




*
jak opowiedzieć zagładę miasta
cegła po cegle
dom po domu
gdy ze słów pozostają tylko
ruiny i zgliszcza
kurhan stolicy mojego narodu
trzysta tysięcy zabitych spalonych
jak opowiedzieć  o zabijaniu
słowo kula zamienia się w kałużę krwi
znacząc ranę
w semantycznej warstwie ciała
słowo ból zaciska zęby
nie można się wypowiedzieć
zamienione w strzęp krwi 
usta nie mogą wykrztusić piasku
słowo życie straciło sens 
i znaczenie
jak opowiedzieć…

**
minutą milczenia ich wołamy
a oni
pozostają w nas
z ramion  strząsają gruz z oczu tynk
kule uchodzą z ich ciał
z popiołów dźwigają się spaleni
obróceni w proch z prochu powstają

***
tak zostali: ci z legendy
których imiona jak echo
głosem pokoleń – i ci
bezimienni którzy jak krople
krwi 
wypełniają serce

  – a z grobu kamień
cierpliwy czas
odwala

Powstanie 1944
(fragmenty)
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Król Sodomy rzekł do Abrama: Oddaj mi tylko ludzi, 
a mienie weź sobie! (Rdz 14,21)

Ten wers Księgi Rodzaju zadomowił się w Kościele, 
choć zarówno okoliczności, w jakich pojawił się on w Bi-
blii, jak i zaadaptowanie go już w naszych czasach – kie-
dy stał się zawołaniem programowym Księdza Jana Bosko, 
a konsekwentnie powstałego z jego inicjatywy zgroma-
dzenia salezjańskiego – mają ze sobą niewiele wspólnego. 
Z wyjątkiem jednego: zawsze człowiek jest głównym ce-
lem zabiegów i pożądania. Wszystko inne jest tylko dodat-
kiem. Pozornie może się wydawać, że idolem jest pieniądz, 
luksus i płynące stąd profity, ale cóż one w końcu znaczą, 
jeśli nie mają odniesienia, a jest nim tylko człowiek. 

Jest on jedynym bytem, który potrafi ogarnąć świat 
wartości, korzystać z nich, nadużywać ich i tworzyć wła-
sne. I tu dochodzi do zderzenia tego, co zapisane jest w na-
turze tego świata i w naturze człowieka, dopóki on sam 
tego stanu nie zakwestionuje. Obecnie, bardziej niż kie-
dykolwiek w historii jesteśmy świadkami burzenia funda-
mentów, na których budowała ludzkość od zawsze. W re-
zultacie wszystko traci swój obiektywny sens, a w miejsce 
tego pojawia się postulat nieograniczonej żadną normą 
woli ludzkiej i żądanie tolerancji, ale tylko dla tej jednej 
opcji.

Bez uświadomienia sobie wyżej wymienionych re-
aliów nie rozumiemy zjawiska obecnie szczególnie na-
brzmiałego. Można je nazwać walką z religią, z Kościo-
łem. I na zewnątrz tak to wygląda, ale w istocie jest to 
walka o człowieka podszyta strachem, że może on w pew-
nym momencie się przebudzić i dostrzec ogrom oszustwa 
mającego go przywieść do zguby. Wystarczy przeanalizo-
wać Kuszenie Chrystusa: pokłon diabłu w zamian za nic 
nie warte śmieci piętrzące się wokoło. Oferta dzisiejszego 
kuszenia jest podobna, ale też i taka jaką sformułował król 
Sodomy, świadomy, że mając człowieka ma się wszystko. 

Religia w świecie przedchrześcijańskim 

Religia jest człowiekowi przyrodzona. Jej treść i forma za-
wsze były i są nadal bardzo zróżnicowane. Jak daleko sięga 

pamięć historyczna, pojawiają się także ślady kultu istoty 
będącej ponad człowiekiem i światem materialnym. Każ-
da społeczność miała w tym względzie inne wyobrażenia. 
Żydzi ze swym monoteizmem i hermetycznym zamknię-
ciem na wpływy zewnętrzne od czasu do czasu przez nich 
samych łamanym, byli otoczeni „obcymi” i stąd słowo goj, 
goim utrzymało swe znaczenie. Ale panowanie łączyło się 
zawsze z akceptacją bóstwa wyznawanego przez panują-
cego, stąd na tym polu rodziła się przemoc, stąd prześla-
dowania o charakterze religijnym towarzyszyły ludzkości 
od zawsze. Motywy ich były wszakże złożone. Najczęściej 
narzucenie komuś swych zasad religijnych było wymaga-
ne jako uznanie czyjejś zwierzchności. Tak było w Rzymie, 
gdzie obowiązywał kult Jowisza (Sol Invictus) i cesarza (od 
Oktawiana Augusta, cesarza od 44 roku przed Chrystu-
sem), a także w przypadku innych władców starożytnych 
często apoteozowanych.

Era konstantyńska i średniowiecze

Gdy chodzi o chrześcijaństwo, od Konstantyna przestało 
być ono religio illicita, a stopniowo stawało się religią po-
pieraną przez państwo, choć nie religią państwową, jak 
się to w uproszczeniu często twierdzi. Nie ustawały też 
prześladowania, choć o innym niż w pogańskim Rzymie 
podłożu, np. w związku z arianizmem, któremu sprzyja-
li niektórzy cesarze. Im bardziej słabło cesarstwo, zwłasz-
cza na Zachodzie, tym bardziej Kościół stawał się ostoją 
życia publicznego. W średniowieczu, wraz ze schizmą ce-
sarską spowodowaną koronacją Karola Wielkiego (800) 
na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego (zachodnie-
go), władze miecza i pastorału ściśle ze sobą współdziałały, 
aczkolwiek w niedługim czasie wybuchł spór o hegemo-
nię jednej z nich. Kościół Grzegorza VII zwyciężył pozor-
nie, gdyż w istocie to cesarz miał środki i autorytet, by nie 
tylko umocnić swe panowanie w sprawach świeckich, ale 
powoli dominować nad Kościołem. Cezaropapizm ujaw-
nił się zwłaszcza w czasie kryzysu Kościoła (X–XI w.) Nie 
była to wszakże ani walka z religią ani z Kościołem, lecz 
o to, kto z urzędu ma czuwać nie tylko nad porządkiem 
cywilnym, lecz także w dziedzinie sacrum.

Człowiek a wartości

Zygmunt 
Zieliński
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Kościół w średniowieczu i później stał się bodajże czy 
nie największym posiadaczem ziemskim, co w znacznej 
mierze przyczyniało mu wrogów i stwarzało sytuacje kon-
fliktowe, które mogły nosić znamiona prześladowań, ale 
w istocie nimi nie były, choć zarówno stan posiadania Ko-
ścioła jak i niektóre osoby z kręgów kościelnych ulegały 
przemocy. Broń, jaką dysponował Kościół w postaci klą-
twy, wprawdzie o wielkiej sile rażenia w zakresie praw-
nym i religijnym, a nawet politycznym, nie zawsze okazy-
wała się skuteczna.

Trzeba gwoli prawdy przyznać, że w średniowieczu 
ludzie Kościoła zapominali często o tym, co powiedział 
Chrystus, że królestwo Jego nie jest z tego świata. Czy 
feudalizacja Kościoła nastąpiła całkowicie z jego winy, to 
całkiem zasadne pytanie, ale jej skutki trzeba było zano-
tować jako zrozumiałe następstwa tego skrzywienia, jakie-
mu Kościół uległ. O walce z religią w średniowieczu nie 
może być mowy, choć często w historiografii marksistow-
skiej takimi myślami się zabawiano. Walka z instytucją 
Kościoła nie toczyła się o jego unicestwienie, gdyż bez Ko-
ścioła nie potrafiono wyobrazić sobie porządku świata, ale 
o jego postać. W myśl hasła: Ecclesia semper reformanda, 
Ecclesia semper emendanda.

Epoka wiary w Objawienie i podział chrześcijaństwa 

Religijność średniowieczna była w najwyższym stopniu 
sformalizowana. Kościół niejako „szafował” pobożnością 
wiernych. Ich udział w tym szafarstwie cechowała pewna 
automatyka, a zwłaszcza bierność, co z kolei eliminowało 
z religijności wszelki indywidualizm. Religijność była za-
tem powszechna, sama przez się zrozumiała, ale pozosta-
wiająca na uboczu świadomość. Teologia była niejako do-
meną zastrzeżoną dla zamkniętych kręgów. 

Reformacja – pomijamy tu wpływ, jaki na mentalność 
miał renesans – przyniosła ogromne zainteresowanie pro-
blematyką religijną łącznie z przeniesieniem religijności 
na płaszczyznę prywatną, osobistą. Automatyzm w wy-
znawaniu wiary uległ tendencji do wnikania w jej tajniki 
niejako na własny rachunek, człowiek bowiem zapragnął 
dotknąć osobiście największej tajemnicy, jaką było zba-
wienie. Nigdy zatem wiara nie była tak ważnym elemen-
tem życia ludzkiego, jak wówczas. Wprawdzie reformacja 
nie była jednolita pod żadnym względem, ani eklezjolo-
gicznym, ani dogmatycznym – przy czym ten drugi ele-
ment rozumiemy jako treść wyznawanego dogmatu – stąd 
też występujące w niej dwuznaczności, które z biegiem 
czasu spowodowały pączkowanie wyznań reformacyjnych, 
zwłaszcza luterskiego i reformowanego, dające początek 
z biegiem czasu niezliczonym wprost sektom. 

Wojna Trzydziestoletnia de nomine religijna, przynio-
sła ze sobą wielkie rozczarowanie i zasiała zwątpienie 

w możliwość dojścia do jakiejkolwiek prawdy niepodwa-
żalnej. Niewątpliwie było to silne uderzenie w religijność 
zorganizowaną, ale nie w wiarę, której treścią był Bóg, 
jako ultima ratio wszechrzeczy. Natomiast rozluźnieniu 
uległo przekonanie o bezpośredniej więzi między Stwórcą 
a stworzeniem, co było już zapowiedzą deizmu, będącego 
religią Oświecenia. Prąd ten o wielokierunkowym oddzia-
ływaniu nie stawiał bynajmniej ratio ponad zasadą przy-
czynowości transcendentnej, natomiast podważył w spo-
sób nader skuteczny łączenie wiary w Boga z religijnością 
zorganizowaną. Ta, którą reprezentował Kościół katolic-
ki znalazła się w szczególnym przeciwieństwie w stosun-
ku do idei Oświecenia. Wyznania, określane nieściśle, ale 
łącznie jako protestanckie czy ewangelickie, były lepiej 
przygotowane do kompromisu w tej dziedzinie, ale skut-
kiem tego była też szybsza i głębsza relatywizacja ich dok-
tryny i praktyki, a co za tym idzie stopniowa marginali-
zacja. Z biegiem czasu zatem Kościół katolicki ostał się 
jako jedyna „twierdza oblężona”, która poniosła olbrzy-
mie straty w czasie rewolucji francuskiej, kiedy „szturm 
na Kościoły” pod wadzą jakobinów doprowadził do prze-
jawów nienawiści do Kościoła ogarniającej szerokie masy 
i często w historiografii określanej mianem bezbożnictwa. 
Jest to oczywiście sąd zbyt powierzchowny, gdyż atako-
wana była przede wszystkim religijność typu kościelnego, 
a w dodatku wspierająca ancien régime, czego dowodziła 
wojna w Wandei. Już w następnym roku 1794 Robespier-
re zadbał o to, by Konwent uchwalił obowiązywanie kul-
tu Najwyższej Istoty i nieśmiertelności duszy, co odsuwało 
od rewolucji stygmat ateizmu, tak chętnie jej serwowany 
przez ateistów współczesnych, widzących swój rodowód 
m.in. w rewolucji francuskiej. 

Chrzest Mieszka I.  Ryc. z XIX w.

→
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Ateizm jako siła nośna lewicy

Ateizm nie miał jednak korzeni ani w oświeceniowym ra-
cjonalizmie, ani w rewolucji, jaka od końca XVIII wieku 
wstrząsała nie tylko Europą, ale także krajami zamorski-
mi, jak np. Ameryką Północną, wówczas wybijającą się na 
suwerenność i tworzącą swą państwowość. Często miesza 
się agnostycyzm z ateizmem, co wszakże jest niesłuszne, 
gdyż ateizm jest zaprzeczeniem istnienia Boga, a ponie-
waż nie można dowieść, że Boga nie ma, podobnie jak nie 
ma empirycznych dowodów na Jego istnienie, przeto ate-
ista nie może siebie określać jako niewierzącego. Wierzy 
bowiem w nieistnienie Boga, czego ratio udowodnić nie 
jest w stanie. Agnostyk pozostawia niejako sprawę otwar-
tą, gdyż stwierdza jedynie, że rozumowo nie potrafi uza-
sadnić wiary w Boga, a przyjmuje rozum jako jedyne na-
rzędzie poznawcze. 

Różne formy ateizmu znane w historii, nawet te, któ-
re ulokujemy w obszarze Morza Śródziemnego, nie przy-
bierały postaci jakiegoś systemu, ale były przejawem 
przekonań indywidualnych. Dopiero propagowanie ma-
terializmu tak historycznego jako i filozoficznego – a to, 
pomijając wcześniejsze próby jego występowania (np. Ju-
lien Offray de La Mettrie, Thomas Hobbes, nie licząc 
wcześniejszych) występuje jako system dopiero w filozo-
fii Karola Marksa – postawiło na wokandzie w pierwszym 
rzędzie ateizm negujący istnienie Boga i wszystkiego, co 
wiąże się z wiarą w Jego istnienie. Ponieważ Marks wią-
zał to ściśle z ideą rewolucji nie tylko socjalnej, ale z prze-
budową całego porządku społeczno-politycznego, ateizm 
wszedł tu jako element ideologiczny pomocny w dziele 
obalenia starego porządku i stworzenia nowej świeckiej 
interpretacji świata i ludzkiego na nim bytowania. Ponie-
waż rewolucja zgodnie z doktryną Marksa musiała do-
konać się środkami radykalnymi, zatem i religię należało 
zwalczać tym samym sposobem. Marks był teoretykiem. 
Swą doktrynę dyktatury proletariatu wykoncypował bez 
chęci poznania rzeczywistej sytuacji tej klasy społecznej. 
Nigdy nie zwiedził żadnego zakładu przemysłowego. Stąd 
jego wojownicza rewolucyjność była swoistą rośliną bez 
korzenia. Walka z religią znalazła się na sztandarach re-
wolucyjnych zwłaszcza w czasie i po Komunie Paryskiej, 
gdzie akcenty ateistyczne były już całkiem wyraźne. Fry-
deryk Engels, znający problemy proletariatu z czasów 
swej pracy w zakładach swego ojca, o wiele praktycznej 
niż Marks podchodził do rewolucji i walki proletariatu. 
Także do furii, z jaką lewica rewolucyjna atakowała reli-
gię. W 1874 r., kiedy tego rodzaju hasła w Londynie gło-
sili zwolennicy Ludwika Augusta Blanqui, głoszący ko-
nieczność radykalnego ataku na religię, Engels zauważył, 
że tego rodzaju wypowiedzenie wojny stanowi najlepszy 

sposób, by ożywić zainteresowanie dla religii i utrudnić 
rzeczywiste jej obumieranie. 

Zarówno blankiści, jak i Engels, zresztą w pierwszym 
rzędzie sam Marks, tak w sprawach rewolucji socjalnej, 
przebudowy ustrojowej i walki proletariatu, jak i roz-
wiązania kwestii religii znajdowali się niejako w sytuacji 
operacji symulowanej, gdyż zabrakło do czasu systemu 
państwowego, który w tych dziedzinach mógłby przejąć 
patronat. Nie wyobrażano sobie też skutków takiej rewo-
lucji, gdyż teoria rewolucyjna tego nie mogła uzmysłowić, 
jako że nie wyobrażano sobie do czego może prowadzić 
dyktatura proletariatu, która okazała się w rzeczywisto-
ści wszystkim innym, tylko nie władzą w ręku tejże kla-
sy. Rewolucja w Rosji w 1917 r. dowiodła, że w imieniu 
tegoż proletariatu wystąpiła niewielka, ale zdecydowana 
na wszystko grupa wywrotowców – bolszewików – któ-
rych jedynym celem było sterroryzowanie społeczeństwa 
i uchwycenie władzy absolutnej przy zachowaniu zresztą 
podobnych metod, jakie stosował obalony carat, tyle że 
w otoczce nowej ideologii zakładającej zniszczenie reli-
gijno-prawosławnej podbudowy aparatu władzy, zastępu-
jąc ją ateizmem jako namiastką religii, do której wyznawa-
nia zobowiązano społeczeństwo Rosji. Było to o tyle łatwo 
osiągalne, gdyż prawosławie było od Piotra I upaństwo-
wione. Dlatego zastąpienie go przez nową pseudoreligię 
bez Boga i Kościoła nie stwarzało tu większych trudności. 
Ikony zastąpiły wizerunki wodzów rewolucji. 

Ateizm jako religia państwowa

Ateizm jako religia państwowa obwarowana własnymi 
dogmatami był zatem w Rosji faktem dokonanym. Cer-
kiew niszczono na zasadzie usuwania konkurencji, gdyż 
płytka religijność prawosławia mogłaby dopuszczać także 
inny, bazujący na starej tradycji rosyjskiej autorytet, a tego 
demokracja socjalistyczna nie dopuszczała, ani w okresie 
dyktatury proletariatu ani później. Zatem ateizm biorący 
na siebie rolę misji mającej do dyspozycji władzę totalitar-
ną wszedł w Rosji sowieckiej na wokandę życia publiczne-
go, na co nie mógł sobie pozwolić ateizm w świecie burżu-
azyjnym, gdzie z obawy przed rewolucją typu sowieckiego 
potrzebna była choćby mimikra w postaci zróżnicowane-
go światopoglądu, zakładając tolerancję dla religii. Oczy-
wiście do czasu.

Walka o człowieka i oferta „odwróconych” wartości

Ten zachodni manewr mający pozyskać chwilowe-
go sprzymierzeńca w opanowaniu władzy po zbankru-
towanym socjalizmie, zastosowano w Polsce w trakcie 
tzw. transformacji w 1989 r. Wolta była wówczas tak kar-
kołomna, że chyba ogół, a nawet osoby zaangażowane 
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w kwestiach społecznych, nie w pełni wiedziały, co wła-
ściwie się dzieje. O Magdalence szerokie kręgi wiedziały 
najwyżej, że coś tam się odbyło. Istota tego makabryczne-
go konwentyklu dotarła do szerszego ogółu dopiero w po-
staci wiadomego filmu. Jednakże właściwych rozmiarów 
oszustwa, jakiego wówczas się dopuszczono, wielu nie 
rozumie nawet dotychczas. Sam fakt tej umowy „kup-
na i sprzedaży” nie był wszakże niczym dziwnym. Wiele 
wiodących postaci owej opozycji dysydenckiej reprezen-
towało środowiska, którym wcale nie zależało na istotnej 
zmianie, zwłaszcza w płaszczyźnie ideologicznej, lecz na 
przejęciu władzy, a zwłaszcza dorobku materialnego PRL, 
który wcale nie był taki mały. Była to masa upadłościowa, 
owszem, ale można było nią obdzielić zarówno towarzy-
szy, którzy znaleźli się pozornie na łaskawym chlebie, jak 
i tych, którzy przy władzy pozostali i, jak to dziś widać, 
nadal w niej uczestniczą, choć już w ilości szczątkowej. 

Po to wszakże, żeby częściowo już w latach 1980/81, 
a w 1989 w pełnym wymiarze, oszukać przeciętnego Polaka 
trzeba było uwiarygodnienia dla architektów owej „trans-
formacji”, a mógł tego dokonać tylko Kościół katolicki, któ-
ry żył jeszcze stale autorytetem, jaki wypracował zmarły 
w 1981 r. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński. Jego daleko 
idąca powściągliwość wobec czołowych postaci „Solidar-
ności”, jak wiemy dziś, przesyconej taką czy inną agentu-
rą, nie znalazła naśladowców w episkopacie, a drogą tą nie 
poszedł także obecnie już święty Jan Paweł II. Jego owoc-
na zresztą kiedyś praca wśród laikatu niwelowała wszelką 
nieufność w stosunku do sporej liczby „nawróconych”. Ta-
kie stanowisko podzielało bardzo wielu księży, także wśród 
episkopatu. Pewna liczba księży mających za uszami współ-
pracę z bezpieką z obawy przed zdemaskowaniem także 
tej „odnowie” patronowała. Pamiętam, że spotkałem w tym 
czasie z okazji jakiejś habilitacji nieżyjącego już profesora, 
który w dalszym ciągu nie taił swej lewicowości i który za-
pytał mnie, czy wierzę w te nagłe nawrócenia. Odpowie-
działem, że wierzę tylko w Boga. A on na to: i tak trzymać. 

Wielu duchownych po 1976 r. popełniło poważne błę-
dy, wpuszczając na teren Służby Bożej ludzi nie tylko 
w stosunku do niej obcych, ale w rzeczy samej jej wro-
gich, wrogich Kościołowi i wyznających materialistyczny 
pogląd na świat. Ich żonglerka słowami, które miały zy-
skiwać im zwolenników była jałowa zarówno w sensie re-
ligijnym, jak i narodowym. Kościół był dla nich z jednej 
strony narzędziem uchwycenia rządu dusz, z drugiej kon-
kurentem, którego w odpowiednim czasie należy obez-
władnić. Ewentualnie należało go tak „zreformować”, żeby 
służył ich celom, a nie narzucał się z ewangelizacją. Przy-
wołuję tu opis spotkania Jacka Kuronia i Adama Michnika 
z kardynałem Wyszyńskim zamieszczony w książce Kuro-
nia „Wina i kara”. Kardynał wtedy nie powiedział słowa na 
przedstawione przez Michnika plany „reformy” kościelnej. 

Znaleźli się wszakże księża, na szczęście nieliczni, którzy 
do dziś dnia usiłują dawać Kościołowi recepty zalecają-
ce akceptację ducha czasu, który z Ewangelią nie ma nic 
wspólnego.

Co więcej, mieć nie może. I tu dochodzimy do pewnej 
konkluzji, do której prowadzi cały ten wywód. Większość 
aktorów odgrywających spektakl zatytułowany III Rzecz-
pospolita, o ile nie wszyscy, z dwoma prezydentami z sze-
regów wierchuszki komunistycznej PRL, nie licząc poli-
tyków z tego układu w gabinetach ministerialnych III RP, 
posłów i ugrupowania SdRP i SLD miała jednoznaczne 
oblicze ideologiczne. W czasach PRL był to ustawowy ate-
izm, w III RP należało zapłacić obola w postaci rzekomej, 
albo faktycznej neutralności światopoglądowej, od czasu 
do czasu dopełnionej jakimś przyklęknięciem w koście-
le. Otwarte propagowanie w najlepszym przypadku agno-
stycyzmu, a przez radykałów ateizmu, było nie na czasie, 
gdyż mogło to osłabić poparcie nawet w szeregach daw-
nych towarzyszy wyznających zasadę „Panu Bogu świecz-
kę a diabłu ogarek”. Już konkordat napotkał na opór lewicy 
i tzw. liberałów. Prezydent Kwaśniewski go podpisał, gdyż 
był pragmatykiem i o niebo sprytniejszym politykiem niż 
wiele twardych głów w łonie kamaryli postpeerelowskiej. 

Prawdopodobnie gdyby Polska nie weszła do Unii Euro-
pejskiej, ta mimikra trwałaby nadal aż do wymarcia epigo-
nów PRL, nie tylko tych ongiś z legitymacjami partyjnymi. 
Unia Europejska opanowana przez libertyńską lewicę od-
mieniła całkowicie spektrum ideologiczne tej części sce-
ny politycznej Polski, która ideologicznie wisiała cały czas 
i nadal wisi na ideologii PRL-u. Lewica nominalna, za-
tem SLD, straciła mandat, gdyż zrezygnowała z programu 
społecznego na rzecz umacniania swych pozycji w ośrod-
kach władzy. Można powiedzieć, że stała się kościołem bez 
Boga. Jednakże każda inicjatywa lansująca nihilizm świa-
topoglądowy jest jej bliska, nie tylko jej zresztą, gdyż przy-
swoiła ją sobie także Platforma Obywatelska, częściowo 
PSL, a ten marsz w nieznane wzmógł się pod wpływem 
wypaczeń idących z Zachodu, coraz bardziej zdomino-
wanego przez islam, a jednocześnie strząsającego z siebie 
resztki chrześcijaństwa. W celu przyspieszenia tego pro-
cesu zastosowano tu metodę starą jak świat polegającą na 
lansowaniu indyferentyzmu obyczajowego, co w rezulta-
cie prowadzi zawsze do deprawacji, zwłaszcza osób na to 
szczególnie podatnych. Jeśli doda się do tego uzależnienie 
od narkotyków i różne dewiacje propagowane jako rzeko-
me hołdowanie postępowi, nietrudno dojść do wniosku, 
że religia stanowić może tu jedyny hamulec, dlatego trze-
ba ją zwalczać wszelkimi sposobami. Jest to w dalszej per-
spektywie samobójstwo, ale wiadomo, że samobójca czę-
sto najbardziej lęka się tego, kto chce go ratować.

O niedojrzałości naszego społeczeństwa, które chciało-
by, by je uważać za chrześcijańskie, część duchowieństwa →
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trzeba tu także wskazać, świadczy najlepiej zachłystywa-
nie się filmami, których celem jest zgodne ze światopo-
glądem ich twórców zwalczanie religii. Przecież film o pe-
dofilii „w Kościele” nie jest środkiem do zwalczania tego 
występku tam, gdzie on faktycznie istnieje, ale ma na celu 
przekonanie Polaków, że on istnieje w Kościele i jest ma-
sowy. O filmie Kler nawet nie chce się wspominać, bo tak 
oszczercze i prymitywne odmalowanie stanu duchownego 
nawet dla kogoś wyjątkowo bezkrytycznego jest obrzydli-
we. Jeszcze jedno warto tu przypomnieć. Te same metody 
zwalczania religii stosowano w Sowietach, gdzie zwłaszcza 
liczne kreskówki, przeznaczone głównie dla dzieci, miały 
charakter obskurnej i wprost diabelskiej walki z Bogiem. 
W III Rzeszy nie zdążono naprodukować wiele tych fil-
mów, ale za to w pewnych latach tzw. Wochenschau (kro-
nika tygodniowa) pełen był rzekomych występków w Ko-
ściele. Czyli diabeł zawsze działa w ten sam sposób. Tylko 
pamięć ludzka jest krótka i wybiórcza, dlatego niejedno 
mu się udaje. 

Chrześcijaństwo usiłuje się więc zastąpić pełnym lesefe-
ryzmem. Do propagowania jego pozyskano szereg cele-
brytów, zapewniając im odpowiednie miejsce w środkach 
przekazu. Wielu aktorów z małym powodzeniem zawodo-
wym, tutaj znajduje pole do popisu. Im mniej talentu tym 
więcej weny w walce z religią, wartościami narodowymi 
i rodzimą tradycją. Ten zachodni leseferyzm u nas spol-
szczono w postaci siermiężnego „róbta co chceta”. Na Za-
chodzie hasło takie nie jest w pełni tolerowane, bo tam 
można, owszem, robić wszystko, co religię deprecjonuje, 
ale nie to, co ją afirmuje. Na tym polega tamten tzw. „li-
beralizm”. Jak się dowiadujemy, 16 czerwca 2019 r. „rząd 
kanadyjskiej prowincji Quebec, kierowany przez regional-
nego nacjonalistę, premiera François’a Legault’a, podjął 
decyzję zakazującą nauczycielom, policjantom, sędziom 
i innym pracownikom publicznym noszenia symboli re-
ligijnych w miejscu pracy. Nowe regulacje prawne wywo-
łały falę oburzenia, a niektórzy urzędnicy wprost zapowie-
dzieli zignorowanie prawa”. Ten rodzaj „liberalizmu” ma 
zastosowanie także we Francji, a być może także gdzie in-
dziej, bo liberalizm w obecnym wydaniu, podobnie jak ta-
kie doktryny jak gender, to pojęcia niemające żadnego od-
bicia w realiach tego świata. Są to raczej hasła mające do 
tego stopnia zamącić obiektywny ogląd świata i człowieka 
w nim, by ten zrezygnował z myślenia na własny rachunek 
i poddał się totalnemu praniu mózgu. Jest to niewykonal-
ne tam, gdzie człowiek widzi coś więcej niż swą cielesność 
i doczesność. Teoretyczna misja ateizmu także dociera do 
nielicznych i wymaga nie lada wysiłku. Najłatwiej mają 
owi „misjonarze” nihilizmu, którzy żerują na namiętno-
ściach i na popędzie. Wystarczy skierować go w dogod-
nym dla siebie kierunku i przekonać człowieka, by uwie-
rzył, że „hulaj duszo, piekła nie ma”. Oczywiście chwyta 

to najprymitywniejsze jednostki, ale u nich wystarczy ze-
rwać hamulce, a nie cofną się przed niczym, nawet przed 
ośmieszeniem siebie, przed przestępstwem mającym za-
plecze nie tylko w splugawionym sumieniu, podłości i po-
gardzie dla każdego, kto nie jest z nimi. Ilustracją są tzw. 
marsze równości, czy jak się je nazywa? Podniesienie ręki 
na sacrum, nawet jeśli ono dla kogoś nic nie znaczy, jest 
oznaką chamstwa z daleko posuniętą aberracją umysłu. 
A przede wszystkim pogardy dla człowieka, któremu owo 
sacrum jest drogie. To wszystko trafiło na nasz rynek pu-
bliczny, a ponieważ patronują temu władze, obojętnie czy 
samorządowe czy inne, jest to ewenement smutny i groź-
ny, a przede wszystkim zawstydzający. Szczególnie groź-
na jest rezygnacja rodziców w niektórych gminach z czu-
wania nad moralnym rozwojem swych dzieci w szkołach, 
gdzie już przyjęto program ich deprawowania przez wpa-
janie zasad LGBT i gender. Jedna jest tu pociecha, choć 
bardzo krucha. Jeśli taka jest misja ateizmu, a przecież 
taka ona właśnie jest, to można ją porównać do owrzodze-
nia. Leczone, mija, pozostawiając niekiedy ślady. A swo-
ją drogą warszawiacy, którzy pana T. uczynili swym pre-
zydentem, winni mu wystawić pomnik w podzięce za to, 
co czyni ich dzieciom. Będzie to skutkowało długofalo-
wo i warto będzie kłaść kwiaty pod pomnikiem tego, któ-
ry tego dokonał, a może zamiast kwiatów coś innego, bo 
w otrzeźwienie nie należy wątpić. Aplikowany Polakom 
dziś ateizm pozostawi także ślady, a jeśli dopuścimy, by 
brał się za deprawowanie najmłodszych, to nawet może 
długotrwałe i nieodwracalne. Trzeba tylko mieć zawsze 
nadzieję, że każda katastrofa mija, kończy się i przychodzi 
czas odbudowy tego co zniszczono. W Polsce może nie aż 
tyle co na Zachodzie, ale posprzątać będzie trzeba, choć 
ślady pozostaną. W końcu wszystko przemija. Pozostaje 
tylko niekiedy niesmak i obrzydzenie, jak po niektórych 
publicznych manifestacjach prymitywizmu i rozkiełzna-
nia. Zwierzę tego nie potrafi, człowiek owszem.

Zygmunt Zieliński
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DWÓR I PAŁAC
Antynomie życia ziemiańskiego
w twórczości Józefa Blizińskiego

Stefan 
Kruk

W poprzednim eseju mego 5-odcinkowego cyklu po-
święconego literatom ziemiańskiego pochodzenia wspo-
mniałem Józefa Blizińskiego, dziś właśnie jemu poświę-
cam te uwagi, akcentując jego sukcesy teatralne. Ale 
zacząć muszę od życiorysu pisarza, gdyż twórczość Bli-
zińskiego wyrasta z gleby kujawskiej oraz z doświadczeń 
życiowych. Otóż w 1845 r. w wieku 18 lat odziedziczył on 
po śmierci ojca dwie wsie: Chocień i Budzianówek. Przy-
szły komediopisarz urodził się i mieszkał dotąd w War-
szawie, tylko sezony letnie spędzał na wsi. Matka pozo-
stała nadal w stolicy, goszcząc w swoim salonie co wtorek 
czołowych artystów i pisarzy. Syn zaś wziął na swoje bar-
ki zadanie, do którego nie był przygotowany. Jednak szyb-
ko zaakceptował swój los, uznając Kujawy za swoją małą 
ojczyznę. A był to czas „bratania się z ludem”, zgłębiania 
kultury duchowej i materialnej mieszkańców wsi. Przeto 
Bliziński gościł w swoim dworze największego ludoznaw-
cę polskiego Oskara Kolberga, autora 40-tomowego dzieła 

„Lud”, obejmującego folklor wszystkich dzielnic polskich 
z okresu przedrozbiorowego. Gospodarz włączył się do tej 
akcji, drukując w „Gazecie Codziennej” własne studia et-
nograficzne, nadto nowele i humoreski. 

•
Gospodarzenie na Kujawach zakończyło się niepowodze-
niem w 1873 r., ale właśnie w tym roku nasz niefortunny 
ziemianin odniósł pierwszy sukces komediopisarski w te-
atrze Rozmaitości, gdzie wystawiono jego jednoaktówkę 

„Marcowy kawaler”. Czołowa scena warszawska, nosząca 
onegdaj godność Teatru Narodowego, wcześniej wysta-
wiła trzy jego komedie: „Imieniny” (1859), „Panna z po-
sagiem” (1869) oraz „Przezorną mamę” (1869), jednak 
dopiero „Marcowy kawaler” ugruntował pozycję Bliziń-
skiego jako następcy Aleksandra Fredry.

Z autorem „Pana Jowialskiego” łączą go dwa elementy: 
środowisko ziemiańskie oraz wybór wzorca komedii ty-
pów (charakterów), nie zaś akcji, jak to bywało nierzad-
ko w twórczości autora „Intrygi na prędce”, a także Józe-
fa Korzeniowskiego, a byli to dwaj główni dostarczyciele 
repertuaru dla polskojęzycznych teatrów i zespołów wę-
drownych w okresie międzypowstaniowym.

„M a r c o w y  k a w a l e r”

Do sukcesu tej komedii przyczyniło się troje luminarzy 
kultury polskiej tego czasu: wspomniany wcześniej Oskar 
Kolberg oraz aktorzy: Alojzy Żółkowski syn i Wiktory-
na Bakałowiczowa, z domu Szymanowska, żona malarza 
Władysława Bakałowicza. Naturalnie bez mistrzowskiego 
tekstu Blizińskiego ci wybitni artyści nie odnieśliby swo-
ich życiowych sukcesów. Oskar Kolberg, zaprzyjaźniony 
z Józefem Blizińskim, występuje w komedii pod imieniem 
Heliodor i jest – jak jego wzór rzeczywisty – etnografem 
zbierającym na wsi materiał folklorystyczny.

Tytułowy bohater, właściciel wsi, nosi imię Ignacy i ma 
już 46 lat, lecz do tej pory nie zmienił stanu cywilnego, stąd 
określenie „marcowy (stary) kawaler”. Istotnie, pan Igna-
cy jakoś opieszale zabiera się do spraw matrymonialnych, →
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szuka sojuszników (pośredników), którzy mogą mu po-
móc w zdobyciu małżonki. A przecież w sąsiednim Topo-
linie jest młoda (27-letnia) wdówka, pani Klotylda, która 
gotowa by była poślubić krzepkiego, rumianego safandu-
łę. Pan Ignacy obiecał kolię Eulalii, guwernantce z Topo-
lina (starej pannie, która nie rezygnuje z własnych planów 
matrymonialnych), za pomoc w pozyskaniu przychylno-
ści swej pani. I wszystko potoczyłoby się zgodnie z po-
wyższym planem, gdyby nie gospodyni Ignacego – Paw-
łowa. Pawłowa również jest wdową, w zbliżonym wieku 
do p. Klotyldy. Nie posiadła sztuki pisania, za to Bóg nie 
poskąpił jej urody oraz kobiecej inteligencji. Ona kocha 
swego chlebodawcę i sama nie jest obojętna p. Ignacemu, 
ale obawa przed mezaliansem pcha szlachcica do konku-
rów w Topolinie. 

Te czołowe role grali w Warszawie Alojzy Żółkowski 
syn i Wiktoryna Bakałowiczowa. Uwieczniają ich foto-
grafie oraz rysunki zamieszczone w czołowych pismach 
stołecznych – właśnie w tych rolach. Warto więc zade-
monstrować próbkę możliwości werbalnych Pawłowej, 
faktycznej bohaterki „Marcowego kawalera”. Heliodor 
skwapliwie notuje bon noty, porzekadła oraz przysłowia, 
którymi sypie ta niewiasta jak z przysłowiowego rękawa. 
A oto owe przykłady:

„każdy wdowiec to jak pies do owiec…”,
„jak chłop baby nie bije, to w niej wątroba gnije…”,
„każda [żona] dopiero dobra, jak ją [mąż] bez dziesięć 

progów przewlecze…”.
I na koniec: „…czy w szlacheckim stanie, czy w kujaw-

skim [ludowym], to zawdy szykowniej kiej człek tłusty”.
Nie można się więc dziwić, że Marychna, jak ją w koń-

cu nazywa p. Ignacy, zadurzyła się w swoim panu, któ-
ry dokładnie odpowiada jej wyobrażeniu o męskiej uro-
dzie. I to zapewnia jej sukces. Wprawdzie gospodarz lekko 
ukarał cieleśnie przyszłą żonę, gdy się dowiedział, że in-
tryga Pawłowej przekreśliła jego szanse w Topolinie, jed-
nak przyznał: „Marychna, dobrześ zrobiła, nie pożałujesz 
tego!”. A gdy triumfatorka „przyklęka i obejmuje jego 
kolana, on kładzie rękę na jej głowie” konkludując: „Ja, 
pantofel!!”.

Każdy przyzna, że tylko partacz „położyłby” taką rolę, 
a – jak już stwierdziłem – grali je wybitni artyści.

„P a n D a m a z y”

Komedia najbliższa utworom Aleksandra Fredry, autora 
„Pana Jowialskiego”. Wprawdzie Damazy Żegota nie jest 
tak elokwentny, jak protoplasta rodu Jowialskich, ale rów-
nież jest prawy i ma wrażliwe serce. Przypomina Igna-
cego z poprzedniej komedii, a zarazem wzbogaca sce-
niczną postać tzw. szlagona szlacheckiego o nowe cechy. 

„Pan Damazy” noszący podtytuł „komedia konkursowa” 

(I nagroda w konkursie krakowskim z 1877 r.), dedykowa-
ny J. I. Kraszewskiemu „w dowód głębokiej czci, wdzięcz-
ności za zachętę przy stawianiu pierwszych kroków [pi-
sarskich]”, świadczy, że okres czeladniczy w twórczości 
Blizińskiego został ukończony; mamy tu do czynienia 
z mistrzem. Dużą rolę w tym dziele odegrało uczestnic-
two autora „Pana Damazego” w życiu kulturalnym i ar-
tystycznym Warszawy; uczęszczając do teatru zgłębiał 
on bowiem jego tajniki. A jest to „epoka gwiazd”, przeto 
wiedza dotycząca sztuki aktorskiej była niezmiernie waż-
na. I tak, na scenie mamy popisy dwu amantek: lirycz-
nej (w żargonie teatralnym zwanej „naiwną”) i drama-
tycznej (zwanej „kokietką”). Typem uzupełniającym jest 

„amantka charakterystyczna” z racji swego pochodzenia 
(np. chłopka Pawłowa) lub też wieku oraz pozycji na dwo-
rze (guwernantka Eulalia). W „Panu Damazym” tym em-
plois odpowiadają: Helena i Mańka. Ich męskimi odpo-
wiednikami są: tzw. lekki amant („trzpiot”) oraz „zimny 
amant” (łowca serc niewieścich, a nade wszystko posa-
gów), wreszcie amant charakterystyczny. Nie mniej cieka-
we bywają panie w starszym wieku: matki, ciotki, babcie 

– w żargonie teatralnym zwane „damami kanapowymi”. 
W teatrze europejskim XIX w. często ze sceny przemawia-
ją prawnicy, lekarze, finansiści, gdyż środowisko społecz-
ne staje się przedmiotem wiwisekcji artystycznej. W wy-
padku twórczości komediowej Blizińskiego istotne jest to, 
że ich akcja zlokalizowana jest w zaborze rosyjskim, choć 
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już „Pan Damazy” został napisany w Bóbrce, w zaborze 
austriackim. To dowód, iż Bliziński mentalnie nadal żył 
problemami Kujaw.

