pułków artylerii 
i rozpoczął powolną wspinaczkę po szczeblach wojsko-
wej kariery . W 1903 roku został awansowany na pułkow-
nika, a dwa lata później, w stopniu generała brygady objął 
stanowisko komendanta Akademii Sztabu Generalnego . 

7 sierpnia 1918 za zwycięstwo odniesione w drugiej bi-
twie nad Marną Ferdynand Foch otrzymał buławę marszał-
kowską i został marszałkiem Francji . Jemu też przypadło 
w udziale reprezentowanie koalicji w odbieraniu aktu ka-
pitulacyjnego pokonanych Niemiec . Po zakończeniu I woj-
ny światowej został również marszałkiem Wielkiej Brytanii .

Sympatia do Polski datuje się  od wczesnej młodości,  
wychowany w tradycji napoleońskiej pochłaniał  książki 
o Napoleonie i oddanych cesarzowi walecznych polskich  
pułkach . Lekarzem rodzinnym Fochów – o czym  pamię-
tał do końca życia –  był Stanisław  Michałowski, uczest-
nik powstania styczniowego .  Po latach, już jako marsza-
łek Francji, pozostawał orędownikiem sprawy Polski na 
zachodzie Europy . Wspierał utworzoną w 1917 roku we 
Francji  Błękitną Armię gen . Józefa Hallera, która dzię-
ki jego zabiegom  dotarła do Polski . Zdecydowaną posta-
wą wymusił na rządzie niemieckim przerwanie kontro-
fensywy przeciwko powstańcom wielkopolskim .  Zagroził 
bowiem Niemcom interwencją zbrojną, jeśli nie wstrzy-
mają działań przeciw powstańcom . Jego ultimatum od-
niosło skutek .  Nie poprzestał jednak na tych działaniach .  
Postanowił zagwarantować Wielkopolsce spokój i bez-
problemową unifikację ze świeżo odrodzoną Polską . Ro-
zejm w Compiegne zawarty w listopadzie 1918 roku nie 
był bezterminowy . Niemcy rozpoczęli starania, by auto-
matycznie przedłużyć go na czas nieokreślony, jednak 
Ferdynand Foch stanowczo zaprotestował  i zmusił ich 
do podpisania kolejnego traktatu w Trewirze w dniu 16 
lutego 1919 roku . Do tekstu rozejmu dodał punkt wy-
muszający na Niemcach zaprzestanie wszelkich działań 
ofensywnych przeciwko Polakom i wyznaczający linię 
demarkacyjną . Jednocześnie oddziały powstańcze zosta-
ły uznane za wojsko sprzymierzone . Datę podpisania ro-
zejmu w Trewirze uznaje się za datę zakończenia Powsta-
nia Wielkopolskiego .

W roku 1920  marszałek Foch wsparł Polskę podczas 
zmagań z bolszewikami . Przy polskim Sztabie General-
nym działała francuska misja wojskowa, której oficerowie 
brali udział w walce z czerwonym najeźdźcą . Jednym z ofi-
cerów francuskiej misji  był major Wojska Polskiego Char-
les de Gaulle, który za męstwo został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari . 

Był nieprzejednanym wrogiem Niemiec, które uważał 
za „złego ducha Europy” . Nic więc dziwnego, że  dążył 
do ostatecznego ich zniszczenia, by już więcej nie zagra-
żały Europie . Planował wspólne uderzenie wraz z Polską 
na Niemcy, które miało polegać na „przecięciu” Niemiec 
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na pół, a potem osobnym pacyfikowaniu części północnej 
i południowej . Po podpisaniu traktatu wersalskiego wypo-
wiedział słowa: „To nie pokój, lecz zawieszenie  broni na 
dwadzieścia lat” . Czas pokazał, że były to słowa prorocze .

W dniu  5 lutego 1921 w szkole wojskowej w Saint-Cyr 
Józef Piłsudski odpiął ze swego munduru własny krzyż 
Virtuti Militari i udekorował nim generała Ferdynanda 
Focha . Powiedział wtedy słowa: 

„Znajduję się na tej ziemi francuskiej, zaprzyjaźnio-
nej z Polską, którą z radością reprezentuję, w charakterze 
Prezydenta Republiki . Jednakże w obecności Wielkiego 
Wodza, który potrafił odnieść zwycięstwo wśród najtrud-
niejszych warunków, nie mogę zapomnieć, że jestem żoł-
nierzem . Jako żołnierz podziwiałem i podziwiam olbrzy-
mie dzieło, jakiego dokonałeś, biorąc na swoje barki tak 
olbrzymią odpowiedzialność . I dlatego dziś z uczuciem 
głębokiej radości ofiaruję Ci krzyż „Virtuti Militari”, ten 
krzyż, który jest mi tak drogi, a który nosiłem na swojej 
piersi, jako Naczelny Wódz Armii Polskiej” .

Dwa lata później, 13 kwietnia 1923 na wniosek ministra 
Spraw Wojskowych gen . dyw . Kazimierza Sosnkowskie-
go i premiera rządu gen . dyw . Władysława Sikorskiego, 
dekretem prezydenta RP Ferdynand Foch otrzymał sto-
pień marszałka Polski . Dwa dni później nominację wrę-
czył gen . Sosnkowski . Również 15 kwietnia Francuz został 
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti 
Militari i Orderem Orła Białego . Polskie uczelnie wyższe: 
Uniwersytet i Politechnika Lwowska, Uniwersytet Jagiel-
loński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Poznański 
uhonorowały marszałka Focha tytułami doktora honoris 
causa .

W dniach  2–13 maja 1923 marszałek Foch przebywał 
w  Polsce .  W piątek, 4 maja,  wizytował Szkołę Podchorą-
żych Piechoty, w Belwederze został odznaczony przez Pre-
zydenta RP Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtu-
ti Militari, dziesięć minut spędził w „Zachęcie”, zwiedził 
Muzeum Wojska Polskiego, gdzie był mile zdziwiony wi-
dokiem swojego portretu, na którym był przepasany wstę-
gą orderu Virtuti Militari . 

Powiada się, że marszałek Foch był tym, który  wygrał 
wielką wojnę .

Powiada się również, że Polska wiele mu zawdzięcza . 
Kiedy odwiedzał Polskę w gazetach pojawiły się tytuły: 
„Gość najmilszy” . „Wskrzesiciel Polski”, „Zbawca naszej 
Ojczyzny” .

Nie było w tych słowach wielkiej przesady .  O tym 
wszystkim jest książka prof . Wiesława Śladkowskiego . 
Ważna i piękna książka .

Hubert Mróz

Tytułowi „Wierni” ze wspomnień Ewy Bajkowskiej – 
to rodziny Sekutowiczów, Bajkowskich, Basiewiczów, No-
skiewiczów . Te cztery, spokrewnione ze sobą rody – jak 
zaznacza z dumą we wstępie Autorka – mają swoje miej-
sce w historii regionu i miasta, a przedstawiciele dwóch 
pierwszych: Bolesław Sekutowicz i Wacław Bajkowski 
odegrali ważną rolę w procesie odradzania się państwo-
wości polskiej w Lublinie . Autorka jest wnuczką Wacła-
wa Bajkowskiego, pierwszego prezydenta Lublina, absol-
wentką historii UMCS, byłą nauczycielką, dziś satysfakcję 
zdaje się czerpać z profesji literackiej, opublikowała tomy 
wierszy, powieści oraz szkice z historii Sandomierza z XII 
i XIII wieku .

Opowieść – to refleksja ogólna – obejmuje wiek XIX 
i XX . Ewa Bajkowska nierówno dzieli swe fawory . Nie 
można mieć jej tego za złe, pisze wszak wyraźnie, że na 
głównych bohaterów sagi wybrała osoby wyróżniają-
ce się w działalności politycznej i społecznikowskiej . Na 
tym polu niedościgli byli Bolesław Sekutowicz (1881–
1939) oraz wspomniany Wacław Bajkowski (1875–1940) . 
Pierwszy z tej dwójki to znany i szanowany adwokat, sę-
dzia, z chwilą wybuchu II wojny stanął na czele Miejskie-
go Komitetu Obywatelskiego niosącego (m .in .) pomoc 
rodzinom zmobilizowanych . Przyczynił się do uratowa-
nia przywiezionych z Tow . Zachęty obrazów Matejki Bi-
twa pod Grunwaldem oraz Kazanie Skargi . 9 listopada 
1939  roku w gmachu Sądu Okręgowego został aresztowa-
ny przez Gestapo, w grupie zakładników został uwięziony 
na Zamku Lubelskim, gdzie bez sądu i wyroku został roz-
strzelany 23 XII 1939 roku . Wacław Bajkowski w 1903 roku 
ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszaw-
skim, w 1908 uzyskał aplikację adwokacką i założył kan-
celarię, którą prowadził do 1919 roku . Od 5 września do 21 
listopada 1915 pełnił obowiązki sędziego Trybunału Lubel-
skiego . Brał udział w organizowaniu samorządu miejskiego 
w Lublinie . W 1916 objął mandat radnego, 28 grudnia tego 
samego roku rada miejska powołała go na urząd prezyden-
ta miasta, który sprawował do 28 marca 1918 r .

Prezydent Bajkowski pięknie zapisał się w historii 
miasta, pozostaje jednak postacią mało znaną . Autorka 
przekonuje, że do nikłej wiedzy o działalności Bajkow-
skiego przyczyniła się jego opcja polityczna (był człon-
kiem Stronnictwa Narodowego), co determinowało mil-
czenie PRL-owskiej historiografii . Można przystać na 
taki dowód, można też westchnąć, że historia za nic ma 
sprawiedliwość .

Paralelność losów Wacława i Bolesława wyraża się 
również w finale ich życia, które tragiczną klamrą za-
mknęła okupacja hitlerowska . Obaj stali się, jako wybitni 
przedstawiciele polskiej inteligencji i działacze politycz-
ni ofiarami hitlerowskiej akcji wymierzonej w polskie 
elity kulturalne . Autorka wie, że Polska, wolność, 
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Dumni, odważni, wspaniali

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

niepodległość to wartości bezcenne . Za wolność, nie-
podległość, za Polskę przelewali krew i oddawali życie jej 
najlepsi synowie . Książka jest więc hołdem dla tych, co 
dla Niepodległej nie żałowali życia . To nie są puste sło-
wa, po jakie sięga się w okolicznościowych przemówie-
niach . Wśród rodzin Basiewiczów, Sekutowiczów, Baj-
kowskich, Noskiewiczów nie brakowało patriotów, ludzi 
wiernych, oddanych ideałom, wierze, krajowi . Stąd taki 
a nie inny tytuł omawianej opowieści . Należy zauważyć, 
a i docenić, że relacja tomu Wierni jest prosta, bez unie-
sień, ckliwych westchnień . Ewa Bajkowska – co chciał-
bym podkreślić – pielęgnuje przy tym pamięć nie tyko 
o przodkach, ale także o przedmiotach przywodzących 
na myśl ukochanych ludzi, zdarzenia, sytuacje . Dużo 
uwagi poświęca drobiazgom, ot, broszce z czasów Posta-
nia Styczniowego noszonej przez prababkę Sabinę z Ce-
tysów Sekutowiczową, z czułością opisuje maszynę do 
szycia marki Singer, będącej dumą prababki Marii Ba-
siewiczowej, z podobną tkliwością rozwodzi się nad wie-
kowym zegarem ściennym czy pieczątkami Bronisława 
Basiewicza, powszechnie szanowanego obrońcy sądowe-
go . Odnalazłem w tomie Ewy Bajkowskiej wielokrotnie 
publikowane fotografie sprzed lubelskiej Gospody Le-
gionistów wykonane w roku 1916 . Zamieszczone w to-
mie Wierni pochodzą ze zbiorów rodzinnych i przynoszą 
informację, że wśród kobiet otoczonych wianuszkiem 
chwackich legionistów o marsowych minach znajdują się 
dwie panie Basiewiczowe: wspominana już Maria i jej 

córka Ewa . Wspominam o tym, gdyż identyczne fotogra-
fie – także te prezentowane na łamach dwumiesięcznika 
„Lublin” – nie zawierały takich informacji .

Interesujący jest rozdział poświęcony Mieczysławowi 
Basiewiczowi . Jego młodość przypadła na lata związane 
z wydarzeniami I wojny światowej, okres legionowego wy-

siłku, ale także dramatu Polaków walczących na różnych, 
często przeciwstawnych frontach wojny . Nie brakuje w to-
mie osób zasługujących nie tylko na obszerne rozdziały 
lecz osobne publikacje . Przedstawiciele omawianych ro-
dów odnosili sukcesy w wielu dziedzinach, przejawia-
li uzdolnienia muzyczne, malarskie, plastyczne . W tomie 
zaprezentowano (m .in .) interesujące karykatury Tadeusza 
Bajkowskiego, ojca Autorki .

Pasjonująca książka! Dobrze napisana, starannie zre-
dagowana i pięknie wydana . Wysiłek finansowy w wyda-
niu tomu wzięły na swoje barki Naczelna Rada Adwokac-
ka, Ośrodek Badawczy Adwokatury im . Witolda Bayera, 
Okręgowa Rada Adwokacka Izby Adwokackiej w Lubli-
nie . Równie imponująca jest lista osób, którym Autorka 
złożyła podziękowania za pomoc w postaniu książki . ■

Ewa Bajkowska, Wierni. 
Opowieść rodzinna, Lublin 2018, 
Polihymnia ss 307, fot., ilust.

Wacław Bajkowski
Prezydent Lublina 
w latach 1916–1918
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Erudycyjne dzieło dr Elżbiety Orzechowskiej Du-
chowieństwo diecezji sandomierskiej w Powstaniu Stycz-
niowym ograniczone jest wprawdzie tematycznie do prze-
szłości tylko jednej diecezji, jednak Autorka odwołuje się 
też do dziejów innych regionów podzielonej Rzeczypo-
spolitej . Dało jej to dobre podstawy do dokonania porów-
nań, dzięki którym mogła ukazać wyjątkową rangę die-
cezji sandomierskiej w okresie Powstania Styczniowego .

Do pełnej charakterystyki książki należy jej podstawa 
źródłowa . Uderza w niej godna pełnego uznania wnikli-
wość Autorki w wykorzystywaniu źródeł zarówno z archi-
wów państwowych, kościelnych, bibliotek, a nawet muzeów . 

Bardzo bogata jest również literatura przedmiotu (s . 458–
471) . Wyzyskała między innymi druki współczesne i wydaw-
nictwa źródłowe, czasopisma, pamiętniki oraz wspomnie-
nia . Podnosi to wartość merytoryczną rozprawy i sprawia, 
że wnosi ona nieznane dotychczas fakty do wiedzy o szcze-
gólnej roli duchowieństwa katolickiego w prowadzonej wów-
czas walce narodu polskiego o wyzwolenie z niewoli . Autorka 
zdołała przebić się przez gąszcz materiału źródłowego i od-
kryła wiele zupełnie nowych wątków badawczych . Jej roz-
prawa jest bardzo poważnym osiągnięciem naukowym, a za-
razem ogromnie ciekawą lekturą o chlubnej przeszłości nie 
tylko diecezji sandomierskiej, ale i innych . Książka została 
wydana z okazji dwusetnej rocznicy jej istnienia . 

Rozdział I ma charakter wprowadzający . Na szerszym 
tle dziejów Kościoła w Rzeczypospolitej autorka dała rys 

historyczny omawianej diecezji sandomierskiej . Wiele 
miejsca poświęca jej dziejom w dobie przedpowstaniowej 
i w czasie insurekcji . Rozdział II przedstawia manifestacje 
religijno-patriotyczne lat 1860 i 1861 . Ukazana jest w nim 
geneza wydarzeń, a także korzenie ruchu spiskowego na 
badanym terenie i jego przebieg . 

Rozdział III to kontynuacja tematyki przedpowstańczej . 
Jego treścią jest działalność patriotyczna duchowieństwa 
w ruchu podziemnym . Zawartość trzech rozdziałów wstęp-
nych dzieła jest niezbędna do zrozumienia kolejnych dwóch 
głównych, bardzo obszernych (s . 165–441), tj . IV (Walka 
zbrojna) oraz V (Represje wobec duchownych 1863–1866 r.) . 

Problematyka Powstania Styczniowego od lat stano-
wi główne pole badawcze Elżbiety Orzechowskiej . Z waż-
niejszych licznych prac tej autorki należy wymienić książ-
kę Radomscy bernardyni w dobie Powstania Styczniowego 
(Radom 2008) . Jej badania stanowią ważne pozycje w bo-
gatej literaturze polskiej na temat tego zrywu narodowego . 
Stają się nawet dobrą inspiracją dla innych historyków, nie 
tylko regionalistów, do dalszych poszukiwań naukowych .

Książka Elżbiety Orzechowskiej Powstanie Styczniowe 
w diecezji sandomierskiej zawiera w pewnej części niektó-
re teksty publikowane już wcześniej w monografiach i fa-
chowych czasopismach polskich na przestrzeni kilkunastu 
lat . Zostały one jednak znacznie poszerzone . Uwzględ-
niono w nich najnowsze badania w bogatej problematyce 
powstańczej .

W błyskotliwej Przedmowie ks . prof . Zygmunt Zieliń-
ski przedstawił syntetycznie dorobek naukowy dr Elżbie-
ty Orzechowskiej i jego znaczenie w historiografii polskiej . 
W obszarze jej badań jest między innymi biografistyka . 
Jako jedna z pierwszych zajęła się zbadaniem okoliczności 
śmierci zamordowanego w 1976 r . przez Służbę Bezpie-
czeństwa ks . Romana Kotlarza . Razem ze swoimi ucznia-
mi z VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu (jednym 
z nich był Szczepan Kowalik – dziś kapłan, doktor histo-
rii, autor cenionych publikacji naukowych) przygotowa-
ła książkę pt . Ksiądz Roman Kotlarz. Życie i działalność 
1928–1976 (red . E . Orzechowska, Radom 2000) . Praca ta 
zyskała szeroki rozgłos i stała się skutecznym impulsem 
do zainteresowania się tym kapłanem-męczennikiem .

Kapłan w Powstaniu

Ks. Edward 
Walewander

Elżbieta Orzechowska, 
Duchowieństwo diecezji 
sandomierskiej w Powstaniu 
Styczniowym, Wyd. Diecezjalne 
i Drukarnia w Sandomierzu, 
Sandomierz 2018, ss. 
520, il., aneksy
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Książki autorstwa dr Orzechowskiej stanowią skarbnicę 
wiedzy na temat historii i rodzin polskich w trudnym okre-
sie XX stulecia . Autorka inspirowała wiele osób do spisywa-
nia wspomnień . Przygotowywała je do druku . W ten spo-
sób łączyła znakomicie badania poświęcone różnym grupom 
społecznym – ich mentalności, wizji i wyobraźni politycznej 
oraz biografistyce, prasie, myśli politycznej i społecznej . Wy-
dana przez nią książka Prawda i pamięć. Wspomnienia (Wyd . 
KUL, wyd . I, Lublin 2016) spotkała się z ogromnym zainte-
resowaniem czytelników . W niedługim czasie doczekała się 
dwóch edycji (II wyd ., Lublin 2017) . Była nominowana do 
nagrody Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Ogólno-
polskiej Nagrody Najlepsza Książka Historyczna Roku 2017 .

Również jej ostatnia, recenzowana tu świetna publika-
cja, napisana została w stylu, za którym wzdychamy czy-
tając najlepszych historyków, takich jak wspomniany już 
ks . prof . Zygmunt Zieliński . Kto zaczął już czytać książkę 
o kapłanach diecezji sandomierskiej w Powstaniu Stycz-
niowym, ten jej szybko nie odłoży na bok . Czytelnika 
wciąga bowiem merytoryczny, potoczysty, lekki i barwny 
styl tej rozprawy naukowej . Śmiało można powiedzieć, że 
jest to opus vitae dr Elżbiety Orzechowskiej . 

Dokonując ostatecznej oceny publikacji o udzia-
le kapłanów diecezji sandomierskiej w Powstaniu Stycz-
niowym, trzeba mocno podkreślić, że autorka w pełni 
wykorzystała materiały źródłowe i bogatą literaturę przed-
miotu . Dzięki temu powstało opracowanie pełne pod każ-
dym względem . Całość dzieła została wzbogacona wielo-
ma starannie dobranymi ilustracjami z epoki . Odszukała 
bogatą dokumentację i zdjęcia, które nie spłonęły wraz 
z domami w czasie kataklizmów dziejowych . Uporządko-
wała je i przybliżyła czytelnikowi . Podnoszą one nie tylko 
wizualną stronę pracy, ale w tym konkretnym przypadku 
przede wszystkim dokumentują omawiane procesy i zja-
wiska, pogłębiają i poszerzają zawartość tekstu .

Na uwagę zasługuje reprezentowany przez dr Orze-
chowską wyraźny i logiczny sposób prowadzenia 

narracji . Unika jednostronnych i ostrych spostrzeżeń 
oraz uwag, a przedstawiane oceny i sądy mają zawsze 
charakter wyważony i – co najważniejsze – bardzo bo-
gato udokumentowany . Praca zawiera, bagatela, prawie 
dwa tysiące rozbudowanych przypisów . Budzą one uzna-
nie i szacunek dla ogromu poszukiwań . Przekonują au-
tentycznością i nie wywołują kontrowersji . Zaprezento-
wana publikacja ma charakter znacznie szerszy niż się 
powszechnie ocenia . Oto na przykładzie jednej tylko 
diecezji mamy możliwość poznania całego okresu przed 
wybuchem narodowego zrywu 1863 r ., jego przebiegu 
i skutków . Tak więc książka dr Elżbiety Orzechowskiej 
spełnia również ważną rolę poznawczą dla przybliże-
nia i utrwalenia naszej trudnej, ale jednocześnie cieka-
wej historii w całym skomplikowanym okresie Powsta-
nia Styczniowego oraz po jego upadku .