Po tych uwagach wstępnych przejdźmy do problematy-
ki tej pełnospektaklowej komedii. „Rzecz dzieje się na wsi 
w domu Żegocinej” – pisze autor. Pani Żegocina owdo-
wiała, była drugą żoną brata Damazego. Mąż zawojowa-
ny i lekceważony przez znacznie młodszą od siebie po-
łowicę zostawił pokaźny majątek, ale – jak potocznie się 
mniema – nie spisał testamentu. Według ówczesnego pra-
wa dobra te winny stać się własnością najbliższej rodzi-
ny, w tym wypadku brata. Żegocina, chcąc uniknąć ka-
tastrofy materialnej, zaprasza do siebie pana Damazego 
wraz z jego jedynaczką Heleną. Pragnie ona ożenić swe-
go pupila – Seweryna właśnie z Heleną, w ten sposób bę-
dzie mogła nadal rozrządzać majątkiem nieboszczyka, 
gdyż Sewerynek nadskakuje ciotce, licząc na przyobiecany 
spadek. Równocześnie ten gagatek („zimny amant”) bała-
muci Mańkę, sierotę, której matka była siostrą Damazego. 
Dziewczyna poza urodą oraz wyższą kulturą towarzyską 
nie posiada walorów materialnych, dlatego na dworze Że-
gociny traktowana jest nieomal jak służąca. Seweryn natu-
ralnie akceptuje pomysł ciotki, lecz równocześnie nie za-
mierza zaprzestać romansować z Mańką. Tłumaczy jej, że 
małżeństwo z Heleną podyktowane jest wyłącznie wzglę-
dami finansowymi, co zresztą jest prawdą, lecz „granie na 
dwóch fortepianach” byłoby łotrostwem. Dlatego Mańka 
odrzuca tę ofertę.

W Helenie kocha się Antoni, brat Seweryna. Jako sąsiad 
pana Damazego, gospodarując na dzierżawionym mają-
teczku, bywa częstym gościem w jego domu i to nie w tym 
celu, by wypalić cygaro w towarzystwie sympatycznego 
gospodarza, lecz dla oczu i serca jego córki. Młodzi ko-
chają się i w tajemnicy przed Damazym przyrzekli sobie 
wierność. Tymczasem w intrydze Żegociny pomaga Re-
jent Bajdalski, który rozgląda się na wszystkie strony za in-
tratą. Po przyjeździe zaproszonych gości Rejent dochodzi 
do wniosku, że więcej zyska żeniąc swego syna z Heleną, 
wszak roszczenia majątkowe Żegociny nie mają poparcia 
w dokumencie prawnie wiążącym. Wysyła więc telegram 
do Warszawy, gdzie przebywa Genio – dziennikarz, zwo-
lennik nowego kierunku literackiego, pozytywizmu.

Grono „dam kanapowych”, poza Żegociną, uzupeł-
nia w tej komedii Dorota Tykalska. Jest ona siostrą de-
spotycznej gospodyni, całkowicie przez nią zahukaną, 
ale to ona przyczyni się do rozcięcia węzła gordyjskiego. 
Otóż szwagier na łożu śmierci powierzył jej pismo, w któ-
rym zawarty jest legat na dostatnie jej utrzymanie, które 
równocześnie spadkobiercą majątku czyni brata z zastrze-
żeniem, aby zapewnił Żegocinie utrzymanie do kresu ży-
wota. Tykalska przekazuje odręczny testament, opatrzo-
ny podpisem, panu Damazemu, który już się dowiedział 

o niegodziwych zalecankach Seweryna do Mańki. Rezul-
tatem jest „burza”, sangwinik „grzmi” na niegodziwość 
bratowej, która toleruje wybryki swojego pupila. Jednak-
że spazmy i omdlenia sprytnej Żegociny szybko zmiękcza-
ją serce weredyka, w rezultacie czego Damazy pozostawia 
bratowej połowę majątku, zobowiązując ją do spłaty le-
gatu zapisanego Tykalskiej. Drugą zaś połowę przekazu-
je Antoniemu lekceważonemu przez Żegocinę, zastrzega-
jąc uposażenie Marynki. Rozdysponowawszy majątkiem 
brata Damazy wraca do swego domu, zabierając ze sobą 
siostrzenicę, o której przyszłości myśli też Genio. Po przy-
byciu na wieś zainteresował się urokliwą dziewczyną, nie 
zrażając się jej sławą. „W tej chwili – stwierdza syn Rejenta 

– jestem lekarzem duszy zbolałej i srodze zranionej; jeżeli 
moja metoda mi się uda, będę szukał w tej duszy dźwię-
ków pokrewnych mojej”. Tak przemawia warszawski pozy-
tywista, który uznaje jedynie fakty! Filozofia życiowa Ge-
nia Bajdalskiego zapewne spotkała się z aprobatą widowni, 
frazeologia zaś raczej z rozbawieniem.

„R o z b i t k i”

Jak widzieliśmy na poprzednich przykładach, życie miesz-
kańców dworów i dworków nie było idyllą i tam pojawia-
ły się trudności nie tylko materialne – krótsze lub dłuższe 
konflikty spowodowane rozbieżnością charakterów lub in-
teresów, jednak po „burzy” życie powracało do dawnego →

„Pan Damazy” w Teatrze Osterwy, rok 1955. Halina  Łuszczewska 
i Stanisław Mikulski
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łożyska, jakim była rodzina patriarchalna, szacunek oka-
zywany kobiecie oraz osobom starszym, wreszcie ludzkie 
traktowanie sług; po prostu – „życie po Bożemu”.

A jak Bliziński postrzegał właścicieli pałaców, ich ideały 
życiowe – pokazuje fabuła kolejnej komedii – „Rozbitków”.

„Rzecz dzieje się na wsi w majątku Czarnoskalskich, 
z wyjątkiem aktu trzeciego, który odbywa się w Warsza-
wie” – czytamy w tekście odautorskim. Na ogół sztuki te-
atralne powstałe w 2. połowie XIX w. mają charakter ka-
meralny, miejscem akcji jest z reguły salon, niekiedy dla 
urozmaicenia tła pojawia się ogród (np. w II akcie „Pana 
Damazego”), tu zaś oczom widza jawi się „polanka w le-
sie. Z lewej [strony sceny] w głębi domek leśniczego, z pra-
wej na przodzie ławka pod drzewem”. W takiej oto sce-
nerii rozgrywa się akcja I aktu „Rozbitków”. Naturalnie 
mamy tu do czynienia z polowaniem z nagonką i to o po-
dwójnym charakterze, bo i na dzikiego zwierza i na zięcia 
(zresztą to pierwsze jest pretekstem do drugiego). Szam-
belanic Czarnoskalski jest zadłużony, arystokratycznemu 
ongiś rodowi grozi ruina. Postanowiono córkę Gabrielę 
wydać za wzbogaconego nuworysza Jana Strasza. Z za-
proszeniem do Zagrajewic wysłano hr. Kotwicza-Czarno-
skalskiego, który przeszastał własny majątek i teraz rezy-
duje w pałacu krewnych. Strasz wziął udział w polowaniu, 
przyjął też zaproszenie do Czarnoskały. W Gabrieli kocha 
się Władysław, ubogi krewny, ale dziewczyna przyzwycza-
jona do luksusu godzi się na mariaż ze Straszem, który jest 
w stanie zapewnić jej komfort życia.

W polowaniu bierze również udział inny sąsiad, wzbo-
gacony kupiec Dzieńdzierzyński oraz jego córka Pola, któ-
ra kocha z wzajemnością Maurycego, brata Gabrieli. Czar-
noskalscy sprzyjają temu uczuciu, gdyż krytyczna sytuacja 
materialna zmusza ich do przymykania oczu na gafy to-
warzyskie byłego kupca.

W akcie II, który rozgrywa się już w „saloniku gustow-
nie umeblowanym”, pogłębia się przyjaźń Poli z Gabrielą, 
dalszych upokorzeń doznaje Władysław, widownię bawi 
niezrównany Dzieńdzierzyński, lecz sekwestrator spada 
na tę pozorną idyllę jak grom z jasnego nieba. Sytuację ra-
tuje Strasz, który wykupuje dług Szambelanica, uwalnia-
jąc go od kompromitującego gościa i zarazem rezerwując 
sobie pozycję przyszłego zięcia.

Jakoż istotnie akcja komedii w III akcie przenosi się do 
Warszawy. Scena wyobraża „pokój w hotelu wytwornie 
umeblowany”, w którym Czarnoskalscy przygotowują się 
do ślubu Gabrieli i Strasza, który ma się odbyć wieczorem. 
Ale pan młody opóźnia się. Przyczyna jest prozaiczna – 
przed południem Strasz, były dependent sądowy, urządził 
balik pożegnalny dla swoich znajomych, w gronie których 
była też Walerka, dziewczyna, którą łączyła ze Straszem 
relacja niezbyt przejrzysta. Organizatorem imprezy był hr. 
Kotwicz, dobrze znany w lokalach stołecznych. Wreszcie 

Strasz pojawia się przed zatroskanym obliczem Szambe-
lanica, lecz jego stan budzi konsternację: pan młody jest 
pijany i arogancki. Czarnoskalscy byli przygotowani na 
mezalians córki, ale wobec tego afrontu nie mogą przejść 
obojętnie, zrywają więc narzeczeństwo Gabrieli i wra-
cają na wieś. Maurycy i Władysław (każdy we własnym 
imieniu) wyzywają Strasza na pojedynek, Kotwicz ma 
być sekundantem właściciela Zagrajewic, ale do krwawej 
rozprawy nie dochodzi – Strasz zostawił Maurycemu lek-
ceważący list i wyjechał do Paryża. W tej sytuacji Włady-
sław wraca do swoich obowiązków gospodarskich. Mau-
rycy zaś zakłada z przyszłym teściem „dom komisowy: 
Czarnoskalski-Dzieńdzierzyński”, gdyż pragnie pracować 
i zerwać z bezczynnością. Gabriela przyznaje, że Włady-
sław nie był jej obojętny, zgodę na mariaż ze Straszem 
wyraziła dla ratowania rodziców przed licytacją majątku, 
przeto jeszcze wszystko może się wydarzyć.

Streszczony bieg fabuły może sugerować, że „Rozbit-
ki” są ponurą satyrą na arystokrację, ale tak nie jest. Ow-
szem, takie postaci jak: Kotwicz czy Łechcińska (rezydent-
ka w pałacu Czarnoskalskich), a nade wszystko Strasz, 
istotnie potraktowane zostały jednoznacznie, jako oso-
by całkowicie zainfekowane „gorączką złota”. Tymczasem 
w utworze są też postaci wprowadzone do akcji przede 
wszystkim ze względów ludycznych. Bawi zwłaszcza para 
służących: Zuzia, pokojówka Gabrieli, i Michałek, totum-
facki Strasza. W wypowiedziach tych postaci tkwi wiele, 
często cynicznego, komizmu.

Michałek: „…kto ma rozum, to drze łyka, kiedy się da”.
Maurycy: „Jakiż piekielny urok ma pieniądz, że dla 

niego…”.
Gabriela: „Bo jest najlepszym stróżem honoru i tarczą 

przeciwko wszelkim pociskom”.
Zuzia (o korzyści z małżeństwa): „Za jakim takim chło-

pem to to samo jak za płotem… bezpieczniej”.
Łechcińska (o niewiernych mężach): „Jak tylko ma co 

na sumieniu, to prochy zmiata przed żoną i daje jej wol-
ność robienia, co się podoba”.

To tylko niektóre „złote myśli” wybrane z III aktu „Roz-
bitków”, w całym tekście jest ich znacznie więcej. One naj-
lepiej charakteryzują wypowiadające je osoby, a także sta-
nowią ironiczny komentarz do zaistniałej sytuacji.

„D z i k a r ó ż y c z k a”

Z pałacowych parkietów wracamy do skromnego zie-
miańskiego dworku. „Dzika różyczka”, komedia w jednym 
akcie, jest jedynym tekstem dramatycznym Blizińskiego 
opatrzonym datą zdarzeń rozgrywanych na scenie: „Rzecz 
się dzieje w 1880 r. na wsi, w Kongresówce, u państwa Ra-
domirów”. W rozmowie pada jeszcze nazwa miasta (Ra-
domia), do którego ojciec odwiózł młodego Radomira do 
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wojska, konkretnie – do szeregów powstańczych w 1830 r. 
Ten fakt jest równie ważny w utworze, jak udział ojca Ró-
życzki w Powstaniu Styczniowym. Aresztowany, więzio-
ny w śledztwie, został następnie zesłany na Syberię, z nim 
dobrowolnie pojechała żona; oboje pomarli na „nieludz-
kiej ziemi”. 

I oto teraz ich starsza córka Karolina zaręcza się ze Ste-
fanem Tolickim, młodym ziemianinem z sąsiedztwa. Data 
zaręczyn nie jest przypadkowa – wigilia 16. rocznicy zsył-
ki rodziców. W tym momencie przybywa hr. Brunon Ści-
borzycki „w eleganckim negliżu” (2. połowa sierpnia), 
lekceważąc etykietę. Jest dalekim krewnym Tolickiego, 
słyszał o jego planach matrymonialnych, a dowiedziaw-
szy się, że Radomirowie mają jeszcze jedną wnuczkę, mło-
dy lowelas pragnie zabawić się jej kosztem. Plan ten po-
krzyżuje Dorota, „mamka Rózi”, która w swojej naiwności 
pragnie być swatką swej pupilki. Dorota wtajemnicza hr. 
Brunona w tragiczną historię rodziny. A ponieważ Ścibo-
rzycki nie jest młodzieńcem do gruntu zepsutym, uczu-
wa wstyd na myśl, czym się kierował, składając tę nieza-
powiedzianą wizytę.

„Dorota: A co to potem było starania, jeżdżenia, kosz-
tów! Parę wsi na to poszło, bo i kary jakieś trzeba było pła-
cić… i nic to wszystko nie pomogło (…) wkradła się bie-
da…; z pańskiego domu zrobiło się niby cmentarzysko.

Brunon: Zadrgała we mnie jakaś struna dotychczas nie 
poruszona”.

I odtąd stara się naprawić swój nietakt wobec sędzi-
wych, a tak doświadczonych gospodarzy, a czyni to tym 
chętniej, że Różyczka to „cudna perełka” w ubogim dwor-
ku. Finał tej smutnej komedii łatwy jest do przewidzenia. 
Hrabia wyraża aprobatę zaręczyn Tolickiego, choć nie po-
siadał takich uprawnień, i składa prośbę o przyjęcie go 
w poczet rodziny p.p. Radomirów dodając: 

„Ale to jeszcze nie wszystko. Czcigodni państwo! Posia-
dacie w swoim domu cenny klejnot, którego nie wiem, czy 
wart jestem, ale pozwólcie mi dać się bliżej poznać, może 
kiedyś przyjmiecie mnie za syna, a raczej za wnuka…”

Wzruszeni Radomirowie dzielą się opiniami na temat 
tak pomyślnego biegu wydarzeń:

„Radomirowa: Męczennicy wymodlili u Boga łaskę dla 
swoich sierotek.

Radomir: Złóżmy mu dzięki za nie, bo dla nas samych 
nic nie pozostaje – robak wspomnień gryźć nas będzie do 
śmierci. Wszak to jutro rocznica…” – łzami starców koń-
czy się ta niby komedia.

Czas na wnioski. Józef Bliziński niezależnie od tego, 
gdzie mieszkał, w świadomości swojej żył problemami 
wsi kujawskiej. Za młodu poznał to środowisko, uznając 
je za własne. Cenił kulturę ludu polskiego, skrzętnie zbie-
rając dokumenty folklorystyczne. A równocześnie uczęsz-
czał do teatru Rozmaitości w Warszawie. I to środowisko 
wywarło głęboki wpływ na jego warsztat pisarski. Soli-
daryzując się z warstwą uboższej szlachty (dworu), do-
strzegał również problemy życia arystokracji (pałacu). 
Nie był rewolucjonistą, niczego nie chciał burzyć. Prze-
ciwnie, z uśmiechem traktował kompromisowe mariaże 
dzieci „błękitnych” rodziców z nuworyszami posiadają-
cymi pokaźny majątek. Tym bardziej bliskie Blizińskie-
mu było harmonijne układanie relacji pomiędzy „pała-
cem” i „dworem”. 

Tragiczne dzieje narodu, przelana krew w walce o wol-
ność Ojczyzny, wreszcie męczeńska śmierć wielu synów 
i córek polskiej ziemi – to refleksje, które pojawiają się 
w twórczości najwybitniejszych pisarzy epoki: mogi-
ła Andrzeja Korczyńskiego oraz Jerzego Bohatyrowicza 
w „Nad Niemnem”, wstrząsające wspomnienia „Gloria 
victis” E. Orzeszkowej, „Omyłka” B. Prusa, wreszcie pełne 
dramatyzmu opowiadania S. Żeromskiego („Rozdziobią 
nas kruki, wrony…”, „Echa leśne”, „Wierna rzeka”). W tym 
nurcie narastającej od lat 80. XIX w. fali wspomnień z lat 
1863/64 mieści się „Dzika różyczka” J. Blizińskiego.

Taki finał miała jednorodna dotąd twórczość komedio-
wa tego pisarza. Zresztą dziwić się nie ma czemu, wszak 
Bliziński brał udział w Powstaniu Styczniowym, był wię-
ziony, a jego brat oddał życie w walce o wolną Polskę.

Stefan Kruk
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Symbolika domu 
w powieściach 
Marii Rodziewiczówny

Janina 
Szcześniak

Powieści Marii Rodziewiczówny stanowią modelową 
realizację tych  możliwości fabularnych, które wykreowała 
literatura kresowa w całej tradycji kulturowej. Przejawia-
ją się one między innymi w wątkach politycznych, miło-
snych, rodzinnych oraz obrony siedzib polskich na Kre-
sach. To, co ocala twórczość pisarki od zapomnienia, to 
nie tylko popularne wśród czytelników wątki romansowe 
i baśniowe, ale przede wszystkim kresowość – bliska Po-
lakom, a konstruowana w jej utworach idea patriotyzmu 
i legenda Kresów jako „małej ojczyzny”, „ojczyzny – oj-
czyzn”, krainy „Wielkiej Matafory”1. Regułą mityzacji rze-
czywistości kresowej jest w tej prozie połączenie geniuszu 
miejsca z całą dostępną pisarskiej wyobraźni Rodziewi-
czówny galaktyką sensów i znaczeń. Punktem węzłowym 
owej mitologii stał się dwór ziemiański, oaza szlacheckiej 
kultury i matecznik polskości.

Kiedy naród bez domu, odarty z państwowości, po-
wstańcy wygnani z ojczyzny, tułacze, wykorzenieni – to 
w cenę rośnie wyobrażenie domu jako miejsca bytu pod-
miotowego, siedliska archetypów decydujących o swo-
istości i odrębności jednostki. Gaston Bachelard, pisząc 
w Poetyce przestrzeni o człowieku dzielącym świat „na 
przestrzeń intymną” („wewnętrzną”), zwaną też „prze-
strzenią szczęścia” (czy „przestrzenią posiadania”), i obcy, 
nieoswojony, agresywny „kosmos”, podkreślał, że najważ-
niejszą z „łupin” chroniących człowieka okazuje się wła-
śnie dom2. Również C. G. Jung, poszukując sposobów 

„uziemienia” (umiejscowienia w Domu) wiecznych wy-
gnańców, wielkich wędrowców i niespokojnych duchów 
na miarę Odyseusza, Eneasza czy Robinsona, radził, aby 
w celach terapeutycznych nabyć:

1   Por. m.in. E. Czaplejewicz, Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, 
red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1996; B. Hadaczek, Proza Kresów 
Wschodnich w dwudziestoleciu międzywojennym [rekonesans], Warszawa 1986; 
J. Kolbuszewski, Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wrocław 
1994; K. Rutkowski, Na Kresach, czyli w domu, „Kultura” 1988, nr 10; S. Uliasz, 
Literatura Kresów – kresy literatury, Rzeszów 1994.
2   G. Bachelard, Wstęp do poetyki przestrzeni, przeł. W. Błońska, [w:] Teoria 
badań literackich za granicą t. 2, Kraków 1976, s. 342-365.

[…] szmat pola, kawałek lasu, a najlepiej domek w głę-
bi ogrodu, by wieczny pielgrzym – włóczęga zyskał obrazy 
wyrażające wolę zakorzenienia się, zamieszkania3.

Trawestując ten cytat, można powiedzieć, że parady-
gat domu gwarantuje ciągłość tożsamości. Dom nie musi 
być konkretem, określonym kształtem, materialnym sub-
stytutem, może być obrazem namalowanym słowem, jak 
u Rodziewiczówny, który implikuje konotacje udomowie-
nia, potrzeby powrotu na swoje, zakorzenienia i poczu-
cia swojskości.

Ten temat musiał pojawiać się w wielu utworach pisarzy 
pogranicza jako symbol idei trwania na placówkach oraz 
duchowej wzniosłości kresowego człowieka, jego przywią-
zania do ziemi rodzinnej. Pojawiał się też jako straszli-
wa bolączka, ponieważ majątki polskich ziemian podczas 
zaborów, powstań narodowych i pierwszej wojny świato-
wej ulegały konfiskacie i przechodziły w ręce wroga lub 
pozostawały w rękach często nieprzygotowanych do ich 
administrowania kobiet. W tej sytuacji historycznej utra-
ta ziemi stawała się aktem nobilitującym, jak medal za 
udział w powstaniu. Także zachowanie reszty ziemi w rę-
kach polskich było nowym frontem walki. Do tego aktu 
pisarze dorabiali całą otoczkę ideologii: ojczyzny – ojco-
wizny i walki pługiem, a nie mieczem oraz cichej, hero-
icznej pracy. Jedni eksponowali tylko bohaterską postawę 
Polaka, obrońcy ojczyzny na małych płachetkach ziemi, 
a u innych wdzierała się do twórczości gorzka nuta szcze-
rego realizmu i poczucia bezsiły.

Pokolenie to ma w swojej wizji domu własną specyfikę 
generacyjną, którą tworzą mocno nacechowane kulturo-
wo mity wywodzące się z epoki staropolskiej i dookreślo-
ne przez romantyków, które na terenie Polski budowały 
wyobrażenia dworu w realnych i ideowych kreacjach.

Kresowy dwór był w tej twórczości ostoją szczęścia 
i spokoju, gwarancją ciągłości pokoleń, miejscem, do 
którego wraca się po oczyszczenie. Polski dom był obok 
Kościoła ogniskiem życia narodowego w okresie niewoli, 

3   G. Bachelard, Ziemia, spoczynek i marzenia, [w:] Wyobraźnia poetycka, przeł. 
H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 322-323; por. też: R. Chodźko, 
Miejsce na ziemi – Pejzaże nostalgii w prozie Kazimierza Truchanowskiego, [w:] 
Kresy w literaturze...
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toteż utrzymanie go jako polskiego stanu posiadania ura-
stało do rangi dogmatu. A więc jednak dom, gniazdo ro-
dzinne, jako mała ojczyzna, a nie tak modne na przełomie 
wieków dekadenckie hasła bezdomności, bycia wszędzie, 
kosmopolityzmu, wykorzenienia i alienacji.

Maria Rodziewiczówna poświęcała omawianej kwestii 
domu na Kresach wiele uwagi na przestrzeni całej swojej 
twórczości. Literacki obraz domu w powieściach autor-
ki Dewajtisa nie jest figurą jednoznaczną, ponieważ two-
rzy ona wizje domu realnego i idealnego, prezentowane 
przy pomocy różnych technik narracyjnych wpisanych 
w przestrzeń mitologii i tradycji. Pojawia się on w tych 
powieściach najpierw jako budowla materialna, aby na-
stępnie okazać się figurą wnętrza. E. Tierling pisze, że 
w badaniach nad kresowością powieści Rodziewiczówny 
nie można pominąć „zasady archetypicznej identyfikacji 
przestrzeni fizycznej wyznaczonej określoną onomastyką 
z przestrzenią symboliczną”4.

Oryginalne w tych powieściach są deskrypcje dworów 
kresowych oraz najbliższej okolicy. Szczególnie ten krąg 
zjawisk, który składał się na semantykę stylu dworsko-

-pejzażowego, uczyniła pisarka szczególną wartością prze-
strzeni człowieka oraz dodatnim znakiem sielskiej prowin-
cji Kresów. Oto przykłady idyllicznych opisów dworów:

Słońce wyjrzało zupełnie zza wody i w tejże chwili roz-
chyliły się jak brama olchy na grobelce i roztoczył się […] 
szeroki, w słonecznych, złotych ramach krajobraz.

[…] wprost, na stromym wzgórzu, jakby z wody wy-
rosły, przepyszny dwór, otulony stuletnią wysadą. Słoń-
ce biegło po fali, po koronach drzew, złociło krzyż kapli-
cy, słało się po łąkach5.

[…] posiadłość za murem była cichą, uroczą oazą zie-
leni, czystości i porządku. Ściana domu i ganek były także 
zielone i wonne, a giętkie, pnące gałęzie dosięgały prawie 
4   E. Tierling, Przestrzeń kresowa w prozie Marii Rodziewiczówny, [w:] Kresy, 
Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, red. E. Czaplejewicz 
i E. Kasperski, Warszawa 1995, s. 100; tenże, O sposobach kreowania mitu, 
czyli dwór ziemiański w powieściach Marii Rodziewiczówny, [w:] Z warsztatu 
badawczego humanistyki. Materiały I Sympozjum Młodych Pracowników Nauki 
Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Szczeciński, 8-10 maja 1991, red. R. 
Cieślak i in., Szczecin 1993, s. 83-94; E. Tierling-Śledź, Mit kresów w prozie 
Marii Rodziewiczówny, Szczecin 2002.
5   M. Rodziewiczówna, Straszny dziaduniu, Warszawa 1972.

starego, dziwacznie łamanego dachu i zaglądały w okien-
nice facjatek. Trawnik przed domem, literalnie aksamit-
ny, zdobiły bukiety róż sztamowych, przy domu rośliny 
w doniczkach cieszyły się słońcem lipcowym, po bokach, 
wzdłuż drogi żwirowej, oczy podziwiały grzędy letnich ro-
ślin ozdobnych, niezliczonych barw i woni6.

Zacytowane fragmenty w szczególny sposób ujawniają 
wyjątkowość miejsc, jakim jest siedziba ziemianina. Dom 
polski zawierał prawdę o istocie trwania, gdy nie wygoda 
czy materialne przesłanki były motorem podejmowania 
decyzji, lecz treści płynące z ducha tradycji, historii i umi-
łowania piękna oraz szczególnej harmonii bytowania. To 
właśnie tradycja pokoleń – przekonuje pisarka – nawar-
stwianie pamięci, uczuć i zdarzeń stanowi dla kresowego 
domu tę szczególną wartość – jest jego duszą.

Patriotyczne dyrektywy i zadania dworów szlachec-
kich umacniały ciągłość międzypokoleniową. Zapewnia-
ło ją nie tyle dziedziczenie dóbr materialnych przez ko-
lejne pokolenia, ile nakaz chronienia spuścizny duchowej 
i tradycji narodowej.

6   Taż, Jaskółczym szlakiem, Kraków 1990, s. 159.

Wydawnictwo Komitetu Głównego  Tygodnia 
Książki Polskiej, 1933 (Bydgoszcz; Warszawa 
Rotograwjura Zakł. Graficznych Inst. Wydawn.), 
1933, na rewersie nadruk: Współcześnie Pisarze 
Polscy - Serja I. POLONA – domena publiczna

→
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Szukanie dróg przetrwania na Kresach jest w powie-
ściach Rodziewiczówny najważniejszym ideologicznym 
imperatywem. Główną ideą tej twórczości jest ukazanie 
zadomowienia bohaterów w przestrzeni dworu szlachec-
kiego i pejzażu – wartości trwania na Kresach oraz etosu 
cichej, bohaterskiej pracy jako jedynego ważnego sensu 
egzystencji. Celem trwania w tym miejscu szczególnym 
jest uratowanie „gniazda”, scalenie rozbitego świata, któ-
ry padł ofiarą utraty niepodległości narodowej.

Dlatego właśnie dom jako wartość szlacheckiej kultury 
i stereotyp „domu polskiego”, symboliczne centrum pol-
skości (w mitologii sarmackiej dworków) i polszczyzny 
(w tradycji języka) stał się tak ważny dla Rodziewiczówny.

Opisy domów w jej powieściach są zróżnicowane pod 
względem semantycznej kreacji i poetyki przestrzeni dwo-
ru. Kategoria tonacji, zabarwiająca te deskrypcje jakościa-
mi estetycznymi elegijności, rzewności, bliskimi jakości 

„lirycznego wzruszenia”, zdaje się wyróżniać prozę autor-
ki Niedobitowskiego z granicznego bastionu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że czytelnicza wier-
ność popularnym powieściom autorki Dewajtisa wynika 
również z zaciekawienia iluzją dawności7. Aurę dawno-
ści stwarza pisarka między innymi przez przypomina-
nie o starodawności i pierwotnej naturze pejzażu, rodach 
osiadłych w jednym miejscu na Kresach od wieków lub 
dawnych, prastarych czasach, dawnych podaniach lub 
starodawnym obyczaju. Przymiotniki „stary” i „dawny”, 
określające w powieściach autorki Gniazda Białozora naj-
ważniejsze składniki przestrzenne, oznaczają zawsze tyle 
co „swój” i „święty”, np. „stary żmudzki zaścianek”; „w sta-
rym, cichym kraju świętych dębów, węży i bursztynów”, 

„święty ten szary proch, co go nogami depczemy”8. Sym-
bolizują one zawsze nienaruszalność ojcowizny – ojczyzny.

Sposób prezentacji przez Rodziewiczównę kresowych 
dworków szlacheckich i zaścianków oraz ich mieszkań-
ców stanowił swoistą egzotykę dla większości czytelników 
jej powieści w okresie międzywojennym, jak i stanowi ją 
dla wszystkich współczesnych odbiorców. Iluzję dawno-
ści stwarzają w tych utworach również realia dotyczące 
narzędzi pracy ziemiańskiej (starodawne sochy, kosy; ro-
bocze woły, drabiniaste wozy), strojów szlacheckich i ar-
chitektury domów. Na Kresach zachowały się najpełniej 
tradycyjne formy życia we wspólnocie, owa archaiczność 
form bytu ziemiańskiego, jak pisał S. Uliasz: „form wy-
jątkowo nieulegających po roku 1864 zmianom, ale za to 

7   Wybieram definicję iluzji zaproponowaną przez W. Bednarczyk-Sołtys w jej 
artykule: Iluzje dawności w „Starej baśni” J. I. Kraszewskiego, [w:] Powieść polska 
XIX wieku. Interpretacje i analizy, red. L. Ludorowskiego, Lublin 1992, s. 115. 
Autorka stwierdza: „Ale iluzja to także metoda stosowana w sztuce, dążenie 
do oddania możliwie najwierniejszego złudzenia rzeczywistości przez skrót, 
światłocień, perspektywę linearną i malarską:.
8   M. Rodziewiczówna, Dewajtis, s. 5; taż, Szary proch, Kraków 1986, s. 55.

decydujących o tym, że arkadyjskie krainy były pełne uro-
ku pierwotności i zasobności prostego życia”9.

W tym świecie gęstym od szczegółów dawności obycza-
ju, archaiczności czujemy się jak w słowiańskim muzeum. 
Wszystko w nim jest rekonstrukcją historycznej Kresów. 
Dom, obyczaje, styl życia szlachty polskiej, pejzaż, histo-
ria oraz wierzenia i baśnie symbolizują w prozie Rodzie-
wiczówny imperatyw wiecznego trwania narodu na swo-
jej rodzinnej ziemi. Są egzemplifikacjami polskiej kultury 
ziemiańskiej na Kresach10.

Ważną cechą szlacheckiego dworu kresowego była 
odziedziczona z tradycji „gniazdowość”. Przyjęcie przez 
Rodziewiczównę kategorii „gniazdowości” jako najważ-
niejszej zasady rządzącej światem przedstawionym w jej 
utworach sprawiło, że ten świat stawał się hermetyczny 
i niezmienny, rządząc się odwiecznymi prawami ustalony-
mi przez tradycję. Domy były więc azylem dla Kresowian, 
opornym na wszystkie nacierające z zewnątrz zmiany. Ta-
jemnicą tych domów, szlacheckich dworów było kultywo-
wanie wartości, przechowywanie dawnego obyczaju, tra-
dycji, religii i pamięć o heroicznej przeszłości.

Kompleksy życia rodzinnego tworzą w powieściach 
Rodziewiczówny aleje parków, drzewa, krzewy, klomby, 
ogrody, rozległe trawniki oraz sady owocowe i jagodowe, 
szpalery lip, dębów, grabów lub świerków, drzewa rosną-
ce wzdłuż drogi prowadzącej do domu, gaiki i gaje, lasy 
bogate w dary natury, puszcze i knieje. Trzeci krąg przy-
jazny dla starego dworu stanowią Kresy – znajoma okoli-
ca, sąsiedzkie dwory, młyny, posiadłości, miasteczka, wsie 
oraz gdzieś daleko usytuowane duże miasta, np. Grodno, 
Wilno. Owe trzy koncentryczne obszary określają sym-
boliczne sacrum, miejsce emanacji dobra, piękna i miło-
ści. Strukturę arche uzyskiwał w tych powieściach krajo-
braz kresowy, dwór, rodzina, ład wspólnotowy, a nawet 
niektóre jakości estetyczne. Topos locus amoenus należy 
u Rodziewiczówny do kategorii kluczy. Wypełnia on i do-
określa, poprzez opisy zespołu cech wyróżniających, dom 
polski na Kresach, kulturę szlachecką promieniującą na 
pozostałe środowiska i narodowości.

Idylliczne domostwa pełne ładu i harmonii utrwalają 
ponadhistoryczny porządek spraw uniwersalnych. Dwo-
rek – dom jest prawie zawsze w tych powieściach atrakcyj-
nym „tekstem kultury”. Poprzez przestrzeń dworu i jego 
otoczenia Rodziewiczówna kreuje wielki kosmos – raj. 

Orzeszkowa, z której szkoły wyrasta twórczość Ma-
rii Rodziewiczówny, zdawała sobie sprawę, że utrzyma-
nie własności ziemskiej przez szlachtę jest w wielu wy-
padkach po prostu niemożliwe. Warto w tym miejscu 

9   S. Uliasz, Literatura Kresów – kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich 
w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994, s. 158.
10   Szerzej na ten temat pisałam w swojej książce: Drzewo wiecznie szumiące 
niepotrzebne nikomu. Kresy w powieściach Marii Rodziewiczówny, Lublin 1998.
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przypomnieć idee i poglądy Orzeszkowej na temat przy-
szłości Kresów w świetle jej utworów, które są polemicz-
ne wobec optymistycznej wizji powieści Marii Rodzie-
wiczówny. Ale u autorki Gloria victis ta myśl wiąże się 
z wydarzeniami historycznymi, przede wszystkim ruga-
mi popowstaniowymi. Nabiera posmaku ofiary złożonej 
na ołtarzu ojczyzny, a więc nie jest to już utrata związa-
na z konfiskatą merkantylnego zaplecza czy nieudolnością 
ekonomiczną ziemiaństwa polskiego. Wprawdzie w stu-
dium Patriotyzm i kosmopolityzm podkreślała, że najważ-
niejszymi czynnikami integrującymi naród są: „bratnie ze-
spolenie się z przyrodą ojczystej ziemi, przystosowanie do 
niej fizjologicznego ustroju i ukochanie jej mocą wdzięcz-
ności wspomnienia; zamiłowanie w narodowej poezji i hi-
storii, przedstawiających przeszłość kraju i życie przod-
ków, szczególnie upodobanie w piśmiennictwie i sztuce 
krajowej jako w wytworze własnego życia i zwierciadle 
najwierniej życie to odbijającym; na koniec współduma 
lub współwstyd, współradość lub współzależność, prze-
nikająca pokolenia, które współcześnie żyją i wspólnym 
poddane są losom...”11.

W utworach jednak pisarka sugestywnie przedstawi-
ła transofrmacje, jakim podlegała warstwa szlachecka po 
uwłaszczeniu. Już we wczesnych powieściach: Elim Ma-
kowerze, Pompalińskich i Rodzinie Brochowiczów ukazy-
wała rody, które z wyroków historii zmagały się ze swym 
losem i chyliły ku upadkowi. Dlatego, jak stwierdza G. 
Borkowska: „z pewnym dystansem […] wysuwała przy-
stosowawczy program >>zmieszczanienia<< dla wysadzo-
nych z siodła”12.

W Nad Niemnem bohaterowie trwają na Kresach. Ale 
utrzymanie ziemi – placówki „pogrzebie ich los” odbie-
rze radość i szczęście prywatnego życia. Jest to trwanie 
bez nadziei, bez miłości i perspektyw. Korczyn i zaścianek 
Bohatyrowiczów wyznaczają topograficzno-geograficzne 
bieguny świata przedstawionego w powieści Orzeszkowej, 
ale również określają aksjologiczno-przestrzenną opozy-
cję budującą ideologią utworu. Te miejsca symbolizują 
dwa różne warianty bytu szlacheckiego, dwa bieguny, po-
między którymi został rozpięty w czytelny sposób świato-
pogląd i aksjologia utworu.

Świat korczyński, jak konstatuje E. Ihnatowicz:
Sam jest nietwórczy, bo nie jest żywy, autentyczny (jego 

realia układają się w nieciekawą konwencję, bo jego cywi-
lizacja jest fałszywa, kosmopolityczna), choć nie jest też 
zupełnie martwy; on wegetuje i w tym wyczerpuje się cała 
jego energia. Pomijając pytanie, czy lud chce być oswojony, 

11   E. Orzeszkowa, Patriotyzm i kosmopolityzm. Studium, Wilno 1880, s. 46.
12   G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996, s. 65

wątpliwe jest, czy w różnych Korczynach miałby go kto 
oswajać13.

A przecież naród nie może zostać bez steru, pozba-
wiony przewodnika. Wegetujący konwencjonalny dwór 
Korczyńskich i dynamiczny, witalny zaścianek Bohatyro-
wiczów nie wymieniają między sobą inspiracji i doświad-
czeń, chociaż związek między nimi ma być reaktywowany 
przez projekty pracy u podstaw Witolda i mariaż Justyny 
z Jankiem. Smutek i niepewność oraz lęk przed przyszło-
ścią towarzyszą nieustannie starszemu pokoleniu szlachty. 
Przede wszystkim Benedyktowi, który w samotności zma-
ga się z trudami dnia codziennego i walczy o utrzymanie 
swego dziedzictwa – placówki na Kresach. Dawno już za-
pomniał o ideałach młodości i coraz częściej zaczyna mieć 
rozterki, czy: „ci nawet z nas, którzy pieniędzy nie mar-
nują i jak woły pracują, zdołają… to… tamto… tego...”14. 
Małżeństwo Korczyńskich okazało się pomyłką, gdyż Be-
nedykt całe życie poświęcił utrzymaniu ziemi, ratując ją 
dla rodziny i przyszłości. Duchowa wzniosłość tego czło-
wieka, nieszczęśliwego i niezrozumianego przez bliskich, 
wynikała przede wszystkim z wierności oraz przywiąza-
nia do idei, swych korzeni i dziedzictwa oraz walecznej 
determinacji w utrzymaniu ziemi. Toteż Benedykt za naj-
większy honor i najpewniejsze ubezpieczenie uważał po-
siadanie ziemi. Nie znalazł jednak zbyt wielu naśladow-
ców, kontynuatorów owej misji.