Jan Witort, uczestnik Powstania Styczniowego, a póź-
niej zesłaniec, napisał kilka lat po jego upadku: Dziś 
nie czas jeszcze roztrząsać skutki powstania narodu roku 
1863, albowiem sądy nasze w tej kwestii nie mogą być 
przedmiotowymi – zbyt blisko stoimy od tych wypadków, 
ich skutki dodatnie i ujemne oddziaływają na nas nie-
mal codziennie, zbyt są żywe jeszcze wspomnienia i tra-
dycje tego strasznego roku. Nie można więc wydać sądu 
bezstronnego, a przedmiotowego. Wyda go kiedyś potom-
ność, nam zaś pozostaje stwierdzić tylko garstkę faktów 
niewątpliwych: oto wypadki z lat 1863–1864 stanowczo 
przeobraziły nasze społeczeństwo na modłę współczesną, 
usuwając stanowczo potężne wpływy katolicko-szlachec-
kie – to z jednej strony, a z drugiej zaś - ogromnie podnio-
sły się masy ludowe nie tylko w Polsce, ale i na Litwie i na 
Rusi […] (J . Witort, Szkice znad Niewiaży, w: tenże, O sy-
beryjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, red . W . Caban i J . 
Szczepański, Warszawa 2017, s . 175) .

Pani dr Orzechowska właściwie zrozumiała proces 
ukazany już przez Witorta . Jej rozprawa jest dobrą odpo-
wiedzią na jego postulat . Potwierdzeniem tego jest mię-
dzy innymi obszerne Zakończenie omawianego studium 
(s . 442–451) . Tak więc książkę tę trzeba czytać, aby zro-
zumieć nie tylko przeszłość, ale nawet czasy współcze-
sne . Pomaga ona zapoznać się z najistotniejszymi wy-
darzeniami związanymi z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości . Musimy pamiętać i nieustannie przypo-
minać nasze polskie trudne drogi do niepodległości . 

Trzeba umacniać świadomość, że niepodległość jest 
jedną z najważniejszych wartości, o które musimy nie-
ustannie walczyć . Trzeba też stale mocno jej pilnować . 

Dobrze się stało, że książka Duchowieństwo diecezji 
sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym będzie dowo-
dem uznania dla kapłanów i pozwala uchronić od za-
pomnienia ich odwagę, poświęcenie i człowieczeństwo . 
Chwała kapłanom-bohaterom Powstania 1863 roku! ■

Artur Grottger, „Warszawa I”. 
Błogosławieństwo
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Do znaczących postaci świętokrzyskiej poloni-
styki należy twórczość naukowa dr hab ., prof . Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Anny Wzorek . 
Jest ona autorką szeregu monografii . Oto najważniej-
sze z nich: Twórczość Ireny Zarzyckiej (2004), W kręgu 
wybranych dramatów międzywojennych (2009), Świat 
opowiadań Stanisława Rogali (2011), Piórem i czynem, 
O życiu i twórczości Longina Jana Okonia (wspólnie 
ze S . Rogalą), (Kielce 2012), Sztuka pisarska Wojciecha 
Żukrowskiego (2013), Kolory duszy, o życiu i twórczości 
Stanisława Rogali (wspólnie z K . A . Kuczyńskim, (2015), 
„Gdy bezsilna jest proza…” O poezji Stanisława Rogali 
(2016) i rzecz najnowsza – Na tyłach świata? O poezji 
Księdza Franciszka Kameckiego . Ostatnia pozycja będzie 
mnie szczególnie interesowała . 

Już w słowie wstępnym autorka charakteryzuje poezję 
kapłańską i nie kapłańską oraz krótko omawia jej przed-
stawicieli, a szczególnie poezję księdza Bonifacego Miąz-
ka, po czym prezentuje życiorys swojego bohatera – ks . 
Franciszka Kameckiego .

Pierwszemu rozdziałowi swojej pracy A . Wzorek dała 
tytuł Intelektualne dialogi i jest to „dialogowanie z in-
telektualistami, wybitnymi postaciami świata literatury, 
kultury i nauki” (s . 19), takimi jak F . Dostojewski, H . 
Bergson, S . Weil, P . Claudel, A . de Saint-Exupéry, F . Vil-
lon, J . P . Sartre, A . Camus, B . Pascal, J . Cocteau, Hera-
klit, Franciszek z Asyżu…, charakteryzuje ich twórczość 
ze względu na stosunek do religii . Również wprowa-
dza i podejmuje dialog z polskimi poetami, jak A . Ka-
mieńską, B . Obertyńską, W . Oszajcą, J . Twardowskim, Z . 

Herbertem, J . Liebertem, A . Chmielowskim, C . K . Nor-
widem; uczonymi – M . Kopernikiem, A . Einsteinem…, 
jest ich dużo, właściwie autorka czyni przegląd wybit-
nych intelektualistów francuskich i nierzadko zestawia 
ich (polemizuje) z Polakami . W swoich rozważaniach 
nieustannie powraca do głównego bohatera rozprawy, 
zestawia go w polemice z tymi myślicielami i zajmuje 
niejednokrotnie jego stanowisko .

To bardzo ważny rozdział, autorka udowadnia, że Ka-
mecki lubi szczególnie intertekstualność i polemiki .

W następnym rozdziale, zatytułowanym Inspiracje bi-
blijne, A . Wzorek stwierdza już na jego początku, że „Bi-
blia jest bardzo ważnym elementem liryki ks . Franciszka 
Kameckiego” (s . 56) i pisze dalej: „Biblia (u Kameckiego, 
S .R .) stanowi podstawową zasadę konstrukcyjną kilku-
nastu utworów, w wielu tytułach motywy biblijne pełnią 
niezwykle ważne funkcje (…), przede wszystkim pełnią 
rolę tworzywa, są podstawową materią utworu” (s . 57) . 
Za wzorcowy przykład uznaje wiersz Na tyłach gene-
sis . Podmiot mówiący relacjonuje Księgę Rodzaju, w du-
żym stopniu streszcza ją . Przywołuje i pokazuje, co dla 
ks . Pasierba stanowi ulubione liryczne wizje Biblii . Ba-
daczka wskazuje również na innych autorów, którzy po-
dobnie traktują Biblię (np . S . Dali, L . Rydel, czy J . Ło-
bodowski) . Częsty jest nim motyw Jezusa, także motyw 
Pieśni nad Pieśniami i starotestamentowi prorocy, jak 
Amos, Hiob, Mojżesz, Noe, Cham, Józef . Starotestamen-
towych bohaterów wskazuje też u innych poetów (Ko-
chanowski, Wyspiański, Kamieńska, Różewicz, Wojtyła, 
Winawera, Żukrowski . Zaznacza A . Wzorek, że zwykle 
Kamecki stara się nadać swoim bohaterom-motywom 
rysy indywidualne i nie zawsze przenosi ich w wymia-
ry biblijne . W niektórych odwołaniach autor dość ściśle 
referuje przygody i ciekawe przypadki swoich bohate-
rów, jak w micie o Hiobie czy Samsonie . Również do-
kładnie przedstawia bohaterów nowotestamentowych . 
W kilku lirykach Kamecki odwołuje się do męki Jezu-
sa (Droga krzyżowa I, II, Ręka Piłata), która dość czę-
sto przywoływana jest u innych autorów (Twardowskie-
go, Oszajcy, Chmielowskiego, Pasierba, Kamieńskiej, M . 
Jastruna…) .

O twórczości 
ks. Franciszka Kameckiego

Stanisław
Rogala

Anna Wzorek, Na tyłach świata? 
O poezji księdza Franciszka Kameckiego, 
PWN Warszawa 2019, ss 192
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Oprócz typowych motywów biblijnych w przypadku 
wierszy Kameckiego można nawet mówić o stylu biblij-
nym, wyraźnie jest on obecny w utworach takich, jak: 
Paternoster, czy w Szkicu o miłości, Podczas jazdy i kil-
ku innych, ukształtowanych na wzór Modlitwy Pańskiej .

Profesor Anna Wzorek w kolejnym rozdziale – Wier-
sze ekfrastyczne – rozwija problem kultury w wierszach 
Franciszka Kameckiego, ich „zanurzenie w kulturze” . Śle-
dzi nawiązania poety do malarstwa, dramaturgii, nawet 
uważa, że poezja tego twórcy jest szczególnie wyczulona 
na znaki kultury, jej interferencje z malarstwem i rzeźbą . 
Przytacza na to szereg przykładów . Uznaje, że właśnie 
może nawet służyć za znak rozpoznawczy utworów tego 
poety, mogą być one lirycznymi komentarzami do rzeź-
by czy malarstwa .

W kolejnym rozdziale – Liryczno-epicka podróż przez 
ziemię kociewską i czas – badaczka przedstawia obraz 
ziemi kociewskiej, z której pochodził Kamecki (urodził 
się w Cekcynie na Pomorzu, do którego często w wie-
ku dorosłym powracał) i przez szereg lat żył w pobliżu . 
Do pisarzy tego regionu, poza Kameckim, zalicza takie 
osobowości twórcze, jak m .in . J . S . Pasierb, Z . Bukow-
ski (legitymujący się bardzo bogatym dorobkiem literac-
kim), R . Landowski, J . B . Majewski, K . Kujawski, J . Da-
hnel i inni .

Okolice Pomorza stały się też przedmiotem powrotów 
artystycznych poety, w których opowiadał o codzienno-
ści i zwyczajności tych okolic, nierzadko wpadając w no-
stalgiczne tony, chcąc ocalić przyrodę i krajobraz . A . 
Wzorek uznaje, że „drugim – obok kultury – znakiem 
rozpoznawczym twórczości proboszcza z Gruczna jest 
natura”, którą poeta prezentował bardzo często w swo-
ich wierszach .

Kolejnym rozdziałem pracy A . Wzorek, szczególnie 
ciekawym i zaskakującym w zakresie religii, są Rozwa-
żania o ciele. Badaczka uznaje, że „Ciało – obok prze-
strzeni i czasu – jest jedną z trzech podstawowych ka-
tegorii kultury, współcześnie cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem” (s . 126) . Z tej perspektywy poeci-ka-
płani wypowiadali się często, ale Kamecki raczej unikał 
takich wypowiedzi, traktując swoją poezję za zbyt „oso-
bistą” . Uznając ciało za dar Boga, określa się „dozorcą 
nieba”, także „rybakiem”, zwraca szczególną uwagę na 
motyw samotności kapłana, a z ludzkiego ciała upodo-
bał sobie i często wykorzystywał w swojej metafory-
ce motywy oczu i rąk, co może być zrozumiale w przy-
padku osoby duchownej ze względu na uznanie ich za 
elementy bardzo ważne przy wykonywaniu posług ka-
płańskich . W rozważaniach Kameckiego ważne miej-
sce zajmuje ciało Chrystusa, jako ciało Boga-Człowieka 
oraz ciało mistyczne . W swojej poezji często snuje reflek-
sje o umęczonym ciele Jezusa . Na koniec tego rozdziału 

pani profesor stwierdza, że poezja księdza Kameckiego 
ma charakter kerygmatyczny, czyli „sytuuje się w Słowie 
Bożym” . „Kamecki używa motywu ciała, by przypomnieć 
zasadnicze prawdy wiary” (s . 139) .

Krótki rozdział rozważań A . Wzorek stanowi wypo-
wiedź pt . Wiersze o kapłaństwie, w której badaczka, poza 
Kameckim, przywołuje twórczość innych księży-poetów, 
takich jak: Jana Twardowskiego, Bonifacego Miązka, ks . 
Józefa Pasierba i ks . Jana Ihnatowicza . Jej zdaniem Jan 
Twardowski o kapłańskie mówił z dużym dystansem, 
przekorą . Pani profesor sporo miejsca poświęciła przy-
wołaniu poezji Bonifacego Miązka, ks . Józefa Pasierba 
i ks . Jana Ihnatowicza . Na koniec rozdziału stwierdzi-
ła: Kamecki podejmuje próbę zdefiniowania kapłaństwa, 
księdza nazywa „dozorcą nieba”, „rybakiem”, ba! „kawa-
lerem” . Nie ukrywa, że (zdaniem poety, S .R .) w kapłań-
skie życie „wpisana jest samotność” (s .152), co podkre-
ślają inni autorzy-duchowni . 

Ostatnim, analitycznym rozdziałem, jest Proza po-
etycka, na którą składa się tom Usiądź obok. Tom ten 
wypełniają głównie utwory o świętych, m .in . o św . św . 
Krzysztofie, Marcinie, Mateuszu, Matce Teresie z Kal-
kuty . „Święty z opowiadań Kameckiego ma rysy współ-
czesnego człowieka, reklamuje swoje »usługi przewozo-
we«, zapewnia o fachowości, troszczy się o potencjalnych 
klientów, dba o rozwój »firmy« (s .155) . W zbiorze tym 
jest też utwór o Januszu Korczaku – o Korczaku poeta 
„mówi w sposób niewyszukany, momentami wręcz kolo-
kwialny” (s . 160), jest też portret „Krwawego Psa Rewo-
lucji”, „Czerwonego Kata”, czyli Feliksa Dzierżyńskiego, 
przesunięty do zbioru poetyckiego Brat opuszczonych . 
„Życiorys Feliksa Dzierżyńskiego (…) pokazuje upadek 
moralny, więcej: absolutną degradację człowieka, ślepo 
oddanego błędnej doktrynie” (s . 160) .

W przypadku utworów o charakterze prozatorskim 
badaczka wielokrotnie przywołuje rozważania Piotra 
Lorkowskiego, który uznaje, że proza poetycka Kamec-
kiego „przyjmuje postać zwięzłych reportaży o stanie 
współczesności” (s . 166) .

Na koniec jeszcze raz oddajmy głos Annie Wzorek:
„Franciszek Kamecki tworzy poezję zakotwiczoną 

w kulturze, chętnie przywołuje rozmaite konteksty fi-
lozoficzne, literackie, historyczne, biblijne, sięga do 
malarstwa; dlatego trzeba raz jeszcze powtórzyć za Ka-
zimierzem Nowosielskim: liryka proboszcza z Gruczna 
realizuje model poezji Pasierba, sytuuje się na «prze-
dłużeniu linii Pasierba» . Lista nazwisk myślicieli, in-
telektualistów przywoływanych przez Kameckiego jest 
długa” (s . 170) .  ■
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Najpierw słowo o skrzydlatym autorze . Tadeusz 
Karol Chwałczyk, autor Leksykonu lotników Lubelszczy-
zny, to pilot szybowcowy i samolotowy, (m .in .) uczest-
nik Samolotowych Rajdów Dziennikarzy i Pilotów, w roku 
1952 współtworzył aeroklub w Świdniku, obecnie jest jego 
członkiem honorowym . Odznaczeniami, medalami, dy-
plomami, którymi uhonorowano Skrzydlatego Autora 
można byłoby wyróżnić – piszę to bez złośliwości – nie-
jeden oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy . Lotnictwem 
zajmuje się od urodzenia, a więc lat niemało . Samolotom, 
szybowcom, ludziom zasiadającym za ich sterami poświę-
cił setki publikacji w prasie, radiu, telewizji . Fotografował 
lotników i kręcił o nich filmy krótkometrażowe, poświęcał 
im książki, wymienię niektóre: Podlaskie skrzydła, Skrzy-
dlata Lubelszczyzna, Skrzydła na nartach, Medalowe wzlo-
ty, Ochota na latanie, Siadanie z wiatrem .

W najnowszym tomie, w informacji odautorskiej, wy-
znaje, iż „po kilkunastu latach penetracji różnych źró-
deł, wielokrotnie uzupełnianych informacji, po licznych 
konfrontacjach zebranego materiału, powoli ostateczną 
postać przybrała nowa książka, zatytułowana Leksykon 
lotników Lubelszczyzny . Lotnicza ekipa regionu zaprezen-
towana przez Chwałczyka liczy 500 osób! Ciśnie się py-
tanie: jakie kryteria przyjął Autor, kogo uważa za lotnika 
Lubelszczyzny? Można odpowiedzieć: dość luźne . Nale-
ży jednak szybko wyjaśnić, iż od roku 1918 Lubelszczy-
zna stała się – tu użyję słów T . K . Chwałczyka – potęgą 
polskiego lotnictwa . To w naszym regionie powstawały 
pierwsze w kraju zakłady przemysłu lotniczego: w Lu-
blinie utworzono wydział budowy płatowców Zakładów 

Mechanicznych „E . Plage i T . Laśkiewicz”, otwarto Wy-
twórnię Wyrzutników Bombowych, w Białej Podlaskiej 
Wytwórnię Samolotów zaś w Dęblinie stworzono Szko-
łę Orląt . Z dwóch działających przed wojną Klubów Lot-
niczych wyłoniły się cztery aerokluby regionalne: w Dę-
blinie, Lublinie, Świdniku i Zamościu . Autor podkreśla, 
że z organizacjami lotniczymi na przestrzeni ostatnich lat 
związana była olbrzymia rzesza ludzi . Powracam do kry-
teriów wyznaczających dumny tytuł „lotnika Lubelszczy-
zny” . Są nieostre, ale to broń Boże, nie zarzut . Autor zda-
wał sobie sprawę z ogromu problemów, do których sam 
zaliczał (m .in .) brak możliwości „ogarnięcia wszystkich, 
którzy zasługują na pomieszczenie ich życiorysów w zbio-
rze Leksykon lotników Lubelszczyzny” . Przyczyn – tu znów 
sięgam po słowa T . K . Chwałczyka – było kilka . Oto nie-
które z nich: brak pełnych i wiarygodnych informacji bio-
graficznych, czy choćby zdjęć opisywanych postaci, roz-
bieżne w różnych zdjęć opisywanych postaci, rozbieżne 
w różnych źródłach dane osobowe dotyczące dat i miejsc 
urodzenia . 

Wspomnieć należy o jeszcze jednym kryterium: obję-
tości hasła . Przyjęta została czytelna zasada, że każdej po-
staci, niezależnie od jej zasług, poświęcono jedną stronę 
tekstu . Zasada – jak rzekłem – czytelna, choć dyskusyjna . 
Autor sam wzdycha z zakłopotaniem, że takim postaciom 
jak prof . dr . inż . Mieczysław Bekker – twórca amerykań-
skiego pojazdu księżycowego LRV czy inż . Augustyn Bo-
bek-Zdaniewski – konstruktor wielu udanych płatowców 
PWS czy gen . bryg . Tadeusz Góra, wszechstronny pilot 
i pierwszy w świecie medalista Lilienthalla można poświę-
cić całe tomy, upchać zaś biogram na jednej stronie wy-
daje się sztuką równą przelotowi szybowcem Atlantyku .

Jako czytelnik zwróciłem uwagę na najstarszych z grona 
lubelskich pilotów, wymienię kilku: Emiliana (Emila) Pla-
ge (1869 – 1909), gen . Leona Berbeckiego (1874–1965), 
inż . Kazimierza Kaźmierczaka (1880–1940), pilota Ada-
ma Habera-Włyńskiego (1883–1921), inż . Jana Mariana 
Czerwińskiego (1897–1962) . 

Praca i książka Tadeusza Karola Chwałczyka – godne 
szacunku i najwyższej pochwały, pracowitość budzi po-
dziw, a trud wydania uznanie . ■

Lubelskie skrzydła

Karol
Miernik

Tadeusz Karol Chwałczyk, Leksykon  
lotników Lubelszczyzny, Wyd. Polihymnia, 
Lublin 2018,  ss 519, il. indeksy
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Andrzej Koperwas: Witam! I cieszę się z odwiedzin . 
Wprawdzie nieco się spieszę, bo „Ja do Maksyma mknę…” . 
Poznajesz ten fragment arii?

Czesław Michałowski: Oczywiście! To z Wesołej wdów-
ki Ferenca Lehara . A dalszy ciąg brzmi: Tam dziewczę cze-
ka mnie . . . Wiem nawet, że Lehar to kompozytor węgierski, 
przedstawiciel tak zwanych operetek nowowiedeńskich . 
Twórca około 30 . sztuk, między innymi Hrabiego Luxem-
burga, Krainy uśmiechu, Cygańskiej miłości .

Andrzej: Brawo, bravissimo!

Czesław: Muszę się zrewanżować . Powiedz, kto jest au-
torem tych dwóch operetek i jakie są ich tytuły? Pierwsza: 

Dalej, dalej na żebraczy sejm, Włóczykije i opryszki hej, 
Bierzcie torby w garście, Bracia urwipołcie A ty wiedźmo 
wino lej...

I druga:
Przychodzę tu do niej
Tęsknota mną gna
Oto świątyni jej próg
Tu każdy ją wita i każdy ją zna
Tyś jest boginią mych dróg...

Andrzej: Nie mam problemu! Pierwsza to Król włóczę-
gów Rudolfa Frimla, druga to Kraina uśmiechu Lehara .