Kosmopolityczna młodzież i arystokracja ucieka z Kre-
sów, aby na nich nie pogrzebać swojego życia. Zygmunt 
Korczyński przekonuje matkę:

Tylko szaleńcy i krańcowi idealiści bronią do ostatka 
spraw absolutnie przegranych, […]. Ja przynajmniej uwa-
żam się za syna cywilizacji, jej sokami wykarmiony zosta-
łem, z nią przez tyle lat pobytu mego za granicą zżyłem 
się, że bez niej już żyć nie mogę15.

Pokolenie szlachty postyczniowej często opuszcza Kre-
sy, na których pozostają tylko najwytrwalsi, zdetermino-
wani, lecz nieszczęśliwi i cierpiący, okaleczeni z marzeń 

– idealiści. Świat Korczyna nie zna miłości i wielkich unie-
sień. Pustkę uczuć niespełnionych zajmuje poczucie obo-
wiązku, praca, etyka i poświęcenie. Młodzież odchodzi 
przytłoczona ołtarzami heroicznej przeszłości. Nie chce 
służyć testamentom, nie chce dla nich żyć, woli je tylko 
okazjonalnie wspominać. Ale gdy zabraknie tych heroicz-
nych śladów w jej życiu, to pogubi się w poszukiwaniu za-
stępczych wartości, jak Różyc i Zygmunt. 

Jednak i ci, którzy trwają na swych placówkach, pogrą-
żają się w smutku i rozpaczy. Benedykt zdaje sobie dosko-
nale sprawę z tego, że zdziczał, zerwał z ludźmi, stał się 
13   E. Ihnatowicz, Czego nie ma w „Nad Niemnem”, [w:] Nowe stulecie twórcy 
powieściopisarzy, pod. Red. A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1992, s. 277.
14   E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, t. I, Warszawa 1976, s. 35.
15   Tamże, t. III, s. 124.
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człowiekiem samotnym. Przede wszystkim jednak uniesz-
częśliwił żonę, której nie rozumiał, nie obdarzał słowami 
miłości i atencją, na co zawsze czekała. Toteż idee zbrata-
nia z ludem, idee futurystycznych ulepszeń i racjonaliza-
cji, idee sztuki ponadnarodowej, wreszcie idee więzi ro-
dzimej, dające człowiekowi oparcie, są w Nad Niemnem 
odnajdywane przez bohaterów jakby po omacku i najczę-
ściaj zaprzepaszczane. Dla wielu z nich kończą się dezilu-
zją i pozostawiają czytelników w przeświadczeniu, że fi-
nał powieści jest mrzonką i utopią.

Cóż zatem „jeśli nie żadne indywiduum, nie klasa czy 
grupa społeczna, jeśli nie wizja historii pozwala uporząd-
kować pogubione tropy nadniemeńskiej epopei?”16. Po-
wieść jest wezwaniem do patetycznej obrony ziemi, nobi-
litacją pracy i kultu demokratycznych szlachecki. Takiej 
wizji świata w Nad Niemnem towarzyszą nakazy etyczne-
go aktywizmu, świadomego działania i bezkompromiso-
wej ofiarności, trudu i trwania na kresowych placówkach.

W Dwóch biegunach Orzeszkowa nakreśliła bardziej 
optymistyczną wizję egzystencji ziemiańskiej. Pada na 
nią nieustanny cień niewoli i prześladowań zaborcy, ale 
wzmaga się i nabiera znamion heroicznych poczucie war-
tości narodu. Ukochanie ziemi rodzinnej przeradza się 
w patriotyczny obowiązek utrzymania jej jako polskie-
go depozytu. Seweryna – przedstawicielka ziemiaństwa, 
głównej ostoi bytu narodowego, powiada:

16   G. Borkowska, O „centrum” powieściowego świata w „Nad Niemnem” 
Elizy Orzeszkowej, [w:] Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, pod red. A. Z. 
Makowieckiego, Warszawa 1992, s. 288.

Przed trzema laty miałam nieszczęście stracić brata, 
wkrótce potem ojca… i ostałam się jedyną właścicielką 
znacznego majątku, z którego pragnęłabym zrobić jak naj-
lepszy użytek, tym bardziej… że uważam go nie za wła-
sność, lecz za depozyt17.

Duchowa wzniosłość kresowego człowieka – powtórz-
my – wynikała w prozie autorki Nad Niemnem przede 
wszystkim z przywiązania do szlacheckich korzeni, ziemi 
oraz walecznej determinacji w utrzymaniu swego statusu.

Trójprzestrzenny układ kompozycyjny: DOM – KRE-
SY – RZECZPOSPOLITA w interesujących nas utworach 
był odbiciem stopniowalnych cech egzystencjalnych: in-
tymności i poczucia bezpieczeństwa bądź zagrożenia. 
W prozie kresowej Rodziewiczówny otoczenie domu jest 
swojskie i bliskie. Przestrzeń Kresów kryje w sobie jed-
nak także miejsca ambiwalentne i alternatywne: zarówno 
bezpieczne i przyjazne (np. otaczający krajobraz, sąsiedz-
kie dwory), jak i śmiertelnie niebezpieczny obszar zagro-
żenia (zabory i wojna).

Kresy, choć dają się wpisać w topos loci amoenis, są 
przede wszystkim przestrzenią heroiczną. Ziemia kresowa 
nasycona krwią poległych bohaterów chroni w sobie rozsia-
ne po lasach i puszczach kurhany, mogiły powstańcze, krzy-
że, fundamenty dworów polskich i ruiny zamków. Według 

17   E. Orzeszkowa, Dwa bieguny, [w:] Pisma zebrane, t. XXVI, Warszawa 1949, 
s. 29.
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K. Czachowskiego bohaterowie powieści Rodziewiczówny 
to niezłomni rycerze ginącego świata, posągi na ruinach18.

Na przełomie XIX i XX wieku Kresy były światem peł-
nym tragedii, toteż dwór szlachecki symbolizował wów-
czas redutę polskości. Rodziewiczówna przedstawiła jego 
bujne życie do roku 1914 oraz zniszczenia w latach woj-
ny 1914-1920, wreszcie powojenną pauperyzację. Gdy po 
pokoju ryskim zostały ustalone nowe granice odrodzonej 
Rzeczpospolitej, pisarka rejestrowała „dramat pomniej-
szenia granic”, tragizm bezdomności i wydziedziczenia 
oraz próby odbudowy domu przez mieszkańców Kresów.

Szlacheckie domostwa: „[…] uświęcone wielowieko-
wą tradycją, uszlachetnione czynami rycerskich przod-
ków oraz szczęśliwego dzieciństwa, miejsce łączności 
pokoleń przekazujących sobie więzy kulturowe i stare 
obyczaje, […] wreszcie symbol małej ojczyzny”19 stały się 
w okresie międzywojennym redutą i posterunkiem pol-
skości na Kresach, twierdzą osłabioną przez rządy zabor-
cze, rujnowaną w czasie wojny oraz w Polsce niepodległej. 
Owe kresowe reduty i graniczne bastiony, zubożałe kre-
sowe dwory opisywała pisarka w ostatnim okresie twór-
czości. Ukazywała dramatyczną walkę Polaków o zacho-
wanie tożsamości oraz tradycyjnych wartości moralnych 
z napierającą od wschodu falą bolszewizmu. Powieści Ro-
dziewiczówny miały wówczas służyć obronie Kresów, po 
pierwszej wojnie światowej mocno okrojonych i zniszczo-
nych. W dworach – granicznych bastionach, często zruj-
nowanych i biednych, zostawali już tylko najbardziej wy-
trwali i oporni - „Białozorowie” i „Niedobitowscy”.

Ostatni krąg przestrzenny w powieściach Rodziewi-
czówny to obszar poza Kresami – wrogi, obcy, nieznany, 
stanowiący sferę profanum. Tak koncentrycznie zorien-
towana wizja przestrzeni Kresów Wschodnich odwołu-
je się także do wierzeń rolniczych ludów osiadłych. Odle-
głość poszczególnych kręgów przyrody od centrum domu 
jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia bezpieczeń-
stwa człowieka w świecie. Bezpieczną przestrzenią w tych 
utworach jest – powtórzmy – najbliższa rodzina i znana 
przyroda kresowa, otaczająca dom.

Dworek szlachecki ze swym kształtem architektonicz-
nym i wyposażeniem, starymi drzewami, które ocienia-
ły szlacheckie gniazda i strzegły ich, przydomowymi 
alejkami, ogrodami i altanami, jest w twórczości pisar-
ki złożonym, wielowarstwowym tekstem, który możemy 
odczytywać zgodnie z własnymi doświadczeniami kultu-
rowymi. Niezrozumiałemu i nieprzeniknionemu światu 
przeciwstawiała ona wyidealizowany obraz zaścianka lub 
szlacheckiego dworu, którym rządzą stałe, patriarchal-
ne prawa. Dom kresowy opisała zgodnie z konwencją 
18   K. Czachowski, Maria Rodziewiczówna na tle swoich powieści, Poznań b.r.w. 
[1935], s. 198.
19   R. Gorczyńska, Nieśmiertelna Rodziewiczówna, „Kultura” 1988, nr 10, s. 120

obowiązującą w romantyzmie i kontynuowaną w bie-
dermeierowskiej powieści (twórczość J. Korzeniowskie-
go, Z. Kaczkowskiego, gawędach I. Chodźki). Trwałość 
i popularność zawdzięczał ów mit domu, ugruntowany 
w okresie międzypowstaniowym, nostalgii emigrantów 
oraz żywym związkom z wciąż dominującą w tradycji kul-
turowej warstwą ziemiaństwa pochodzenia szlacheckiego.

Łączy się z tym ujęciem jeszcze jeden problem: metafo-
ryki domu i otaczającej go przestrzeni jako znaku wiecz-
nego trwania w miejscu urodzenia oraz utrzymania zie-
mi w polskich rękach:

Człowiek – uczy Rodziewiczówna – jest przypisany 
swemu miejscu urodzenia, ma z nim tajemniczy i trwały 
związek. Źle jest, gdy kołyskę od grobu dzieli długa dro-
ga. Jeśli człowiek swoje miejsce opuszcza, narusza więź, 
którą tworzą: ziemia, wspólna wiara, pokrewieństwo, 
wychowanie20.

Zamierzony i świadomy wyjazd bohaterów z Kresów 
dokonywał się jednocześnie z wyborem przez nich war-
tości ze sfery profanum. Dobrowolne porzucenie rodzin-
nego domu było dla nich „grzechem popełnionym wobec 
Ojczyzny i wejściem w śmierć”21.

Tak wartościowana figura domu wyrażała działalność 
człowieka w trzech odmianach: twórczości, czyli pra-
cy, pamięci i współistnienia. Jako „dom” jest kultura śro-
dowiskiem istnienia dla wielu ludzi, złożonym światem 
wartości dla człowieka. Bohaterowie powieści autorki Byli 
i będą albo mieszkają w rodzinnych dworach przechodzą-
cych z pokolenia na pokolenie, albo budują nowe, własne, 
zawsze w pobliżu miejsca urodzenia. W istocie jednak za-
mieszkiwanie lub budowanie na równi daje im szansę sa-
morealizacji. Kontynuując tradycję domu na Kresach, naj-
ważniejszym środowisku polskiej wspólnoty, mieszkańcy 
w sytuacji zniewolenia i postępującego upadku wartości, 
właśnie w kulturze szlacheckiej, historii i religii, poszuku-
ją sposobu na przetrwanie. Mimo prześladowań wrogów 
zwróconych przeciwko dworom, zwłaszcza zaś drobnej 
polskiej szlachcie, trwała ona „na placówkach”, w swoim 
własnym świecie. Jedynym jej kapitałem była ziemia oraz 
dom rodzinny.

Patriotyczne dyrektywy i zadania domu rodzinnego 
umacniały ciągłość międzypokoleniową. Dom szlachecki 
w twórczości autorki Byli i będą, kultywując wzór polskiej 
kultury i w istocie sam nim symbolicznie będąc, przecho-
wywał i umieszczał w centrum oraz chronił podstawowe 
ludzkie i narodowe wartości. Szukanie dróg przetrwania 
na Kresach jest w powieściach Rodziewiczówny najważ-
niejszym ideologiczny imperatywem. Z rodzinnego krajo-
brazu i klimatu domów wyrasta, poprzez symbole kultury 

20   Tamże, s. 120.
21   E. Tierling, Przestrzeń kresowa w prozie…, s. 101.
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szlacheckiej, religię i tradycję oraz szacunek do krajobra-
zu i więź z naurą, świat uniwersalnych wartości.

Główną ideą tej twórczości jest ukazanie – przez zado-
mowienie bohaterów w przestrzeni dworu szlacheckiego 
i pejzażu – wartości trwania na Kresach oraz etosu cichej, 
bohaterskiej pracy jako jedynego ważnego sensu egzysten-
cji. Celem trwania w tym miejscu szczególnym, ziemiań-
skim domu, jest uratowanie „gniazda”, scalenie rozbite-
go świata. Człowiek, ograniczony determinizmem świata, 
właśnie w domu, tradycji, obyczaju i historii odnajduje 
znaki swej tożsamości.

Poprzez organizację przestrzeni domowej dworu pi-
sarka podjęła polemikę z problemem modernistycznej 
bezdomności z wyboru i wykorzenienia. Symboliczno-

-mityczne waloryzowanie przestrzeni domu oraz pejza-
żu Kresów związane jest z perswazyjnością tych tekstów 
i wspomnianym już wpisanym w nie programem obron-
ności owych terenów. Poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
ni, czy i jak polski raj można ocalić, a utracony odzyskać, 
stanowi podstawę czynności mitotwórczych prozy kreso-
wej Rodziewiczówny.

Zaproponowane aspekty odczytania figury domu na 
Kresach w powieści autorki Macierzy skupiły się wokół 
różnych interpretacji tej kategorii przestrzenno-symbo-
licznej, ewokującej spójny i uporządkowany obraz dworu 
szlacheckiego. W twórczości tej znajdujemy wiele opisów 
prywatnych ojczyzn w najściślejszym tego słowa znacze-
niu, a więc najbliższych okolic rodzinnego domu. W ich 
centrum stoi zawsze dwór, wartość szlacheckiej kultury, 
jako przestrzeń najważniejsza – miejsce, wokół którego 
krystalizuje się sytuacja zadomowienia lud wydziedzicze-
nia czy wykorzenienia, problem zakotwiczenia w okre-
ślonej społeczności, religii, tradycji, obyczaju oraz prze-
strzeni kresowej, pojętej nie tylko kulturowo, ale także 
geograficznie. Fakt, że idee tych powieści nadal przema-
wiają w końcu XX wieku, dowodzi jedynie, iż „nie wszyst-
ko mogą zmienić wojny i polityczne przewroty”. I mimo 
że, jak stwierdził Cz. Miłosz: „Polska dworu i zaścianka 
uległa zapeklowaniu żywcem:22, współczesnego czytelni-
ka przyciąga w książkach autorki Wrzosu wyraźnie za-
kreślona enklawa polskiego domu na Kresach: kultowej 
przestrzeni domowej rozumianej jako „przedmurze”, iście 
romantyczny bastion, gdzie chroni się wartości rodzinne, 
religijne i narodowe.

W powieściach Rodziewiczówny semantyka przestrze-
ni domowej podzielona została na dwie antytetyczne stre-
fy. Pierwszą określają pojęcia: Dom na Kresach, trwanie, 
życie; drugą: Antydom – wykorzenienie, śmierć. Cezu-
rę między zadomowieniem a sytuacją bezdomności sta-
nowił niewątpliwie fakt utraty kresowego domu, którego 

22   Cz. Miłosz, Rodziewiczówna, „Kultura” 1991, nr 3, s. 30.

semantyka odnosiła się w tej twórczości zarówno do losu 
pojedynczego, jak i zbiorowego. Między światem boha-
terów powieści kresowych a światem rzeczy i przestrzeni 
krajobrazu istniała obustronna determinacja i więź. W po-
rządku biograficznym indywidualnego losu figura domu 
konotuje wartości pozytywne, takie jak bezpieczeństwo, 
spokój, miłość bliskich i tradycji. W zmetaforyzowanym 
porządku historii Rodziewiczówna rewaloryzowała po-
jęcie Domu, który symbolizował: życie, świat, Ojczyznę. 
Problem ten zbadała E. Tierling, pisząc o „interioryzacji 
sacrum przestrzeni domu” w przypadku zesłańców lub bo-
haterów uciekających przed prześladowaniami. Reanimo-
wali oni przestrzeń domu kresowego w nowym miejscu 
przestrzennym, w ekstremalnej i obcej sytuacji egzysten-
cjalnej, co jednak nie zwalniało ich od pamięci i tęsknoty 
za utraconym domem na Kresach, lecz umacniało jeszcze 
bardziej proces jego mityzacji. Także bohaterowie powra-
cający na Kresy, choćby na krótko, przechodzili wewnętrz-
ną pozytywną metamorfozę w tej przestrzeni sacrum.

Natomiast w figurze Antydomu autorka Wrzosu trans-
formowała przede wszystkim takie przeżycia i stany psy-
chiczne człowieka, jak: uczucie alienacji, „wykorzenie-
nia”, samotności, utraty podmiotowości i sensu istnienia. 
Kondycja ludzka poza przestrzenią Kresów stawała się dla 
bohaterów Rodziewiczówny bytem absurdalnym, pozba-
wionym nadziei. Owa bezdomność socjopolityczna po-
zbawiała zatem jednostkę nie tylko prawa do ponowne-
go zadomowienia, zbudowania Domu zastępczego, lecz 
i wartości największej – sensu życia.

Dramatyczną puentę do figury idealnego domu na Kre-
sach przedstawionej w powieściach Marii Rodziewiczów-
ny dopisało życie. Po wybuchu drugiej wojny światowej 
i nadejściu armii sowieckiej pisarka została wysiedlona 
z ukochanej Hruszowej, przeżyła obóz w Łodzi i dotarła 
do Warszawy. Nigdy już do swojego domu nie powróciła. 
Jakże gorzkie było wyznanie w ostatnich miesiącach życia 
Rodziewiczówny w liście do rodziny: „Warto było 60 lat 
pracować. Mojej rodzinie Murawjew wszystko skonfisko-
wał i zesłał na Sybir. Teraz mnie zniszczył Stalin”23. 

Janina Szcześniak

23   Przytaczam za J. Głuszenia, Maria Rodziewiczówna. Strażniczka kresowych 
stanic, Warszawa 1997, s. 164 (list do krewnych w Jędrzejowie z datą 25 marca 
1944 roku).
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Kilka rozmów, 
listów i wierszy 
o Powstaniu Warszawskim

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Któregoś styczniowego dnia 2019 roku otrzymałem 
list od poetki Edy Ostrowskiej nadesłany pocztą elektro-
niczną. Przesyłka zawierała utwór Kseni Bieniek Wspo-
mnienia z Powstania Warszawskiego. Rok 1944 

Zbyszku – pisała do mnie Eda – 
jeśli chcesz zamieść w swoim piśmie „Lublin”
załączony wiersz
spotkanej przypadkowo
niewidomej staruszki 

Do listu dołączone były życzenia – oczywiście, jak to 
czyni popularna poetka w swoich listach – w formie prze-
wrotnej, kąśliwej i zgryźliwej;

wojaży apanaży
i podróży na Księżyc
życzę
eda
Opublikuję – pisałem w odpowiedzi – każde wspo-

mnienie o Powstaniu, każdy wiersz, strzęp informacji, list, 
czy refleksję uczestnika. Interesują mnie – zapewniałem – 
losy Twojej autorki, chciałbym też wiedzieć, czy posiada 
jeszcze inne teksty? Wreszcie rzecz najważniejsza: w ja-
kich okolicznościach doszło do przekazania Ci tekstu?

Eda odpowiedziała niebawem, tradycyjnie: wierszem 
pozbawionym interpunkcji.

Panią Ksenię poznałam w zakładzie fotograficznym
przyszła z opiekunką
niewidoma w celu zdjęcia podobizny
w moim odczuciu okoliczność
nietypowa

na wejście skomentowała
swoją sytuację życiową
ślepotę i zależność od innych ludzi
gorycz wypowiedzi przykryła szczerość i tupet

mimo różnicy wieku i doświadczeń
z łatwością cofnęłyśmy się do czasów wojny
oraz Powstania Warszawskiego

wspomniała o wierszu bez zawstydzenia
z dumą właściwą dla przedwojennej inteligencji
i wyrecytowała go z pamięci

poczułam że jest ważny
że ocala coś bezcennego
jego poetycka wartość przesunęła się na drugi plan
umówiłam się na dostarczenie tekstu
obiecując starania o druk

jestem Ci wdzięczna za podjęcie tematu
działaj dalej

Do listu dołączony był numer telefonu i adres autorki. 

Wiersz przekazany Edzie Ostrowskiej przez niewidomą 
autorkę Ksenię Bieniek:

Pierwszy sierpień to krwawy i pamiętny dzień
W dniu tym całej Warszawy powstała ludność
W zwartych szeregach o wolność.

Już pod każdym domem powstańcy stoją
i broń nabitą pod płaszczami kryją.
Powstały barykady.
Do domów swych spieszają ludności gromady,
już słychać szczęk broni,
granatów wybuchy, brzęk szyb i stuk żołdackich butów.
Samoloty niemieckie bombardują naszą stolicę.
Już płoną Warszawy ulice:
Hipoteczna, Długa, Bielańska, Miodowa, Plac Teatralny.
Za chwilę mają wysadzić w powietrze Bank Emisyjny.
Nasz dom się z bankiem łączy ścianą jedną
A w banku Niemców pełno.
Więc w piwnicy naszej ksiądz Mszę ofiaruje
Udziela rozgrzeszenia
I nas na śmierć przygotowuje.
I właśnie wtedy głodna, brudna i zziębnięta
przyjęłam Pierwszą Komunię Świętą.
Lecz Niemcy czując niebezpieczeństwo blisko
uciekli z banku tej nocy wszystko zostawiając
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A nam tym samym życie ocalając.
I tego jeszcze wieczoru dom nasz zatrząsł się
i runął do parteru.
Nigdy tej chwili nie zapomnę gdy Niemcy
w dom nasz rzucili bombę.
Świece pogasły,
w sąsiedniej piwnicy pękły balony z kwasem żrącym
Zmieszał się z kurzem i dymem
Zapach kwasów ostry i drażniący
A ja trzymając się mamusi
Krzyczałam: duszę się, duszę!
I tak pod zburzonym domem i w wodzie
żyliśmy trzydzieści trzy dni w trudzie i głodzie.
Po poddaniu się, gdy nas Niemcy prowadzili,
Szliśmy jak cienie, które z grobu wydobyli.
Następnie wywieźli nas do Niemiec i tam
żyliśmy znów w nędzy i gnębiących myślach.
I znów się nad nami znęcał Niemiec
A Warszawa leżała w zgliszczach…

Jeszcze tamtego dnia zadzwoniłem pod podany numer, 
zapytałem o panią Ksenię Bieniek. – Przy aparacie – usły-
szałem w odpowiedzi. Rozmowa trwała kilkanaście minut. 
Moja rozmówczyni nie uchylała się od odpowiedzi, ale nie 
przejawiała ochoty na dłuższą rozmowę. W krótkich, su-
chych zdaniach opowiedziała, że ma 84 lata, brak spoko-
ju i kłopoty z mieszkańcami kamienicy. Z sąsiadami nie 
można się dogadać w sprawie opłat za węgiel, węgla więc 
nie ma i w domu zimno. Otrzymała właśnie skierowanie 
do domu opieki społecznej, gdzie przeprowadzi się z mę-
żem, o dwa lata młodszym od niej i zdrowym mężczyzną. 
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Wiersze pisała przez całe życie, zapisała nimi cały zeszyt 
w zielonych okładkach, ale dzisiaj nie potrafi go odnaleźć.

I jeszcze fragment listu do Edy:
Dziękuję Ci za podrzucenie interesującego tematu. 

Wydobycie przez Ciebie tekstu, który z pewnością zagi-
nąłby, przepadłby bez wieści, warte opisania. Pozwolisz, 
że w mojej relacji przytoczę Twój zapis spotkania panią 
Ksenią. 

Eda napomknęła o dumie przedwojennej inteligencji, 
szczerości i tupecie autorki wiersza. I ja – w rozmowie 
z panią Bieniek – dostrzegłem szczerość, ale także i gorycz. 
Szczerość – myślę sobie – jest skutkiem goryczy, a hardość 
osób starszych nie jest wadą ni przywarą, osoba niepełno-
sprawna, która chciałaby pozostać potulną i uległą, na li-
tość bliźnich nie mogłaby liczyć.

Po kilku dniach zadzwoniłem ponownie do pani Kseni 
Bieniek. Nie była zaskoczona moim telefonem ale urado-
wana też nie. Ten sam ton, ta sama powściągliwość i skró-
towość relacji. Mówiła: urodzona w 1934 roku w Warsza-
wie. Przed wybuchem Powstania i czasie jego trwania 
mieszkałyśmy z matką przy ulicy Hipotecznej pod nu-
merem 3 na II piętrze. To była 6-cio piętrowa kamienica, 
jednym bokiem przylegała do banku, drugim do fabryki 
Spiessa. U Spiessa produkowali kwasy chemiczne. Samo-
lot niemiecki chciał zbombardować fabrykę, zniżył się, pi-
lot nie zdołał poderwać samolotu i runął z bombami na 
kamienicę. Budynek się zawalił, z matką szczęśliwie wy-
czołgałyśmy się spod gruzów.

I co dalej? – zapytałem.
Miasto płonęło – relacjonowała spokojnie – a my szły-

śmy pod mostem ognia…
Pod jakim mostem? – zapytałem, bo chciałem, aby re-

lacja była wiarygodna.
Pod mostem ognia! – wyjaśniła mi łagodnie sens użytej 

metafory. – Matka założyła mi płaszcz na głowę, aby nie 
zapaliły się włosy. A z Powstania trafiłam do strefy amery-
kańskiej, potem do francuskiej, do Warszawy wróciłyśmy 
w czterdziestym szóstym. W pięćdziesiątym piątym przy-
jechaliśmy z mężem do Lublina, mąż dostał pracę w FSC. 
Teraz mam drugiego męża, bo pierwszy nie żyje...

W tym momencie zorientowałem się, że kobieta czeka 
na moje kolejne pytania.

– Czytała pani jakieś wiersze o Powstaniu Warszawskim?
– A są takie?
– Jest trochę. Pamiętam wiersze Anny Świrszczyńskiej 

z tomu Budowałam barykadę.
– Na pamięć pan zna? – zainteresowała się szczerze. 
Na pamiętam wszystkich, ale jeśli jest pani zaintereso-

wana, sięgnę po książkę i kilka odczytam.
Przystała na moją propozycję. Obiecałem oddzwonić 

za kilka minut, odszukałem tomik, wykręciłem ponownie 

numer pani Kseni. – Mogę czytać? Przeczytałem wiersz 
Jej śmierć ma szesnaście lat

 
Konając we krwi na bruku 

skąd ma wiedzieć, że kona. 
Jest tak szczelnie wypełniona młodością, 
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież pierwszy raz.

– Na naszych łączach zapanowała cisza. – Już koniec? – 
przerwała ją takim pytaniem.

Potwierdziłem. Kilka chwil czekałem na jej refleksję.
– W piwnicy, ciemnej i zakurzonej, pierwszy raz przyj-

mowałam komunię – westchnęła głęboko. – Może o tym 
powinnam napisać więcej, bo opłatek, nim trafił do mych 
ust – tak mi się jeszcze dzisiaj przypomina – jak promień 
słońca rozświetlił piwnicę. 

I znów chwilkę milczeliśmy.
– Coś pan jeszcze przeczyta? 
Przerzuciłem kilka kartek książeczki. Natrafiłem na 

tekst Żyje godzinę dłużej

Dziecko ma dwa miesiące.
Doktor mówi: umrze bez mleka. 
Matka idzie cały dzień piwnicami
na drugi koniec miasta.
Na Czerniakowie piekarz ma krowę.
Czołga się na brzuchu
wśród gruzów, błota, trupów.
Przynosi trzy łyżki mleka.
Dziecko żyje godzinę dłużej.

– Jakie nazwisko tej pani? – zainteresowała się jeszcze. – 
Autorki! – dorzuciła po chwili.

– Anna Świrszczyńska.
– Nie spotkałam. 
Po chwili  jeszcze jedno pytanie. – Pan ją zna?
 – Poznałem kiedyś. Parę razy rozmawialiśmy.
 –  Walczyła w  Powstaniu?

–  Tak, była sanitariuszką. A po wielu latach opisała swą 
walkę i przeżycia. Pisała o zwykłych ludziach, których ży-
cie postawiło na barykadzie. O fryzjerach, sprzątaczkach, 
kochankach, krawcowych, chłopakach z poprawczaka, ap-
tekarzu… ludziach do których wojna przyszła, jak do nas 
dzisiaj przychodzi noc, dzień, starość, śmierć…

 – To tak jakby i o mnie…  
 –  Też o pani – upewniłem moją rozmówczynię.
 –  Zadzwoni pan jeszcze kiedyś? – zapytała.
Zadzwoniłem. Pani Ksenia nie mieszkała już na Dol-

nej Panny Marii.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Profesor Feliks Czyżewski 
Honorowym Obywatelem 
Miasta Włodawy

Joanna 
Szubstarska 

7 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta od-
była się uroczysta sesja rady miejskiej. W trakcie jej ob-
rad nadany został tytuł Honorowego Obywatela Włoda-
wy prof. zw. dr. hab. Feliksowi Czyżewskiemu.

Profesor UMCS w Lublinie z ziemią włodawską zwią-
zany jest od początku lat 70. XX wieku. Jego dorobek na-
ukowy koncentruje się na problematyce językowo-kultu-
rowej pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Jest 
m.in. autorem publikacji Atlas gwar polskich i ukraińskich 
okolic Włodawy. Prof. Feliks Czyżewski to także działacz 
społeczny, współpracujący z samorządami, organizacja-
mi pozarządowymi, instytucjami kultury i placówkami 
oświatowymi powiatu włodawskiego.

O nadanie tytułu Honorowego Obywatela Włodawy 
wnioskowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. 
Na uroczystość wręczenia tytułu licznie przybyli przedsta-
wiciele świata nauki, m.in. z Białorusi i Ukrainy, z UMCS 
i KUL w Lublinie, a także uniwersytetów z Łodzi, Toru-
nia, Warszawy i Poznania. Obecny był burmistrz miasta 
Włodawa Wiesław Muszyński, wicestarosta Tomasz Ko-
rzeniewski, wójt gminy Wola Uhruska Jan Łukasik, wójt 
gm. Wisznice Piotr Dragan i wójt gm. Łomazy Jerzy Czy-
żewski. Przybyli duchowni Kościoła katolickiego i pra-
wosławnego, m.in. ks. prałat Roman Wiszniewski – pro-
boszcz parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Radzyniu 
Podlaskim, honorowy obywatel Włodawy, ks. kan. Da-
riusz Parafiniuk – dziekan dekanatu włodawskiego i ks. 
Jerzy Ignatiuk – proboszcz parafii prawosławnej im. Na-
rodzenia NMP we Włodawie.

Witając przybyłych na uroczystość, przewodnicząca 
rady miasta Joanna Szczepańska mówiła o związkach prof. 
Czyżewskiego z Włodawą i jego pracy badawczej. Promo-
wanie miasta w Polsce i poza granicami akcentował z kolei 
burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Dodał, że profe-
sor jest kontynuatorem działań śp. prof. Władysława Ku-
raszkiewicza – urodzonego we Włodawie językoznawcy 
i slawisty.

Laudację wygłosiła prof. Alicja Pihan-Kijasowa – ję-
zykoznawca z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Mówiła o swoich wielostronnych i intensywnych kontak-
tach z prof. F. Czyżewskim, który w tym roku obchodził 

swoje 70. urodziny. Podkreśliła duże znaczenie pracy na-
ukowej i badawczej jubilata, szczególnie na pograniczu 
polsko-wschodniosłowiańskim. W swoim wystąpieniu 
profesor z UAM przytoczyła słowa byłego starosty wło-
dawskiego – Wiesława Holaczuka, który nazwał prof. Czy-
żewskiego „ambasadorem ziemi włodawskiej”. 

– Związki uczonego z tą ziemią to przede wszystkim 
praca naukowa nad opisem mowy lokalnej ludności – mó-
wiła prof. A. Pihan-Kijasowa. – W wyniku wieloletnich 
prac terenowych, prowadzonych już w latach 70. XX w., 
dotarł do mieszkańców 40 miejscowości. Pozyskał ogrom-
ny materiał, liczący w sumie ok. 50 tys. zapisów form 
gwarowych, od ponad stu informatorów. Zapisał także 
wiele tekstów ciągłych, pozwalających zarejestrować ak-
tualną dla połowy XX w. kulturę ludową ziemi włodaw-
skiej. W trakcie badań, jak zauważyła językoznawca, po-
znawał złożone procesy wyznaniowe, etniczne i językowe 
mieszkańców.

W swoim wystąpieniu prof. F. Czyżewski określił dy-
plom honorowego obywatela jako potwierdzenie swo-
jej dotychczasowej działalności, „otwartej na współpracę 
z różnymi wspólnotami pogranicza”. Stwierdził, że spo-
śród wielu określeń pogranicza, najbliższa jest mu defini-
cja, która ustala je jako wspólnotę ludzi. →

Przewodnicząca Rady Miasta Joanna Szczepańska, profesor Feliks 
Czyżewski, burmistrz  Wiesław Muszyński
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Opowiedział także o miejscu, wokół którego koncentro-
wało się jego zainteresowanie badawcze, czyli o Włodawie. 

– Dawne miasto to wielki niespokojny kocioł religij-
ny, gdzie byli łacinnicy, prawosławni, protestanci i Żydzi 

– mówił profesor. – Historyczna Włodawa to tygiel kul-
tur, gdzie od początku żyli Polacy, Rusini i Żydzi. Ta róż-
norodna etnicznie społeczność uczyła się godzenia inte-
resów różnych nacji, rozumnej tolerancji dla wielu kultur 
i obyczajów. Włodawa tworzyła i tworzy wspólnotę ludzi 
kręgu bizantyjskiego Wschodu i rzymskiego Zachodu. Lu-
dzie pogranicza to ludzie wyjątkowi, bowiem ukształtowa-
ni w różnorodności nacji, języków i konfesji.

Profesor wyznał, że uroczystość przyjęcia tytułu Ho-
norowego Obywatela Włodawy traktuje jako otwarcie na 
współpracę środowisk akademickich i samorządowych. 
Jako dowód „zmaterializowania współpracy miasta Wło-
dawy ze środowiskami akademickimi Lublina i Poznania” 
podał rondo przy wjeździe do miasta, które zostało na-
zwane imieniem prof. W. Kuraszkiewicza. Dzisiejsza uro-
czystość, jak zaznaczył, otwiera nowy rozdział współpracy, 
włączając kolejne wspólnoty w jej realizację. Na zakoń-
czenie swojego wystąpienia życzył, aby włodawska spo-
łeczność była przykładem wzorowej współpracy wspól-
not wyznaniowych, językowych i kulturowych pogranicza 
polsko-wschodniosłowiańskiego.

W trakcie uroczystości honorowemu obywatelowi Wło-
dawy życzenia i gratulacje przesłali m.in. Robert Gmitru-
czuk – wicewojewoda lubelski, abp Abel, prof. Stanisław 
Michałowski – rektor UMCS, Stanisław Adamiak – kon-
sul honorowy Ukrainy w Chełmie, Wasyl Pawluk – konsul 
generalny Ukrainy w Lublinie, Krzysztof Żuk – prezydent 
Lublina i prof. Józef Fert z KUL-u, honorowy obywatel 
Włodawy.

Podczas uroczystości, w imieniu marszałka wojewódz-
twa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego głos zabrał Miro-
sław Tarkowski – dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu Województwa Lubelskiego. Podkreślił, że jubile-
usz 70-lecia urodzin prof. Czyżewskiego, uroczystość na-
dania tytułu oraz jubileusz 450. rocznicy unii lubelskiej, to 
wydarzenia wpisujące się w zakres tematyki podejmowanej 
przez profesora. Poinformował o planach utworzenia od-
działu Muzeum Lubelskiego, który roboczo przybrał na-
zwę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

– Mam nadzieję, że potencjał pana umysłu i pracy bę-
dzie mógł być wykorzystany w procesie tworzenia mery-
torycznego kształtu muzeum – mówił dyrektor Mirosław 
Tarkowski. W imieniu marszałka wręczył dyplomy uzna-
nia profesorom z UMCS: Halinie Pelc i Stefanowi War-
chołowi oraz Elżbiecie Sokołowskiej z Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Oświaty w Wisznicach.

Odznaczenia, przyznane przez Stowarzyszenie Współ-
pracy Polska-Wschód, trafiły do Jana Łukasika – wójta gm. 
Wola Uhruska i Zenona Jakubowskiego – prezesa TPZW. 
Ks. prof. Edward Walewander z KUL, przewodniczący 
Oddziału Lubelskiego, przekazał także obraz Matki Bożej 
Kazańskiej jubilatowi, życząc prof. Czyżewskiemu opieki 
Maryi. – Wszędzie, gdzie jest Matka, jest dobrze – mówił 
ks. prof. Edward Walewander. Z kolei Zygmunt Jakubow-
ski z TPZW wręczył medale – za działania na rzecz mniej-
szości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

– profesorom: Hryhorijowi Arkuszynowi z Łucka i Pawło-
wi Hryczence z Kijowa.

Kolejnym elementem uroczystości było sympo-
zjum polsko-ukraińskie dedykowane prof. Feliksowi 
Czyżewskiemu.

Joanna Szubstarska

Reprezentacyjna sala Urzędu Miasta Włodawy w dniu 7 czerwca 2019 r.



n u m e r  4  ( 9 5 )  l i p i e c – s i e r p i e ń  2 0 1 9  •  2 9

Kilka słów
Honorowego Obywatela 
Włodawy

Feliks  
Czyżewski  

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado Miasta Włodawy, 
Panie Burmistrzu, Czcigodni Księża, Panie i Panowie Ple-
ni Titulo, Szanowni Państwo uczestniczący w uroczystym 
posiedzeniu Rady Miasta Włodawy 

Wyróżnienie godnością Honorowego Obywatela miasta 
Włodawy traktuję jako wyróżnienie zarówno mnie jako 
osoby i jako przedstawiciela wspólnoty akademickiej, któ-
rą reprezentuję od ponad 40 lat. Przyznaną mi godność 
traktuję też jako wyróżnienie wspólnoty pedagogicznej, 
której jestem członkiem od początku pracy zawodowej 
(zrazu jako nauczyciel szkoły średniej, a później nauczy-
ciel akademicki). 

Dyplom Honorowego Obywatela Włodawy traktuję 
jako wyróżnienie nadbużańskiej wspólnoty samorządo-
wej, z którą od początku swojej pracy zawodowej współ-
pracowałem, współpracuję i deklaruję gotowość dalszej 
współpracy. 

Wysoko sobie cenię przyznany – na wniosek Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej – przez Radę Miasta 
dyplom Honorowego Obywatela Włodawy; miasta bę-
dącego symbolem pogranicza etnicznego, kulturowego, 
konfesyjnego. Miasta leżącego na styku Polski, Białoru-
si i Ukrainy, a zarazem będącego wschodnią rubieżą Unii 
Europejskiej. 

Przyznany dyplom traktuję jako potwierdzenie mo-
jej dotychczasowej działalności otwartej na współpracę 
z różnymi wspólnotami pogranicza. Z wielorakich defi-
nicji naukowych pogranicza i tych określających je we-
dług kryteriów geograficznych (wyróżniających centrum 
i peryferia), najbliższa jest mi jednak definicja, która usta-
la pogranicze jako wspólnotę ludzi. Taką też – w moim 
przekonaniu – jest wspólnota włodawska: i ta historycz-
na, i ta współczesna. 