Czesław: Wyśmienicie . Skoro obaj zdaliśmy egzamin 
na piątkę, to przypomnijmy Czytelnikom „Lublina”, nie 
tylko miłośnikom sceny muzycznej, o historii tego wy-
śmienitego Teatru . Zacznij Ty, bo pewne sprawy znasz le-
piej, mnie przyszło wyjechać z Lublina wiosną 1948 roku 
do Prudnika, gdzie ukończyłem szkołę średnią i dopiero 
dwa lata później wróciłem do naszego miasta . Oczywi-
ście, w czasie wakacji odwiedzałem Teatr, były to jednak 
odwiedziny sporadyczne, bowiem kondycja finansowa ro-
dziny była raczej mizerna . Dopiero od momentu, kiedy 
zostałem przyjęty na UMCS, a stryjek Edwin pełnił już 
stanowisko kierownika finansowego w randze wicedy-
rektora Teatru Muzycznego, zaś brat Mieczysław był już 

sekretarzem, czyli kimś w rodzaju impresaria i kierowni-
ka administracyjnego zarazem, otrzymałem nieoficjalnie 
passe-partout i miejsce na lewym balkonie obok reflekto-
ra w Domu Żołnierza . Tak więc początki funkcjonowania 
Teatru to dla mnie w pewnym sensie „terra incognita” . Ale 
nie dla Ciebie, bowiem poza zainteresowaniami muzyką 
operetkową stałeś się profesjonalistą, pełniąc przez wiele 
lat stanowisko inspicjenta w Teatrze Wielkim i Operze we 
Wrocławiu . Poza tym jesteś współautorem wyśmienitego 
dzieła Czterdzieści lat sceny muzycznej w Lublinie wyda-
nego sumptem Teatru Muzycznego w Lublinie . Jesteś więc 
w pełni kompetentny .

Andrzej: Uczciwie mówiąc trudno ustalić, od kiedy 
należałoby liczyć lata działalności teatru . Czy od wysta-
wienia Królowej Przedmieścia przez tak zwany „zespół” 
w roku 1944, czy od premiery rewietki Hop, dziś, dziś 
8 marca 1947 roku przez Zrzeszenie Aktorów, które na-
stępnie przyjęło nazwę Teatru Muzycznego im . Żołnierza 
Polskiego . Sztukę wyreżyserował Bronisław Brok . Zdecy-
dowanie opowiadam się za tą datą . Dwa miesiące później 
odbyła się prapremiera widowiska poetycko-muzycznego 
Miłość wśród wieków . Były to najsłynniejsze sceny miło-
sne z wybranych utworów scenicznych w wykonaniu Ma-
rii Gorczyńskiej oraz Władysława Surzyńskiego . W tym 
samym roku na deskach Teatru gościły zespoły Warszawy, 
a także zaprezentowano lubelskie składanki z Żeńców Szy-
mona Szymonowica, Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, 
Dziewczynki z zapałkami Hansa Christiana Andersena . 
Wreszcie w listopadzie widzowie obejrzeli Wesołą wdów-
kę Lehara z Wandą Pawlikowską w roli tytułowej . Aktorka 
zachwyciła nie tylko głosem, ale i aparycją oraz oszałamia-
jącymi kostiumami . Przez długie lata zachwycała lubelską 
publiczność stając się jej ulubienicą . Obok niej wystąpi-
ło wielu znakomitych aktorów, wymienię choćby Jerze-
go Golferta, Tadeusza Sosnowskiego i Edmunda Waydę .

Czesław: Twoje zachwyty Wandą Pawlikowską nie 
były, rzecz jasna, odosobnione . Na przykład, mój póź-
niejszy przyjaciel znany i lubiany aktor Sławomir Litwiń-
ski między innymi wyśmienity w roli Alfreda w Romansie 

Pierwsze dni, pierwsze lata
Teatru Muzycznego w Lublinie (1947–1952, część I) 
Rozmawiają Andrzej Koperwas i Czesław Michałowski
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 KRAKOWIACY I GÓRALE  finał

Barbara Jach Tadeusz Bourdo Sławomir Litwiński

Antoni NiemczynowskiWanda PawlikowskaElżbieta Zakrzewska
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z wodewilu Krzemińskiego (Kamillę doskonale grała Ja-
dwiga Fontanówna) tak pisał w lubelskiej prasie w roku 
1952 o Wandzie Pawlikowskiej: „Była to primadonna 
pełna ciepła, kobiecości, potrafiąca swoją grą rozbawić 
i wzruszyć widza . Toteż Lublin darzył ją wielką sympatią 
i serdecznością, a każde jej pojawienie się na ulicy w towa-
rzystwie dwóch pięknych brązowych seterów wywoływało 
żywiołową owację . Błyszczała w operetkach Wiktoria i jej 
huzar Paula Abrahama, Orfeusz w piekle Jacques’a Offen-
bacha, Kraina uśmiechu Ferenca Lehara, Krakowiacy i gó-
rale Karola Kurpińskiego i wielu innych .

Kiedy wspominam Sławka Litwińskiego, aktora, zawsze 
pamiętam, aby dodać, że w czasie okupacji hitlerowskiej 
był członkiem Szarych Szeregów i żołnierzem Związku 
Walki Zbrojnej, a później oficerem II Armii Wojska Pol-
skiego . Ranny pod Berlinem, po rehabilitacji wrócił do 
Lublina i po ukończeniu prawa na KUL-u przeniósł się do 
Warszawy i został sędzią Głównej Komisji Badania Zbrod-
ni Hitlerowskich w Polsce . Zmarł w roku 2009 i został 
pochowany 9 sierpnia na cmentarzu przy ulicy Lipowej 
w Lublinie .

Andrzej: Wanda Pawlikowska nie była, rzecz jasna, je-
dyną utalentowaną aktorką i śpiewaczką na lubelskiej sce-
nie . Do grona wybitnych zaliczyć należy (m .in .) Jadwigę 
Fontanównę, Zofię Bronikowską, Beatę Artemską, Xenię 
Grey, Felicję Jagodzińską .

Czesław: Moim zdaniem na czele tego utalentowane-
go szeregu można wymienić Elżbietę Zakrzewską, w „cy-
wilu” lekarza z Poznania, artystkę o wspaniałym sopra-
nie i aparycji bliskiej Afrodyty . Grała w wielu operetkach, 
(m .in .) w Krainie uśmiechu, Zemście nietoperza, Ptaszni-
ku z Tyrolu . Kochał się w niej, niestety, bez szans, mój brat 
Mieczysław . Primadonnę poznałem osobiście, kiedy od-
wiedziła moją rodzinę na Bernardyńskiej . Niebawem, jak 
opowiadali mi znajomi, wyjechała do USA i tam wyszła 
za mąż za milionera Parkera, tego od wiecznych piór . Rze-
komo po jakimś czasie odwiedziła Polskę ubrana w futro 
z szynszyli, czym wzbudziła sensację i zawiść w artystycz-
nym światku .

Andrzej: Nie zapominajmy również o Jadwidze Ken-
dzie (odniosła sukces w Baronie cygańskim Johanna 
Straussa), a także utalentowanej primabalerinie i skrom-
niejszej w sukcesy wokalne Lucynie Drzewieckiej .

Czesław: Kiedy mówimy o aktorkach nie wolno po-
minąć charakterystycznej postaci Janiny Łaszczyk . Jak 
wspominał ją Sławek Litwiński bawiła publiczność gra-
jąc Balbinę Kłaczek w Romansie z wodewilu, a także w roli 
Mirabelli w Baronie cygańskim, Agaty w Ptaszniku z Tyrolu 

Carla Zellera . Jej wybitnym osiągnięciem była postać Ka-
pitoliny Kondratiewnej w Niespokojnym szczęściu Jurija 
Miluttina . W roku 1949 obchodziła jubileusz 35-lecia pra-
cy aktorskiej . Nie sposób wymienić wszystkich aktorek, 
których udział w licznych spektaklach zadecydował o nie-
wątpliwie pierwszym miejscu Teatru Muzycznego w Lu-
blinie w rankingu wszystkich podobnych scen w kraju .

Andrzej: Na sukcesy Teatru złożyli się również, rzecz 
jasna, aktorzy . Wśród nich palmę pierwszeństwa dzier-
żył niezapomniany przedwojenny aktor filmowy Romu-
ald Gierasieński, który w wyśmienicie zagranej roli Me-
nelausa w Pięknej Helenie Offenbacha wywołał entuzjazm 
swoim komizmem . Jego partnerką była Beata Artemska, 
kreującą tytułową postać . Przypomnę, że jej ojciec – zna-
komity architekt – projektował lubelski Dom Żołnierza . 
Gierasieński występował również w Romansie z wodewilu, 
Baronie cygańskim, Niespokojnym szczęściu, Krainie uśmie-
chu, Zemście nietoperza . W roku 1960 obchodził 45-lecie 
pracy scenicznej .

Czesław: Podobną popularnością cieszył się Jerzy Gol-
fert, do którego wzdychały wszystkie lublinianki, nieza-
leżnie od wieku . Pamiętam go, jak dostojnie kroczył Kra-
kowskim Przedmieściem z szyją zawsze osłoniętą białym 
szalem . Dbał o gardło .

Andrzej: Gofert to zupełnie inna postać, o innym em-
ploi . Zapamiętałem wiele jego ról, lecz szczególnie utkwi-
ła mi w pamięci rola Tassillo w Hrabinie Maricy Imre Kal-
mana . Właśnie w tym spektaklu stworzył świetną kreację 
aktorską-wokalną . W Teatrze Muzycznym grała plejada 
artystów, którzy dobrze się zapisali w historii nie tylko sce-
ny lubelskiej, że wymienię Michała Lasowego, Leopolda 
Borkowskiego, Jerzego Molendę, Czesława Pręgowskiego, 
Tadeusza Sosnowskiego, czy obdarzonego przepysznym 
barytonem Henryka Ruckiego . W rolach charakterystycz-
nych spełniali się wybitni artyści, jak Marian Kondraci, 
Tadeusz Markowski, Kazimierz Zieliński, Adam Leśniow-
ski, Jan Rowiński, Tadeusz Bourdo, czy wspominany wie-
lokrotnie Sławomir Litwiński .

Czesław: Do tego znakomitego grona należy dołączyć 
Mieczysława Czechowicza i Krzysztofa Chamca, aktorów 
powszechnie znanych, którzy rozpoczynali karierę w na-
szym Teatrze Muzycznym .

Andrzej: Nie tylko oni . Także Ryszard Wojtkowski, An-
drzej Stockinger, Marian Drozdowski .

Czesław: Natomiast z zespołu baletowego, którym 
w omawianym okresie kierowali Zdzisław Żadeyko 
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a następnie Jan Fabian, poznałem kilku solistów, wymie-
nię Basię Jach, Zbigniewa Dobkiewicza, Reginę Rowińską 
i Hanię Miklasińską . Kilka lat temu uczestniczyłem w po-
grzebie Hani na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lubli-
nie . Kilkakrotnie bywałem w jej domu przy ulicy Przemy-
słowej, gdzie jej ojciec prowadził zakład naprawy obuwia .

Corps de ballet składał się głównie z absolwentów pry-
watnego ogniska baletowego, które funkcjonowało w dru-
giej połowie lat czterdziestych i mieściło się w okolicy uli-
cy Narutowicza w Lublinie . Taką informację uzyskałem od 
córki byłej baletnicy Teatru pani Stefanii Sakławskiej . Była 
ona uczennicą pani Grodzkiej, właścicielki wspomniane-
go ogniska .

Andrzej: Jan Fabian to historia baletu! Jak pisze Sławo-
mir Litwiński, to Fabian był członkiem słynnego przedwo-
jennego zespołu Feliksa Farnella, który zdobył złoty me-
dal w roku 1936 na olimpiadzie w Berlinie . Natomiast jego 
żona była utalentowaną projektantką kostiumów . Zadzi-
wiały fantazją i szykiem .

Nad repertuarem muzycznym czuwał Adam Cichoń 
(kierował również chórem) . Na sukcesy Teatru złożyły się 
również także wspaniałe dekoracje Tadeusza Gałysza .

Czesław: Jak wspomniałeś, początek Teatru to marzec 
1947 roku . Według Anny Nowak do sierpnia 1948 roku 
kierowała nim Rada Artystyczna w składzie: Eugeniusz 
Gołębiowski, Jan Wiśniewski, Zdzisław Żadeyko i Jerzy 
Golfert . W następnym sezonie – to jest w latach 1948/49 – 
dyrektorem artystycznym został Maksymilian Chmielar-
czyk kierujący jednocześnie Teatrem Miejskim (później-
szym im . Osterwy) . Taki plan pozwolił na zaangażowanie 
większej grupy młodych artystów wywodzących się z Te-
atru Miejskiego . Dotyczy to Zofii Bronikowskiej, Jerzego 
Golferta, Leopolda Borkowskiego, Tadeusza Sosnowskie-
go . W roku 1948 Kazimierz Dembowski, wyśmienity reży-
ser i ulubieniec scen wileńskich, poznańskich i warszaw-
skich, przybył do Lublina z Krakowa i objął stanowisko 
dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego, a kapitan 
Antoni Niemczynowski – dyrektora (w latach 1945–1947 
pełnił podobne obowiązki) . Lubelska publiczność przyjęła 
reżysera Dembowskiego entuzjastycznie, sukcesem był już 
pierwszy wyreżyserowany spektakl Wiktoria i jej huzar . 
Sięgnę po fragment recenzji z lubelskiej prasy: „W grze 
całego zespołu odczuwa się istotną zmianę . Bo przecież 
w Wiktorii grają ci sami ludzie, którzy wczoraj jeszcze grali 
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w Targu na dziewczęta, a jednak poziom ich gry w tej ope-
retce jest tak wysoki, że widowisko jakie Lublinowi dał 
obecnie p . Dembowski stanowi szczytowe osiągnięcie na-
szego Teatru Muzycznego i że tym razem jest to operetka 
z prawdziwego zdarzenia” .

Jak podaje Anna Nowak w sezonie 1948/49 (tj . w czasie 
fuzji dyrekcji Teatru Muzycznego i Miejskiego, która na-
stąpiła 18 kwietnia 1948 roku) odbyło się 5 premier opere-
tek, a mianowicie Targ na dziewczęta Victora Jacobi, Wik-
toria i jej huzar Paula Abrahama, Chata za wsią Zygmunta 
Noskowskiego, Król włóczęgów Rudolfa Frimla i Czar wal-
ca Oscara Straussa w reżyserii K . Dembowskiego .

Andrzej: Moim zdaniem, decyzja o połączeniu dwóch 
teatrów okazała się fatalna . Poprzedni zespół aktorów 
uległ rozproszeniu i były niemałe trudności w doborze 
personelu do powstającej sceny muzycznej . I tak, rozdział 
scen, który nastąpił 1 września 1949 był początkiem zło-
tego okresu lubelskiej operetki . Inauguracja nowego se-
zonu odbyła się 28 września 1949 premierą Pięknej He-
leny w reżyserii Dembowskiego . Tytułową rolę – o czym 
już wspominaliśmy – grała Beata Artemska, a dublowa-
ła ją Zofia Bronikowska . Po wyjeździe Artemskiej wzno-
wiono na 5 przedstawień Romans z wodewilu, a następnie 
wystawiono Barona cygańskiego w reżyserii Dembowskie-
go, a w opracowaniu muzycznym Adama Cichonia . Póź-
niej, bo w maju, w roli Saffi wystąpiła znakomita Elżbie-
ta Zakrzewska . Barona grano przy komplecie widzów do 
21 maja 1950 roku . Następną pozycja był Ptasznik z Ty-
rolu . W tytułowej roli wystąpił Jerzy Golfert, który wie-
lokrotnie bisował walc Lat dwadzieścia miał mój dziad . 
Wśród tłumu Tyrolczyków na scenie można było do-
strzec Krzysztofa Chamca, Jana Rowińskiego, Mieczy-
sława Czechowicza .

14 października 1950 roku odbyła się polska prapre-
miera Niespokojnego szczęścia niezwykle melodyjnej ope-
retki Jurija Milutina . Grano ją aż do 18 stycznia 1951 
roku zawsze przy wypełnionej widzami sali . Przez następ-
ne półtora roku w teatrze wystawiono Krainę uśmiechu, 
składankę Na operetkowej fali, Zemstę nietoperza, Wodewil 
warszawski Zdzisława Gozdawy i Wacława Stępnia, Orfe-
usza w piekle, Tysiąc i jedna noc oraz Krakowiaków i górali .

Czesław: często wspominam ten ostatni spektakl . Fi-
nałowa scena została utrwalona na pamiętnym zdjęciu . Tę 
historyczną fotografię otrzymałem 31 grudnia 1952 roku 
z ponad trzydziestoma dedykacjami i autografami arty-
stów . Zdjęcie przekazałem w darze dyrekcji obecnego Te-
atru Muzycznego do teatralnego archiwum . 

Nie wiadomo, kto podjął decyzję o likwidacji Teatru 
Muzycznego w naszym mieście . Nie ulega jednak wątpli-
wości, że uczyniły to tzw . czynniki polityczne, dla których 
baśniowy świat pełen baronów, hrabiów, księżniczek i in-
nych „wrogów ludu pracującego miast i wsi” był nie do 
zniesienia . Na tle siermiężnej rzeczywistości tamtych dni 
wyglądali bowiem zbyt barwnie i beztrosko, nie przysta-
wali do świata spoza murów teatru .

Na zakończenie tej części wspomnień pragniemy ser-
decznie podziękować Pani Karolinie Poniatowskiej z Te-
atru Muzycznego w Lublinie za udostępnienie publikacji 
archiwalnych .

Przy pisaniu tekstu Pierwsze dni, pierwsze lata korzy-
staliśmy z książek Czterdzieści lat sceny muzycznej w Lu-
blinie (praca zbiorowa pod redakcją Anny Nowak, wyd . 
Teatr Muzyczny, Lublin 1988) oraz W biegu od świtu do 
zmierzchu Alicji i Czesława Michałowskich, Polihymnia, 
Lublin 2014 . ■

Garnizonowy Dom Żołnierza, 
w którym w latach powojennych 
rozpoczął działalność 
lubelski Teatr Muzyczny
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Kochan i  Wnukowi e ,

to znowu ja . Na przekór wszystkiemu, znów skrobię do 
Was swoje przemyślenia . Długopis mam lichy, bo zleża-
ły po zimie i jakby nieco podeschnięty, ale coś tam spod 
niego widać . Kiedyś wolałem pisać ołówkiem, bo stawiał 
większy opór na papierze, ale litery były blade i niewiele 
widziałem . Niedawno była u nas w gminie „biała niedzie-
la”, którą zorganizował nam nowy wójt .  Nazjeżdżało się 
doktorów różnych specjalności i badali za darmo, dawali 
recepty, radzili, gdzie się leczyć . Obrotny ten nasz młody 
wójt, że taką potrzebną akcję wymyślił . Ludzi też zjechało 
się co niemiara . Ja zapisałem się tylko do okulisty . Odcze-
kałem swoją kolejkę, czytałem litery różnej wielkości ze 
ściany – raz jednym, raz drugim okiem . Potem przymie-
rzano mi odpowiednie szkiełka powiększające do czyta-
nia i dostałem receptę na okulary . Jedno oko mam na +2, 
a drugie na +3 – i tylko do bliskości, bo tak ogólnie to do-
brze widzę na odległość . Ucieszyło mnie też to, że nie gro-
zi mi żadna zaćma, co teraz jest powszechne u starszych 
ludzi . Od dwóch miesięcy czytam sobie, co chcę i zapi-
suję w zeszycie notatki o różnych zdarzeniach u nas i na 
świecie . Pamięć ulotna, a co zapisane pod datą łatwiej się 
przypomina . 

Trochę martwię się o Was, o Wasze zdrowie, a nawet 
i życie . Bo ja tu żyję w spokojności i nic mi nie grozi, a Wy 
tam w niespokojnym świecie, w nieustannym ruchu i nie-
pewności . Mam nadzieję, że znajdujecie choć parę godzin 
na spokojny sen . Czasem zadaję sobie i Wam pytanie – czy 
dziś ludzie są bardziej szczęśliwi niż kiedyś? Tyle teraz wy-
padków na świecie, katastrofy samolotowe, zamachy bom-
bowe – nawet w kościołach . Ostatnio także u nas straszo-
no maturzystów wybuchami w szkołach . Kiedyś tak nie 
było . Jak się tego nasłucham, naczytam – to spać nie mogę 
i nie mam ochoty żyć dłużej w takim świecie . Dokoła ka-
mery, podglądy, alarmy . . . Dobrze, że mam na wsi dom 
i kawałek podwórka, gdzie jestem panem na swoim i czu-
ję się wolny i bezpieczny . „Tyle wolności – ile własności”, 
ktoś kiedyś powiedział . Gdybym tak jeszcze jakąś pukaw-
kę miał w domu . . . Póki co – nie wolno! Polska to nie Ame-
ryka . A gdy przyjdzie jaki zbir z bronią, skończy się moja 

wolność wobec jego przemocy na mojej ziemi . Już daw-
no powinien nasz rząd coś z tym zrobić i uzbroić naród . 
Jeśli napastnik wiedziałby, że może oberwać z lufy, skoń-
czyłyby się napady . Ot, takie moje marzenie, może ostat-
nie i dla uspokojenia lęków pod wieczór . 