 Dawna Włodawa – to wielki, niespokojny kocioł re-
ligijny: byli tu i łacinnicy, i prawosławni, i protestanci 
(kalwini) i Żydzi. Historyczna Włodawa to tygiel etno-
sów i kultur: byli tu od początku Rusini i Polacy, i Ży-
dzi. Magdeburskie prawo miejskie (tzw. większe prawo 
miejskie jak zauważał profesor Ryszard Szczygieł) łączy-
ło czy też spinało tę różnojęzyczną i różnowyznaniową 
społeczność; podobnie jak nadrzędne prawo państwa 

(I Rzeczypospolitej). Ta różnoetniczna wspólnota Włoda-
wy – uczyła się godzenia interesów różnych nacji, ale tak-
że rozumnej tolerancji dla wielu kultur i obyczaju. Włoda-
wa pogranicza tworzyła i tworzy wspólnotę ludzi – kręgu 
kultury bizantyjskiego Wschodu i rzymskiego Zachodu. 

Ludzie pogranicza to ludzie wyjątkowi, bowiem 
ukształtowani w różnorodności nacji, języków i konfe-
sji. Są więc jako stop w metalurgii. Przywołajmy pięk-
ne zdanie Zychniewicza o ludziach pogranicza: „W me-
talurgii pierwiastki zawsze zyskują dzięki wymieszaniu 

– przecież brąz [jako stop] jest szlachetniejszy niż osob-
no miedź i cyna, którą wrzuca się do tygla”. Podobnie jest 
we wspólnotach wielotnicznych i wielowyznaniowych, 
a tradycję takiej wspólnoty dziedziczy właśnie wspólno-
ta włodawska. 

Dzisiejszą uroczystość, włączającą mnie przez uchwa-
łę Rady Miasta w poczet honorowych obywateli Włodawy, 
traktuję jako szerokie otwarcie na współpracę, zarówno 
środowiskową, jak i międzynarodową; współpracę środo-
wisk akademickich i samorządowych. 

Transformacja polityczna i gospodarcza po 1989 r. dała 
społecznościom pogranicza szansę (ale i też uświadamia 
zagrożenia). W planie badawczym dostrzeżono wartość 
prac międzynarodowych zespołów naukowych; dziś „gra-
nica państwowa – nie wyznacza granic etnicznych i kultu-
rowych” – co nie było takie oczywiste przed transforma-
cją polityczną. Środowiska akademickie Lublina i Łucka 
(a pośrednio także społeczność włodawska) włączyły się 
na przełomie XX i XXI w. w nurt badań etnolingwistycz-
nych i kulturoznawczych, dokumentując życie codzien-
ne mieszkańców wsi nadbużańskich. A historia mówiona 
utrwalona w chrestomatiach dialektologów Łucka i Lubli-
na pokazuje złożone dzieje współistniejących tutaj wspól-
not wyznaniowych i narodowych. 

Dzisiejsza Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta to – 
w moim przekonaniu – dowód otwarcia na szeroką współ-
pracę wspólnot pogranicza. Taka współpraca w pełni się 
zrealizuje, jeśli liderzy i członkowie tych wspólnot zechcą 
i potrafią w swoich planach i działaniach wyjść poza gra-
nicę swojego środowiska.

→
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W latach 2003–2013 dane mi było, jako dyrektorowi In-
stytutu, spotykać takich ludzi, jednym z nich był śp. Bog-
dan Wagner, wicekurator Oświaty w Lublinie. Mówił on do 
samorządowców, polityków, oświatowców i dyrektorów: 

„Czas nadszedł, aby uporządkować różnorodne inicjaty-
wy, nakreślić mapę drogową współpracy transgranicznej: 
samorząd – uczelnie – szkoły – podmioty gospodarcze, 
partnerzy z zachodniej i wschodniej Europy. Wcześniej 
warto dokonać rewizji i dokonań we wszystkich obsza-
rach współpracy, ale rzeczywistych, a nie [tylko] zapisa-
nych w publikacjach i statystykach”. Dodam od siebie jako 
reprezentanta środowiska akademickiego: „minął czas sa-
motnych indywidualistów z zacisznych gabinetów. Nowa 
epoka wymusza realizację konkretnych wyzwań, właśnie 
tutaj, na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim”.

 O istniejącej już tutaj współpracy zaświadcza m.in. 
urbonimia Włodawy: rondo im. prof. Władysława Ku-
raszkiewicza, syna tej ziemi. Ten pamiątkowy punkt w to-
pografii miasta – to symbol pamięci mieszkańców Wło-
dawy o Profesorze, wybitnym slawiście. Rondo im. Prof. 
Kuraszkiewicza to także dowód zmaterializowania współ-
pracy Włodawy – miasta ze środowiskami akademickimi 
Lublina i Poznania, co potwierdziła uchwała Rady Miasta 
Włodawy z roku 2013. 

Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Rady Miasta i roz-
poczynająca się po południu konferencja potwierdza 
współpracę środowisk akademickich i samorządowych, 
a zarazem otwiera jej nowy rozdział, włączając kolejne 
wspólnoty w ich realizację. Życzę, aby włodawska spo-
łeczność była przykładem wzorowej współpracy wspól-
not konfesyjnych, językowych i kulturowych pogranicza 
polsko-ukraińskiego i białoruskiego. 

Kończąc, raz jeszcze dziękuję Władzom Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Włodawskiej i Radzie Miasta Włodawy 
za przyznanie mi zaszczytnego wyróżnienia. Składam po-
dziękowanie wszystkim obecnym – Rodzinie, Władzom 
samorządowym Miasta i Powiatu, władzom Uczelni, Ko-
legom i Przyjaciołom. Dziękuję przedstawicielom środo-
wisk z Polski (Poznania, Łodzi, Warszawy, Białegosto-
ku, Lublina, Chełma); dziękuję ludziom nauki z Ukrainy 
(Lwowa, Kijowa, Krzywego Rogu, z Łucka) i z Białoru-
si (z Brześcia).

Dziękuję przedstawicielom mediów lubelskich i regio-
nalnych za bieżące relacje. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. i wszyst-
kim tym, którzy towarzyszyli mi w mojej nauce i pracy. 

Feliks Czyżewski 
FotograFie Joanna Szubstarska

Gratulacje od Małgorzaty Zińczuk, 
dyrektor Biblioteki we Włodawie

Gratulacje Honorowemu Obywatelowi Włodawy składa 
ks. prof. Edward Walewander

Gratulacje od naukowców i przyjaciół z UMCS 

(od lewej) wicestarosta  Tomasz Korzeniewski, burmistrz Wiesław 
Muszyński, Danuta Czyżewska, Feliks Czyżewski
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Jubileusz Profesora 
Feliksa Czyżewskiego

Alicja  
Pihan-Kijasowa

Szanowna Pani Przewodnicząca
Szanowny Panie Burmistrzu,
Wysoka Rado Miejska,
Panie, Panowie,
Wielce Dostojny, Szanowny Jubilacie

Dwa miesiące temu, w kwietniu 2019 roku, Profesor Fe-
liks Czyżewski skończył 70. rok swego życia. Jest to do-
stojny jubileusz, ale jubileusz tym dostojniejszy, że właśnie 
w tym jubileuszowym dla Profesora roku Rada Miasta 
Włodawy podjęła uchwałę o włączeniu Profesora w po-
czet swoich Honorowych Obywateli. Nie jest to zaszczyt, 
którym Rada obdziela zbyt często. W swojej historii po 
1990 roku wyróżnienie to spotkało zaledwie siedem osób 
cieszących się powszechnym autorytetem, które bezinte-
resownie włożyły istotny wkład w rozwój miasta, przyczy-
niły się do jego rozsławienia poza granicami ziemi wło-
dawskiej i Lubelszczyzny. Dzisiaj to tego grona dołączył 
Jubilat – Pan Profesor Feliks Czyżewski, znakomity uczo-
ny ceniony w Polsce i poza granicami naszego kraju, or-
ganizator życia naukowego i społecznego.

Tradycją jest, że na tak wzniosłej uroczystości przybli-
ża się uczestnikom sylwetkę osoby wyróżnionej, najważ-
niejsze jej dokonania na wszystkich płaszczyznach aktyw-
ności, ale zwłaszcza te najistotniejsze dla regionu – dla 
Włodawy i ziemi włodawskiej. Dla mnie zaszczytem jest, 
że to właśnie ja mam możliwość wygłoszenia tej mowy. 
Przyjechałam z odległego Poznania, nie mam codzien-
nych kontaktów z Profesorem, jednak moje zawodowe 
związki z Jubilatem są na tyle wielostronne i intensyw-
ne, że nie miałam wątpliwości, by przyjąć propozycję wy-
głoszenia laudacji zgłoszoną przez Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Włodawskiej. Łączy mnie bowiem z Jubilatem 
wspólna dyscyplina naukowa – językoznawstwo diachro-
niczne i wspólny obszar badawczy – pogranicze polsko-

-wschodniosłowiańskie. Mieliśmy też wspólnego dla nas 
obojga mistrza – Profesora Władysława Kuraszkiewicza, 
wybitnego slawistę, włodawianina, którego miasto uho-
norowało w 2009 roku, nadając jego imię rondu u zbie-
gu ulic Chełmskiej i Korolowskiej, członka Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, którego pamięć Profesor 

Czyżewski pielęgnuje od lat choćby przez inicjowanie wy-
darzeń naukowych i kulturalnych z rocznicowych okazji; 
ponadto łączy mnie z Jubilatem współpraca akademicka 
Lublina i Poznania, uczestnictwo w tych samych wydarze-
niach naukowych i społecznych; wreszcie łączy nas szcze-
gólne umiłowanie ziemi włodawskiej i szerzej – terenów 
nadbużańskich. Profesor Czyżewski z tym obszarem jest 
związany miejscem urodzenia, wykształcenia i pracy, ja 
przyjeżdżam tu corocznie przede wszystkim na organi-
zowane przez Profesora lub z Jego inicjatywy wydarzenia 
naukowe, ale też przyjeżdżam z fascynacji tą krainą – jej 
przyrodą, a przede wszystkim ludźmi życzliwymi, otwar-
tymi, przyjaznymi. Ale też moje dzisiejsze wystąpienie ma 
jeszcze jedno uzasadnienie. Takie mianowicie, że spojrze-
nie z dystansu, z perspektywy odległego Poznania pozwa-
la ukazać Jubilata w innym, tu na miejscu może nie za-
wsze zauważalnym kontekście – jako człowieka, którego 
dokonania naukowe, organizacyjne, społeczne, a zwłasz-
cza Jego praca na rzecz rozsławienia ziemi włodawskiej 
mają wymiar ponadlokalny, są dostrzegane i odnotowy-
wane w środowiskach akademickich jako ważne wydarze-
nia i dla nauki, i dla społeczności lokalnych, dla których 
poświęca swój czas i twórczy wysiłek. Tę działalność Ju-
bilata dostrzegamy i wysoko cenimy w Poznaniu, Łodzi, 
Warszawie, Krakowie, Toruniu i w innych środowiskach 
uniwersyteckich. Dlatego z wielkim uznaniem i rado-
ścią przyjmujemy wniosek Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Włodawskiej i podążającą za nim decyzję Rady Miasta 
Włodawy o przyznaniu Profesorowi Feliksowi Czyżew-
skiemu tytułu Honorowego Obywatela Włodawy. Szacu-
nek budzi, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej 
i władze miasta doceniły wieloletnie i wielopłaszczyzno-
we związki Jubilata z Włodawą i ziemią włodawską. Je-
stem przekonana, że nie tylko włodarze miasta i powiatu, 
ale i społeczność lokalna dostrzega i ceni wysiłki Jubila-
ta na rzecz ich małej ojczyzny, a przyznanie godności Ho-
norowego Obywatela Włodawy jest formą podziękowa-
nia i zachęty do dalszej dobrej współpracy, bowiem jak 
inaczej można zrozumieć słowa starosty włodawskie-
go, pana Wiesława Holaczuka, który napisał w dedyka-
cji: „składam wielkie podziękowania za dotychczasową →
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współpracę i mam wielką nadzieję na dalszą współpracę. 
Dla mnie to wielki zaszczyt i honor wspierać Pana Profe-
sora w wielu wyjątkowych zamierzeniach propagujących 
unikalne w skali światowej pogranicze wielu kultur […] 
Jest Pan znakomitym Ambasadorem Ziemi Włodawskiej”.

Pod tymi słowami Pana Starosty zapewne wszyscy tu 
zgromadzeni podpisujemy się oburącz.

Profesor Czyżewski jest od lat pracownikiem naukowo-
-dydaktycznym, obecnie jako profesor zwyczajny, w Insty-
tucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pełnił odpowiedzialne 
funkcje naukowe i organizacyjne – w 1998 roku został 
kierownikiem Zakładu Filologii Ukraińskiej, a w latach 
2003–2013 był dyrektorem Instytutu Filologii Słowiań-
skiej. Ale pierwszą pracę zawodową, po skończonych stu-
diach slawistycznych, podjął na ziemi włodawskiej, w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Wisznicach. Pracował tam 
w latach 1972–1975. Choć praca w Wisznicach to tylko 
kilka lat, dobrze się zapisał w pamięci wisznickiej społecz-
ności i absolwentów szkoły. Świadectwem tego jest zorga-
nizowany właśnie w wisznickiej szkole jubileusz 45-lecia 
pracy dydaktycznej i naukowej Profesora. Związki Jubila-
ta z oświatą i dydaktyką ziemi włodawskiej to także sta-
ła od lat 70. współpraca z nauczycielami Liceum Ogólno-
kształcącego we Włodawie, głównie z polonistami, a także 
uczestnictwo w międzyszkolnych zespołach humanistycz-
nych, zasiadanie w jury konkursów, w których uczestni-
czą uczniowie szkół ziemi włodawskiej. Wychowankowie 
Profesora z wisznickiego liceum do dziś pracują na tere-
nie powiatu włodawskiego.

Dla mnie jako dla przedstawicielki środowiska akade-
mickiego wielkie znaczenie mają naukowe osiągnięcia 
Profesora Czyżewskiego, a Jego wkład w poznanie języ-
ka i kultury powiatu włodawskiego jest powszechnie zna-
ny i bardzo wysoko oceniany. Bo związki Profesora jako 
Uczonego z ziemią włodawską to przede wszystkim praca 
naukowa nad opisem mowy lokalnej ludności. W wyniku 
wieloletnich badań terenowych prowadzonych już w la-
tach 70. XX wieku dotarł do mieszkańców 40 miejscowo-
ści, pozyskał ogromny materiał, liczący w sumie około 50 
tys. zapisów form gwarowych od ponad 100 informatorów. 
Ponadto zapisał wiele ciągłych tekstów, pozwalających za-
rejestrować aktualną dla połowy XX wieku kulturę ludową 
ziemi włodawskiej. Prowadzone badania terenowe, spo-
tkania z informatorami były świetnym wprowadzeniem 
w złożoność problematyki dialektologicznej, języka i kul-
tury regionu włodawskiego. Tutaj, na ziemi włodawskiej, 
w tym „mateczniku języków” – jak to określał Profesor 
Stefan Warchoł, lubelski slawista – dzisiejszy Jubilat od-
najdywał odpowiedzi na pytania dotyczące genezy pro-
cesów językowych ukraińszczyzny i polszczyzny. W trak-
cie tych badań poznawał też złożone problemy konfesyjne, 

etniczne i językowe ludu włodawskiego. Warto w tym 
kontekście wspomnieć, że ten kierunek prac Feliksa Czy-
żewskiego pozostaje w związku z wcześniejszymi bada-
niami pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego pro-
wadzonymi przez Profesora Władysława Kuraszkiewicza. 
Wysoko cenionym efektem tych prac dzisiejszego Jubila-
ta była już Jego rozprawa doktorska zatytułowana Gwa-
ry ludowe powiatu włodawskiego, obroniona w 1982 roku, 
natomiast drukiem wydana w Lublinie w 1986 roku jako 
Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy. Książ-
ka doczekała się wielu bardzo pozytywnych recenzji za-
granicznych i polskich, otrzymała też nagrodę Ministra 
Szkolnictwa Wyższego, a nasz mistrz, Profesor Władysław 
Kuraszkiewicz, tak pisał o Atlasie: „Atlas jako dzieło jed-
nego autora imponuje solidnością wykonania kilkuletniej 
pracy w terenie, [...] rozmaitością treści zanotowanych ele-
mentów kultury ludowej”. Z kolei Profesor Janusz Rieger, 
pracownik Instytutu Słowianoznawstwa PAN, stwierdzał: 

„Autor wnosi cenny wkład do metodologii badań w zakre-
sie dialektologii słowiańskiej, zestawiając dwa systemy ję-
zykowe wielu wsi na znacznym obszarze, posługując się 
kartografią lingwistyczną”.

Ale Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy to 
niejedyny efekt prac badawczych dzisiejszego Jubilata nad 
kwestiami języka i kultury ziemi włodawskiej, południo-
wo-wschodniego Podlasia, generalnie – pogranicza pol-
sko-wschodniosłowiańskiego. Niejedyny efekt, bowiem 
Profesor Czyżewski jest autorem około 200 pozycji nauko-
wych, w tym kilku książek autorskich bądź współautor-
skich, z których większość dotyczy właśnie tych obszarów. 
Do tego dochodzą liczne monografie i księgi zbiorowe re-
dagowane przez Profesora. Dorobek to ogromny, imponu-
jący, o niezaprzeczalnym znaczeniu dla polskiej i świato-
wej slawistyki. Dla przykładu tylko wymienię kilka prac 
najbliższych ziemi, na której się znajdujemy. A są to: Fo-
netyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-

-wschodniego Podlasia (Lublin 1994) czy Polskie i ukraiń-
skie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny (Lublin 
1998; współautor Stefan Warchoł). Praca ta zasługuje na 
szczególną uwagę, bowiem jest to najpełniejsze i najbo-
gatsze materiałowo i interpretacyjnie przedstawienie 
gwar polskich i ukraińskich funkcjonujących na pogra-
niczu polsko-wschodniosłowiańskim. Jest to też jedyne 
tego typu opracowanie na gruncie dialektologii słowiań-
skiej, nie tylko polskiej. Bardzo ważną dla wiedzy o re-
gionie jest też książka Antroponimia pogranicza polsko-

-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, 
Część 1: Słownik nazwisk (Lublin 2013). Jest to książka 
o dużej wadze naukowej, bowiem zawiera wiele niezna-
nych wcześniej faktów onomastycznych, a ponadto jest in-
nowacyjna metodologicznie i precyzyjna warsztatowo. In-
skrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego były 
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przedmiotem badań w ramach kierowanego przez Profe-
sora projektu badawczego o charakterze interdyscyplinar-
nym. Poza językoznawcami projekt gromadził historyków, 
kulturoznawców, etnografów i teologów. Zresztą to nieje-
dyny transgraniczny projekt, którym kierował bądź w któ-
rym uczestniczył dzisiejszy Jubilat. Przypomnieć trzeba 
choćby polsko-ukraiński projekt Cmentarze po obu stro-
nach Bugu (realizowany w latach 2013–2015). Mówiąc 
o ważnych dla regionu projektach warto, też przywołać 
nienależącą do nurtu lingwistycznego, który reprezentu-
je Jubilat, napisaną we współautorstwie ze Zbigniewem 
Fronczkiem i Arturem Sitką książkę Kraszewscy na Pod-
lasiu (Wisznice 2013), będącą efektem kierowanego przez 
Profesora Czyżewskiego projektu naukowego poświęco-
nego Kajetanowi Kraszewskiemu, realizowanego przez Bi-
bliotekę Publiczną w Wisznicach. Projekt ten wpisywał się 
w obchody Roku Kajetana Kraszewskiego i miał na celu 
promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwój 
tożsamości społeczności gminy wiejskiej Wisznice. Ale by 
ten obraz osiągnięć naukowych Profesora nieco urozma-
icić, trzeba też powiedzieć, że Profesor nie tylko osobiście 
zajmował się problemami językowymi i kulturowymi tych 
ziem. Potrafił także zachęcić swoich uczniów do zaintere-
sowania ziemią włodawską, by przypomnieć choćby dok-
tora habilitowanego Marka Olejnika i jego pracę Mikroto-
ponimia powiatu włodawskiego (Lublin 2014). 

To tylko mały wyimek osiągnięć naukowych Profeso-
ra, które wiążą się z terenami nadbużańskimi, ale wyimek 
pokazujący ogromne zaangażowanie dzisiejszego Jubilata 
w poznanie języka i kultury ziemi włodawskiej i szerzej – 
pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego oraz utrwale-
nie i upowszechnienie tej wiedzy daleko poza Lubelszczy-
zną. Ten aspekt działalności Profesora jest powszechnie 
znany i ceniony, także poza regionem i poza krajem. 

W ocenie środowisk akademickich Polski także inny 
aspekt działalności Profesora jest wartością niepodważal-
ną – to opracowanie koncepcji i organizowanie wpierw 
przez Profesora, następnie z Jego inicjatywy przez młod-
szych Kolegów transgranicznych konferencji naukowych, 
które są organizowane wspólnie przez Instytut Filologii 
Słowiańskiej uniwersytetu lubelskiego i lokalne władze sa-
morządowe – Urząd Miejski we Włodawie i Urząd Gmi-
ny Wola Uhruska. W wielu tych sympozjach odbywają-
cych się we Włodawie bądź w pobliskiej Woli Uhruskiej 
uczestniczyłam i mogę powiedzieć, że są one absolutnie 
unikalne w skali całego kraju, przynajmniej jeśli chodzi 
o dyscyplinę, którą oboje z Profesorem reprezentujemy. 
Nie ma drugiego takiego w Polsce wydarzenia, które sku-
piałoby językoznawców z różnych uczelni polskich, bia-
łoruskich i ukraińskich oraz lokalnych samorządowców, 
którzy w czasie wspólnych obrad przedstawiają i podda-
ją pod dyskusję kwestie istotne dla miejscowych władz 

samorządowych i dla miejscowej społeczności, rysują 
perspektywy rozwoju tych ziem i słuchają naszych aka-
demickich ocen i sugestii. W to wspólne dzieło włącza-
ją się także przedstawiciele dwóch największych na ziemi 
włodawskiej Kościołów – katolickiego i prawosławne-
go. Towarzyszą nam w tym wydarzeniach, włączają się 
do dyskusji, zwracają uwagę na problemy miejscowej 
społeczności. To wielkie dzieło Profesora Czyżewskiego. 
W tym miejscu myślą powracam do cytowanych wcze-
śniej słów pana starosty włodawskiego, który podkreślał, 
że Profesor Czyżewski jest znakomitym „Ambasadorem 
Ziemi Włodawskiej”.

Słowa Pana Starosty są odzwierciedlone w przyznawa-
nych Profesorowi wyróżnieniach, nagrodach, medalach. 
Jego wybitne osiągnięcia tak na niwie naukowej, jak i spo-
łecznej od lat są dostrzegane. Jest beneficjentem tak wie-
lu nagród i odznaczeń, że trudno je wszystkie wymienić. 
Wspomnę więc tylko o nielicznych, subiektywnie przeze 
mnie wybranych. 

Już w 1987 roku za swoją pierwszą monografię – Atlas 
gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy został wyróż-
niony, o czym już wspominałam, nagrodą indywidualną 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym samym 
roku otrzymał prestiżowe Stypendium Ministra Oświaty 
Bułgarii, które umożliwiło Mu trzymiesięczny pobyt na 
Uniwersytecie Sofijskim, ale też było początkiem aktyw-
ności Profesora w zakresie promowania języka bułgarskie-
go i kultury Bułgarii tak na poziomie swojej macierzystej 
uczelni, jak i na poziomie szkół średnich Lubelszczyzny. 
Działania te były wysoko oceniane przez Ministerstwo 
Oświaty, Młodzieży i Nauki Bułgarii, czego dowodem jest 
przyznanie Profesorowi honorowego wyróżnienia. Także 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy doceniło Ju-
bilata za wkład w polsko-ukraińską współpracę w dziedzi-
nie oświaty, przyznając Mu honorowe wyróżnienie. Nato-
miast władze Rzeczpospolitej Polskiej, dostrzegając wielki 
wkład Profesora w rozwój polskiej nauki, dydaktyki, a tak-
że Jego ponadprzeciętną aktywność społeczną, przyznały 
Mu w 2013 roku Złoty Krzyż Zasługi i w 2015 roku Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej. W tym samym roku Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 
Profesorowi, bardzo przez Niego cenioną, odznakę hono-
rową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Profesor szczególnie sobie ceni wyróżnienia i nagro-
dy za działalność w zakresie dokumentacji i populary-
zacji kultury regionu lubelskiego. W 2004 roku jako re-
daktor i autor tekstów zamieszczonych w monografii pt. 
Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kul-
tura otrzymał wyróżnienie honorowe w konkursie „Lu-
dowe Oskary”, przyznane przez Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych. Działania na rzecz Woli Uhruskiej spotkały 
się z uznaniem władz gminy, które w 2004 odznaczyły →
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Profesora Medalem „800-lecie Uhruska”, a w 2007 roku 
za wkład w prace dokumentujące kulturę duchową i ma-
terialną gminy Wola Uhruska dzisiejszy Jubilat został wy-
różniony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Wola 
Uhruska. Zaangażowanie Profesora w działalność popula-
ryzatorską w powiecie włodawskim, a także Jego prace na-
ukowe z zakresu dialektologii oparte na materiałach tere-
nowych z tego obszaru zyskały uznanie członków i władz 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, które w 2009 
roku wyróżniło Uczonego Medalem „Zasłużony dla To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej”. Natomiast 
aktywność naukowa Jubilata w zakresie badania języka 
inskrypcji nagrobnych, a także szersze działania podej-
mowane w ramach projektów związanych z nekropolia-
mi pogranicza, mające wymiar ekumeniczny, spotkały się 
ze specjalnym uznaniem – w 2009 roku Św. Sobór Bisku-
pów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław-
nego przyznał Profesorowi Order Świętej Równej Aposto-
łom Marii Magdaleny.

Aktywność Jubilata na rzecz regionu lubelskiego została 
doceniona także przez władze Lublina i województwa lu-
belskiego. Prezydent Lublina w 2012 roku w uznaniu za-
sług dla miasta odznaczył Go Medalem Prezydenta Miasta 
Lublina. Natomiast w 2013 roku otrzymał z rąk Prezyden-
ta Lublina nagrodę specjalną wraz z Medalem „Civitatis 
Lublinensis” za zasługi na rzecz upowszechniania kultu-
ry polskiej za granicą, a w 2016 roku został uhonorowa-
ny przez Marszałka Województwa Lubelskiego nagrodą 
z okazji jubileuszu 40-lecia działalności kulturalnej. 

Dzisiaj przyszedł czas na szczególne i ważne w życiory-
sie Profesora Czyżewskiego uhonorowanie, na przyznanie 
mu tytułu Honorowy Obywatel Włodawy. Dlatego w za-
kończeniu tych moich kilku refleksji pragnę raz jeszcze 
podziękować władzom miasta za to, że właśnie wybitnego 
uczonego, językoznawcę, przedstawiciela środowiska, do 
którego i ja należę, który dużą część swego życia poświę-
cił, by utrwalić i rozsławić wyjątkową ziemię włodawską, 
ziemię, na której spotykają się różne etnosy, kultury i ję-
zyki. Dla tego regionu ten Wybitny Humanista zrobił wie-
le. Wielki szacunek za docenienie tego wysiłku i wyróż-
nienie dzisiejszego Jubilata tak zaszczytnym tytułem. Na 
tytuł ten zasłużył sobie z naddatkiem.

Dostojny Jubilacie, Wielce Szanowny Panie Profeso-
rze, proszę przyjąć z tej okazji najszczersze gratulacje, 
a z okazji 70. rocznicy urodzin życzenia dalszych długich 
lat w dobrym zdrowiu, wśród kochającej i oddanej Rodzi-
ny, wśród przyjaznych ludzi, w pełnej aktywności zawo-
dowej i w działaniach społecznych. To ostatnie życzenie 
to też życzenie dla społeczności ziemi włodawskiej, któ-
ra czeka na Twoje zainteresowanie, na aktywność równą 
dotychczasowej. Bądź aktywny, bo: jak długo jesteśmy ak-
tywni, tak długo jesteśmy młodzi.

 Ad multos annos, Szanowny i Drogi Jubilacie!
Poznań – Włodawa, 7 czerwca 2019 roku

Alicja Pihan-Kijasowa
profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nadbużański pejzaż zimowy
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Włodawa warta pióra
Region włodawski w opisach 
językoznawczych i działalności społecznej 
Profesora Feliksa Czyżewskiego

Agnieszka  
Dudek-Szumigaj

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski – językoznawca z Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – w roku 
2019 obchodzi siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Dla 
uczniów, współpracowników i znajomych Profesora ju-
bileusz 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 Franciszka Ferta, dziś znanego 
i uznanego naukowca – filologa literaturoznawcę, edy-
tora, a także poetę, miałem przyjemność poznać stosun-
kowo wcześnie, bo w latach 70. minionego stulecia […]. 
Podlegaliśmy 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 →
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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 
2 Gwary ludowe byłego powiatu włodawskiego, promotor: doc. dr hab. Ste-
fan Warchoł.

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 
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 

3 F. Czyżewski, Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-
-wschodniego Podlasia, „Rozprawy Slawistyczne” 3, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1994.

Muzeum. Zespół synagogalny we Włodawie
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Ludowych. 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 
Ministerstwa 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 
Słowiańskiej UMCS, a koordynatorem badań był prof. 
Feliks Czyżewski. Prowadzone w ramach obozów dzia-
łania obejmowały dokumentację fotograficzną inskryp-
cji nagrobnych wybranych cmentarzy prawosławnych 
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. 

i greckokatolickich pogranicza polsko-ukraińskiego (po 
stronie polskiej: Bereść, Biała Podlaska, Busówno, Chełm, 
Hanna, Holeszów, Kodeniec, Lubień, Mołodiatycze, Sy-
czyn, Tarnów, Wisznice, Wyryki, Zaborce; po stronie 
ukraińskiej: Kamień Kaszyrski, Luboml, Ostrówki, Ro-
żyszcze). Zadaniem uczestników była również transkryp-
cja napisów nagrobnych oraz przygotowanie kartoteki in-
skrypcji pogranicza. Liczne nekropolie, w szczególności 
położone w małych miejscowościach i nieczynne dla po-
chówków, wymagały intensywnych prac porządkowych, 
takich jak usuwanie zarośli i chwastów, wykaszanie trawy, 
ustawianie przewróconych nagrobków, oczyszczanie płyt 
nagrobnych. W porządkowaniu cmentarzy obok studen-
tów 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 zainaugurowany 
6 XII 2007 r. wykładami na temat prof. Władysława Ku-
raszkiewicza – 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 biblio-
teki około 160 osób; ta pokaźna grupa wystawia swej ma-
łej ojczyźnie jak najlepsze świadectwo o tym, że nie tylko 
telewizja 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 Lubli-
na i Poznania (bo z tamtejszym uniwersytetem związał →
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się zawodowo prof. W. Kuraszkiewicz) jedno z rond we 
Włodawie zostało nazwane imieniem pochodzącego z tej 
miejscowości 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

Jan Orłowski   

Profesorowi 
Feliksowi 

Czyżewskiemu
(Na Jubileusz 70-lecia urodzin)

                        Zawsze szczęśliwa jest ta ziemia,
                        której wierni i zacni synowie
                        są trwale rozmiłowani
                        w jej ludziach, cmentarzach i mowie.

                        Zawsze szczęśliwa jest ziemia,
                        mająca czcigodnych synów, 
                        którzy nie szczędzą dla niej
                        ofiarnych i owocnych czynów.

                        Szacunku godzien Feliks Czyżewski
                        małej ojczyźnie dobrze służy, 
                        trud Jubilata na bliskiej mu ziemi
                        niechaj rozkwita jak najdłużej. 

                        Uczony Feliks Czyżewski
                        bogactwem badań podziw budzi,
                        nigdy nie zamknął się w gabinecie, 
                        wybrał otwartość i pracę wśród ludzi. 
                        

2019, 7 czerwca      

Kościół i klasztor Paulinów z XVIII wieku
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Dialektologia jako nauka 
i przedmiot dydaktyki

Halina 
Pelcowa

Dialektologia jest dziedziną, działem językoznaw-
stwa, który bada i opisuje gwary oraz ich zespoły zwane 
dialektami. Gwara – przedmiot badań dialektologii – to 
według Karola Dejny 

„odmiana języka ogólnonarodowego (etnicznego), 
która obok wspólnych z tym językiem cech odzna-
cza się jej tylko właściwym zespołem niektórych in-
nowacji gramatycznych, obowiązujących w społecz-
ności wiejskiej danego, geograficznie ograniczonego 
zespołu wsi” [Dejna 1998, 14-15].
Tym samym gwara wpisuje się w lokalną i regionalną 

przestrzeń kulturową jako system norm, komunikatów 
(tekstów) i znaków językowych (słów), przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. 

Wspomniany wyżej uczony pisał, że język ogólnopolski 
jest dzieckiem polskich gwar, przejął cechy każdej z nich 
tak, jak dziedziczy się cechy po rodzicach. Jest też inne 
określenie: język ogólnopolski jest jak Wisła, a gwary jak 
jej dopływy. Wisła jest rzeką główną, ale zasilaną przez 
dopływy i jeżeli one wyschną, Wisła przestanie istnieć. Ję-
zyk ogólnopolski można też porównać do autostrady, któ-
rą jedziemy w szeroki, pozawiejski świat, ale żeby pójść 
do sąsiada czy pojechać do sąsiedniej wsi autostrada nie 
jest potrzebna, wystarczą lokalne drogi, a nawet ścieżki. 
A tymi dróżkami, ścieżkami są gwary jako element swoj-
skości, czegoś co jest znane i rozumiane. 

XIX-wieczny korespondent czasopisma „Wisła” pisał: 
„Kto by chciał zniszczyć gwary, musiałby zniszczyć słońce, 
chłód nocy, gatunek pożywienia, jakość wód, człowieka 
jako całość” [Doroszewski 1962, 424], a jedna ze studen-
tek kiedyś powiedziała: gdyby mojej babci zabronić mó-
wić gwarą, to w ogóle przestałaby mówić, bo ona zna tyl-
ko gwarę.

Zastanówmy się zatem, jaki wymiar mają przywoła-
ne słowa we współczesnej rzeczywistości językowej, spo-
łecznej, kulturowej i cywilizacyjnej, a także jakie miejsce 
zajmuje gwara i kultura ludowa w globalnej, regionalnej 
i lokalnej przestrzeni XXI wieku? Jaka jest jej rola komu-
nikacyjna i wartość dydaktyczna?

Wiadomo, że tradycyjna językowa rzeczywistość wiej-
ska to rzeczywistość rolnicza z gwarą jako podstawową 

odmianą języka i typowo wiejskimi desygnatami. Ale ta-
kiej wsi już nie ma. Zmieniła się nie tylko zewnętrznie, ale 
też językowo. Współcześnie mówimy o sposobie porozu-
miewania się innych pokoleń Polaków niż np. 50, a na-
wet 20 lat temu, a w sferze pozajęzykowej i sposobie życia 
dokonały się istotne przemiany cywilizacyjne i społeczne, 
które pociągnęły za sobą modyfikację zachowań języko-
wych, w tym gwary, której użytkownikami w połowie XX 
wieku byli prawie wszyscy mieszkańcy wsi. Obecnie jest 
to tylko niewielka grupa osób, a gwara jest jedną z odmian 
językowych realizowanych w środowisku wiejskim. Poza 
tym gwara stała się językiem domowym – nieoficjalnym, 
a polszczyzna ogólna – jedynym sposobem zewnętrznych 
kontaktów oficjalnych [szerzej, por. m.in.: Pelcowa 2013B]. 
Według danych statystycznych gwarą posługuje się obec-
nie około 15% ludności Polski, 70 lat temu było to około 
80%, a w latach osiemdziesiątych XX wieku – około 25%.

To, że gwary zanikają jest sprawą powszechnie znaną. 
Ale wbrew temu, co się często mówi i pisze – gwara jednak 
nie ginie zupełnie, ale przekształca się, a niektóre jej ele-
menty pozostają. Jest obecna w codziennej komunikacji 
części osób najstarszego pokolenia, a także osób z poko-
leń młodszych, chociaż nie zawsze zdających sobie sprawę 
z faktu, że używają form czy słów wywodzących się z gwa-
ry. Przykładem niech będą słowa mieszkańca wsi (w któ-
rej mówi się jeszcze gwarą), będące reakcją na informację 
o nagraniu rozmowy z jego sąsiadami: jak to gwara, oni 
gwarą mówią, przecież u nas już kilkadziesiąt lat nie mówi 
się gwarą? Po chwili używał form i słów gwarowych, ale 
uznawał to za zjawisko normalne, bo: u nas tak zawsze się 
mówiło i tak mówimy dzisiaj.

W tym kontekście należy zapytać, czy we współczesnej 
rzeczywistości wiejskiej jest miejsce na gwarę? W daw-
nym wymiarze z pewnością nie, ale gwarę jako nieza-
przeczalne dziedzictwo regionalne można w sposób prak-
tyczny wykorzystać w kształtowaniu świadomości rangi 
przestrzeni lokalnej w rzeczywistości globalnej oraz odpo-
wiedzialności za zachowanie dziedzictwa „małej ojczyzny”. 
Jednak jest to proces wielopoziomowy, rozłożony w czasie 
i ciągle postępujący oraz w dużej mierze uwarunkowany 
mentalnościowo i świadomościowo, ze zmianą pokoleń →
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i narastającą chęcią uczestniczenia w dialogu pokoleń, 
z przekazywaniem i dziedziczeniem wiedzy, doświadczeń 
i systemu wartości.

W artykule opublikowanym w „Języku Polskim” [Pelco-
wa 2016, 5–14] wskazałam na kilka postaw wobec gwary: 
akceptacji, negacji i wyparcia, nieświadomości, ucieczki 
oraz dziedzictwa rozmytego, zapomnianego i gwary ukry-
tej. Przypomnijmy je skrótowo.

1) Postawa akceptacji wiąże się z uznaniem gwary za dzie-
dzictwo, które należy chronić i szanować, np.: 

Gwara, no je to, jak sie kiedyś mówiło. Stare ludzie mó-
wili gwaro. Ja tera tyż stara, to i pewnie ja gwaro gadam. 
No nieraz to sie zdarza, że jak coś mówie, to wnuczek albo 
wnuczka ni rozumio i tak sie ino patrzo na mnie jak na dzi-
waka jakiego, jak coś ważnego chce powiedzieć to im zna-
czy troche tłumacze i rozumio wtedy. Ale jak mówie, że to 
normalnie chyba, jak każdy tak po naszemu, to rozumio 
to, że to nasze z dziada pradziada (Luchów Dolny, powiat 
biłgorajski)1;

Należy podtrzymywać tradycję, bo to nasze korzenie, ja 
nie wstydzę się swoich korzeni (Bychawka, powiat lubelski); 

Miło tak posłuchać, jak swoimi wsiami zalatuje (Dzwo-
la, powiat janowski).

2) Postawa negacji i wyparcia – mamy tu wskazanie na 
gwarę jako coś wstydliwego, co kompromituje i łączy z za-
cofaniem, np.: 

U nas ciemnoty nigdy nie było, tu postęp na każdym kro-
ku, to niby skąd by sie gwara wziena, a to że my na wsi, no 
to wcale nie znaczy, że od razu sie gwaro mówi (Zgoda, po-
wiat opolski);

Może wstydzić to sie nie trzeba, ale wiadomo że taka 
gwara to nie jest najlepsza. Jak kto chce tak gadać to niech 
se gada, krzywdy tym nikomu nie robi, ale najlepi to mó-
wić tak jak sie powinno mówić, tak jak w telewizorze sie 
gada i ksiądz w kościele, tak jest najładnij, no ale wszyst-
kie ni mogo być takie wygadane, bo so i takie ciemne, za-
cofane, i te to już gwaro mówio (Luchów Dolny, powiat 
biłgorajski);

U nas alegancko sie mówi i ni ma mowy o żadny gwarze 
(Kozubszczyzna, powiat lubelski). 