Zjechałem do Zarzecza po Wielkanocy, która tego roku 
była dość późno . Już miesiąc się tu krzątam i ani za mną, 
ani przede mną . Najpierw była sucha wiosna, a potem na-
stał zimny i mokry maj . I tak jest aż do dziś . Nie wiadomo, 
kiedy przekwitły drzewa, nie zanosi się na dobre plonowa-
nie . Zawsze na Stanisława „zboże było jak ława”, a dziś już 
po św . Zofii i kłosów nie widać . Zakwitły wreszcie rzepa-
ki, ale czy będzie ziarno? Przecież deszcz ani grad nie za-
pylą kwiatów . Wszystko w ogrodach jakby zatrzymało się 
zmęczone zimnymi opadami i czeka na wiosenne słoń-
ce .  Tyle co udało mi się zrobić przed 3 maja, tak i zosta-
ło . Cały czas muszę palić w piecu, bo noce zimne i wilgoć 
wszechobecna . Posiaduję więc na przypiecku i przez okna 
patrzę, jak trawa rośnie i chwasty . Dobrze, że mam co czy-
tać i radio sprawne . Czasem zazdroszczę Wam tylko cie-
płego klimatu, nic więcej . 

Już ponad 70 lat po wojnie, a co jakiś czas jej echo od-
zywa się w ludziach . Okazało się, że w pobliskim Turobi-
nie był człowiek, który z narażeniem życia swoich bliskich 
do końca wojny przechowywał młodą Żydówkę; jej ro-
dzinę zamordowali Niemcy . Niedawno wnuki tej Żydów-
ki przyjechali tu z Izraela, aby podziękować za ocalenie 
swojej babki . Oczywiście, ten bohater już dawno nie żyje . 
Ja go też dobrze znałem, ale nikt przez lata o jego sekrecie 
nie wiedział . Teraz rodzina uhonorowana i w jego imieniu 
otrzymała tytuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świa-
ta” . Okazano dobroć za ogrom dobroci, ale czy cokolwiek 
zmieni to w relacjach polsko-żydowskich? Takich polskich 
„sprawiedliwych” były w Polsce tysiące . Cały świat słyszał 
o Schindlerze, ale prawie nikt nie słyszał o doktorze Ła-
zowskim i jego koledze Matulewiczu – Polakach, którzy 
podczas wojny uratowali kilka tysięcy Żydów . Czytałem 
o tym  ostatnio w jednej książce . To oni, jako lekarze, wy-
myślili, aby Żydom z getta w Rozwadowie (dziś Stalowa 
Wola) wszczepiać niegroźną bakterię, co skutkowało jako-
by śmiertelnym tyfusem . Niemcy, widząc skalę „epidemii”, 

Li s t z Po l s k i 

•  listy otwarte
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wstrzymali wywózki do obozów koncentracyjnych, a sami 
opuścili „zakażony” teren . Tym sposobem wielu Żydów 
doczekało końca wojny, a pomysłowi lekarze uciekli do 
Ameryki . Na podstawie wspomnień dr . Łazowskiego na-
kręcono film dokumentalny pt . „Polski Schindler”, ale do 
tej pory nikt go nie widział . 

Inny polski patriota, Henryk Sławik, ocalił prawie 30 
tysięcy polskich uchodźców, wśród których było prawie 5 
tysięcy Żydów . Znaczy to, że jego „lista” uratowanych jest 
czterokrotnie dłuższa od listy z fabryki Schindlera . I co? 
Ano to, że Żydzi nadal mają pretensje do Polaków, że  nie 
rzucili się masowo oddawać życie za żydowskich sąsiadów . 
A z jakiego powodu mieliby to robić? Jak wybuchła woj-
na, miałem 10 lat i dobrze pamiętam Żydów, bo wysyłano 
mnie po zakupy w ich sklepikach . Źle mówili po polsku, 
nie mieli polskich przyjaciół, a ci którzy mieli, mogli liczyć 
na ich pomoc . Jednak znakomita większość Żydów żyła 
obok Polaków, nie z Polakami . Szukając ocalenia, próbo-
wali znaleźć takich za pieniądze, ale trafiali też na bandy-
tów i szmalcowników .  

W naszym ogrodzie rośnie jeszcze stara grusza, pod 
którą nadal „widzę” drzemiącego w jej cieniu Mośka . Za-
wsze odpoczywał tu ze swoim nędznym workiem „na ge-
szefty” . Po jakimś czasie Niemcy zastrzelili go podczas wy-
wózki do Bełżca . 

Piszę Wam o tym, bo już zaczyna się mówić, że to było 
dawno i nie wszystko to prawda . Albo jeszcze gorzej, że 
to Polacy mordowali, a Niemcy niekoniecznie . Należy pa-
miętać, że Niemcy budowali w Polsce obozy koncentra-
cyjne w celu dokonania zagłady całego narodu polskiego, 
nie tylko obywateli pochodzenia żydowskiego . Co za pod-
ły świat! Pisaliście, że macie tam znajomych Żydów . Po-
wiedzcie im o tym, co napisałem .

Bądźcie zdrowi i szukajcie dobrych ludzi, na których 
zawsze można liczyć . 

Niech Bóg ma Was w swej opiece . 

Dziadek Stach

Zarzecze Małe, 22 maja 2019 r .

Powódź i eurowybory

Panie Grzegorzu, czy pan nie widzi,
jak wizerunkowi to szkodzi,
gdy się kampanię wyborczą
uprawia podczas powodzi?
Jest prawda taka, że po deszczach
woda w rzekach wzbiera,
a żądza władzy rozum odbiera .

Jan Jesion
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Stanisław Turski
Fotografie wsi Podgórz nad Chodelką. Rok 1988
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Dzień dobry Sorko! Tak najczęściej zwracaliśmy się 
do Ciebie . To było ponad ćwierć wieku temu . Wiele moż-
na by dzisiaj wspominać . Niezapomniane lekcje, z których 
każdą traktowałem jako swego rodzaju święto i wyjątko-
we spotkanie z Tobą oraz z naszą mową ojczystą . Lekcje 
z iskrą Bożą, w których nie było miejsca na bylejakość (tej 
nie znosiłaś), ale fachowość przekazu, językowe oraz czy-
telnicze kompetencje i rzadko dziś spotykana nauczyciel-
ska pasja, którą żyłaś przez całe życie . W szkole, w trakcie 
młodzieńczego etapu życia, bywało różnie, bo zdarzały się 
nam uczniowskie słabości i zaniedbania . Szacunek, Two-
ja mądrość życiowa oraz pewnego rodzaju respekt, jakim 
darzyliśmy Cię zawsze, trudno zapomnieć .

Była też i garść humoru . Pamiętam, jak przyszliśmy do 
szkoły na pierwszy dzień wiosny, również na lekcję języ-
ka polskiego . Nawet nam do głowy nie przyszło, aby wa-
garować, wszak mogłoby się to później nie najlepiej dla 
nas skończyć . Wchodzimy do klasy, jeszcze dobrze nie 
usiedliśmy na swoich miejscach, a nasza Polonistka pro-
si nas, abyśmy wyciągnęli kartki . Grobowa cisza! Dyktan-
do . Sorka zaczyna dyktować – jak zawsze – z piękną dyk-
cją i harmonijną polszczyzną . Tekst nasączony jest jednak 
wieloma kruczkami ortograficznymi, inny niż zwykle, tak 
trudny językowo, że niektórzy zrezygnowali z pisania już 
po pierwszych kilku zdaniach . Ja starałem się pisać do koń-
ca, w natłoku myśli i reguł ortograficznych, przewidując 
i tak najgorsze . Ale tak poddać się? Bez walki? Nie! I ko-
niec dyktanda . Pani Profesor zbiera kartki i od razu przy 
nas sprawdza nasze prace . Jedynka sypie się za jedynką . Po 
chwili bierze wszystkie kartki z dyktandami, informując, że 
napisaliśmy jeden z najtrudniejszych tekstów, który był na 
konkursie ortograficznym na szczeblu centralnym . – No 
dobrze – stwierdza – ale skoro to pierwszy dzień wiosny, 
to wyrzucam wszystko do kosza . Tak też czyni . Po chwili 
siada, uśmiecha się do nas i mówi, żartując: – Chłopcy, a co 
wy tutaj dzisiaj w ogóle robicie? Uff! Odetchnęliśmy z ulgą . 
Ech, ta zawiła polska ortografia, na której może „wyłożyć 
się” każdy . Takich lekcji się nie zapomina . 

Każda lekcja była wyjątkowa . Trudno o wszystkich po-
wiedzieć . Ale nie tylko lekcje . Potrafiłaś zarazić swoją pasją 
– recytacją, a recytowałaś pięknie . Pamiętam, jak w trakcie 

jednego z utworów poetyckich, jeszcze przed jego odczy-
taniem, poinformowałaś nas, że w czasie deklamacji mo-
żesz się wzruszyć, bo jest to jeden z Twoich ulubionych 
wierszy . Na te słowa niektórzy z nas wzruszyli, ale bardziej 
ramionami, część zaś pewnie pomyślała – wzruszyć? Sło-
wem pisanym? Wierszem? To niemożliwe! Zaczęłaś czy-
tać… I w trakcie sugestywnie wyrecytowanego utworu po-
jawiły się Twoje coraz bardziej szklane oczy, Twój drżący 
głos, w końcu uroniona łza spłynęła po Twoim policzku . 
Była cisza… Jeden z kolegów szeptem mówi do mnie: – Ty, 
ona płacze… Wielu z nas zapewne wówczas zrozumiało, 
czym jest piękno poezji, wrażliwość na słowo . Dobre sło-
wo, sugestywny, ale intymny, ekspresywny, ale też stonowa-
ny, wyjątkowy przekaz . Tego nie da się zapomnieć .

Potem przyszła kolej na konkursy recytatorskie . Na po-
czątku braliśmy w nich udział interesownie, bardziej dla 
oceny, później coraz bardziej świadomie dla samych sie-
bie, zaspokojenia własnych potrzeb, które były tak silne, 
że nie „umarły”, o czym za chwilę, nawet po ukończeniu 
szkoły . Wizyty w domu Państwa Kościuków, przygotowa-
nia do konkursów, generalne próby, fachowe porady naszej 
Mistrzyni . Nasza Polonistka doskonale znała naszą wraż-
liwość . Dowodem na to są utwory, które sama dla nas wy-
bierała . Utwory nie z podręczników szkolnych, ale z ory-
ginalnych antologii obcych, o których nawet na studiach 
rzadko była mowa . Współczesna poezja grecka, japońska, 
a jak polska, to też niepodręcznikowa . – Skąd Ona to bra-
ła? – pytaliśmy samych siebie . Skąd? Z domu przepełnio-
nego książkami, ambitnymi czasopismami i gazetami (nie 
jakąś kolorową szmirą) i kasetami video . Na tych ostatnich 
była klasyka polskiego i światowego kina . Również lektury . 
Niektóre z nagrań udostępniała nam, jak trudno było zdo-
być książkę . Zawsze jednak podkreślała, że to nie to samo . 
– Chłopcy – mówiła – na początku książka, potem ewentu-
alnie film . Pamiętam wypożyczony nam przez Panią Profe-
sor animowany Folwark zwierzęcy George’a Orwella.

Porady naszej Polonistki nie zawsze były brane do serca . 
Pojawiły się skróty opracowań, streszczenia, które nazywała 
brykami . Kiedyś znalazła jeden z takich bryków na szkolnej 
ławce . – Ooo!!! Z tego korzystacie!? To tak się dzisiaj czyta 
książki? Bryki!? Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zawsze 

Nasza Pani Profesor
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nasza Polonistka robiła sprawdzian na temat znajomości 
danej lektury . Kiedy zaznajomiła się z tematyką bryków, 
zdegustowana zaistniałym faktem, zrobiła taki sprawdzian 
z lektury książki, że nawet w najlepszych opracowaniach 
i streszczeniach (jeśli w ogóle są takie) tego nie było . Pa-
miętam jak dziś . To byli Chłopi Władysława Reymonta . 
Szczegółowe pytania na temat książki skutecznie zachęciły 
do czytania oryginalnych opracowań, nie zaś korzystania 
z hochsztaplerskich bryków . Cóż, chciałoby się dzisiaj po-
wiedzieć, ogólnie jesteśmy jakoś tak rozbrykani, nie zawsze 
sumienni, wskutek czego aniołek z utworu Andrzeja Bursy, 
wiersza pt . Z zabaw i gier dziecięcych, który moja Polonist-
ka wybrała mi na konkurs recytatorski, chyba czasem czę-
ściej spuszcza niż podnosi główkę . Walczyłaś z tym wszyst-
kim, wymagałaś od nas, ale też od siebie .

A na konkursach recytatorskich w czasie szkolnym, za-
równo na szczeblu rejonowym czy wojewódzkim, otrzy-
mywaliśmy nagrody za dobór repertuaru, za dobór tekstu 
do możliwości wykonawczych . Pytanie, kto tak naprawdę 
otrzymywał te nagrody? Koledzy z innych szkół, nauczy-
ciele, a nawet sami jurorzy, pytali się tylko, skąd wy macie 
te teksty? Uśmiechaliśmy się wówczas, pamiętając o naszej 
wspaniałej Polonistce .

I jeszcze jedno – proszę mi wybaczyć – osobiste wspo-
mnienie . Jak już powiedziałem, Pani Profesor potrafiła sku-
tecznie nas zarazić pasją recytacji . Kiedy skończyłem szkołę 
średnią i byłem już chyba na drugim roku studiów, cze-
goś zaczęło mi brakować . Na początku jakoś wstyd było 
mi się samemu do tego przyznać . W końcu powiedziałem 
to sobie, na początku w myślach, potem głośno . Tak, zde-
cydowanie chcę wziąć udział w konkursie recytatorskim . 
Niewiele myśląc, w trakcie pierwszej wizyty w Lubyczy Kró-
lewskiej, udaję się do mojej Pani Profesor . Dawno jej nie 
widziałem . Lekko stremowany, bez uprzedniej zapowiedzi, 
pukam do drzwi Państwa Kościuków . Słyszę głośne pro-
szę, wchodzę i już z korytarza widzę moją Polonistkę . Była 
zaskoczona, ale po chwili, po moim dzień dobry i swojej 
odpowiedzi, zaprasza mnie do pokoju . – Co Cię do mnie 
sprowadza? Na początku nie mogłem wyartykułować nawet 
słowa . – Bo ja chciałem, pojechać chciałem, wziąć udział… 
w konkursie recytatorskim . Wtedy zauważyłem uśmiech na 
jej twarzy i po chwili odpowiedź: – Spodobało Ci się, zara-
ziłeś się pasją recytowania! – Tak, tak… – No to weźmiesz 
udział w konkursie – odpowiedziała . – Ale ja chcę, żeby 
Sorka wybrała mi utwory . Pani Profesor lekko się uśmiech-
nęła i po chwili dodała: – Mariusz, to ty studiujesz poloni-
stykę, a ja mam Ci wybierać repertuar na konkurs?! Zawsty-
dziłem się, zrobiło mi się po ludzku głupio . Może nawet 
trochę zabolała ta uwaga, a może miała zaboleć, a jeśli na-
wet zabolała, to dobrze, że tak się stało . Dopiero potem bo-
wiem zrozumiałem, ile w tym pytaniu retorycznym było 
mądrości, mobilizacji, zachęty do większej wiary w siebie, 

asertywności . Sophia… Imię zobowiązuje . Dziękuję Ci za 
to Pani Profesor .

Teksty oczywiście mi Pani Profesor wybrała . I tradycyj-
nie pojawiły się kolejne nagrody i wyróżnienia . Oczywi-
ście za oryginalny dobór repertuaru . Wiadomo, czyja to 
była zasługa oraz w istocie sama nagroda .

Potem były praktyki studenckie w mojej ukochanej, 
dziś już niestety nieistniejącej szkole . Kiedy zwróciłem się 
z prośbą do mojej Pani Polonistki, czy zostałaby opiekun-
ką praktyk, od razu się zgodziła . Z wielką radością przyję-
ła mnie w murach swojej i mojej szkoły . W trakcie praktyk 
zapytałem, czy przyjdzie na moje zajęcia, na hospitacje . 
Od razu z właściwym sobie humorem odpowiedziała: – 
Mariusz – ja Cię hospitowałam przez pięć lat! Ale jak za-
prosisz na jakąś lekcję, to oczywiście przyjdę . Błyskotliwy 
żart, dystans do siebie, takt, wiedza, intelekt . I to głębo-
kie spojrzenie… To wszystko cechowało moją Polonistkę .

Dużo można by opowiadać o wyjątkowej Pani Profe-
sor, niewysłowione szczęście, że nam – uczniom – było 
dane ją spotkać na naszej drodze . Cóż można powiedzieć 
na koniec? Chyba bardziej niż powiedzieć, wyrecytować 
dla Ciebie jeden z Twoich ulubionych wierszy, przy któ-
rym właśnie się wzruszałaś . To Sen żołnierza Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego:

Płynie w łodzi zielonej…
ach, do domu tak blisko!
chwila jeszcze i schyli się
nad córeczki kołyską .

Żona zaklaszcze w dłonie,
jak ptak do furtki pomknie —
zaczerwienią się mocniej
na klombach pelargonie .

Przy furtce pocałunki,
przy furtce łzy rzęsiste…
Jak cicho! Córka śpi .
Dzięki Ci za to, Chryste!

— Matka zdrowa? — Zdrowiutka .
Ot, wszystko po dawnemu .
Co było — przeminęło,
dziękować Najwyższemu!

— Głodnyś? — Nie, nie! nie trzeba
— A może chcesz herbaty?
— Nie, nie . Daj się zapatrzeć
w ciebie, w dziecko i w kwiaty .

Droga Pani Profesor, śnij i śpij jak ten żołnierz!
Odpoczywaj w pokoju!

Zawsze pozostaniesz w naszych sercach i umysłach!

Lublin, 2 kwietnia 2019 r ., godz . 19 .00–21 .00
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Są miasta duże i piękne, ale są też małe i urocze, o 
bogatej historii, dumne ze swych galerii dziwaków, orygi-
nałów, trubadurów, kloszardów, nawiedzeńców . Lublin ni-
gdy nie lubił swych oryginałów . Cóż, tych nie sieją, a oni 
rosną . Parę egzemplarzy tego gatunku egzystowało pod lu-
belskim niebem w różnych czasach .

Kazimierz Grześkowiak, trubadur jakiego Lublin nie miał 
i prędko mieć nie będzie, za okazywaną mu nad Bystrzycą 
niechęć, zrewanżował się miastu powieścią Obszczymurki . 
Odszedł Kazio, umarła jego legenda, wieczna jest niechęć 
i nieżyczliwość, powieści Kazia nikt wydać nie chce .

Wacław Kostek-Biernacki w swym dziele Diabeł-zwy-
cięzca napomyka, iż w Lublinie każdą wariatkę i dziwacz-
kę nazywano królową Jadwigą . Tym zwrotem, pełnym 
zjadliwej ironii, obrzucano niczym najgorszą obelgą, nie-
wiasty za nic mające mieszczańskie obyczaje .

Określenie to stosowano nawet – pisze Kostek-Bier-
nacki – do roztargnionych lub ekscentrycznych kobiet 
i dziewcząt . „Ubiera się jak królowa Jadwiga – mówiły pa-
nie – zauważywszy niezwykły lub bardzo, ich zdaniem, 
nieodpowiedni strój na spacerze w ogrodzie saskim lub 
na Krakowskim Przedmieściu owem corso lubelskim” . 
Mężczyźni patrzyli łagodniejszym okiem spoglądali na 
dziwaczki .

Przychodzi mi na myśl szczególna postać, młodziut-
kiej osóbki . Porzucona przez ukochanego postradała zmy-
sły, mieszkała samotnie w drewnianym domku nad Cze-
chówką . Przez lubelskie ulice zdążała w sobie znanych 

sprawach w wianku z wieńcem wstążek, barwnej sukni, 
mocno już obszarpanej, z witką w dłoni .

Swym pięknem i delikatnością wywoływała skojarzenia 
z wdzięczną panienką uwiecznioną przez Androlliego na 
ilustracji do frazy Mickiewicza:

Na głowie ma kraśny wianek,
W ręku zielony badylek,
A przed nią bieży baranek,
A nad nią leci motylek.

To ckliwa, litewska sielanka . My jesteśmy na gruncie lu-
belskim . Pastereczka znad Czechówki, a jakże – nazywa-
na królową Jadwigą – hodowała ponoć kozy .

Była więc – ktoś pomyśli – gospodarna, skrzętna, 
zapobiegliwa .

Przede wszystkim była zagubiona, bezradna i – mimo 
stada kóz – samotna .

W pierwszy dzień Nowego Roku 1900 rzuciła się z Bra-
my Krakowskiej . Na bruk .

 W lubelska gazetach w pierwszym tygodniu nowego 
wieku pisano o noworocznych balach, życzeniach, prze-
bierańcach, zażywających kąpieli w Bystrzycy, o śmierci 
królowej Jadwigi informować najwyraźniej nie wypadało .

Nie znam jej imienia ni nazwiska, ale wiem o niej wię-
cej niż inni mieszkańcy miasta . Gdyby nie przezwisko – 
wymyślone przez Bóg jeden wie kogo – nie miałbym pew-
nie pretekstu, aby o niej wspomnieć . ■

   Opowieści lubelskie

Lot królowej Jadwigi

Zbigniew 
Włodzimierski

Halina Ewa
Olszewska

Haiku

***
zimna noc

kołatanie serca
nie daje spać

***
spacer w deszczu

Pankracy Serwacy Bonifacy 
wieją chłodem

***
bez po deszczu

w każdej kropelce
słońca blask



Stanisław Baj

rzeka bug
portrety wody…
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