3) Postawa nieświadomości, zgodnie z którą użytkownicy 
języka nie mają poczucia, że mówią gwarą, np.:

No jak tak bardzo po wiejsku, to wtedy chyba jest gwa-
ra, ale u nas to tak tygo ni ma i ni było. To jak dzie do mia-
sta daleko, jak so takie wioski, dzie ludzie tak dziko żyjo, no 

1 Cytowane wypowiedzi mieszkańców wsi pochodzą z województwa lubelskiego, 
ale problem jest wspólny dla wszystkich gwar polskich. Materiał gwarowy 
przywołany w tekście został zebrany przez autorkę artykułu w latach 2000–
2017 od najstarszych mieszkańców Lubelszczyzny.

tam ni ma kościoła i sklepu, no i tam ta gwara jest (Polich-
na, powiat kraśnicki); 

U nas więcy tak czysto sie mówi, tak po swojemu, my tu 
zawsze ożyny zbierali, no to mówim ożyny (Zbereże, po-
wiat włodawski); 

Mówimy tak jak wszystkie, no bo jak inaczy (Rogatka, 
powiat chełmski). 

4) Postawa ucieczki – mówiący nie wypiera się gwary, ale 
świadomie udaje, że nie wie, o co chodzi i nie chce się 
z tym identyfikować, np.: 

Gwara jak chceta wiedzić, to idźta do sołtysa, du gmi-
ny, bo ja polityko sie nie zajmuje (Łazy, powiat łukowski);

Jaka gwara, nie chce mieć nic z tym do czynienia, nie 
wim, o czym tu mowa (Tworyczów, powiat zamojski);

Ja gwary ni używam, ja mówie czysto po polsku, tak 
jak z dziada pradziada sie u nas gadało, nie wim, co by 
ta gwara miała znaczyć (Brzeźnica Bychawska, powiat 
lubartowski).

5) Postawa dziedzictwa rozmytego, zapomnianego i gwa-
ry ukrytej – znaczna część użytkowników polszczyzny 
wiejskiej nie przyznaje się do gwary, a także nie ma przy 
tym świadomości, że używa form dialektalnych, bo nie 
potrafi odróżnić wymowy gwarowej od ogólnopolskiej. 
Często mamy też do czynienia ze świadomością selekcyj-
ną obejmującą tylko niektóre fragmenty rzeczywistości ję-
zykowej i wybrane wycinki systemu gwarowego, np. eli-
minowanie szczególnie wyrazistych właściwości (w tym 
mazurzenia, a pochylonego, czasownikowej końcówki –
wa w zachodniej części Lubelszczyzny czy wymowy pół-
miękkich s’, z’, c’ oraz form ja był, ty robił zamiast byłem, 
robiłeś – na wschodzie), a pozostawianie innych, lub wy-
zbywanie się określonych form czy słów tylko dlatego, że 
zawsze na tym terenie występowały, a więc uznawane są 
za gwarowe. Ponadto, 

„dawne, lokalne i regionalne słownictwo, zwyczaje, oby-
czaje nie są też świadectwem wartości kulturowej, nie ma 
potrzeby odkrywania ich znaczenia, symboliki, przesła-
nia pokoleniowego […] wiele osób nie tylko nie zna wagi 
gwary jako języka, ale nie potrafi przypisać do regionu 
tańca, potrawy, stroju itp. I nie dostrzega też potrzeby 
zgłębiania takiej wiedzy” [Pelcowa 2016, 10]. 

Gwara to dziedzictwo rozmyte i zapomniane (i praw-
dopodobnie nigdy nie utrwalane i przybliżane), bez ko-
nieczności zakreślenia tego, co stąd, co nasze, co stanowi 
o tożsamości wsi, gminy, regionu. 

A zatem, w świadomości mieszkańców wsi i innych użyt-
kowników języka gwara ma dwa oblicza [por. Kucała 1960, 
141–156; Cygan 2011; Kąś 1994; Kucharzyk 2001, 98–103; 
2002, 277–286; Kurek 1995; 2010, 71-79; Pelcowa 2013A, 
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219–229; 2016, 5–14; Skudrzykowa, Tambor, Urban, Wo-
lińska 2001; Tambor 2008]. 

Z jednej strony funkcjonuje jako element tradycji lu-
dowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie (mowa 
przodków; mowa naszych ojców i dziadów; tradycja ludo-
wa) oraz zakreślenia kręgu swojskości i małej ojczyzny 
(nazywanie po naszemu; swojska mowa), a także opozy-
cji dawny – współczesny, ale wartościowanej pozytywnie 
(dawna mowa; dawne obrzędy; mowa starych ludzi na wsi), 
np.

No jak to na wsi, nasze babki i matki mówiły tak trochu 
inaczej niż teraz to sie przyjeło. Ja mówie do wnuka, zo-
bacz, czy so krupy w szafce, bo bede pierogi dziś robić, a on 
nie wi, czy ma mąki szukać, czy jajek, czy syra, a ja prze-
ciez o kasze pytałam. Innym razem mówie, że kura jedna 
gdzieś strzezła, a on sie pyta co zrobiła? No po dawnemu 
strzezła to zgubiła sie, ale młodzi nie rozumio tego, bodaj 
skąd majo wiedzieć (Luchów Dolny, powiat biłgorajski); 

Ta piękna gwara to moja pierwsza ojczyzna i mój język 
(Krynica, powiat chełmski).

Z drugiej strony – gwara jest ujmowana w kategorii ob-
cości z odsyłaniem do sąsiednich wsi i obszarów (mowa 
sąsiednich wsi; mowa tych, co mieszkają w innych stronach) 
i traktowana jako niepotrzebne obciążenie, czyli taki ro-
dzaj dziedzictwa, z którym nie każdy chce się identyfiko-
wać, np.:

Tu u nas to mowa zawsze taka sama była, ale tam nad 
Bugiem to ludzie źle mówio (Bezwola, powiat radzyński); 

Jak sie posłucha dzie indzi ludzi to wtedy widać jak sa-
mymu sie gada. Ale u nas to czyściutko tak, a tam już kaly-
czo tak, no to nie ich wina, że im przyszło mieszkać w takij 
bidny wiosce (Biszcza, powiat biłgorajski);

A po co to wspominać, jak kiedyś mówili, to już stare 
dzieje i tyle, a nas to nie dotyczy, no bo u nas gwary nie było 
(Janiszkowice, powiat opolski);

Gwara to już ni za naszy pamięci, to skąd niby mamy 
wiedzić, co i jak sie mówiło (Puchaczów, powiat łęczyński);

A pewnie że u nas mowa ładniejsza jest, taka więcy zro-
zumiała, trafiajo sie tyż takie słowa, których młodzi nie 
mogo zrozumić, ale dzie indzi jest ich dużo więcy. Na przy-
kład w Brzyska Woli czy w Jastrzębcu to tak śmisznie ga-
dajo. Kiedyś sie chodziło na odpusty do Brzyska Woli, to 
pud kościołem tyle sie można było nasłuchać, ale zrozu-
mić to ino pół. W Jastrzębcu to znowu tak gadajo, że zro-
zumić można, ale tak przeinaczajo słowa, u nas mówi sie 
normalnie kałuża, a u nich kaluża (Luchów Dolny, po-
wiat biłgorajski).

Ponadto, w ostatnich kilkunastu latach obserwujemy 
odradzanie się zainteresowania gwarą jako wykładnikiem 

„małej ojczyzny”, a także traktowanie gwary jako produk-
tu rynkowego, a tym samym jej komercjalizację. Z po-
jawiającą się koncepcją małych ojczyzn coraz wyraźniej 

zaznacza się dążność do zachowania odrębności języka 
i kultury własnego regionu, ale częściej mówi się wów-
czas o regionalizmach niż o gwaryzmach. Gwara jest bo-
wiem takim nośnikiem lokalnego i regionalnego dziedzic-
twa kulturowego, do którego nie zawsze jej użytkownicy 
chcą się przyznawać. Cechy językowe czy niektóre zacho-
wania kulturowe zbyt mocno łączą nie tylko z regionem, 
ale też z miejscem zamieszkiwania na wsi i to prowadzi 
do wyzbywania się szczególnie wyrazistych właściwości 
dialektalnych. Zostają te, które są trudne do wyzbycia, 
np. z powodu ich nieuświadamiania czy nabytych nawy-
ków artykulacyjnych. Istnieje przy tym potrzeba nazwa-
nia określonego fragmentu rzeczywistości, więc w zasobie 
językowym pozostaje pewna grupa słów, będąca wyróż-
nikiem specyfiki regionu, np. na północy Polski wycho-
dzi się na dwór, w stodole otwiera się nie drzwi, ale wie-
rzeje, a na południu wychodzi się na pole i otwiera wrota. 
Na Lubelszczyźnie po domu chodzi się w ciapach, a nie 
np. w laczkach jak w Wielkopolsce. Inne przykłady to 
m. in. wschodnie powiedział dla mnie, pomóc coś dla pani 
czy podwojone s między samogłoskami (do lassu, bosso) 
utrzymujące się ciągle w okolicach Biłgoraja i na Lubelsz-
czyźnie południowo-zachodniej. 

Ale należy dostrzec też inne wartości gwary i w związ-
ku z tym nowe (lub odnowione) funkcje dydaktyczne, ko-
munikacyjne i społeczne [por. Pelcowa 2013A, 219–229; 
2017].

1) Gwara jest bez wątpienia nośnikiem pamięci spo-
łecznej i kulturowej z odtwarzaniem zwyczajów, obycza-
jów, często realizowanych w formie widowisk, wzmocnio-
nych nawiązaniem do dawnych realiów wiejskich, legend, 
symboli i zachowań magicznych. 

2) Gwara jest elementem kontrastowania nacechowa-
nego pozytywnie przy spotykaniu się ludzi z różnych re-
gionów, czemu służą m.in. festiwale gwary i kultury lu-
dowej, sejmiki gwarowe, ośrodki edukacji regionalnej, 
lokalne muzea kultury ludowej w różnych wsiach (nie tyl-
ko dużych ośrodkach).

3) Gwara jest nadal obecna w literaturze, a także od-
żywa w pieśniach i widowiskach obrzędowych. Przy ich 
prezentacji pojawia się jej nowa funkcja działająca na za-
sadzie przeciwwagi do języka folkloru, z uwypuklonymi 
cechami językowymi i odwołaniem do dawnej rzeczywi-
stości wiejskiej. 

4) Obserwujemy także awans niektórych gwaryzmów 
i ich przechodzenie do grupy regionalizmów, a także 
wchodzenie gwaryzmów do komunikacji internetowej 
(fora, blogi).

5) Zachowaniu „gwary na sprzedaż” służy też trakto-
wanie jej jako produktu rynkowego, na którym można 
zarobić, a zatem warto ją mieć, a także dobrze jest czymś 
wyróżniać się np. na tle regionu. Ale chociaż chętnie →
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widziane są zapisy gwarą legend wsi, gminy, a nawet miast, 
widowiska obrzędowe z gwarowym kontekstem języko-
wym i kulturowym, to jednocześnie obserwujemy wyraź-
ne odcinanie się od gwary jako sposobu mówienia. 

Gwara jako regionalne i lokalne dziedzictwo języko-
we, wpisuje się w realizację funkcji tożsamościowej oraz 
działań ochronnych i zabezpieczających, wynikających 
z Ustawy o ochronie języka polskiego i Konwencji UNE-
SCO 2003 [Konwencja 2003; Adamowski, Smyk 2013, 
9–17; Karaś 2013, 207–218; 2015, 83–95; Pelcowa 2013A, 
219–229; 2016, 5–14; 2017; Wronicz 2013, 231–237]. 
Ochrona tego dziedzictwa to szacunek dla szczególne-
go rodzaju tożsamości miejsca, czasu oraz uniwersalnych 
wartości dziedzicznych i przekazywanych pokoleniowo. 
Ale aby to zrealizować potrzebne jest świadome zespole-
nie badań naukowych z inicjatywami lokalnych i regional-
nych społeczności, władz samorządowych i oświatowych, 
oraz stopniowe uczulanie młodego pokolenia na warto-
ści tkwiące w lokalnej i regionalnej odmianie języka. Jest 
to szczególnie ważne na terenie regionu lubelskiego, któ-
rego wartością samą w sobie jest jego wielokulturowość.

Istotną rolę w ocalaniu regionalnej i lokalnej rzeczywi-
stości językowej i kulturowej pełnią bez wątpienia opra-
cowania gwarowe, głównie słowniki oraz atlasy regio-
nalne i lokalne [por. m. in. Czyżewski 1986; Kąś 2011; 
2015–2016; Maryniakowa, Rembiszewska, Siatkowski 
2014, Pelcowa 2001; 2012–2017; SGP; Wyderka 2000–
2016], zbiory tekstów gwarowych [m.in.: Nitsch 1929; 

Bartmiński, Mazur 1978; Czyżewski, Warchoł 1998; So-
bierajski 1991], wypowiedzi najstarszych mieszkańców 
wsi włączone w metodologię historii mówionej, z zacho-
waniem właściwości nie tylko językowych, ale też kultu-
rowych, obyczajowych, mentalnościowych, ze sposobem 
konceptualizacji najbliższej i dalszej przestrzeni dawnej 
i współczesnej, a także możliwością przekazania systemu 
wartości, specyficznych dla miejsca i mieszkających tam 
ludzi. Nie wystarczy jednak mówić i pisać o gwarze, ale 
należy włączyć twórcze działania środowiska naukowe-
go w sferę instytucji oświatowych, samorządowych, kul-
turalnych oraz w uświadamianie wartości dziedzictwa ję-
zykowego i różnych jego odsłon. Zaliczymy tu z jednej 
strony wszelkie inicjatywy lokalne (ośrodki edukacji re-
gionalnej, zagrody regionalne, lokalne muzea przestrze-
ni dawnej wsi itp.), z drugiej – waga gwary powinna być 
dostrzegana i podnoszona do rangi dziedzictwa wyjątko-
wego (bo powoli traconego, chociaż jeszcze nie utraco-
nego) przez językoznawców, nie tylko dialektologów, po 
trzecie – ciągle aktualny jest postulat powrotu do eduka-
cji regionalnej w szkole, poprzedzonej dobrym przygoto-
waniem dialektologicznym i etnograficznym nauczycieli. 
Jest to o tyle istotne, że świadomość odrębności i warto-
ści lokalnych tradycji jest ciągle w niektórych regionach 
zbyt słaba, a gwara często nie jest łączona bezpośrednio 
ze sposobem mówienia, ale z dawną wiejską rzeczywisto-
ścią, co sprawia, że jest spychana w przeszłość, a jej warto-
ściowanie odbywa się na płaszczyźnie wieś dawna (zaco-
fana cywilizacyjnie i biedna, a mieszkańcy mówią gwarą) 

– wieś współczesna (nowoczesna technologicznie i boga-
ta, a mieszkańcy używają polszczyzny ogólnej i nie mó-
wią gwarą). 

Realizując zadania edukacyjne, warto pamiętać o za-
chowaniu ostrożności przy włączeniu w te działania „tra-
dycji wynalezionych” i rekonstrukcji z tradycją na sprze-
daż, bo wynikają one często wyłącznie z chęci zysku 
i mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Powstaje 
bowiem wiele inicjatyw lokalnych, które reaktywują gwa-
rę często w takiej formie, w jakiej już dawno nie istnie-
je, a nawet nigdy nie istniała. Wykorzystują przy tym do 
celów komercyjnych wymyślone historie gminy czy wsi, 
a nawet gwarę innego regionu. 

Odkrywanie własnych tożsamości powinno być powią-
zane z działalnością samorządową i regionalnymi placów-
kami kultury, z ideą regionalizacji, a więc całokształtem 
życia społecznego. Dostrzeżenie problemu przez samorzą-
dy i aktywne wpisanie się w ochronę dziedzictwa języko-
wego i kulturowego to także dobry sposób na promocję 
gminy, miasta, regionu. Ponadto bez zrozumienia tożsa-
mości lokalnej nie ma możliwości pełnego włączenia się 
w tożsamość regionalną i globalną. A fakt, że gwara rozu-
miana szeroko, z pokazaniem nie tylko form językowych, 
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ale struktury obyczajowej, mentalnościowej, symbolicznej, 
wierzeniowej i aksjologicznej, ciągle budzi emocje, jest 
pewnego rodzaju świadectwem, iż jest to zjawisko trwa-
łe i ważne społecznie.

Halina Pelcowa
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Folklor na wschodnim 
pograniczu kulturowym

Jan 
Adamowski

Obszar każdego pogranicza kulturowego niemal 
zawsze stanowi niezwykle ciekawy i bogaty w różnorod-
ne fenomeny zespół zjawisk. Jednakże ten kluczowy dla 
naszych dalszych rozważań termin opisuje pojęcie dosyć 
złożone, wymagające chociażby wstępnych ustaleń czy 
wyjaśnień. W potocznej współczesnej świadomości, co 
dobrze odzwierciedlają słowniki językowe, syntetyczny 
termin pogranicze występuje w dwu znaczeniach: jest to 

„teren przylegający do granicy jakichś obszarów, zwłasz-
cza teren przy granicy państwa” oraz w sensie przenośnym 
jako „wspólne elementy różnych dziedzin; okres przejścio-
wy między dwiema epokami”.1 Przywołany słownik nie re-
jestruje analitycznego określenia pogranicze kulturowe, 
którego eksplikacja, w naszym przekonaniu, winna odwo-
ływać się do obu wyżej cytowanych znaczeń. 

Obserwując od wielu już lat tradycyjną kulturę wschod-
niego pogranicza kulturowego (chociażby na przykładzie 
obszaru Lubelszczyzny), co jest zasadniczym tematem 
artykułu, a szczególnie to, co powszechnie definiuje się 
jako folklor słowny lub słowno-muzyczny, a także obrzę-
dy, można zauważyć, że ten typ pogranicza jest pojmowa-
ny jakby w dwu podstawowych perspektywach:

raz jest traktowany „imperialnie” (by użyć języka z za-
kresu politologii) – wówczas ustala się hierarchiczność 
wpływów poszczególnych zjawisk, co często służy do wy-
ciągania wniosków o dominacji historycznej i kulturowej 
jednego etnosu na danym obszarze;

jeżeli jednak spojrzenie badacza pozbędzie się narzuca-
nej odgórnie i zewnętrznie jednokierunkowości, uwzględ-
ni punkt widzenia nosicieli kultury, to widać wyraźnie, że 
w wielu zakresach pograniczność kulturowa ma charakter 
dialogowego spotkania, którego owocem są swoiste i ory-
ginalne fenomeny czy wartości charakterystyczne tylko 
dla obszarów pogranicza. 

1 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, t. 30, 
Poznań 2001, s. 68–69; podobny w gruncie rzeczy stan notują i inne słowniki: 

„obszar w pobliżu granicy dzielącej pewne przestrzenie; zwłaszcza: teren nad 
granicą państwa” – por. Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, 
Warszawa 1979, t. II, s. 764. Należy dodać, że w tym ostatnim słowniku 
odnotowane są także określenia analityczne, takie jak: pogranicze etniczne oraz 
rozumiane w sensie przenośnym – „pogranicze różnych kultur”. 

W tej ostatniej perspektywie, istotnej dla dalszych roz-
ważań, granice polityczne i kulturowe nie segmentują 
świata w sposób bezwzględny według opozycji: my – wy/
oni. Kulturowa przestrzeń pogranicza rodzi się bowiem 
nie tylko w wyniku rozgraniczenia geograficznego czy 
polityczno-administracyjnego, chociaż te uwarunkowa-
nia mają również swój wpływ na jej stan ogólny, ale jest 
to efekt wieloletnich wzajemnych i wielokierunkowych 
wpływów, co prowadzi do trwałych i naturalnych prze-
kształceń, a ostatecznie także i zmian. Pogranicze jest więc 
efektem swoistego spotkania w dialogu.2 Zatem głównym 
sensem tak pojmowanej pograniczności jest zachowanie 
równowagi pomiędzy rozgraniczeniem a jakościowo wy-
różniającą wspólnotowością. 

Ponadto, pogranicze ma także swój wymiar ducho-
wy, co w przypadku wschodniego pogranicza kulturowe-
go wiąże się również z zasięgiem i stanem oddziaływania 
na tych terenach dwu religijnych obrządków chrześci-
jańskich: wschodniego (bizantyjskiego) i zachodniego 
(łacińskiego).

Patrząc z perspektywy mieszkańca Lubelszczyzny na 
tradycyjną kulturę tego obszaru, a szczególnie na jej część 
wschodnią, często określaną jako kresowa, można powie-
dzieć, że powstanie tego typu synkretycznego tworu, ja-
kim jawi się pogranicze, jest efektem oddziaływania kilku 
podstawowych mechanizmów, które postaramy się wyróż-
nić i krótko opisać.

Aby mógł się zrodzić dialog międzykulturowy, w pierw-
szej kolejności musi dojść do bezpośredniego spotkania 
kultur sąsiednich – przy uwzględnieniu dwu niezbywal-
nych warunków – jedności czasu i przestrzeni. Obszar 
dawnego jak i dzisiejszego województwa lubelskiego bar-
dzo wyraziście spełnia te warunki. Tutaj przecież od wielu 
lat współżyją etnosy polskie i ukraińskie. Efektem tej ko-
egzystencji są chociażby miejscowe gwary, w których ob-
serwować można wzajemne wpływy i zależności, a doty-
czą one różnych podsystemów, chociaż najwięcej jest ich 
2 Szerzej na ten temat zob. Jan Adamowski, Pogranicze jako spotkanie 
w dialogu, [w:] Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na 
Lubelszczyźnie. (Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Sakralna 
Pogranicza”, Lublin 13–15.10.2005 r.), red. Stefan Batruch, Roman Zilinko, 
Lublin 2005, s. 9–13.
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na poziomie leksyki. Dawniej często obie społeczności 
znały czynnie oba języki. Współcześnie jest to zjawisko 
charakterystyczne raczej dla starszego pokolenia. 

Kwestia języka nie odnosi się zresztą tylko do gwaro-
wej komunikacji potocznej, codziennej. W tekstach folk-
loru tego obszaru, a więc w kontekście ludowego języka 
artystycznego, notujemy także wiele przykładów wska-
zujących na wzajemne związki. Elementy najogólniej 
mówiąc wschodniej proweniencji są bowiem istotnym 
składnikiem interdialektu poetyckiego folkloru polskie-
go, a szczególnie jego wersji kresowej. Liczne tego przy-
kłady dokumentował i interpretował J. Bartmiński. Doty-
czą one różnych podsystemów, w tym leksykalnego – por. 
takie przykłady jak: zazula, krasa, kosa, korowaj, krynica, 
terem, ale także słowotwórstwa – mateńka, poleńko, flek-
sji oraz fonetyki.3

Z kolei przyswajanie rozpoczyna się od zapożyczania. 
Może ono mieć formę dosłownych cytacji, w tym także 
całych tekstów, a nawet szerszych zespołów tekstowych 
i kulturowych. Na wschodnim pograniczu kulturowym 
tak jest chociażby w przykładach folkloru obrzędowego. 
Tutaj z języka ukraińskiego ale, i z gwar powstałych na 
tym substracie, cytowane są zarówno:

– pieśni genetycznie wschodnie, „obsługujące” obrzędy 
pochodzenia ukraińskiego, np. wiosenne tzw. hajiwkowe4; 
niektóre z tego typu pieśni są na terenie województwa lu-
belskiego notowane tylko w określonym, wąskim subre-
gionie, czego dobrym przykładem są kolędy życzące wy-
konywane przez grupy panieńskie w wigilię Nowego Roku, 
zwane hohotami – od typowego zaśpiewu inicjalnego lub 
refrenowego:

1. Ho, ho, ho, ho, ho, koza niebogo,
 nasiał nasz pan pszenicy łan.
2. Ho, ho, ho, ho, ho, koza niebogo,
 a przy dolinie wyjedli świnie. Itd.5

– ale także cytowane są teksty tych form obrzędowych, 
które są charakterystyczne dla obu sąsiednich kultur, cze-
go ilustracją są chociażby pieśni weselne; dobrą egzem-
plifikację w tym zakresie przynosi dokumentacja Oskara 
Kolberga zamieszczona w części poświęconej Chełmsz-
czyźnie i Podlasiu. Oto jedna z tego typu pieśni: 

Pered worota winohrad roste,
spod winohradu woda tecze,
tam Hanula biliła sia,

3 Jerzy Barmiński, O języku folkloru, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1973, s. 271 i inne.
4 Por. Michał Łesiów, Folklor pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Literatura 
ludowa i literatura chłopska. Materiały z ogólnopolskiej naukowej sesji 
folklorystycznej 1–18 II 1973, red. A. Aleksandrowicz, Cz. Hernas, J. Bartmiński, 
Lublin 1977, s. 176. 
5 Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą, zebrał i zredagował J. Adamowski, 
Lublin – Kazimierz 1994, s. 27.

jak do ślubońku radyła sia,
swoho bateńka pytała sia,
czy choroszeńko ubrała sia?6

Ponadto, zapożyczanie może dotyczyć także poszcze-
gólnych fragmentów, motywów czy gatunków. W tych 
ostatnich dwu sytuacjach elementy zapożyczone nieko-
niecznie muszą być realizowane w języku oryginału. Ję-
zykowy cytat absolutny najczęściej pozostaje tylko w nie-
przetłumaczalnych formułach, czego ilustracją mogą być 
niektóre bajki magiczne. Całość tekstowa realizowana jest 
w języku polskim, ale fragment zaklęcia informatorka za-
wsze cytuje w języku oryginału.7 W ten sposób cytacja 
wypełnia jeszcze dodatkową funkcję natury stylistycznej.

Inny mechanizm spotkania kultur na pograniczu to 
usankcjonowane funkcjonowanie w jednej strukturze, np. 
obrzędzie, tekstów genetycznie i językowo sobie obcych, 
to jest polskich i ukraińskich. Jest to rodzaj struktur mie-
szanych. Dobrym przykładem ilustrującym to zjawisko 
jest chociażby dokumentacja „taratony” ze Szlatyna (pow. 
Tomaszów Lubelski) czyli wiosennego obchodzenia, opa-
sywania cerkwi. W pamięci Joanny Rachańskiej z Łubcza 
zachowały się wykonywane przez wszystkich zgromadzo-
nych na tej uroczystości pieśni – tak ukraińskie jak i pol-
skie. Charakterystycznym dla pieśni ukraińskich jest mo-
tyw budowy cerkwi:

Czeryz naszy selcy wezut nam dyrewcy;
kałyna małyna, wezut nam dyrewcy.
A z toho dyrewci budowały cerkwu;
kałyna małyna, budowały cerkwu.

Z kolei repertuar polski w tym kontekście często repre-
zentowały pieśni o charakterze miłosnym, typu: 

Nie lićże listejku na daliki strony, 
a ty Jasiuniejku szukaj sobi żony.
Dzież ja nieszczęśliwy bede żony szukał,
pójde do Kasiuni, bedy w okno pukał.8

Mieszaność (języka, motywów itp.) może dotyczyć tak-
że pojedynczego tekstu, w którym w poszczególnych wer-
sach i strofkach z różną intensywnością mogą pojawiać się 
elementy polskie i ukraińskie. Egzemplifikacją takiej sytu-
acji jest zapisana w 2006 roku pieśń z Brusa Starego (pow. 
Włodawa). Oto jej fragmenty:

Oj, wyjdyże, wyjdy, Maniusieńko;
hej, rano, raneńko, Maniusieńko. 
Zaprowadź konika do stajeneńki;
hej, rano, raneńko, do stajeneńki.
A młodoho chłopcia do swykreńki;

6 Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 33, Chełmskie cz. I, Wrocław – Poznań 
1964, s. 199.
7 Są to obserwacje przekazów opowiadań nagrywanych przez autora u Niny 
Nikołajuk z Dobrynia Dużego. 
8 Całościowy opis obrzędu i dokumentacja repertuaru zob. J. Adamowski, 
Wierzenia i zwyczaje polsko-ruskiego pogranicza, „Twórczość Ludowa” 1992 nr 
3–4, s.42–45. →
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hej, rano, raneńko, do swykreńki.
Woronym konikom daj owsa i siana;
hej, rano, raneńko, daj owsa i siana.
A młodym chłopakom daj medu i wina;
hej, rano, raneńko, daj medu i wina.9

Jakby dalszym etapem przyswajania jest sytuacja przed-
stawiona w dokumentacji wesela z okolic Chełma dokona-
na przez Paulinę Hołyszową. W tym zapisie już w całości 
polską formę językową otrzymały również pieśni gene-
tycznie wschodnie, w tym przede wszystkim teksty ściśle 
obrzędowe, co jest z kolei odzwierciedleniem rzeczywistej 
sytuacji komunikacyjnej. Jednakże w tych ostatnich po-
zostały zwykle nieprzetłumaczalne elementy archaiczne: 

Oj, mateńko jutko,
Zwijaj się pręciutko, 
Bij jajka i top masło,
Bo już nam w piecu zgasło.10

Osobnym etapem przejmowania jest zjawisko, któ-
re można określić jako zapożyczenia czynne i wielokie-
runkowe. Jego przykładem jest sytuacja dokumentowa-
na w Janówce koło Sławatycz, gdzie z formą kolędniczą 
zwaną „herodami” – a więc genetycznie i zakresowo pol-
ską, chodziła grupa prawosławna. Dodatkowym wyróż-
nikiem tych właśnie „herodów” jest i to, że tylko w tym 
scenariuszu można było spotkać fakultatywną dla wido-
wiska postać Twardowskiego, a więc także bardzo „pol-
ski” element.11 

Niejako końcowym efektem zapożyczeń jest funkcjo-
nowanie na pograniczach tekstów równoległych, para-
lelnych.12 Są one często bardzo bliskie sobie językowo, 
a bywa i tak, że niektóre z nich odróżnia właściwie tylko 
warstwa brzmieniowa. Porównajmy przykład pieśni żniw-
nej z Dokudowa, zapisany swego czasu od tej samej infor-
matorki w dwu wersjach językowych:

Oj, panońku nasz, B. Oj, panońku nasz,
do domońku czas, do domońku czas,
wszystkie pany popuszczali, uż wsie pany popuskali,
a ty trzymasz nas, ty tremajesz nas.13

W sensie typologicznym można się pokusić o diagno-
zę dalszego przebiegu i ostateczny efekt procesu pogra-
nicznego przyswajania. W odniesieniu do przywołane-
go wyżej przykładu przywołamy zapis tej wersji pieśni 
9 Dokumentacja autora. 
10 Paulina Hołyszowa, Nasze wesele, Lublin 1966, s. 47.
11 Por. J. Adamowski, J. Bartmiński, „Herody” lubelskie – między misterium 
a kolędą życzącą, [w:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. 
Hernas, Wrocław 1986, s. 240–293.
12 Dla pełniejszego zobrazowania tego zjawiska zrealizowano publikację, 
w której udokumentowano dwujęzyczność wykonań przez jednego śpiewaka 
tej samej pieśni. O kolejności zamieszczonej wersji tekstu decydowała 
faktyczna kolejność prezentacji zdecydowana przez samego wykonawcę. Por. 
J. Adamowski, Pańszczyznońka. Podlaskie pieśni ludowe z repertuaru Aleksandr 
Daniluk, Biała Podlaska 1997, s. 157, nuty.
13 Ibidem, s.41. 

znacznie dawniejszy, bo pochodzący z 1936 roku. Brzmi 
on następująco:

Oj, gumienny nasz, 
już do domu czas,
za górami, za lasami,
siedzą wilki z pazurami
to pojedzą nas.14 

Podobnych przykładów jest więcej. Porównajmy jesz-
cze kolejną dokumentację innej pieśni pochodzącą z za-
pisu z Dokudowa oraz dokonaną przez A. Oleszczuka 
w Mokranach Starych (1936 r.):

Wersja z Dokudowa: 
Oj, komuż ty, Kasieńko, kłaniajesz,
kolie ty swoho bateńka ne majesz.
Oj, maju ja toho rodu niemało,
budu kłaniali wże za bateńka stało.15

Z kolei w zapisie tej weselnej pieśni dokonanej przez 
A. Oleszczuka tekst przyjmuje następującą formę:

– Oj, komu dziś ty się ukłonisz,
kiedy już mateńki nie masz?

– Oj mam dziś tu swoją rodzineńkę niemałą,
oj, chociaż tu mojej matuleńki nie stało.16 

W ostatnio przytoczonym przykładzie właściwie mamy 
do czynienia z wariantami tego samego tekstu. Istotną 
zmianą jest tu tylko kwestia adresata: ojciec – matka, co 
należy wiązać z – tak istotnym dla funkcjonowania folk-
loru, procesem aktualizacji sytuacyjnej. 

Tłumaczenia mogą mieć zatem charakter doraźny, 
a więc indywidualny, ale mogą też stać się trwałym ele-
mentem, o czym decyduje uzus językowokulturowy. Tak 
jest chociażby z szeroko rozpowszechnionymi na Lubel-
szczyźnie pieśniami korowajowymi czy kolędami życzący-
mi zwanymi potocznie szczodrówkami. W tych ostatnich 
przypadkach należałoby mówić o istnieniu szerszego zja-
wiska – funkcjonowaniu na pograniczach międzykultu-
rowych dokładnych tłumaczeń językowych. 

W tym miejscu należy także dodać, że zjawisko tek-
stów paralelnych nie odnosi się tylko do pieśni, a obej-
muje również inne gatunki folkloru słownego, w tym na 
przykład przysłowia. Dobrze to ilustruje zbiór paremi po-
leskich, które dokumentował Cz. Pietkiewicz.17 Jako teksty 
Polesia Rzeczyckiego notował on następujące, znane po-
wszechnie i w polszczyźnie, przysłowia:

– Szto kràj, to obyczàj (s. 308); wersja polska: Co kraj, to 
obyczaj (por. obyczaj 2);18

14 Aleksander Oleszczuk, Pieśni ludowe z Podlasia, Wrocław 1965, s. 118.
15 J. Adamowski, Pańszczyznońka, op. cit., s. 59.
16 A. Oleszczuk, op. cit., s. 62.
17 Czesław Pietkiewicz, Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Materiały 
etnograficzne, Warszawa 1938, przysłowia od strony 308. 
18 Wersje polskie wg Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, 
pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego, t. 1–4, Warszawa 1969–1978. 
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– Na dwòje bàbka worożỳła (309); Na dwoje babka wró-
żyła (powszechne);

– Nie mièła bàba kłòpotu, dak kupìła parasià (310); Nie 
miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię (cielę i in.) (baba 
148);

– Kalì trywòha, to da Bàha (312); Kiedy trwoga, to do 
Boga, kiedy nędza, to do księdza, kiedy bida, to do Żyda 
(trwoga 1).

Inną charakterystyczną cechą kultur pogranicznych jest 
zintensyfikowana obecność na tych obszarach elementów 
archaicznych. Można tu nawet mówić o kulturowych ar-
chaizmach peryferycznych.

Na obszarze polskiego wschodniego pogranicza kultu-
rowego zachowane zostały różne formy tradycyjnej kul-
tury, które mają charakter reliktowy lub chociażby prze-
starzały. Ich występowanie w folklorze jest po części 
kwestią specyfiki tego typu przejawów kulturowych. Jed-
nakże „najciekawsze jest to – jak w odniesieniu do języ-
ka pisał J. Bartmiński, że teksty folkloru zachowują pew-
ne stare cechy językowe (gdyż ich historyczny rodowód 
fakt ten jasno tłumaczy; konserwatyzm byłby objawem 
czystej inercji, bierności, zahamowania), lecz podnosze-
nie cech archaicznych i wychodzących z użycia do rangi 
żywych poetyzmów, przywracanie zamarłych w codzien-
nej rzeczywistości do życia w sferze poezji, a dalej – też 
możliwość derywowania wedle reguł wyabstrahowanych 
z materiału upoetycznionych archaizmów – form nowych, 
wzbogacających i odświeżających język poezji”.19

Analizując szczegółowiej zachowane w tekstach do dzi-
siaj folklorowe archaizmy można ich „losy” przedstawić 
w formie następującej typologii:

– część pozostaje jako rodzaj „skamielin” czyli konstruk-
cji zapomnianych, o niejasnej semantyce – jest to wynik 
językowej inercji lub występowania w „mocnej” pozycji 
tekstu;

– inną konsekwencją jest melizacja części archaicznej lek-
syki, szczególnie tej, która występuje w pozycji refrenowej;

– archaizmy podlegają także różnego rodzaju wewnętrz-
nym przekształceniom:
formalnym jako rodzaj fonetycznych asocjacji,
semantycznym czego jednym z przykładów jest zjawi-
sko uogólniania znaczeń w podobnej semantycznie gru-
pie wyrazów;

– częstą konsekwencją przekształceń jest zmiana realizo-
wanej w folklorze funkcji formy archaicznej – z rejestru-
jąco-opisującej na oceniającą, co prowadzi do powstania 
grupy waloryzantów i traktowania ich jako specyficznie 
folklorowych wyróżników stylu, poetyzmów.20

19 Jerzy Bartmiński, O języku folkloru, Wrocław 1973, s. 269.
20 Szerzej na ten temat zob. Jan Adamowski, O losach archaizmów w folklorze, 

„Polska Sztuka Ludowa” 1987 nr 4, s. 139–141.

Z kolei kwestię stosunkowo dobrego stanu zachowania 
archaizmów na obszarze pogranicza może objaśnić znana 
w językoznawstwie hipoteza o istnieniu tzw. archaizmów 
peryferycznych. „Od dawna panuje pogląd – pisze Z. Stie-
ber, że archaizmy utrzymują się głównie na peryferiach 
różnych obszarów językowych, zaś innowacje szerzą się 
z obszarów centralnych”. 21 Zakres pojęcia obejmuje „zja-
wiska fonetyczne, fonologiczne, a przede wszystkim wy-
razy i formy, zanikłe już w językach ogólnonarodowych, 
a zachowane w ludowych gwarach, położonych na pery-
ferii danego obszaru językowego”. 22

Dla potrzeb naszego artykułu proponujemy wprowa-
dzić pojęcie peryferycznego archaizmu kulturowego, 
który analogicznie jak w badaniach lingwistycznych do-
tyczyłby przejawów kultury ludowej. Wyrazistym przy-
kładem tego typu zjawiska może być – wzmiankowa-
ny już wcześniej, zwyczaj – taratony (okrążania cerkwi). 
Społeczna pamięć o tym obrzędzie jest dokumentowa-
na, jak dotychczas, tylko w przekazie jednej osoby. Jest 
to opublikowane wcześniej wspomnienie Joanny Rachań-
skiej z Łubcza, ale sam opis dotyczy miejscowości Szlatyn, 
miejsca zamieszkania babci informatorki.23 

Taratona to fenomen kultury ludności prawosław-
nej. Głównie odbywała się w czasie świąt wielkanoc-
nych, ale zdarzało się, że i w innych terminach, np. na 

„ruskie” Przewody czy na Zielone Świątki. W pierwszy 
dzień świąt wielkanocnych po zjedzeniu porannego po-
święconego posiłku, w południe około dwunastej, zarów-
no prawosławni jak i katolicy szli pod miejscową cerkiew 
i wszyscy tam obecni robili wokół niej koło: Czypialiśmy 
sie wkoło i naokoło tej cerkwi takiśmy chudzili. No ji śpi-
waliśmy te piosenki. I to sie nazywali te taratony – wspo-
mina J. Rachańska.24 Były to głównie pieśni ruskie: A ty 
zazułejko, Czeryz naszy selcy wezut nam dyrewcy itd., jed-
nakże w drugiej części obchodów wykonywano także pie-
śni polskie: Stąpnął na gałązki, Tam na Łubczu, na wygo-
niu czy Jedzie, jedzie Żelman. Prawosławni, jak doszli do 
drzwi cerkwi, to również się kłaniali, żegnali, a nawet mo-
dlili się, prosząc Boga o błogosławieństwo. 

Zwyczaj lubelskiej taratony przypomina przykłady ro-
syjskie czy serbskie zebrane i opisane przez Nikitę I. Toł-
stoja, gdzie nazwa ta się jednakże nie pojawiła.25 Ich pod-

21 Zdzisław Stieber, O archaizmach i innowacjach peryferycznych, w: Studia 
indoeuropiejskie, Wrocław 1973, s. 239. 
22 Zbigniew Gołąb, Adam Heinz, Kazimierz Polański, Słownik terminologii 
językoznawczej, Warszawa 1970, s. 55.
23 Szczegółowszy opis obrzędu oraz wybór pieśni (z nutami) przedstawiono 
w artykule J. Adamowski, Wierzenia i zwyczaje polsko-ruskiego pogranicza, 

„Twórczość Ludowa” 1992 nr 3–4, s. 42–45. 
24 Ibidem, s. 42.
25 Nikita I. Tołstoj, Opołzanije i opojasywanije chrama, w tegoż: Jazyk i narodnaja 
kul’tura. Oczerki po sławjanskoj mifołogii i etnolingwistikie, Moskawa 1995, 
s.91–112.

→
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stawowe sensy autor wiąże z ogólną symboliką pasa 
i opasywania, a więc magiczną ochroną przed np. gradem 
czy chorobami zakaźnymi. „Pas – zaznacza autor – może 
być tą siłą, która zdolna jest przeciwstawić się sile nieczy-
stej i chorobom”26, jest to bowiem przedmiot święty. Z ko-
lei opasywanie i okrążanie cerkwi jawi się jako magiczny 
obraz wywoływania urodzajności i płodności. Nie negu-
jąc i takiej interpretacji (zjawisko może bowiem mieć cha-
rakter wieloznaczny), w oparciu o przedstawiony materiał 
ze Szlatyna oraz porównaniu go z innymi fomami zacho-
wań wiosennych, należy widzieć w tym przykładzie rów-
nież inne funkcje obrzędowe.

Wyraźnie zaznaczony jest tu aspekt religijny, m.in. po-
przez przestrzeń cerkwi jako jedynego miejsca zdarzenia; 
włączenie w czas liturgii świątecznej – bezpośrednio po 
celebrze religijnej i porannym, świętym śniadaniu; mo-
dlitwy w trakcie obchodzenia cerkwi oraz inne motywy 
religijne i kościelne obecne chociażby w niektórych pie-
śniach, np. motyw budowy cerkwi.27

Wpisaną w cały obrzęd i poszczególne teksty funkcję 
zalotną, realizowaną pośrednio poprzez intencję wychwa-
lania panien i kawalerów – matka chwali się swoim praco-
witym synem, który rano wstaje i oporządza bydło, chodzi 
do cerkwi, modli się itp., oraz realizowaną bezpośrednio 

– m.in. poprzez użycie epitetów o sensie pozytywnie wa-
loryzującym – np. dziewczyny są charakteryzowane jako: 
nadobne, młode, o słodkich „gębach” itd.

Z kolei obecna i w repertuarze taratony pieśń o Zel-
manie wskazuje na istotność dla ogólnego sensu obrzędu 
także funkcji matrymonialnej. Jest ona realizowana rów-
nież poprzez odpowiednie konteksty innych wykonywa-
nych w tym czasie utworów. Jeden z nich wprost rozwija 
motyw poszukiwania przez chłopca żony.28

Dla ogólnej charakterystyki zjawisk tradycyjnej kultury 
wschodniego pogranicza bardzo istotne wydaje się prze-
analizowanie różnych problemów związanych z takim fe-
nomenem kulturowym jak korowaj. Na wschodniej Lu-
belszczyźnie występuje on zarówno w obrzędowości 
u ludności pochodzenia ukraińskiego czy białoruskie-
go, a więc najczęściej prawosławnego, ale także u miej-
scowych Polaków (katolików). Za jego zachodniopolski 
ekwiwalent można uznać weselny kołacz, a współcześnie 
pewnie tort. Jest to tradycja semantycznie wieloaspekto-
wa i dotyczy:

– repertuaru śpiewów zwanych korowajowymi;
– samej nazwy, która występuje w różnych wariantach 

nazewniczych;

26 Ibidem, s. 111. 
27 J. Adamowski, Wierzenia…, op. cit., s. 43.
28 Ibidem. Motyw ten w Rozkopaczewie łączony jest z repertuarem sobótkowym.

– przedmiotowego atrybutu i jego zdobień.
Sama nazwa ma charakter zapożyczenia i do Polszczy-

zny weszła już w XVII wieku. Znana jest niemal na ca-
łej Lubelszczyźnie, sporadycznie zasięg jej występowania – 
w testach pieśniowych, poszerza się nawet za Wisłę. 

Znacznie węższy zasięg występowania wykazuje geo-
grafia samego atrybutu przedmiotowego, chociaż i ta na 
południu województwa poszerza się na zachód na obszar 
powiatów biłgorajskiego i zamojskiego. Ponadto, połu-
dnie wyróżnia się dodatkowym typem zdobienia tego cia-
sta obrzędowego tzw. rosochą, a więc gałęzią. Na północy 
jest to tylko okrągły placek z formami zdobienia zwany-
mi korowajczyki. 

Z kolei recepcja repertuaru śpiewów korowajowych 
układa się w następujący sposób. Na wschodzie, a szcze-
gólnie na północnym wschodzie województwa, pieśni ko-
rowajowe, przynajmniej u najstarszego pokolenia, znane 
są w obu wersjach językowych. Są to zwykle całe cykle 
tekstów wykonywanych w różnych momentach zwią-
zanych z samym przygotowaniem pieczywa, ale i z jego 
wnoszeniem, dzieleniem itp. Śpiewy są tam ściśle powią-
zane z sytuacją obrzędową, co się wiąże z zachowaniem 
odpowiednich gestów czy wierzeń i praktyk29. Jednak-
że im dalej na zachód województwa pieśni korowajowe 
utrwalają się w jednej, „polskiej” wersji językowej, a z ca-
łego cyklu pozostają w społecznej pamięci i praktyce wy-
konawczej wybrane ich fragmenty. Na krańcach zachod-
nich pozostaje właściwie tylko sama nazwa, którą można 
odnieść także do pieczywa obrzędowego niekoniecznie 
przypominającego rzeczywisty korowaj. 

Zatem recepcja treści i samych tekstów pieśni korowa-
jowych ma charakter stopniowalny. Podobnie jest z resz-
tą w innych tego typu przykładach. Przykład ten ukazu-
je, że mechanizm pogranicznego funkcjonowania kultur 
można więc opisać jako pewne kontinuum, które rozwija 
się od wiernej (co do treści jak i formy językowej) cytacji, 
po recepcję paralelną, aż do utrwalenia i upowszechnienia 
wersji nowej. Z kolei na drugim biegunie rozpoczyna się 
proces odwrotny, prowadzący w efekcie do zaniku cechy 
pogranicznej. Najdalsze zakresy oddziaływania wykazują 
same nazwy, które mogą nawet funkcjonować przy zmia-
nie treści desygnatu. Natomiast w znacznie ograniczonym 
zakresie zachowują się pełne cytacje i teksty paralelne. 

W powyższym sensie obszar pogranicza kulturowego 
daje się również zinterpretować jako teren przejściowy tak 
geograficznie jak i przede wszystkim – mentalnie. Jednak-
że pograniczność to nie tylko zapożyczenia, ale wielokie-
runkowo motywowany fakt kulturowy, który w ostatecz-
ności, jako zespół cech, prowadzi do ukształtowania się 

29 Por. przykładową dokumentację z Wólki Polinowskiej: J. Adamowski, 
Podlaskie pieśni weselne z Wólki Polinowskiej, „Etnolingwistyka” t. 1 (1988), 
s.173-181.
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zjawiska o charakterze wyróżniającym wobec sąsiadują-
cych etnosów i ich kultur, przy zachowaniu ścisłych z nimi 
związków.

* * *
Zaproponowana próba analizy funkcjonowania folklo-

ru z obszaru wschodniego pogranicza (dokonywana jed-
nakże tylko z jednokierunkowego, zachodniego punk-
tu widzenia) ujawnia niezmierne bogactwo różnorodnej 
problematyki. Wydaje się wszakże, iż można na koniec 
wskazać na kilka zasadniczych zjawisk i procesów, któ-
re są istotne dla funkcjonowania kulturowego pograni-
cza. Są nimi:

• Wybór charakterystycznego i zarazem wyróżniające-
go dla danych obszarów repertuaru nie tylko na poziomie 

samych tekstów, ale także gatunków – co wcześniej doku-
mentowaliśmy i obrazowaliśmy na przykładzie zimowych 
i wiosennych pieśni życzących.

• Społeczna otwartość na innych językowego i kultu-
rowego uzusu oraz specyficzna, bo aprobująca, pragma-
tyka – w tym względzie można przywołać popularność 
funkcjonowania na wschodniej Lubelszczyźnie obrzędo-
wego repertuaru (np. weselnego) o proweniencji wschod-
niej, także w oryginalnej, a więc „chachłackiej” – jak tu 
mówią, wersji językowej. 

• Wyraźnie zarysowane zjawisko stopniowalnej przy-
swajalności języka i tekstów.

• Specyficzny dla pogranicza kulturowego – bo archa-
izujący, ogólny stan zachowania folkloru.

Jan Adamowski

NOC MUZEÓW 2019
w Dworku Wincentego Pola
18 maja (w sobotę) między 18.00 a 24.00 miała miejsce 
kolejna NOCY MUZEÓW – 23. w Europie, 16. w Polsce 
i już 14. w Lublinie.

W latach minionych, w Dworku Wincentego Pola na 
Kalinowszczyźnie – jednej z filii Muzeum Lubelskiego, 
wydarzenie to odbywało się pod hasłami: „Noc Myśliwca”, 

„Dwór polski – wehikuł czasu”, „Pracownia czasomierzy 
w tajemniczym dworku” czy „Wincenty Pol i Przyjaciele”. 
Tym razem ciemność potraktowano jako metaforę niewie-
dzy i zapomnienia, tytułując tegoroczną edycję „Opowie-
ści wydobyte z mroków czasu i przestrzeni”.

Wśród atrakcji znaleźć można było spotkanie z przyby-
szami z Kosmosu i podróż w jego otchłanie, próbę ożywie-
nia zaklętych w kamień mieszkańców mórz sprzed milio-
nów lat, wysłuchanie historii skrywanych przez zabytkowe 
przedmioty oraz szybowanie w przestworzach poetyckiej 
wyobraźni. Poszczególne prezentacje przygotowali: Bar-
bara Czajkowska i Magdalena Norkowska (wystawa rze-
miosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Lubelskiego pt. 

„Piękne i użyteczne”), Jolanta Ścibior (własna kolekcja ska-
mieniałych amonitów), Anna Cieśla wraz z uczestnicz-
kami Akademii Artystycznych Umiejętności, działającej 
przy Klubie Osiedlowym „Przyjaźni” (prezentacja mul-
timedialna do wierszy Józefa Czechowicza pt. „… życie 
snem krótkim…”) oraz Wiesław Krajewski – prezes lu-
belskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii (odczyt „Meteoryty w zasięgu ręki”). Nieste-
ty, gęste chmury uniemożliwiły zajrzenie okiem telesko-
pu w przestrzeń międzyplanetarną.

Spora grupa chętnych ustawiła się przed dworkiem już 
za kwadrans 18-ta, ostatni goście wyszli o 23-ej. Pomimo 
deszczowej pogody oraz remontu ulicy Kalinowszczyna, 
to małe i położone na uboczu muzeum odwiedziło 270 
osób (w jeden wieczór frekwencja całego miesiąca!).

Dziennikarze pytają, muzealnicy próbują odpowiadać: 
na czym polega fenomen popularności Nocy Muzeów? 
Niezwykła a dogodna pora? Bezpłatny wstęp? Chyba ra-
czej szczególne atrakcje – to, że „coś się dzieje” i że o tym 
mówi się w mediach. Bo przecież dobrze jest „być na cza-
sie”, bo chcemy bycia tam, gdzie wszyscy.

„Gorączka sobotnich nocy” narasta. Mamy już noce: 
kultury, teatrów, tańca, jazzu, poezji, wyprzedaży w ga-
leriach handlowych i konfesjonałów w kościołach. Jaka 
następna?

Wiktor Kowalczyk
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Osobliwości pieśni pogrzebowych 
z Dubicz Cerkiewnych na 
Białostocczyźnie
(na tle polsko-białoruskiego pogranicza etnolingwistycznego)

Jadwiga 
Kozłowska-Doda

Wstęp
Wieś Dubicze Cerkiewne odwiedziłam w 2001 roku 
podczas objazdu terenowego pod kierunkiem prof. Elż-
biety Smułkowej w ramach Sesji Białostockiej Między-
narodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej 
i Wschodniej Pogranicze polsko–białorusko–litewskie: hi-
storia, kultura, język (17–30.06.2001).

Pogłębienie warsztatu badacza terenowego (wówczas 
miałam za sobą badania obrzędowości pogrzebowej i na-
rodzinowej w środowisku Polaków na Białorusi oraz by-
łam w trakcie zbierania materiału do pracy doktorskiej 
na temat fleksji gwarowej) nie mogło nie wzbudzić mo-
jego zainteresowania lokalną obrzędowością pogrzebową. 
Mając wówczas bardzo niewiele czasu, mogłam jedynie 
zrobić kserokopie osobnych ręcznie zapisanych zeszy-
tów wypożyczonych w niniejszej miejscowości od osób 
zaangażowanych w przebieg obrzędów związanych z po-
grzebem. Niestety, nie potrafię w tej chwili podać nazwisk 
wszystkich osób, z którymi rozmawiałam (większość tek-
stów pochodzi od pani Maryny Kiryluk, zamieszkałej 
w Dubiczach Cerkiewnych).

W moim przekonaniu udokumentowany materiał sta-
nowi bardzo cenne źródło badawcze nie tylko dla muzy-
kologa czy folklorysty, ale również dla językoznawcy. Te-
ren eksploracji przedstawia się jako szeroko rozumiane 
pogranicze językowe i kulturowe. Miejscowa ludność pra-
wosławna, mająca białoruską tożsamość narodowościową 
(wymiennie mianuje siebie Białorusinami i ludźmi „ru-
skimi”), posługuje się północno-zachodnią gwarą języka 
ukraińskiego. Gwarze Dubicz Cerkiewnych oraz okolicz-
nych wsi (m.in. Czechów Orlańskich, Grabowca, Jelon-
ki) poświęcono szereg opracowań, bardziej lub mniej ob-
szernych (m.in. Władysława Kuraszkiewicza, Michała 
Kondratiuka, Mikołaja Roszczenki, Elżbiety Smułkowej, 
Michała Łesiowa, Niny Sajewicz. Bibliografię dotyczą-
cą gwary szczegółowo omawia Nina Sajewicz [Sajewicz 
1995, 185–186]). Znaczące są wpływy języka polskiego na 
gwarę, szczególnie na poziomie słownictwa. Naturalnie, 
miejscowi mieszkańcy mówią również po polsku. Wpły-
wy języka białoruskiego z kolei są symboliczne. Kontak-
ty językowe, towarzyszące tym obszarom od dawna, są 

jednym z powodów, dla których warto teksty pieśni pod-
dać analizie.

Jednocześnie można się pokusić o porównanie ana-
lizowanych tekstów z podobnym materiałem z innych 
terenów pogranicza polsko-białoruskiego, np. z Gro-
dzieńszczyzny na Białorusi [por.: Doda 1996, 309–320; 
Adamowski, Doda, Mickiewicz 1998, 287–318], gdzie 
przeważa ludność katolicka o polskiej świadomości na-
rodowej (najczęściej z prymarnym językiem białoruskim 
oraz ze znajomością polszczyzny i języka rosyjskiego), 
z Białostocczyzny, na której terenie ludność prawosław-
na posługuje (posługiwała) się gwarą białoruską [por.: 
Barszczewski 1995, 95–109], z różnych ośrodków staro-
obrzędowców [np. Nikitina 1989, 149–161] oraz z polsko-
języcznymi pieśniami pogrzebowymi z Litwy [por. Syr-
nicka 2005, Syrnicka 2006, Syrnicka 2007, Syrnicka 2008, 
Syrnicka 2009].

Pieśń pogrzebowa jako gatunek tekstu
Warto zaznaczyć, że pieśni pogrzebowe, zarówno religijne, 
jak i ludowe, na początku XXI wieku nadal są żywym ele-
mentem obrzędowości pogrzebowej polsko-białoruskiego 
pogranicza. Tymczasem Teresa Marcinkowska już dwa-
dzieścia lat temu pisała o zanikaniu dawnych pozakościel-
nych śpiewów pogrzebowych w woj. krakowskim [Mar-
cinkowska 1994, 58–59].

Pieśni pogrzebowe,1 podobnie jak lamenty ludowe, 
„opłakują zmarłego” [STL 1988, 354], śpiewane są przy 
zmarłym od momentu śmierci do zakończenia stypy po 
pochówku. „Opłakiwanie zmarłego” nie wyczerpuje jed-
nak funkcji tego gatunku. Pieśni pogrzebowe „ukazują 

1 Wschodniosłowiański folklor. Słownik naukowej i ludowej terminologii wydany 
w 1993 r. w Mińsku definiuje pieśni pogrzebowe jako utwory „wykonywane 
podczas pogrzebu oraz podczas uroczystości ku czci zmarłych. Wiele z tych 
pieśni napisane są przez wiejskich diakonów opierających się na poetyce 
pieśni ludowych, na ludowych wyobrażeniach i melodyce. Ogólnie rzecz 
biorąc, nawiązują do średniowiecznych kantów (z łac. cantus ‘uroczysty śpiew, 
zawierający pochwałę, świecki lub cerkiewny. Gatunek bardzo popularny na 
Rusi w XVII i XVIII w.’, BTSRJa 2000, 415) oraz psalmów. Z jednej strony, 
treść i motywy pieśni pogrzebowych utrzymane są w tym samym stylu, jak 
i pieśni duchowne, z drugiej zaś, można je jednocześnie odnieść do długich 
ludowych pieśni lirycznych. […] Zwykle wykonywane są zespołowo, jest to 
śpiew kilkugłosowy, ale możliwe jest także wykonanie przez jednego z krewnych 
zmarłego jako lament.” [WF 1993, 232]
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[bowiem – JKD] niezwykły moment spotkania ze śmier-
cią, odsłaniają jej potęgę i bezwzględność, uczą człowie-
ka pokory i reguł życia, często go upominają i ostrzegają, 
inne, nasycone treściami religijnymi, objawiają między in-
nymi dogmatykę katolicką [tu: prawosławną – JKD] i za-
sady moralne, ujawniają ludzką wiarę i głęboką ufność 
w miłosierdzie Boże, w nieustanną pomoc Matki Boskiej, 
wielu świętych orędowników i patronów” [Turek 1993, 
40–41].

Pieśni pogrzebowe są odtwarzanymi utworami, dlate-
go odróżniam je od lamentów, stanowiących tymczasowy 
przejaw „indywidualnej ekspresji człowieka” [Turek 1993, 
41]. Pomagają pogodzić się ze śmiercią jako nieuchron-
nym faktem biologicznym. Poza tym, razem z modlitwa-
mi mają pomóc zmarłemu osiągnąć zbawienie.

Forma utrwalenia i język pieśni pogrzebowych z Dubicz 
Cerkiewnych
Uzyskałam 106 stron formatu A4 kopii rękopisów. Ręko-
pisy podobnych utworów znane są z innych terenów po-
granicznych (m.in. ze środowiska staroobrzędowców [Ni-
kitina 1989, 155], oraz Polaków na Białorusi [Doda 1996]). 
Sposób funkcjonowania pieśni pogrzebowych, czyli zapis, 
w odróżnieniu od tradycyjnych, ustnych gatunków folklo-
ru, ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze są to utwory, któ-
re w swojej większości mają drukowaną genezę – śpiew-
niki, poza tym są to teksty dość długie i wykonywane 
generalnie tylko na pogrzebach [Adamowski 1994a, 15].

Zebrany materiał pieśniowy ułożyłam według incipitów 
(pierwszych wersów) w kolejności alfabetycznej. W su-
mie materiał zawiera 75 pieśni, niektóre z nich mają wa-
rianty (warianty podane są po znaku //, wszystkich tek-
stów jest 88).2

Do zapisu pieśni w Dubiczach Cerkiewnych użyto 
cyrylicy oraz łacinki: 35 tekstów zapisanych jest cyryli-
cą (w dołączonym wykazie wszystkie incipity są poda-
ne w transkrypcji polskiej PWN), 53 – łacinką. W obu 
rodzajach zapisu widoczne są wpływy miejscowej gwary. 
Dla porównania – Polacy na Białorusi posługują się czę-
sto cyrylicą, ponieważ nie wszyscy znają pisownię polską, 
niektórzy nawet polszczyzną mówioną posługują się oka-
zjonalnie [Doda 1996, 315; Kozłowska-Doda 1999]. Wra-
cając do języka samych pieśni, w Dubiczach Cerkiewnych 
jest to język rosyjski, język ukraiński lub miejscowa gwa-
ra ukraińska. Jedna pieśń – Makary w pustyni się modlił – 
została zapisana w języku polskim.

2 Jedna z pieśni jest kolędą Z Nowym rokom idiem ot chaty do chaty, nie wiadomo 
czy przypadkowo się znalazła w rękopisie, jednak jej treść nie sugeruje, by miała 
ona służyć podczas pogrzebu konkretnemu celowi, jak np. pieśń wielkanocna 
Weselcie się, śmierć zwyciężona, śpiewana na Śląsku w celu podniesienia na 
duchu krewnych i sąsiadów [por.: Turek 1993, 79].

Pochodzenie utworów (śpiewniki cerkiewne lub pieśni 
ludowe)
Aleksander Barszczewski, omawiając teren wschodniej 
Białostocczyzny (okolice Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, 
Hajnówki), twierdzi, że większość pieśni pogrzebowych 
pochodzi z rosyjskich śpiewników cerkiewnych, i dodaje, 
że na całym tym obszarze „istnieje zaledwie kilkadziesiąt 
autentycznych ludowych pieśni religijnych” [Barszczew-
ski 1995, 107]. Podobnie sytuacja wygląda w Dubiczach 
Cerkiewnych, tyle że tu w słownictwie pieśni zauważal-
ny jest, jak już wspomniałam wyżej, duży wpływ ukraiń-
skiego, a nie białoruskiego, jak na terenie badanym przez 
Barszczewskiego.

Charakteryzując polskie pieśni pogrzebowe, Jan Ada-
mowski zwraca uwagę na jeszcze jedno źródło ich po-
chodzenia, mianowicie tzw. kartki, „różne druki ulotne 
sprzedawane na odpustach czy w miejscach kultowych” 
[Adamowski 1994a, 14]. Zapewne takiego źródła popeł-
niania repertuaru rozpowszechnionych w Dubiczach Cer-
kiewnych pieśni pogrzebowych też nie można wykluczyć, 
jednak wymaga to sprawdzenia w terenie.

Klasyfikacja pieśni pogrzebowych
Często w klasyfikacjach pieśni pomija się podział na pod-
stawowe grupy: ludową, religijną i świecką (propozycja 
Jacka Kolbuszewskiego) [Kolbuszewski 1986, 50–51], po-
nieważ osobne pieśni religijne i świeckie ulegały proce-
sowi „uludowienia” (folkloryzacji). Bardzo trudno jest 
dokładnie wyznaczyć granicę między tekstami „sfolk-
loryzowanymi” a stricte wyznaniowymi „kościelnymi 
pieśniami pogrzebowymi katolickimi, protestanckimi 
i prawosławnymi”. Co więcej, „ludowymi pieśniami po-
grzebowymi stały się w ciągu przynajmniej dwóch stuleci 
[...] nie tyle pieśni przez lud wytworzone, ile utwory przez 
lud aprobowane i wykorzystywane” [Kolbuszewski 1986, 
51]. Z tego powodu w niniejszej publikacji nie stawiam so-
bie za zadanie wyodrębnienia wymienionych grup, choć 
szczególnie interesujące wydaje się wydzielenie archaicz-
nych ludowych pieśni pogrzebowych, które przetrwały 
m.in. w repertuarze dziadowskim, jak np. pieśń dziadow-
ska o duszy, która stuka do nieba [por. Kolbuszewski 1986 
(za Janem Stanisławem Bystroniem), 51; Turek 1993, 42; 
Barszczewski 1995, 107–109], w materiale Wyletieła du-
sza s tieła...

Bez dodatkowych badań nic się nie da powiedzieć 
o przypisaniu konkretnych utworów do struktury obrzę-
du. Zwykle brana jest pod uwagę treść i tematyka pieśni 
oraz lokalne upodobania [Doda 1996, 319]. Na poszcze-
gólnych terenach w konkretnych momentach obrzędu 
wykonywane są inne utwory, badanie tego rodzaju na-
leżałoby przeprowadzić w przyszłości. Istotne znaczenie, 
jak zaznacza K. Turek, „mają następujące okoliczności: →
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kto umarł, w jakim wieku, w jakiej rodzinie, jaki był sta-
tus zmarłego, jego pozycja i ranga w hierarchii społecz-
nej, wreszcie kto uczestniczy w modlitewnym spotkaniu” 
[Turek 1993, 73], dlatego badaczka proponuje uporządko-
wać materiał pieśniowy pogrzebu (głównie pieśni religij-
no-wyznaniowe) w grupy: pieśni związane z przebiegiem 
obrzędu; pieśni uwzględniające wiek i płeć zmarłego; pie-
śni określone więzami rodzinnymi; pieśni związane z za-
wodem lub statusem społecznym; główne wątki tematycz-
ne pieśni pogrzebowych [Turek 1993, 43–44].

Pieśni pogrzebowe posiadają „głęboko religijne treści” 
i tym samym „wzmacniają siłę całego modlitewnego aktu” 
[Turek 1993, 73], stąd istotnego znaczenia nabiera temat 
pieśni tego gatunku. Jeżeli chodzi o klasyfikację tematycz-
ną, to wydaje się ona krzyżować z intencjonalnością pieśni 
pogrzebowych, na którą zwracał uwagę Jan Adamowski 
jako na „istotny kulturowo składnik” tego gatunku pie-
śniowego [Adamowski 1994a, 16]. Fakt, że każdy gatunek 
mowy charakteryzuje się „intencją komunikacyjną” nie-
jednokrotnie podkreślali też inni badacze [por. Wierzbic-
ka 1983, 134 i nast.]. Wyodrębnia się trzy podstawowe 
intencje pieśni pogrzebowych: prośba, pożegnanie, prze-
stroga [np. Adamowski 1994a].

Adresatami próśb pieśni pogrzebowych z Dubicz Cer-
kiewnych są:

– Bóg (Spasitiel, spasitiel, sogrej moju duszu..., Oj Boże, 
moj Boże z wysokoho neba... // O Boże moj, usłysz ty moli-
twu moju..., So swiatymi upokoi, spase duszy wsech łudei..., 
K tebe, o Boże, ja wzywaju..., Ach Iisusie moj Nazaranskij..., 
Straszno buszujet żytielskoje morie..., Orlicoju ja letała po 
razlicznym storonach…)3, 

– Matka Boża (K tebe o Dewopreswiataja..., O Swiatej-
szaja Dewo..., Carica nebesnaja, zoroczka jasnaja..., W ko-
lennom priekłonienii s ponikszej gołowoj..., Carica, Mat' 
Gospoda…, Preswiataja Dewo, swetłaja zarnica...);

– Św. Trójca (Piesn' Preswiatoj Trojce…),
– anioł stróż (Preswetłyi angel moj gospoden...),
– ludzie (dzieci, rodzice, duszpasterz itd.): Ja leżu w mo-

gile uże sorok dniej... / Ja leżu wo grobie uże 40 dniej...,, Po-
słuszajtie, christianie, swiatoj cerkwi rydanije..., Otiec moj 
duchownyj, za Was ja molusia..., Umolała mat' rodnaja 
swojo miłoje ditia...,

– zmarli (Moje ditia, moj syn lubimy..., Spi, nasza miła-
ja mama w głubokoi mogiłe syroi..., Mama, ty spisz, a tie-
bia nariażajut twoi rodnyje...,), w których zwerbalizowana 
jest obietnica modlitwy za duszę zmarłego oraz przekona-
nie o wiecznej pamięci.

W Dubiczach Cerkiewnych prośby do żywych najczę-
ściej dotyczą modlitwy (Ja leżu w mogile uże sorok dniej..., 
Ach wy bratja, moi siestry, wy prijditie wsie, druzja...), ale 

3 Dokonano uproszczonej transkrypcji oryginalnych incipitów cyrylicznych.

są także prośby np. do sieroty o to, aby w przyszłości po-
święciła się Bogu (Umolała mat' rodnaja swojo miłoje 
ditia...); do zmarłych o wstawiennictwo u Boga za żywy-
mi (Kak priekrasna żyzn' ziemnaja, no ona uż nie dołga...) 
itd. Pieśni pogrzebowe z Grodzieńszczyzny to najczęściej 
prośby o opiekę i przebaczenie, modlitwę, zmiłowanie, 
odpuszczenie win czy wstawiennictwo [Doda 1996, 319]. 

Intencję pożegnania przedstawiają pieśni, w których 
zmarły żegna się ze światem, jak również te, w których 
zmarłego żegnają żyjący, koniecznie przebaczając mu jego 
winy. Do pieśni takich należą: Ja leżu w mogile uże sorok 
dniej... // Ja leżu wo grobie uże 40 dniej..., Oj Boże moj 
Boże z wysokoho neba... // O Boże moj, usłysz ty molitwu 
Moju…, Moje ditia, moj syn lubimy..., Spi, nasza miłaja 
mama w głubokoi mogiłe syroj...,Wyletieła dusza s tieła, na 
zielenoj trawie sieła... itd.

Intencja przestrogi odwołuje się do funkcji: przypo-
mnienia grzesznikom o karze w postaci piekła, męki 
czyśćcowej itd., wezwania do zmiany zachowania, do po-
stępowania według przykazania Bożego (np. Opiat' zaszu-
mieli narody, a puszki, rakiety griemiat...).

Poza tymi trzema głównymi intencjami w pieśniach 
z Dubicz Cerkiewnych zwraca uwagę jeszcze intencja 

– pocieszenia, ukojenia (Jesli sił nie chwatajet poroju..., 
Nie toskuj ty, dusza dorogaja, nie pieczalsia, no radostna 
bud'...), ponieważ nie jest ona frekwencyjnie częsta, moż-
na byłoby ją traktować jako uzupełnienie intencji poże-
gnania. Podobnie, jako rozwinięcie sytuacji pożegnania, 
interpretuje Jan Adamowski słowa podziękowania, jakie 
zmarły kieruje do krewnych [Adamowski 1994a, 17].

Kryterium tematyczne prowadzi do wyróżnienia cykli 
pieśni pogrzebowych, takich jak: pasyjne (pieśni o Męce 
Pańskiej), maryjne, do patronów i świętych, o przemijaniu 
i marności świata, żałobne, o Sądzie Ostatecznym [Turek 
1993, 112–113; Szymańska 1998, 215–220].

Świadome nawiązanie do tematyki Męki Pańskiej, do 
pieśni pasyjnych jest po to, aby podnieść na duchu rodzi-
nę zmarłego oraz całą wspólnotę smutku. Tradycja śpie-
wania pieśni dotyczących męki Chrystusa wywodzi się 
z kanonów „ars bene moriendi” [Włodarski 1987, 71–79]. 
Radziły one naśladować mękę Zbawiciela w czasie śmier-
ci. Wśród pieśni zebranych w Dubiczach Cerkiewnych 
do tego cyklu odnosząą się: Dla Isusa umiraju, dla Iisusa 
budu żyt..., Krest tiażoły, krest tiażołyj…// Kriest tiażełyj, 
kriest tiażełyj, nado mnie jego niesti..., Son Bożej Matieri, 
Wot w eti dni i tiepier' Christos snowa griadiet na raspiat-
je..., Spit sion i driemlet złoba, spit wo grobie car' cariej..., 
Prijditie, griesznyje, pod kriest kriesta..., Gor'ko płakała 
Marija..., Wozłożyli na Isusa kriest tiażełyj niest'..., Czto 
za narod tołpoj idiet, za soboju uznika wiediet..., Wyszła 
łuna, na niebie jasna, Jerozolimskij sad priekrasnoj..., Na 
użasnoj gorie, u podnożja kriesta...
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Dość licznie jest poświadczona grupa pieśni tematycz-
nie związanych z postacią Matki Bożej jako głównej pa-
tronki umierających i pośredniczki łask Bożych. W XVII-

-wiecznych instrukcjach dobrej śmierci wielokrotnie 
wskazywano na wagę jej wstawiennictwa [Włodarski 1987, 
71–79]. Są to następujące pieśni: O Swiatiejszaja Diewa..., 
Carica niebiesnaja..., W kolennom prykłonienjj s ponikszej 
gołowoj..., Carica, Mat' Gospoda..., Ty Jas[n]a Mati Cari-
ca Niebesnaja..., Preswiataja Dewo, swetłaja zarnica..., [W]
driewnije, driewnije gody, ulicej złogo sieła..., Gor'ko płaka-
ła Marija..., Na użasnoj gorie, u podnożja kriesta prieczi-
staja matier' stojała... 

Poczet świętych, patronów konania i dobrej śmierci, 
jest bardzo obszerny na Grodzieńszczyźnie (por. święci: 
Barbara, Józef, Anna, ale także Michał, Stanisław, Wincen-
ty, Jan z Bolesława), pełnią oni funkcję skutecznych po-
średników w mediacjach między człowiekiem a Bogiem 
[Doda 1996, 317, por. też Aries 1989]. W Dubiczach Cer-
kiewnych uczestnicy pogrzebu zwracają się ogólnie do 
aniołów oraz konkretnie do swojego Anioła Stróża: Pro-
spali my, proleżali my wso carstwo Twoe wso niebiesno-
je..., Swiataja taja put', tam gde stranniki idut..., Preswe-
tłyi angel moj gospoden… Do tej grupy pieśni zalicza się 
także ewangeliczną przypowieść o Łazarzu (Było dwa bra-
ta na swietj rodni, odyn buw brat Łazar'...) [por.: Szymań-
ska 1998, 216], należałoby tu włączyć również pieśń o św. 
Aleksym (Piesn' Aleksieja / Ja rodiłsia w gorode Rim...) oraz 
o chrzcie wodą przez Jana Chrzciciela (W dalekoj stranie 
Palestinie struica rieka Iordan...).

W zebranym materiale źródłowym odrębny cykl tworzą 
pieśni tematycznie związane z przemijaniem świata, jego 
spraw i problemów oraz życia ziemskiego. Wątek marno-
ści i kruchości świata i ludzkiego życia zawierają przede 
wszystkim pieśni: Spasitiel, spasitiel, sogrej moju duszu..., 
Nastała na swety nieżdanno trywoga..., Wsie żywiom na 
etom swietie i nie dumajem o tom..., Wyletieła dusza s tieła, 
na zielenoj trawie sieła..., Poslednij wzor podchodit, Gospod 
zowiet na pir..., Opiat' zaszumieli narody, a puszki, rakie-
ty griemiat..., Żyz[n'] unyło nastupajet, łuczsze bratja po-
smotriet'..., Prochodiat po gorodu wiesti, Gospod' nasz idiet, 
posietit..., Christos pieried smiertju druziej pouczał..., W ży-
zni swietłaja doroga, sierdce bjetsia pried toboj…

Problematyka poszczególnych utworów wyraźnie skon-
centruje się wokół biblijnej sentencji vanitas vanitatum et 
omnia vanitas (łac. marność nad marnościami i wszystko 
marność), pochodzącej z Księgi Koheleta. Wątek przemi-
jania i marności świata łączy się z innym – memento mori 
(łac. pamiętaj o śmierci). W tekstach zwraca się uwagę na: 
potrzebę życia z Bogiem, modlitwę, pomoc bliźniemu, do-
bre relacje dzieci i rodziców (Nema dobra i ne bude, proh-
newlajut Boha lude… itd.).

Grupa pieśni pożegnalnych, łącząca się z wyżej omó-
wionymi tekstami, nawiązuje do sytuacji ostatecznego po-
żegnanie świata żywych, m.in. Kak priekrasna żyzn' ziem-
naja, no ona uż nie dołga..., Umolała mat' rodnaja swojo 
miłoje ditia..., Mama, ty spisz, a tiebia nariażajut twoi rod-
nyje..., Ach wy bratja, moi siestry, wy prijditie wsie, dru-
zja..., Na wsiech sołnce swietit, na mienia uż niet..., O miłyj 
muż, zaczem tak rano, zaczem pokinuł ty mienia..., Uzrieł 
leżaszczego mienia biez czuwstw, biez płacza…

Odrębny cykl pieśni pogrzebowych stanowią utwory 
na temat Sądu Ostatecznego. Obrazy nieba, piekła i czyść-
ca działają na wyobraźnię zebranej społeczności wiejskiej. 
Wśród pieśni na ten temat zanotowano: Pomentajte, Chri-
stianie, szczo se s wami potom stanie – na weki..., O jaka-
ja to radost' budie, o jakaja smost' budie ni mohu skazaty, 
koły hospod' swoich wirnych bude zabiraty... Pryjdet ho-
dyna, dla wsech edyna..., Wstriewożymsia i ustraszymsia 
o soich łetach..., Prijdut wieki, prijdutu gody, wdrug zakoły-
szetsia ziemla..., Ach Iisusie moj Nazaranskij..., Nastanie na 
swietie wielika triewoga, nichto iż liudiej nie chotew…, Na 
czto, bratja, osużdat' drug druga, znaj nad nami Bog sud-
ja..., S drugom ja wczera sidieł, disiaj smiert' jego uwidał..., 
Opomnities' wsie ludi, otwiet'tie na wopros..., Zwiezdy na 
niebie sijali, nocz była ticha, swietła..., Uzrieł leżaszczego 
mienia biez czuwstw, biez płacza..., Posłuszajtie, christia-
nie, swiatoj cerkwi rydanije...

Osobną też grupę tworzą pieśni o cudownych obrazach 
oraz miejscach kultu: Starokornian'skaja byl, Jeśli sił nie 
chwatajet poroju w Bożjj chram poskoriej pospieszy..., Biżat 
u Pieczajew stieżki po dorogie4... // Biegut w chramy stieżki 
i dorożki, tam Bożyje zwony gudut..., O prieczudnaja iko-
na, Wichlomskaja zwiezda..., Jerozolim priekrasnoj w Boże 
czystoty wielik..., Gora Ajron, gora swiataja, priestoł gdie 
Gospoda stoit...

W pieśniach związanych z pogrzebem można, jak się 
wydaje, wyodrębnić także punkt widzenia: zmarłego, ży-
wych, Boga, Matki Bożej itd.

Pieśni pogrzebowe jako źródło badań nad stereotypami 
językowo-kulturowymi

W pieśniach pogrzebowych z Dubicz Cerkiewnych 
występuje ta sama tradycyjna metaforyka śmierci: śmierć 
jako droga, sen itd. Pojawia się motyw ptaków znany 
w obrzędowości wschodniosłowiańskiej (orlica, gołąb). 
Motyw ten często występuje w lamentach białoruskich, 
w których zmarłego porównuje się do odlatującego ptaka.

W dalszej kolejności swojego opracowania chciałabym 
przedstawić próbę konceptualizacji poszczególnych po-
jęć, często występujących w pieśniach pogrzebowych. Jak 
wiadomo, na znaczenie wyrazu składają się znaczenie 
4 Chodzi o Poczajewską Lawrę, jeden ze słynnych męskich klasztorów 
prawosławnych w obw. tarnopolskim na Ukrainie. →
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leksykalne, zawarte w pracach leksykograficznych, oraz 
znaczenie kontekstowe [por. Laskowski 1978, 403]. Spe-
cjalnym typem kontekstu jest „konwencja gatunkowa tek-
stu” [Adamowski 1994b, 53]. 

Opierając się na założeniach etnolingwistów lubel-
skich podjęłam starania, aby wyodrębnić i scharakteryzo-
wać główne motywy zawarte w pieśniach pogrzebowych, 
składające się na poszczególne ludzkie wyobrażenia. Są to 
(w nawiasie podano incipity pieśni):

Dusza (Wyletieła dusza s tieła; Ja leżu w mogile uże 40 
dniej; Ach Boże, moj Boże, z wysokoho nieba)

1) po śmierci rozłącza się (rozstaje się) z ciałem;
2) po śmierci 40 dni „chodzi” wokół domu i rodziny;
3) płacze z niewiedzy co ją czeka;
4) męczy się (męka wieczna);
5) nie ma stałego miejsca;
6) może „pójść” do Boga (niebo), sprawiedliwa „idzie” 

do nieba;
7) szuka zbawienia;
8) w ciele grzeszyła; była grzeszna; grzeszna „idzie”  

na mękę;
9) jej los zależy od Boga; „idzie” na Sąd Boży;
10) porusza się („idzie”, „szuka” itd.)
11) prosi o modlitwę;
12) samotna (po ludzku) – Anioł Stróż pamięta  

o swojej duszy (prosi Boga o wybaczenie, zmiłowanie);
13) może pomóc żywym (zmarły może wstawić się 

za żywymi).
Krzyż (np. Kriest tiażełyj)
1) jest ciężki;
2) jak się go ma, trzeba go nieść;
3) jest miłością Boga;
4) człowiek jest za słaby, by go dźwigać, potrzebuje  

Bożej pomocy;
5) Bóg też upadał pod ciężarem krzyża, ale go nie  

zostawił (nie drewno, tylko cierpienie);
6) człowiek powinien naśladować Boga – powinien 

nieść krzyż w ślady Boga;
7) nie wolno narzekać, niosąc krzyż; trzeba  

cierpliwie go nieść;
8) siły i cierpliwość dadzą: Bóg, Matka Boża,  

Anioł Stróż (trzeba prosić);
9) jest drogą do zbawienia.
Matka – Matka Boża (Bogurodzica)
A. matka człowieka (np. Spi ty nasza miłaja mama...)
1) opiekuje się i troszczy się o innych;
2) jest ciepła i serdeczna;
3) jest pracowita i ofiarna;
4) jest sprawiedliwa;
5) daje radość;
6) czeka na nas;
7) tylko ona taką czułością obdarza dzieci.

B. Matka Boża (W kolennom priekłonienii…, O swia-
tiejszaja diewa, Carica niebiesnaja…, Molitwiennaja piesn' 
Bogorodicy…, Ty jasna Maty, Carica niebiesnaja…; Bieżat 
u Poczajew stieżki i dorogi…; Son Bożej Matieri…)

1) jest panną;
2) jest Matką Bożą; Matką Chrystusa; zawsze towarzy-

szy Synowi;
3) jest matką każdego człowieka (jest matką wszystkich 

ludzi); potrafi człowieka chronić przed nieszczęściem; 
pomaga ludziom; zawsze pamięta o ludziach (również 
grzesznikach; matką nieba i ziemi;

4) jest święta; jest w niebie, jest gwiazdą; „promieniu-
je” światłem;

5) jest królową w niebie; jest królową nieba;
6) jest opiekunką grzeszników; pomaga największym 

grzesznikom; modli się za nimi;
7) daje miłość, by człowiek potrafił być wierny Bogu; 

czy kochać, wybaczać;
8) wstawia się za ludźmi u Boga;
9) jest obroną: przed łzami, cierpieniem, chorobą; 

przed nią skłaniamy głowę, stoimy na kolanach; do niej 
się modlimy; prosimy o zbawienie duszy; prosimy o wy-
baczenie grzechów; potrafi obronić człowieka na Sądzie 
Ostatecznym;

10) jest pośredniczką między Bogiem a człowiekiem;
11) daje pokój, nadzieję;
12) daje uciechę, pocieszenie;
13) wzmacnia w nieszczęściu.
Cudowny obraz – Święte miejsce (Jesli sił nie chwata-

jet poroju, Starokornianskaja byl, Bieżat u Poczajew stież-
ki i dorogi)

1) daleko i (od dawna) o tym wiadomo;
2) tam dzieją się cuda (Matka Boża płacze);
3) są z miłości Boga / Matki Bożej do ludzi;
4) w takim miejscu jest cudowne drzewo z objawio-

nym obrazem (obok znajduje się źródło z „żywą” wodą);
5) jest święte („promieniuje” światłem);
6) ma zbawczą siłę, która pomaga wyzdrowieć (leczy); 

daje ulgę;
7) uzdrawia nie tylko ciało, ale i duszę (by dzieci na-

uczyły się kochać); daje przebaczenie i miłość;
8) do niego zmierzają liczni pielgrzymi; tam zbierają się 

tłumy; nadciągają ludzie;
9) daje nam siłę, wiarę, nadzieję; ratunek; błogosławień-

stwo (dobra nowina); nadzieja na niebo;
10) wobec niego potrzebujący (np. chorzy) czują poko-

rę (brak honoru);
11) miejsce to pozwala odzyskać pewność;
12) człowiek przed nim musi oczyścić duszę;
13) daje pocieszenie;
14) jest to miejsce modlitwy i adresat modlitwy;
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15) za okazane łaski ludzie ofiarują łzy, żywe kwiaty, 
szczerą miłość;

16) opozycja: honor (pycha), „zimna” dusza, kajdany na 
sercu, brak łez, grzech, brak modlitwy, brak prośby o roz-
grzeszenie, „lód w sercu”, „oczy nie widzą”, ślepota itd.)

Bóg (np. Dla Iisusa umiraju…, Spasitiel, spasitiel, sogriej 
moju duszu…, Piesn' prieswiatoj Troice, Nastało na swietie 
nieżdanno triewoga…)

1) jest stwórcą świata i ludzi;
2) wszystko wie o człowieku (zna jego zmartwienia);
3) pomaga ludziom; wybacza grzechy; „ogrzewa” du-

szę człowieka; potrafi zbawić duszę człowieka; jest miło-
sierny; może wybaczyć w dzień Sądu Ostatecznego; jest 
miłościwy;

4) dał ludziom wolną wolę (pozwala człowiekowi zejść 
z drogi, ale też powrócić do siebie przez modlitwę, skru-
chę, spowiedź);

5) należy do Trójcy, która zbawi świat, jeżeli ludzie będą 
się modlić;

6) syn Boży umarł za ludzkie grzechy na krzyżu;
7) syn Boży, umierając, pocieszał swoją matkę;
8) syn Boży pozwolił, by proroctwo się dokonało (cał-

kowite zaufanie Ojcu);
9) syn Boży dokonywał cudów;
10) jeżeli człowiek umrze z powodu syna Bożego, po 

śmierci zmartwychwstanie; zbawienie jest możliwe jedy-
nie przy wierze w Boga;

11) trzeba być z Bogiem (trwoga bez Boga, nie można 
o Bogu zapomnieć); 

12) jest światłem człowieka;
13) jest tarczą (obroną) człowieka;
14) pomaga człowiekowi w trudnych życiowych 

sytuacjach;
15) uspokaja człowieka (daje nadzieję i oparcie);
16) pozwala dostać się do Raju i spocząć tam obok in-

nych dusz zbawionych;
17) jest (będzie) sędzią; za grzechy Bóg osądzi ludzi.
Duszpasterz (np. Otiec moj duchownyj, za Was ja 

molusia…)
1) pomaga odkryć Boga; wyprowadzić z ciemności 

(grzechu); daje spokój duszy, ulży człowiekowi; daje ra-
dość; może rozgrzeszyć grzesznika; zbawić duszę, dać jej 
miłość; jest „lekarzem” duszy; daje spokój duszy przed Są-
dem Ostatecznym;

2) może modlić się za grzesznika bardzo gorliwie (tak, 
jak za siebie);

3) człowiek ma się modlić za duszpasterza.
Miejsce człowieka po śmierci (np. Ach Boże, moj Boże, 

z wysokoho nieba…)
1) ziemia (mokra, głęboka);
2) trawa i drzewa (np. czerwona kalina);
3) dom mały bez okien;

4) grób (wilgotny mokry grób);
5) zmarły będzie tam sam.
Raj (niebo) (np. Mojo ditia, moj syn lubimyj…; Orlicoju 

ja letaju…; Prieswiatoj angieł moj Gospodien…)
1) ma drzwi zamknięte;
2) otwiera się je za zgodą Pana Boga, gdy są odkupione 

grzechy, dzięki modlitwie żywych;
3) tam nie ma miejsca dla grzeszników;
4) tam znajdziemy spokój;
5) tam nie ma cierpienia, biedy;
6) tam jest tylko radość, nie ma smutku, brak płaczu.
Śmierć
1) to sen i odpoczynek (śpij, odpocznij); spokój (wiecz-

ny spokój);
2) po śmierci grzeszników czeka piekło;
3) śmierć nagła (utonięcie, śmierć w pożarze) nie po-

zwala przygotować się do odejścia;
4) kojarzona jest z ciemnością;
5) Bóg może zbawić od śmierci przypadkowej.
Zmarły (np. Mojo ditia, moj syn lubimyj…; Son Bożej 

matieri)
1) „idzie” (motyw drogi, wędrówki);
2) z nim możemy się zobaczyć tylko po naszej śmierci;
3) ciało zmarłego rozłącza się z duszą.
Święci (np. W dalokoj stranie Palestinie…)
1) są posłani przez Boga (np. Jan Chrzciciel);
2) są posłani po to, by ludzie porzucili grzech;
3) mówią lub ukazują swoją mizerność wobec wielko-

ści Boga;
4) do nich ciągną tłumy z nadzieją na oczyszczenie;
5) im towarzyszą cuda.
Anioł Stróż (np. Prospali my, proleżalimy…; Prieswietłyj 

Angieł moj Gospodien…)
1) występuje w postaci białego gołębia; gołębicy;
2) jest to opiekun duszy i ciała;
3) może doprowadzić do nieba.
Orlica
1) dusza.
Gołąb
1) Anioł Stróż;
2) Anioły w niebie;
3) Duch Święty.
Woda
1) ma moc oczyszczającą (chrzest); 
2) ma moc leczniczą („żywa” woda), leczy z dolegliwo-

ści fizycznych oraz psychicznych.
Na materiale badań terenowych w środowisku staro-

obrzędowców Swietłana Nikitina stwierdza, że kultura 
chrześcijańska, bazująca na tekstach pisanych, jest źró-
dłem gatunków i motywów kultury ustnej, wzbogaca ją 
i na nowo kształtuje folklorystyczny obraz świata. Tek-
sty pisane, znajdujące się w obiegu konkretnej kultury →



5 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

lokalnej, dzięki działalności śpiewaków mogą przekształ-
cać się w repertuar ustny, znikać z niego i znowu się od-
radzać [Nikitina 1989, 156]. Obserwując repertuar pieśni 
pogrzebowych z Dubicz Cerkiewnych trudno jest z tym 
stwierdzeniem się nie zgodzić.

Wnioski
Pieśni pogrzebowe w Dubiczach Cerkiewnych stano-

wią gatunek wciąż żywy w lokalnej obrzędowości pogrze-
bowej. Śpiewy pogrzebowe pozwalają zaakceptować fi-
zyczne odejście bliskiej osoby, pogodzić się ze śmiercią 
jako nieuchronnym zjawiskiem biologicznym, przynoszą 
pokrzepienie.

Innym ważnym zagadnieniem są, jak potwierdzają roz-
ważania, same teksty pieśni, utrwaliły bowiem społecznie 
utarte wyobrażenia. W związku z tym stanowią źródło ba-
dań nad ludzkim postrzeganiem świata. Pieśni związane 
z pogrzebem charakteryzują się ustabilizowanymi sąda-
mi na temat Boga, matki (Matki Bożej i matki człowieka), 
świętego (osoby lub miejsca), domu, nieba (Raju), piekła 
(zaświatów), śmierci, duszy, krzyża itd. Teksty pieśni od-
zwierciedlają wyobrażenia ludności nawet wówczas, gdy 
nie są to autentyczne ludowe teksty, tylko pochodzące ze 
śpiewników cerkiewnych. Ich treść jest znana i akcepto-
wana przez miejscową ludność, a na osoby mniej zaanga-
żowane w życie religijne na co dzień oddziałują podczas 
czuwania i uroczystości pogrzebowych. W tekstach pieśni 
pogrzebowych odnalazły swe odbicie tradycyjny ludowy 
światopogląd oraz wpływy chrześcijańskie.

Pieśni pogrzebowe rozpowszechnione na terenach po-
granicznych są jednym z wielu gatunków pieśni obrzędo-
wych, w których możemy odnotować wzajemne zapoży-
czenia i asymilacje poszczególnych elementów sąsiednich 
etosów, kultur i języków. Interesujące wydaje się np. po-
jawienie się na przełomie XX i XXI w. w środowisku Po-
laków w rejonie woronowskim na Białorusi białoruskiej 
pieśni Ach, Boża moj, Boża, z wysokaha nieba...,5 któ-
ra funkcjonuje również w Dubiczach Cerkiewnych jako 
ukraińska Oj, Boże moj, Boże, z wysokoho neba… Jak wi-
dzimy, miał rację Jacek Kolbuszewski, pisząc: […] widząc 
w pieśni pogrzebowej interesujące zjawisko kulturowe pa-
miętać warto, że nawet najlepiej przeprowadzone mecha-
niczne podziały o wszystkim rozstrzygać nie mogą: pieśni 
protestanckie były śpiewane przez katolików i vice versa, 
zaś zjawiska, których „ludowości” moglibyśmy być pew-
ni, występowały także w kulturze „wysokiej” [Kolbuszew-
ski 1986, 51].

5 Jeszcze dwadzieścia lat temu na tym terenie fakt wykonania pieśni innej niż 
polskojęzycznej na pogrzebie w środowisku Polaków byłby niedopuszczalny 
[Kozłowska-Doda 1999, 19].

Incipity udokumentowanych pieśni:6

A miłyj muż, zaczem tak rano, zaczem pakinuł
Ach Iisus moj Nazaranskij tierpieł
 Ach wy, bratja moi, siestry, wy prijditie vse druzja
Biegut w chramy stieżki-dorożki, tam Bożyje zwony 

gudut // Biżat u Pieczajew stieżki po dorogie
Boże, usłyszy, kak żażdiet niesmiełoje, biednoje sierdce 

mojo (Prieswiatoj Troice)
Było dwa brata na swietie rodnych (o Sw. Łazarie)
carica Niebiesnaja, zoroczka jasnaja
Christos pieried smiertju druziej sobirał
Chto siebie wywyższaje, budie uniżen
Czto za narod tołpoj idiet, za soboju uznika wiediet
Dla Iisusa umiraju, dla Iisusa budu żyt'
Driewnije, driewnije gody, ulicoj złogo sieła
Gdie carstwujet driewo i tołstoje (Starokornian'skaja byl)
Gora Ajron, gora swiataja, priestoł gdie Gospoda stoit
Gor'ko płakała Marija
Ja leżu w grobie uż sorok dniej // Ja leżu w mogile uże 

sorok dniej
Ja rodiłsia w gorodie Rim (Piesn' Aleksieja)
Jerozolim priekrasnyj, w Boże czistoty
Jesli sił nie chwatajet poroju, w Bożyj chram poskoriej 

pospieszy
K Tiebie, o Boże, ja wzywaju
K Tiebie, o Diewa Prieswiataja, lublu molit'sia w czas 

nocznoj (Molitwiennaja Piesn' Bogorodice)
Kak priekrasna żyzn' ziemnaja, no ona uż nie dołga (Pie-

sn' o wdowie)
Kriest tiażołyj, kriest tiażołyj, nietu sił jego podniat' // 

Kriest tiażełyj, kriest tiażełyj. Nado mnie jego niesti
Krieszcziusia, molusia do Boga (Son Bożej Matieri)
Lisijanskoj gornice ubrannoj Christos trapiezu sowierszał
Makary w pustyni się modlił
Mama, ty spisz, a tiebia nariażajut // Mama, ty spisz, 

a tiebia nariażajut twoirodnyje
Moje ditia, moj syn lubimyj
Na bracznoj gorie u podnożja kriesta prieczistaja matier' 

stojała // Na użastnoj gorie u podnożja kriesta prieczista-
ja matier' stojała

Na czto bratja osużdat' drug druga // Na czto, bratja, 
osużdat' drug druga

Na wsiech sołnce swietit, na mienia uż niet
Nastała na swietienieżdanno triewoga, nikto iz ludiej nie 

chotieł // Nastanie na swietie wielika triewoga, nichto izlu-
diej nie chotiew

Nie toskuj ty, dusza dorogaja, nie pieczalsia i radostna 
bud'

Niema dobra i nie budie, progniewlajut Boga ludie

6 Niektóre teksty mają warianty, incipity wariantów oddzielone są znakiem //.
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O jaka to radost' bude nie mogu skazaty // O jakaja to 
radost' bude nie mogu skazaty // O jakaja radost' bude, oj 
jakaja smutost' bude

O prieczudnaja ikona, wiflejemskaja zwiezda
O swiataja taja put', tam, gdie stranniki idut
O Swiatiejszaja Diewa j matier' Christa, ty sporuczni-

ca griesznych
Oj, Boże moj, Boże z wysokoho nieba // O Boże moj, 

usłysz ty molitwu moju
Opiat' zaszumieli narody, a puszki rakiety griemiat
Opomnities' wsie ludi, otwiet'tie na wopros
Orliceju ja letaju po razlicznym storonam // Orlicoju ja 

letaju po razlicznymstoronam // Orlicoju ja letaju
Otiec moj duchownyj, za Was ja molus'
Pamientajtie, christianie, czto sieja s Wami potom stanie
Poslednij wzor podchodit Gospod, zowiet na pir
Posłuszajtie christianie swiatoj cerkwi rydanije
Pridut wieki, prijdut gody, wdrug zakałyszetsia ziemla
Prieswietłyj angieł moj, Gospod', chranitiel Ty duszy 

mojej
Prijdiet godina dla wsiech jedyna
prijditie griesznyje pod kriest
Prochodiat po gorodu wiesti, gospod nasz diet
Prospali my, proleżali my wsie carstwo Twoje Niebiesnoje
Pryjdut wieki, pryjdut Gody
S drugom ja wczera sidieł, dzisiaj smiert' jego uwidał
So siatymi upokoj, spasie duszy wsiech ludiej
Spasitiel, spasitiel, sogriej moju duszu (Spasitiel)
Spi, ty nasza miłaja mama, w głubokoj mogile syroj
Spit sion i driemlet złoba, spit wo grobie car' cariej
Straszno buszujet żytiejskoje morie
Ty jasnaja Mati, Carica Niebiesnaja
Umolała mat' rodnaja swoje miłoje ditia
Uzrieł leżaszczego mienia biez czuwstw, biez głaza
W dalekoj stranie Palestinie struitsia rieka Jordan
W kolennom priekłonienii, s ponikszej gołowoj
W żyzni swietłaja doroga, sierdce bjetsia
Wot w eti dni i tiepier' Christos snowa idiet na raspiatje
Wozłożyli na Iisusa kriest tiażełyj
Wsie żywiem na etom swietie i nie dumajem o tom
Wstawaj, wstawaj, gospadaru, i na wostok spoglady
Wstriewożymsia i ustraszymsia
Wyletieła dusza s tieła, na zielonoj trawie sieła
Wyszła łuna na niebie jasna, sad Jerozolimskij
Z Nowym rokom idiem ot chaty do chaty
Zwiezdy na niebie sijali, nocz była ticha, swietła
Żyz[n'] unyło nastupajet, łuczsze bratja posmotriet' // 

Żyzn' unyło nastupajet,łuczsze bratja posmotriet'

Jadwiga Kozłowska-Doda
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Wyleteła dusza z tieła…
(zachowano oryginalną pisownię)

Wyleteła dusza z tieła 
Na zielonoj trawie sieła,
Ona sieła i płakała:
De ja budu noczowała?

Pryletajet Anheł z neba:
Czoho duszo tobie treba?
Sjatyj Anheł, uże nyć ne treba,
Ono spasienija z neba.

Czy ty duszo spowiadana?
Czy ty duszo pryczaszczana?
Sjatoj Anheł, spowiadana,
Sjatoj Anheł, pryczaszczana.

Idy duszo za duszamy,
Tak jak sołnce iznamy.
Zajdesz duszo ty do neba,
Tobie skażut szczo tam treba.

Szczo ty duszo tam robyła,
Szczo tak dużo nahreszyła.
Oj moj Boże, w hore żyła,
I hrechi usio tworyła.

Ja sirotoj pozostała
I wsio hrechi sobludala i płakała.
Pozno, pozno ja wzywaju,
Uż hrechi nie wwiedu do raju,

Ja żyła, dijawołu służyła,
A Boha pozabyła. 
Ostawiła 3 siroty,
Chto ż ich bude hodowaty?

Oj moj Boże, bud miłosciw,
Bud nad imy choć litościw.
Swiet wielikij i szerokoj,
Pomiesciadca wsie siroty.

(zapisano w 2001 r. od Maryny Kiryluk, Dubicze Cerkiewne)

Kopia pieśni (zapis cyrylicą)
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Cmentarz w pejzażu kulturowo- 
-językowym pogranicza z punktu 
widzenia językoznawcy

Agnieszka 
Dudek-Szumigaj

Zainteresowania problematyką inskrypcji nagrob-
nych są podejmowane od II połowy XIX wieku (zbio-
ry epitafiów nagrobnych K. Wójcickiego1 i S. Schmidta2). 
Prace te nie mają charakteru opracowań naukowych i sta-
nowią raczej rodzaj zbioru wzorów tekstów nagrobnych. 
Badania naukowe nad napisami nagrobnymi w różnych 
aspektach prowadzili m.in. R. Sulima3, W. Szerszunowicz4, 
J. Kolbuszewski5, A. Biernat6, M. Rodenkówna7, W. Kupi-
szewski8 czy K. Długosz9. 

W ten nurt badań wpisały się prace badawcze Zakła-
du Filologii Ukraińskiej UMCS. Pierwsze doświadcze-
nia w tym zakresie zostały uzyskane w latach 2005–2008 
w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. 
Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych 
Lubelszczyzny przez zespół kierowany przez prof. Felik-
sa Czyżewskiego. Badaniami objęto ponad 60 nekropo-
lii prawosławnych i greckokatolickich z obszaru Prawo-
sławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej (powiaty: bialski, 
parczewski, chełmski, włodawski). Znajdują się tu cmen-
tarze o różnym charakterze: prawosławne, greckokato-
lickie i mieszane; otwarte i zamknięte dla pochówków. 
Nekropolie dokumentowano w postaci kolorowych fo-
tografii. Każdy napis nagrobny został przetranskrybowa-
ny i wprowadzony do kartoteki. Dokonano analizy struk-
tury napisów, semantyki i hierarchii jego elementów, 

1 K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t. 1–3, Warszawa 1858.
2 S. Schmidt, Powinszowania na różne wydarzenia w ludzkim życiu tudzież wier-
sze dla imionników i nagrobków, Chełmno 1856.
3 R. Sulima, Od inskrypcji nagrobkowej do prozy psychologicznej, „Regiony” 1983, 
nr 3.
4 W. Szerszunowicz, Abrewiatura jako element inskrypcji nagrobkowych, „Ze-
szyty Naukowe Filii UW w Białymstoku”, 1982, z. 34.
5 J. Kolbuszewski, O typologii współczesnych wierszy nagrobnych, „Ruch Literac-
ki” 1982, nr 1–2; J. Kolbuszewski, Topika śmierci we współczesnych wierszach 
nagrobnych, „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 3–4; J. Kolbuszewski, Wiersze 
z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985.
6 A. Biernat, Dziewiętnastowieczne napisy epigraficzne na ziemiach Królestwa 
Polskiego, Wrocław 1987.
7 M. Rodenkówna, Nagrobek jako komunikat językowy, „Zeszyty Językoznaw-
cze”, Lublin 1980.
8 W. Kupiszewski, Groby mówią, „Literatura Ludowa” 1986, nr 2.
9 K. Długosz, Inskrypcje nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu języko-
znawczym, Szczecin 1991.

językowo-dialektalnych cech inskrypcji nagrobnych, sty-
listyki tekstów, związków treści napisów z historią tere-
nu, przekonaniami religijnymi i światopoglądem miesz-
kańców regionu.

Doświadczenia merytoryczne i metodologiczne zdo-
byte podczas realizacji projektu zaowocowały dalszymi 
wieloaspektowymi badaniami nad problematyką nekro-
polii z udziałem m.in. historyków, etnografów, kulturo-
znawców, teologów. Nowatorstwo tych badań wyraża się 
m.in. w interdyscyplinarnym podejściu do problematyki 
nekropolii jako znaku kulturowego i faktu społecznego. 
Wymiernym efektem prac badawczych jest tom Nekropo-
lie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiań-
skiego10 opisujący nekropolie pogranicza w różnych aspek-
tach. Autorzy artykułów reprezentują różne ośrodki 
naukowe w kraju (m.in. UMCS, Uniwersytet Warszaw-
ski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczo-

-Humanistyczny w Siedlcach) i za granicą (Uniwersytet 
w Łucku, Muzeum Etnograficzne w Równem).

Tom otwierają rozważania o charakterze teologicznym 
(wspominanie zmarłych w czasie liturgii i nabożeństw, 
symbolika ustanowionych przez Kościół prawosławny 
specjalnych dni zadusznych; prawosławny obrzęd pogrze-
bowy i czynności go poprzedzające, symboliczny wymiar 
obrzędów pogrzebowych; modlitwy za zmarłych w Cer-
kwi prawosławnej i Kościele katolickim.)

W części językoznawczej tomu, dotyczącej językowo-
-kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego zaprezen-
towano typologię strukturalno-semantyczną cyrylickich 
napisów nagrobnych cmentarzy południowego Podla-
sia, charakterystyczne cechy grafii tych napisów, osobli-
wości językowe inskrypcji. Przedstawiono tu także pró-
bę rekonstrukcji obrazu śmierci i życia pozagrobowego 
na podstawie napisów nagrobnych oraz zagadnienia 
z zakresu antroponimii pogranicza. Kolejne teksty od-
noszą się do obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego 

10 Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. 
Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Lubow Frolak, Lublin 2011, Wy-
dawnictwo UMCS.
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i prezentują językoznawczą analizę inskrypcji z pograni-
cza polsko-litewsko-białoruskiego.

Blok historyczno-kulturoznawczy zawiera m.in. histo-
rię sporu sądowego pomiędzy grekokatolikami i prawo-
sławnymi, opis starych, swymi korzeniami sięgających 
niewątpliwie czasów przedchrześcijańskich nagrobków 
w kształcie chatki i w formie kłody dębowej. Przedsta-
wiono rys historyczny i stan zachowania wybranych ne-
kropolii powiatu tomaszowskiego. Omówiono wierzenia 
związane ze śmiercią i pogrzebem oraz symbolikę pogrze-
bową w społecznościach wiejskich Podlasia, zaś w oparciu 
o źródła folklorystyczne opisano funkcje i przebieg wspól-
nego rytualnego posiłku w sytuacji śmierci członka spo-
łeczności lokalnej.

Ostatnią grupę artykułów w prezentowanym tomie sta-
nowią teksty poświęcone stanowi zachowania cmentarzy 
pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, m.in. cmen-
tarzy greckokatolickich jednej z gmin nadsańskich, nekro-
polii zamojskich. Przedstawiono tu także efekty, wnioski 
i postulaty programu „Cmentarze pogranicza” oraz omó-
wiono nekropolie z punktu widzenia ich umiejscowie-
nia w przestrzeni materialnej i z punktu widzenia funkcji 
w przestrzeni semiotycznej. 

Interdyscyplinarne badania nad nekropoliami pograni-
cza znalazły uznanie w oczach komisji unijnej w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Biało-
ruś – Ukraina 2007–2013, która przyznała środki na re-
alizację projektu badawczego pt. Cmentarze po obu stro-
nach Bugu. Projekt ten jest związany z działalnością Sieci 
współpracy organizacji pozarządowych pogranicza, prowa-
dzoną w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrod-
ków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Po-
land w Lublinie i European fund of recreational, natural, 
enviromental and humanitarian activity assistance „Fu-
turus XXI” z Ukrainy. Merytoryczne kierownictwo nad 
projektem sprawują pracownicy Instytutu Filologii Sło-
wiańskiej UMCS oraz Instytutu Filologii i Dziennikar-
stwa Wschodniosłowiańskiego Uniwersytetu Państwowe-
go w Łucku. Projekt obejmuje badania wieloaspektowe, 
prowadzone z zaangażowaniem nie tylko pracowników 
naukowych, ale też studentów, młodzieży szkolnej, wolon-
tariuszy, towarzystw regionalnych, samorządowców.

Dotychczas w ramach projektu Cmentarze po obu stro-
nach Bugu odbyły się dwa dwutygodniowe studenckie 
obozy naukowe: w Okunince nad Jeziorem Białym (li-
piec 2013 r.) oraz w Szacku (Ukraina) nad jeziorem Świ-
taź (sierpień 2013 r.). Organizacyjnie za przebieg obozu 
odpowiadało Towarzystwo Popularyzacji Piękna Pole-
sia w Kołaczach. Zadaniem uczestników było przeprowa-
dzenie dokumentacji fotograficznej wybranych nekropo-
lii prawosławnych i greckokatolickich po stronie polskiej 

oraz nekropolii rzymskokatolickich po stronie ukraiń-
skiej, transkrypcja napisów nagrobnych oraz przygoto-
wanie kartoteki inskrypcji pogranicza.

Wiele cmentarzy, zwłaszcza położonych w małych miej-
scowościach i nieczynnych dla pochówków, to obecnie 
miejsca zapomniane, zaniedbane, opuszczone, zarośnię-
te chwastami. Na takich nekropoliach uczestnicy obozu 
przeprowadzili podstawowe prace porządkowe, np. usu-
wanie zarośli, chwastów, ustawianie przewróconych na-
grobków, oczyszczanie płyt nagrobnych; a w zadaniach 
tych wspierali ich mieszkańcy i wolontariusze skupieni 
wokół lokalnych organizacji pozarządowych. 

Realizacja projektu Cmentarze po obu stronach Bugu 
przewiduje organizację konferencji naukowych. Pierwsza 
z nich odbyła się 19 XI 2013 r. we Włodawie, a jej organi-
zatorami były: Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zespół Szkół Za-
wodowych nr 1 we Włodawie, Towarzystwo Popularyza-
cji Piękna Polesia w Kołaczach. Honorowy patronat nad 
konferencją przyjęli Starosta Powiatu Włodawskiego oraz 
Wójt Gminy Wisznice.

Konferencję poprzedziła emisja filmu „Sąsiedzi” w re-
żyserii Leszka Surmy, zrealizowanego przez Telewizję Pol-
ską S.A. Oddział w Lublinie. Film zawierał szczegółową re-
lację z polsko-ukraińskiego obozu w Szacku, przedstawiał 
cele realizowanego projektu, stan zachowania wybranych 
cmentarzy pogranicza. Swoje refleksje na temat cmentarza 
jako sacrum, jako znaku kultury i jako świadectwa dzie-
jów historycznych zaprezentowali polscy i ukraińscy pra-
cownicy naukowi, regionaliści, studenci.

Obrady plenarne otworzyło wystąpienie F. Czyżew-
skiego pt. Z badań nad inskrypcjami nagrobnymi pogra-
nicza polsko-ukraińskiego. Autor określił specyfikę bada-
nia inskrypcji nagrobnych w aspekcie synchronicznym 
i diachronicznym z uwzględnieniem historii terenu jako 
czynnika wpływającego na znaki językowe nekropolii po-
granicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Napisy nagrob-
ne są rozpatrywane jako teksty kultury, z uwzględnieniem 
wyznaczników gatunkowych inskrypcji. 

Kolejne referaty dotyczyły stanu zachowania nekropo-
lii szeroko rozumianego pogranicza. Ks. Andrzej Borkow-
ski przedstawił stan zachowania i funkcje XVI-wiecznych 
katakumb monastycznych przy prawosławnym monaste-
rze męskim w Supraślu. Wystąpienie było urozmaicone 
prezentacją fotografii tego oryginalnego zabytku sztu-
ki sepulkralnej. U. Dąbrowska omówiła nekropolie po-
granicza polsko-wschodniosłowiańskiego na przykładzie 
gminy Wola Uhruska. E. Bryła zaprezentowała cmentarze 
greckokatolickie Pogórza Bukowskiego. Komunikat o sta-
nie cmentarza polskiego w Lubomlu na Ukrainie wygło-
siła J. Szachałaj. Dotychczasowa problematyka badawcza 
została poszerzona o cmentarze starowierskie, które na →
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przykładzie Suwalszczyzny przedstawił K. Snarski. Zagad-
nienie obrzędowości pogrzebowej pogranicza polsko-li-
tewskiego poruszało wystąpienie J. Murawskiego. J. Usa-
czenko zaprezentowała różnorodność krzyży nagrobnych 
występujących na pograniczu polsko-ukraińskim. 

Kolejny blok wystąpień dotyczył zagadnień języko-
znawczych. M. Koper (Cmentarze Roztocza Wschodnie-
go w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza) stwierdził, 
że w obrębie każdego cmentarza można wyróżnić zna-
ki niejęzykowe (położenie, kształt nekropolii, otoczenie 
przyrodnicze, architekturę sakralną, drewniane, kamien-
ne i metalowe krzyże) i językowe (wykute w kamieniu, 
wyryte w drewnie bądź też odlane na żeliwnych płytach 
inskrypcje nagrobne). Autor omówił zagadnienia zwią-
zane z historią i współczesnością kilku cmentarzy grec-
kokatolickich i prawosławnych południowo-wschodniej 
Lubelszczyzny oraz Podkarpacia, scharakteryzował także 
język epitafium nagrobkowego: ramę tekstową inskryp-
cji, jej elementy obligatoryjne oraz fakultatywne, kompo-
nenty inskrypcji (segment inicjalny, główny i finalny), ich 
strukturę apelatywną i onomastyczną.

M. Kojder w wystąpieniu pt. Z badań nad antroponi-
mią pogranicza polsko-ukraińskiego zaprezentował ba-
dania, których podstawą była kartoteka inskrypcji ze-
branych w wyniku wspomnianego wcześniej letniego 
obozu naukowego w ramach projektu Cmentarze po obu 
stronach Bugu. Autor omówił imiona męskie występu-
jące w inskrypcjach nagrobnych nekropolii wschodnich 
w Bereściu, Białej Podlaskiej, Chełmie, Hannie, Holeszo-
wie, Kodeńcu, Wyrykach i Zaborcach. Opracowane in-
skrypcje datowane są na trzy stulecia od (daty graniczne 
to 1875 r. – inskrypcja na cmentarzu w Chełmie i 2011 r. – 
na cmentarzu w Białej Podlaskiej). Wystąpienie zawierało 
analizę lingwistyczną formuł identyfikacyjnych występu-
jących w inskrypcjach nagrobnych oraz analizę statystycz-
ną imion męskich wraz z ich listą rangową. Z napisów 
pochodzących z wymienionych nekropolii wschodniej 
Lubelszczyzny wydobyto 738 poświadczeń imion mę-
skich, które stanowią 85 imion występujących w 198 wa-
riantach graficznych – zapisanych po polsku (alfabetem 
łacińskim), po ukraińsku i po rosyjsku (różnymi rodzaja-
mi cyrylicy). Autor stwierdził, że imiennictwo wschodniej 
Lubelszczyzny wykazuje silne związki zarówno z antropo-
nimią polską, jak i wschodniosłowiańską. Związki te są 
spowodowane istnieniem na tym terenie dwóch żywiołów 
etnicznych oraz dwóch tradycji chrześcijańskich – łaciń-
skiej kultywowanej przez Kościół rzymskokatolicki oraz 
cyrylo-metodiańskiej obecnej w Kościele prawosławnym.

Zagadnienia antroponimiczne były przedmiotem roz-
ważań A. Mikiciuk (Antroponimia w inskrypcjach na-
grobnych cmentarza prawosławnego w Białej Podlaskiej), 
również opartych na wynikach badań prowadzonych 

w ramach projektu Cmentarze po obu stronach Bugu. Au-
torka przeprowadziła analizę nazwisk z inskrypcji nagrob-
nych cmentarza prawosławnego w Białej Podlaskiej. Ba-
dany materiał antroponimiczny obejmuje 219 nazwisk, 
podzielonych na patronimiczne, odmiejscowe, odapela-
tywne (pochodzące od cech zewnętrznych ludzi, cech cha-
rakteru, określeń metaforycznych, określeń metonimicz-
nych) oraz niejasnego pochodzenia. Wykazana została 
szczegółowa motywacja semantyczna każdego antropo-
nimu. Analiza wskazała, że najliczniejszą grupę stanowią 
antroponimy patronimiczne.

Referat E. Chróla (Analiza strukturalno-semantyczna 
polskich i ukraińskich nazwisk z wybranych cmentarzy re-
jonu szackiego) również prezentował wyniki badań prowa-
dzonych w ramach wymienionego projektu, ale po stronie 
ukraińskiej. Autor dokonał analizy strukturalno-seman-
tycznej polskich nazwisk z cmentarzy w miejscowościach 
Wiszniów, Kowel, Kuśniszcze, Luboml, Pułemeć, Pulmo, 
Rymacze, Szack, przeprowadził także analizę porównaw-
czą nazwisk polskich z nazwiskami ukraińskimi tego re-
gionu. W wystąpieniu omówiono też cechy fonetyczne na-
zwisk oraz podjęto próbę określenia ich etymologii. 

Referat A. Dudek-Szumigaj (O języku inskrypcji nagrob-
nych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraiń-
skiego) przedstawiał problematykę pogranicza jako terenu 
wykazującego tendencje zarówno do przejmowania wpły-
wów, akceptacji i asymilacji, jak i rozgraniczeń i kontra-
stowania. Autorka omówiła zróżnicowanie grafii napisów 
(łacinka, cyrylica w alfabecie rosyjskim sprzed reformy, 
rosyjskim zreformowanym, ukraińskim) oraz przykłady 
odmienności wersji językowej w stosunku do przypisanej 
danemu językowi tradycji graficznej. Pokazano wzajemne 
wpływy współistniejących obok siebie języków – polskie-
go, ukraińskiego i rosyjskiego – na poziomie fonetycznym 
i morfologicznym. Dokonano także analizy elementów in-
skrypcji ściśle związanych z tradycją właściwą danemu ję-
zykowi i nie ulegających zmianom i wpływom. 

Obrady konferencyjne zamknęła dyskusja, podczas 
której omówiono problemy ochrony i renowacji cmenta-
rzy, dewastacji starych nekropolii, języka inskrypcji oraz 
ich antroponimicznych i apelatywnych wyznaczników. 
Wydaje się, że podjęta problematyka jest perspektywicz-
na, a wieloaspektowe badania nad nekropoliami pograni-
cza mają swoje naukowe uzasadnienie. Przekonanie takie 
wyrazili organizatorzy konferencji i zaprosili zebranych na 
kolejne interdyscyplinarne sesje poświęcone cmentarzom 
pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (Włodawa, 
kwiecień 2014 r., Łuck, maj 2014) w ramach dalszej reali-
zacji projektu Cmentarze po obu stronach Bugu.

Agnieszka Dudek-Szumigaj
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Mowa „tutejsza” mieszkańców 
wschodniej Lubelszczyzny
Dwa aspekty: naukowy i potoczny

Feliks 
Czyżewski

Język ludności pogranicza polsko-wschodniosłowiań-
skiego. Obszar pogranicza Polski, Ukrainy i Białorusi za-
mieszkany przez ludność wiejską starszego pokolenia cha-
rakteryzuje się dwujęzycznością: po obu stronach Bugu 
używane są terytorialne odmianki języka polskiego i języ-
ka ukraińskiego, zaś na północ od Brześcia rozciągają się 
już gwary południowo-zachodniobiałoruskie [por. LABH 
I, m. XVII]. Granice zasięgów gwar w pasie wymienione-
go pogranicza układają się inaczej niż granice zasięgów 
języków literackich, tj. polskiego, ukraińskiego czy bia-
łoruskiego/rosyjskiego. Zasięgi języków literackich odpo-
wiadają granicom państwowym, zaś zasięgi dialektów są 
zgodne z dawnymi granicami etnicznymi. Tak więc gra-
nica państwowa na Bugu jest granicą języków literackich: 
polskiego po jego lewej stronie, zaś ukraińskiego i białoru-
skiego/rosyjskiego po stronie prawej [por. J. Adamowski, 
J. Bartmiński, F. Czyżewski, 2001, 243–244]. Inaczej na-
tomiast przebiega granica dialektalna. Gwary ruskie1 wy-
stępują po stronie zarówno ukraińskiej i białoruskiej, jak 
i polskiej (w części wschodniej województwa lubelskie-
go: po schematyczną linię Międzyrzec–Łęczna na zacho-
dzie). Dalej na zachód od wymienionej granicy rozciąga-
ją się dawne etniczne gwary polskie (według określenia 
prof. Władysława Kuraszkiewicza „stare gwary polskie”, 
a mianowicie: na północy – mazowieckie, zaś na połu-
dniu – małopolskie). Dawne polskie gwary etniczne ist-
nieją także na opisywanym (nadbużańskim) obszarze po-
granicza Polski, Ukrainy i Białorusi, ale ich geografia jest 
wyspowa. Geneza tych gwar wiąże się z dawnym osadnic-
twem mazowieckim na ziemiach Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. W rozproszeniu gwary mazowieckie występu-
ją m.in. w powiecie bialskim (wsie szlacheckie Huszcza, 
Tuczna, Wiski, por. Buczyński 1967, Dużyńska 1988), na-
tomiast w sposób zwarty po stronie polskiej wymienione-
go obszaru występują „nowe gwary polskie” powstałe na 
substracie ruskim. 

O kolonizacji Podlasia – w kontekście opisu gwary wsi 
Huszcza pod Białą Podlaską – Mieczysław Buczyński pi-
sał następująco:

„Od XIV stulecia rozpoczyna się ożywiona koloniza-
cja tych terenów [tj. Podlasia – przyp. F. Cz.], głównie ze 

strony Mazowszan, a także Rusinów2. Osadnicy składali 
się z drobnej szlachty i chłopów, których z czasem zwal-
niano od pańszczyzny i innych ciężarów. Obowiązkiem 
jednych i drugich było stawać na wojnę i przewozić li-
sty, stąd ich nazwa bojarzy putni. Wiele chłopskich wsi 
bojarskich w okresie późniejszym nobilitowano i zamie-
niono w ten sposób na zaścianki szlacheckie” [Buczyń-
ski 1967, 223].

Świadomość językowa mieszkańców wsi włościań-
skich (chłopskich) i szlacheckich jest żywa do dziś, o czym 
świadczą zapisy etnograficzne Magdaleny Dużyńskiej z lat 
80. XX w., por.:

„Te mówili po rusku (ludność chłopska), a tych co na-
wieźli (szlachta) [chodzi o osadników po unii lubelskiej – 
przyp. F. Cz.], to Polaki byli [materiał z Choroszczynki – 
przyp. F. Cz.]”. „Oni wojowali [...] oni przywileje mieli[...] 
To była szlachta z Huszczy [...] i oni rozmawiali po pol-
sku [zapis z Bokinki Pańskiej – przyp. F. Cz.]” . [...] Oni 
rozmawiali po polsku przeważnie, a u nas rozmawiali [...] 
po chachłacku [...] oni rozmawiali po polsku. Może nie 
czysto tak po polsku, jak teraz rozmawiajo Warszawiaki 
a my starsze ludzie miendzy sobo to, tako, jak to się mówi, 
po chachłacku. Byli chachł /y” [Bokinka Pańska – przyp. 
F. Cz.] [Dużyńska 1988, 177]. 

Na skutek procesów społecznych ludność chłopska 
i zarazem etnicznie ruska przyswoiła sobie polszczyznę, 
nazywaną przez językoznawców „polszczyzną kresową”. 
W świadomości wspólnoty lokalnej polszczyzna miesz-
kańców wsi włościańskich pozostaje jednak w opozycji 
do polszczyzny wsi szlacheckich. Podkreśla się, jak pi-
sze Magdalena Dużyńska, że choć „na wsiach [włościań-
skich] mówi się teraz po polsku, to język [mieszkańców 
wsi szlacheckich – F. Cz.] Huszczy, Tucznej i Wisek jest 
poprawniejszy, bardziej »czysty«”, por. wypowiedź miesz-
kańca Tucznej:

„Tam (po wsiach [zamieszkanych w przeszłości przez 
dawną ludność ruską – przyp. F. Cz.] ) chociaż [mówią – 
przyp. F. Cz.] po polsku, ale akcent, zaciąganie jest moc-
ne”[chodzi o akcent dynamiczny, typowy dla języków 
wschodniosłowiańskich – przyp. F. Cz.] [Dużyńska 1988, 
177– 178]. 
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***
 Polonizacja językowa Podlasia i ziem dawnego Księ-

stwa Litewskiego obejmowała – w ciągu stuleci – w pierw-
szej kolejności warstwy uprzywilejowane społecznie, 
najpóźniej zaś procesowi temu podlegali włościanie. 
Nadbużańska ludność wiejska – jak pokazują zapisy etno-
graficzne I. W. Bessaraby3) oraz kroniki ziemian czy tek-
sty literackie np. Leona Kunickiego, a przede wszystkim 
badania historyków języka (Haliny Wiśniewskiej, Józefa 
Kościa, Bohdana Walczaka) – zaczyna się stopniowo po-
lonizować dopiero w drugiej połowie XIX w. 

Powstaje zatem pytanie, jaka była sytuacja językowa na 
wsi nadbużańskiej w XIX w. w całym pasie obecnego po-
granicza wschodniej Lubelszczyzny?

Autochtoniczna ludność chłopska, tj. zamieszkująca 
nadbużańskie wsie włościańskie, posługiwała się na co 
dzień gwarą ukraińską, przynależną do dialektu zachod-
niopoleskiego. Inaczej było w miasteczkach kresowych 
(Biała, Dokudów, Łomazy, Wisznice), gdzie – jak poka-
zują XVII- i XVIII-wieczne księgi miejskie ze wschodniej 
Lubelszczyzny – używany był regionalny język polski [por. 
Kość 1988]. Bardziej złożony proces językowy dokonywał 
się w relacjach między wsią a dworem ziemiańskim. Po-
kazał to m.in. Leon Kunicki (1828 –1873), pisarz związa-
ny z ziemią włodawską, w powieści Iwanko4 (zob. artykuł 
w poprzednim numerze czasopisma „Lublin”). 

Włościanie, których przedstawicieli ukazuje wspo-
mniany utwór, porozumiewali się między sobą lokalną 
gwarą ukraińską, określaną w powieści jako „język ru-
ski”. Księża uniccy natomiast, wykształceni w Greckoka-
tolickim Seminarium w Chełmie, posługiwali się polsz-
czyzną. Ziemianie zaś znali czynnie i polszczyznę, i język 
francuski5. Relacje dworu szlacheckiego z wsią włościań-
ską miały – do czasu uwłaszczenia – głównie naturę eko-
nomiczną. W społecznym układzie dwór–wieś kontakty 
ziemian i włościan były, co oczywiste, stałe. Istniała więc 
komunikacja językowa między członkami tej zróżnicowa-
nej wspólnoty. Stąd też ziemianie zamieszkujący wschod-
nią część Podlasia, zwanego ruskim (w powieści dotyczy 
to okolic Romanowa, Włodawy, Uhruska), znali lokalną 
gwarę ukraińską i się nią posługiwali.

Proces tworzenia się „nowych gwar polskich”, tj. przyswa-
jania polszczyzny przez unitów, ruskojęzycznych włościan, 
mieszkających na obszarach położonych po obu stronach 
Bugu, dokonywał się w pierwszych dziesięcioleciach XX 
wieku6. Najpełniej (i zarazem lakonicznie) proces polo-
nizacji językowej ujął prof. Władysław Kuraszkiewicz 
(1905–1997), pochodzący z Włodawy:

„Przed wojną w latach 1936–1939 [...] badałem gwary 
ruskie na Podlasiu, ale przygodnie notowałem też osobli-
wości tamtejszych gwar polskich. Na ogół byli to dawni 

unici [tj. sprzed 1875 r. – przyp. F. Cz.], którzy po 1905 
roku po ogłoszeniu w Rosji [tj. w imperium rosyjskim 
obejmującym także tereny nadbużańskie – przyp. F. Cz.] 
tolerancji wyznaniowej masowo przypisywali się z przy-
musowego prawosławia do Kościoła katolickiego. Ci uwa-
żali się za Polaków i mówili po polsku, a którzy pozostali 
przy prawosławiu, byli uważani za Rusinów. Często jednak 
po wsiach spotykałem katolików z językiem domowym 
ruskim [tj. gwarą małoruską – przyp. F. Cz.], choć w ko-
ściele śpiewali po polsku. Prawosławni też często mówi-
li po polsku, wszyscy rozumieli język polski. Była to więc 
ludność dwujęzyczna”7 [Kuraszkiewicz 1989, 171]. 

Podobnie o dwujęzyczności ludności nadbużańskiej 
okresu międzywojennego pisał Bolesław Górny w Mono-
grafii powiatu bialskiego województwa lubelskiego (1939), 
choć odnosił ją tylko do prawosławnych:

„Do niedawna, język polski wśród prawosławnych, był 
językiem odświętnym, którym rozmawiano z »panem«, 
księdzem, w urzędzie itp. Natomiast w życiu codzien-
nym, w rozmowie z sąsiadami, stosowany był język »pro-
sty«, w odróżnieniu od »pańskiego«, jakim nazywano ję-
zyk polski. Dziś starsi w domu, jeszcze mówią językiem 
»prostym« , młodzież natomiast chętniej posługuje się już 
językiem polskim tak w domu, jak i poza domem” [Gór-
ny 1939,149]. 

Tak ogólnie zarysowana sytuacja językowa na wsi 
nadbużańskiej jest wewnętrznie zróżnicowana, zarówno 
terytorialnie, jak i pokoleniowo. Stan współczesny tej sy-
tuacji najpełniej pokazują Polskie i ukraińskie teksty gwa-
rowe ze wschodniej Lubelszczyzny (Czyżewski, Warchoł 
1998). Stwierdzając dwujęzyczność chłopskiej ludności 
autochtonicznej, przyjąć trzeba, że jeden z systemów ję-
zykowych był historycznie prymarny, drugi zaś wtórny, 
sekundarny. Z danych historycznych wynika, że omawia-
ny obszar przed rokiem 1569 wchodził w skład Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Po unii lubelskiej rozpoczęły się 

– w ramach jednego organizmu państwowego – procesy 
polonizacyjne, obejmujące w pierwszej kolejności elity 
społeczne (ruskie rody arystokratyczne) zamieszkujące 
obszary na wschód od Korony; szczegółowo przedsta-
wia to zagadnienie prof. Bogdan Walczak. Procesy polo-
nizacyjne (szlachty ruskiej) zostały przyspieszone wraz 
z wprowadzeniem unii brzeskiej (1596) oraz osadnictwem 
szlachty mazowieckiej na obszarze Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego [por. Buczyński 1967, Dużyńska 1988]. 

Inaczej natomiast przebiegała polonizacja ludności 
chłopskiej zamieszkującej obszary nadbużańskie. Do 
końca XIX w. autochtoniczna ludność wiejska posługi-
wała się na co dzień gwarą wschodniosłowiańską (gwa-
rą ruską), należącą w części do dialektu północnoukra-
ińskiego (por. Kuraszkiewicz 1985), w części do dialektu 
południowo-zachodniobiałoruskiego (por. LABH I, m. 
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XVII), zaś po stronie polskiej tworzącą „zespół ruskich 
gwar podlaskich”. 

 
W zakresie terminologii używanej w dialektologii w od-
niesieniu do nadbużańskich gwar wschodniosłowiańskich 
stosowane jest – głównie przez polskich językoznawców – 
określenie „gwary ruskie”. Określenie to, mające swoje hi-
storyczne konotacje z Rusią, oznacza ogólnie gwary ukra-
ińskie i białoruskie. XVIII- i XIX-wieczni etnografowie 
nazywali ludność posługującą się tymi gwarami Rusinami 
(np. „Rusini podlascy” u Wójckiego). Rusinów owych, słu-
żących w wojsku carskim, ze względu na charakterystycz-
ne, noszone przez nich nakrycia głowy (czapki) Rosjanie 
nazywali Chachłami, ich zaś język „mową chachłacką”. 

Prof. Michał Łesiów do kwestii tej odniósł się 
następująco: 

„Warto [...] wspomnieć o potocznej przezwiskowej na-
zwie Ukraińców – »chochoł«, »chachły« . Do dziś dnia 
czasami [? – F. Cz.] potocznie o gwarach ukraińskich Pod-
lasia czy Chełmszczyzny mówi się, że »oni mówią po cha-
chłacku«. Aleksander Brückner w swym Słowniku etymo-
logicznym języka polskiego tak tę nazwę wyjaśnia: „u nas 
na Rusi »chochłami« zamiast »chochołami« wyszydza 
«kacap« moskiewski Ukraińców z powodu ich »chocho-
łu«, »czupryny«, »czubu«”. Skąd się ta nazwa na Podla-
siu i Chełmszczyźnie wzięła? [zastanawia się prof. Michał 
Łesiów – przyp. F. Cz.]. Wyobrażam sobie to tak [pisze 
ten językoznawca – F. Cz.], że chłopcy z tych stron służy-
li w wojsku carskim, a ich koledzy poznali w ich wymo-
wie ukraińskie brzmienie i mówili do nich: »Wy chachły, 
wy po chachłacki razgawariwajetie« (»jesteście chachłami, 
czyli Ukraińcami«) poprzez owo przezwisko nadane im 
przez rdzennych Rosjan, którzy mogli nawet niekoniecz-
nie złośliwie, ale żartobliwie ich chachłami nazwać. A to 
»po chachłacki« i do dziś dnia jeszcze w języku potocz-
nym pokutuje, a nawet w massmediach się zdarza”[Łe-
siów 2011, 15]. 

 Ten XIX-wieczny zwrot, o charakterze przezwiskowym 
i raczej obelżywym, ukuty przez zaborcę rosyjskiego, zo-
stał zaakceptowany przez Polaków, a także w jakimś sen-
sie przez nadbużańskich Rusinów i przetrwał do dzisiaj. 

Językoznawca–dialektolog nie stosuje w opisie nauko-
wym terminu „mowa chachłacka”, bo takie określenie 
gwary nie poddaje się kryterium o przynależności gene-
tycznej, wskazującej na określoną rodzinę językową. Na 
brak w pracach językoznawczych terminu „mowa cha-
chłacka” zwraca uwagę Mariusz Drzazgowski. Stwierdza 
on, „że mimo jego [terminu – przyp. F. Cz.] powszech-
ności w okolicach zachowujących gwary ruskie nie po-
jawił się dotąd w pracach językoznawczych, choć bada-
czom tych obszarów jest na ogół znany. W dodatku nazwa 
chachłacka mowa nasuwa wiele pytań: o jej pochodzenie, 

o zasięg terytorialny, o zabarwienie emocjonalne czy 
o funkcję socjolingwistyczną, zwłaszcza w aspekcie naro-
dowościowym” [Drzazgowski 1992, 29]. 

Stosunkowo chętnie określenia „mowa chachłacka” 
używano „w języku polityków” wraz z przyjęciem XIX-

-wiecznego kryterium, iż wyznacznikiem narodowości 
jest język i wyznanie. Jest to kryterium proste, ale zara-
zem, jak wiadomo, zawodne. Tak więc lokalną gwarę ru-
ską używaną przez autochtoniczną nadbużańską ludność 
chłopską powiatów włodawskiego i bialskiego oraz rejo-
nów brzeskiego i małoryckiego (Białoruś), a także obwo-
du wołyńskiego (Ukraina) zwykli mieszkańcy tych ob-
szarów określali i określają mianem „mowy chachłackiej”. 
Zarówno określenie przez niejęzykoznawców lokalnej 
gwary ruskiej (małoruskiej ) omawianych tutaj terenów 
terminem „mowa chachłacka”, jak i sposób jej definiowa-
nia, mimo istnienia już od lat 30. XX w. licznych prac lin-
gwistycznych (m.in. Władysława Kuraszkiewicza, Jana 
Tokarskiego, Michała Łesiowa, Stefana Warchoła, Kazi-
miery Pastusiak, i innych), wskazują na istnienie w opi-
sie badanej tutaj rzeczywistości językowej dwóch nurtów 

– naukowego i pozanaukowego. Ten ostatni, świadomie 
(bądź nieświadomie) pomijający historyczny i współcze-
sny dorobek dialektologiczny, daje bardzo mgliste wy-
obrażenie o języku opisywanego tutaj regionu (por. m.in. 
uwagi B. Górnego 1939 czy publikacje w „Podlaskim 
Kwartalniku Kulturalnym”, czy też różne wpisy interne-
towe niespecjalistów). 

Przywołajmy charakterystykę lokalnej gwary wschod-
niosłowiańskiej podaną przez Bolesława Górnego w Mo-
nografii powiatu bialskiego województwa lubelskiego 
z roku 1939: 

„Język używany przez większość ludności prawosław-
nej [zamieszkującej powiat bialski – przyp. F. Cz.] - to 
tzw. „mowa chachłacka” lub „tutejsza prosta”. Jest to gwara 
miejscowa, powstała z mieszaniny języków polskiego, ro-
syjskiego, białoruskiego, ruskiego itp. Jest to zlepek znie-
kształconych słów tych języków. Gwara ta bardziej różni 
się od języka ukraińskiego czy rosyjskiego niż polskiego, 
który zresztą cała ludność, używająca języka „miejscowe-
go”, zna i chętnie używa w życiu codziennym, szczegól-
nie w stosunkach urzędowych (przy załatwianiu spraw 
w urzędach oraz przy kontaktowaniu się z ludnością 
rzymsko-katolicką” [Górny 1939, 147]. 

Podobną charakterystykę gwary wschodniosłowiań-
skiej, zapewne pod wpływem wypowiedzi B. Górnego, 
w tekście „Gwara dawnych mieszkańców Łomaz i okolic” 
podał Wacław Szudejko:

„Językiem używanym przez większość ludności wy-
znania prawosławnego był [w okresie międzywojennym 

– przyp. F. Cz.] tzw. język chachłacki. Tak go w każdym 
razie określali Polacy. Nazwa ta wywodzi się z ruskiego 
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słowa »chachł« – chłop. Była to gwara miejscowa, powsta-
ła z mieszaniny słów ruskich, białoruskich, polskich i ro-
syjskich” [Szudejko 2004, nr 3, s. 72]. 

Termin „mowa chachłacka” użyty został ostatnio w ty-
tule książki Pieśni, wierzenia, przysłowia w mowie miej-
scowej chachłackiej wsi Dołhobrody nad Bugiem przetłu-
maczone na język polski [Baj, Korgul-Wyszatycka 2018]. 
W części poprzedzającej Słownik czytamy: „Nie jest to ty-
powy słownik ułożony zgodnie z zasadami, jakie dotyczą 
tego rodzaju słowników językowych. Słowa, zwroty i wy-
rażenia pochodzą z pieśni (nie z mowy potocznej) śpie-
wanych w języku chachłackim [...] Język chachłacki ist-
nieje tylko w przekazie ustnym” Baj, Korgul-Wyszatycka 
2018, s. 54]. 

To nienaukowe określenie lokalnych gwar wschodnio-
słowiańskich mianem „języka chachłackiego” staje się 
dzisiaj w lokalnej prasie także synonimem „języka wul-
garnego”. Przywołajmy wypowiedź na temat „dialektu po-
granicza” autorstwa jednego z publicystów „Echa Katolic-
kiego”, czasopisma wychodzącego w diecezji siedleckiej: 

„Nasze Podlasie ma szczególne »zasługi« w tej mate-
rii [tj. krzewieniu wulgaryzmów – przyp. F. Cz.]. Na sty-
ku narodowości, które przez wieki mieszkały obok sie-
bie, klepały swoje biedy, po swojemu »gadały«: Polaków, 
Rusinów, Ukraińców, Żydów ukształtował się specyficz-
ny dialekt pogranicza, tzw. »chachła«. Jeszcze w latach 50. 
ubiegłego wieku mieszkańcy okolic (niektórych rejonów) 
Białej Podlaskiej, Terespola, Międzyrzeca Podlaskiego 
rozmawiali ze sobą po chachłacku. Co ciekawe, owa mie-
szanka kultur i języków stwarzała wyjątkową okazję do 
konstruowania soczystych, wielokrotnie złożonych prze-
kleństw. Dziś dialekt się zatarł, ale... bluzgi pozostały” („ 
Echo Katolickie” nr 31 (2019), z 1–7 sierpnia 2019, s. 15). 

Takie definiowanie lokalnej gwary wschodniosłowiań-
skiej jest nienaukowe, a jej negatywne wartościowanie 
przez autora przywołanego tekstu jest nieuzasadnione. 

***
 Świadomość językową ludności pogranicza Polski, Bia-

łorusi i Ukrainy możemy obserwować podstawie zebra-
nych w latach 90. XX w. wypowiedzi mieszkańców powia-
tów włodawskiego i bialskiego, zawartych w chrestomatii 
gwar z Podlasia Hryhorija Arkuszyna [Arkuszyn 2007].

 Znamienną cechą ludności wiejskiej starszego pokole-
nia jest dwujęzyczność, rozumiana jako porozumiewanie 
się w zależności od sytuacji w języku polskim bądź ukra-
ińskim. Chodzi tutaj rzecz jasna o terytorialne odmian-
ki obu języków, to jest o gwary, nie zaś o standardowe 
języki literackie funkcjonujące w mowie i piśmie warstw 
wykształconych. 

Przywołane zostaną z wymienionej publikacji H. Arku-
szyna wypowiedzi przedstawicieli najstarszego pokolenia 

mieszkańców okolic Włodawy i Białej Podlaskiej, charak-
teryzujących używane przez siebie gwary: ruską (ukraiń-
ską ) i kresową gwarę polską. 

Lokalną gwarę ruską, wschodniosłowiańską określa się 
jako mowę podobną do ukraińskiego.

[W jakim języku rozmawiacie?] (śmieje się). Ja wiem, 
jak nazwać? Toż niby, my nazywamy się Ukraińcami, to 
i język ukraiński, ale to taka już mowa ukrajińska dale-
ko przeplatana z polską. [Krzywowierzba, Arkuszyn 2007, 
63]8;

 To tak i... podobny jenzyk do ukrajinskie... ukrajinskie-
go [Stary Brus, Arkuszyn 2007, 34–36].

Częściej jednak lokalną gwarę ruską nazywa się mową 
chachłacką podobną do ukraińskiego, por.: 

To howoryliśmy, mówili po chachłacku, o, po chachłac-
ku [Stary Brus, Arkuszyn 1997, 34–36]; My to staryji 
ze wszystkich [ najstarsi], nu, jak oto siedze [tj. tak, jak 
w tej chwili z panem rozmawiam – przyp. F. Cz.], to my 
o tak /o po chachłackomu [Wola Uhruska, Arkuszyn 2007, 
28–29].

Używa się też określeń takich, jak mówienie po swoje-
mu, po dawniejszemu, czy po naszemu.

 [...] jeżeli z kimś swoim takim, znam go, to rozmawiam 
po swojemu, bo mnie jakoś tako [lepiej – przyp. F. Cz.] 
[Wola Uhruska, Arkuszyn 1997, 28–29].

[A jak jest lżej?] pop... po naszemu (po naszomu), po 
dawnijszomu mnie lżej mówić, tak jak z panem rozmawiam, 
to mnie lżej mówić [...][Wyryki, Arkuszyn 2007, 45].

 W wypowiedziach informatorów wskazuje się, że – spo-
śród dwóch istniejących na tym terenie języków – gwara 
ukraińska jest dla części najstarszych mieszkańców syste-
mem prymarnym. Pozostaje kontynuacją języka przodków. 

[Od kogo nauczyliście się mówić po ukraińsku ?] Na-
uczył się. Babka mówiła, dziadek mówił i jeszcze potem 
mówili, a ta spiwała, choć i mała ... Toż ny wszystkie wyji-
chali [ wywózki w latach 1944–1946 i w 1947 – przyp. F. 
Cz.], a para [tj. trochę rodzin – przyp. F. Cz.] ostało się. 
Oto i tak ono rozumie [Wyryki, Arkuszyn 2007, 49].

Proces przyswajania drugiego języka w przypadku lud-
ności ukraińskojęzycznej – tj. języka polskiego, dokony-
wał się w różny sposób. Po roku 1918 uczono się języka 
polskiego w szkole. Ważną rolę w procesie polonizacyj-
nym pełnił dwór szlachecki, często z biblioteką wyposa-
żoną w książki polskojęzyczne. 

I tak że jakich tam... Polska powstała [tj. odzyskała nie-
podległość po roku 1918 – przyp. F. Cz.], to ojciec to...
[przeszedł – przyp. F. Cz.] z ruskiego... sam. nauczył się 
po polsku. Tak dużo czytał ks’... . Tu u nas był dwór i my 
tych ksionżek z ... bibliteke i brał, i pożyczał, i prynemero-
wał jeszcze gazety [...]9 [Stary Brus, Arkuszyn 2007, 37]. 
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Zasady przełączania kodu w środowisku dwujęzycz-
nym. Czy w sytuacji funkcjonowania dwóch języków: 
gwary polskiej i ukraińskiej ta ostatnia może być języ-
kiem komunikacji między różnymi wspólnotami?, por.: 

[Jaką mową pani lepiej posługiwać się ? ] Jaką?, zale-
ży z kim rozmawiam, jeżeli z kimś swoim takim, znam go, 
to rozmawiam po swojemu, bo mnie jakoś tako [lepiej –
przyp. F. Cz.]. Ot z batiuszką, batiuszka [...] z Białostoc-
czyzny, on mówi po białorusku[...] [Wola Uhruska; Arku-
szyn 2007, 28–29].

W gwarze ruskiej, która dla części najstarszych miesz-
kańców badanych wsi jest językiem prymarnym, rozma-
wia się łatwiej, mimo że warunki do takiej konwersacji 
zdarzają się rzadko. 

[A jak jest lżej mówić ?] pop... po naszemu (po na-
szomu), po dawnijszomu mnie lżej mówić , tak jak z pa-
nem rozmawiam, to mnie lżej mówić. [...] My to staryji ze 
wszystkich [najstarsi – F. Cz.], nu, jak oto siedze [tj. tak, jak 
w tej chwili, gdy z panem rozmawiam – F. Cz.], to my o tak 
/o po chachłackomu. Lżej, lżej jakaś mowa, bo polska mowa 
jest trudna, bardzo trudna [Wyryki, Arkuszyn 2007, 45].

Prymarna gwara ruska nie zawsze jest językiem domo-
wym. Obecnie – na skutek określonych wydarzeń histo-
rycznych – młodsze pokolenie posługuje się już polszczy-
zną. Często więc rodzice ze swoimi dziećmi rozmawiają 
tylko po polsku. 

Po polsku, swoje [moje – przyp. F. Cz.] dzieci już mówią 
po polsku. A jak jest lżej?] pop... po naszemu (po naszomu), 
po dawnijszomu mnie lżej mówić, tak jak z panem rozma-
wiam[tj. po ukraińsku –przyp. F.Cz. ], to mnie lżej mówić. 
[Wyryki, Arkuszyn 2007, 45].

Motywy przyswajania języka polskiego. Przyswaja-
nie języka polskiego na przełomie XIX i XX w. było jed-
ną z form sprzeciwu wobec zaborcy rosyjskiego likwidu-
jącego Kościół unicki na rzecz prawosławia. 

W tym Brusi [Stary Brus, pow. włodawski – przyp. 
F. Cz.] [...] ... w tej szkoli... [...] mój ojciec chodził do ru-
skiej [rosyjskiej] szkoły, bo wtedy było pod zaborem rosyj-
skim, to było musowo. Ja jeszcze pamiętała, ee matka mo-
jego ojca, że ... był, no... a była, to zmuszali do prawosławia, 
bo jak było pod zaborem [chodzi o sytuację po roku 1875, 
tj. likwidację Kościoła unickiego – F. Cz.]. A ona jakoś tam 
... unicka była [tj. była unitką – F. Cz.] miała..., unicka była 
taka, [...] to mówiła, że zy złości, czy [tj. gdy – F. Cz.] było 
święto prawosławne, to szła w pole [do roboty, by nie świę-
tować – F. Cz.], pole między lasami, to tam szła, żeby tyle 
złosci zrobiła [...].[Stary Brus, Arkuszyn 2007, 37]. 

Przywołane wypowiedzi pokazują, że mieszkańcy wsi 
nadbużańskich są świadomi bardzo skomplikowanych 
układów językowych istniejących na pograniczach et-
nicznych. Lokalne gwary wschodniosłowiańskie pełnią 
funkcję języka domowego. Występujące w przywołanych 

przykładach określenia „mówienie po chachłacku” czy 
„mówienie po swojemu” bądź „mówienie po naszemu” od-
zwierciedlają złożony proces kształtowania się świadomo-
ści narodowej ludności nadbużańskiej.

Feliks Czyżewski
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Tu zaczyna się 
Unia!
Rozmowa 
z Wiesławem Muszyńskim, 
burmistrzem Włodawy

Włodawa da się lubić?
Zdecydowanie Włodawa da się lubić. I nie jest to tylko 

moje zdanie. Turyści odwiedzający nasze miasto podkre-
ślają, że Włodawa ma swój wyjątkowy klimat niespotyka-
ny w innych częściach naszego kraju, a mieszkańcy mają 
niezwykłe poczucie humoru. Potrafią żartować i dobrze 
się bawić. Powiadają choćby, że tu – nad Bugiem – Unia 
się zaczyna, a nie kończy! Proszę pomyśleć, słońce wscho-
dzi najpierw nad naszą rzeką, a dopiero po chwili zagląda 
w okna Niemcom i Francuzom! Są przy tym włodawianie 
otwarci i z uśmiecham witają odwiedzających nas gości, 
których przyciąga otaczająca miasto przyroda i oczywiście 
graniczna rzeka, która jest najprawdopodobniej ostatnią 
nieuregulowaną rzeką w Europie. Ta wyjątkowa rzeka jest 
w moim życiu – podobnie jak w przypadku wszystkich ro-
dowitych włodawian – bardzo ważna. Spływ kajakowy Bu-
giem a nawet zwykły spacer brzegiem tej wyjątkowej rzeki 
to chyba najprostszy i najlepszy przepis na oderwanie się 
od codziennych obowiązków i problemów. Warto wspo-
mnieć, że we Włodawie znajduje się tzw. wodowskaz. Ko-
munikat „Na Bugu we Włodawie…” znają chyba wszyscy 
słuchacze I Programu Polskiego Radia.

Włodawa ma piękną historię, burzliwe i dramatyczne 
lata wojny, tragiczny okres powojenny, lata współcze-
sne to czasy dostatku, satysfakcji?

Lata współczesne to przede wszystkim nadrabianie wie-
loletnich zaległości. Realizujemy wiele działań i inwesty-
cji, aby to co od dawna jest standardem w innych miastach 
funkcjonowało również we Włodawie. Przygotowujemy 
się również do realizacji inwestycji, na które pozyskaliśmy 
rekordowe dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
Już niebawem diametralnie zmieni się obraz zabytkowe-
go centrum Włodawy. Powstanie również promenada 
Nadbużańska nad rzeką Włodawką. Powstała w naszym 
mieście Specjalna Podstrefa Ekonomiczna, dzięki której 

chcemy zachęcać do inwestowania we Włodawie... Tak 
więc współczesność; chwila obecna, to przede wszystkim 
czas ciężkiej pracy, ale też ogromnej satysfakcji, bowiem 
ważne dla mieszkańców inwestycje są realizowane.

Z czego jest Pan dumny jako burmistrz, z jakich dzia-
łań, osiągnięć?

Niewątpliwie największym osiągnięciem jest uzyska-
nie rekordowego w historii miasta dofinansowania na re-
alizację projektu rewitalizacji tak zabytkowego centrum 
Włodawy. To ponad 14 milionów złotych ze środków 
unijnych. Do tego trzeba dodać niemal milion dofinan-
sowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 
na remont ulicy Rynek. Takie sukcesy oczywiście cieszą. 
Jednak osobiście największą satysfakcję mam z pomaga-
nia mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Mój 
gabinet jest otwarty dla wszystkich. Wielu mieszkańców 
przychodzi do mnie ze swoimi problemami. Inni nato-
miast z pomysłami. Uważnie słucham jednych i drugich 
i jeśli tylko jest to możliwe, pomagam. To właśnie z dobre-
go kontaktu z mieszkańcami jestem najbardziej dumny.

→

we Włodawie
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Jakie jest bezrobocie, jakich specjalistów potrzebuje 
Włodawa?

W powiecie włodawskim bezrobocie wynosi ok. 16%. 
W samym mieście jest ono nieco niższe. Jako gmina miej-
ska mamy dosyć ograniczone możliwości tworzenia no-
wych miejsc pracy. Mimo to podejmujemy szereg działań, 
aby walczyć z bezrobociem. Od 2017 roku funkcjonuje 
we Włodawie Włodawska Rada Biznesu. Wspólnie z lo-
kalnymi przedsiębiorcami rozmawiamy o tym, co można 
poprawić, aby bezrobocie było mniejsze. W trakcie spo-
tkań wielu przedsiębiorców podkreśla, że brakuje im wy-
specjalizowanych pracowników. Potrzebni są m.in. me-
chanicy, cukiernicy, lakiernicy itp. Jak już wspomniałem, 
powstała też specjalna podstrefa ekonomiczna. W czasie 
rozmów z potencjalnymi inwestorami – m.in. na Forum 
Ekonomicznym w Toruniu, których partnerem jest Wło-
dawa – zachęcamy do inwestowania w naszym mieście. 
Nie jest to łatwe zadanie, ale mamy już pierwsze sukce-
sy. Jeden z producentów specjalistycznej zabudowy pojaz-
dów ciężarowych uruchomił, we współpracy z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, linię techno-
logiczną we Włodawie. Jestem przekonany, że niebawem 
kolejni przedsiębiorcy będą inwestować w naszym mie-
ście. Co zrozumiałe wpłynie to również na spadek bezro-
bocia zarówno w mieście jak i powiecie.

Jakie są szanse Włodawy? Rozwój turystyki, kultury?
Kultura i turystka to główne filary rozwoju Włodawy. 

Nie możemy postawić w naszym mieście wielkich fabryk, 
dlatego w zamian oferujemy turystom ciszę, spokój i pięk-
ną przyrodę. Ponadto życie kulturalne Włodawy kwitnie. 
Nie bez kozery Włodawa nazywana jest Miastem Trzech 
Kultur. Przez wiele lat we Włodawie mieszkali obok sie-
bie wyznawcy trzech religii – judaizmu, chrześcijaństwa 
i prawosławia. Wyjątkowy klimat tamtych czasów pozo-
stał tu do dzisiaj. Wystarczy wybrać się na krótki spacer 
włodawskim Szlakiem Trzech Kultur, aby go poczuć, zo-
baczyć, dotknąć, a nawet posmakować.

Jakie atrakcje? Przyroda, festiwal Trzech Kultur?
Festiwal Trzech Kultur i Międzynarodowe Poleskie Lato 

z Folklorem to dwie sztandarowe imprezy w naszym mie-
ście. Co roku na oba wydarzenia ściągają do Włodawy tłu-
my turystów z Polski i zagranicy.

Unikalna przyroda otaczająca Włodawę i rzeka Bug – 
o której już rozmawialiśmy – zdecydowały o przeniesie-
niu tu Festiwalu Sztuk Naturalnych Zew Natury. Zapra-
szamy również do wspólnego świętowania podczas Dni 
Włodawy, które co roku odbywają się tuż przed wakacja-
mi i są symbolicznym początkiem sezonu turystycznego 
w naszym regionie.

Burmistrz Wiesław Muszyński w otoczeniu artystek Poleskiego Lata
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Obywatele mają pomysły na Włodawę? Czy oczekują 
tylko Pańskich działań?

Od początku pełnienia funkcji burmistrza uważnie 
wsłuchuję się w głos mieszkańców. Mój gabinet stoi otwo-
rem przed każdym mieszkańcem. Wielu z nich przychodzi 
do mnie z bardzo ciekawymi pomysłami, które w miarę 
możliwości staram się wspierać. Na przestrzeni lat, liczba 
przedsięwzięć realizowanych z inicjatywy mieszkańców 
jest coraz większa. Bardzo mnie to cieszy! Dzięki oddol-
nej inicjatywie we Włodawie powstało chociażby sto-
warzyszenie „Włodawa biega”, Chór Ziemi Włodawskiej 
„Vlodaviensis” czy Akademia Piłkarska FPF Włodawa. 
Pomagamy również w organizacji różnego rodzaju wyda-
rzeń. Swoje propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać do Bu-
dżetu Obywatelskiego. Staramy się co roku nieco zwięk-
szać kwotę na ten cel, bo pomysły mieszkańców są coraz 
ciekawsze.

Jak porwać ludzi do wspólnych działań? Udają się ta-
kie akcje?

Przede wszystkim z mieszkańcami trzeba rozmawiać 
i pomagać im rozwinąć skrzydła. Można śmiało powie-
dzieć, że we Włodawie mamy społeczeństwo obywatel-
skie. Mieszkańcy potrafią się zorganizować w ważnych dla 
miasta kwestiach. Mają również ogromne serca. W 2016 
roku zorganizowaliśmy koncert dla chorego na mukowi-
scydozę Kacperka. Na scenie wystąpiło dwudziestu woka-
listów amatorów. Dla wielu z nas był to sceniczny debiut.

Mimo to sala włodawskiego kina pękała w szwach. Ze-
braliśmy łącznie ponad

7,5 tysiąca złotych na leczenie Kacperka. Co roku Wło-
dawa gra również z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Również nasze lokalne wydarzenia nie mogłyby się odbyć 
bez współpracy ze stowarzyszeniami i przedsiębiorcami. 
Na włodawiaków zawsze można liczyć.

Jak Pan sobie wyobraża Włodawę w przyszłości, za kil-
kadziesiąt lat?

Mam nadzieję, że za kilkadziesiąt lat Włodawa pozo-
stanie niezwykle klimatycznym miastem z pięknym wy-
remontowanym rynkiem. Jako sędziwy staruszeczek 
z przyjemnością pójdę na spacer z wnukami włodawską 
promenadą. Potem przycupnę na rynku, w ogródku jed-
nej z tych małych knajpek serwujących pyszne regionalne 
jedzenie. Popijając wodę z cytryną będę patrzył, jak moje 
szczęśliwe wnuki tańczą w rytm granej na żywo w tym 
miejscu muzyki.

Pod bokiem, czyli za Bugiem: Ukraina i Białoruś. 
To atrakcyjni partnerzy?

Oczywiście! Współpraca zagraniczna to kolejny z na-
szych priorytetów.

Podpisaliśmy umowy partnerskie z samorządami za-
równo z Białorusi jak i Ukrainy. Dzięki temu możemy 
pozyskiwać dotacje ze środków transgranicznych PL-
-BY-UA. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału 
OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach wojewódz-
twa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, który uzyskał 
takie dofinansowanie, możliwy był zakup wyposażenia 
dla włodawskich strażaków. Dzięki współpracy z naszy-
mi partnerami ze wschodu organizowany jest we Wło-
dawie Międzynarodowy Trójstyk Literacki. Jest to trzy-
dniowe spotkanie ludzi pióra z Polski, Ukrainy i Białorusi. 
Mówiąc o współpracy zagranicznej, nie sposób nie wspo-
mnieć o izraelskim mieście Kiriat Motzkin, z którym rów-
nież mamy podpisaną umowę partnerską. Mieszka tam 
wiele osób, których przodkowie mieszkali we Włodawie. 
Jednak wspólna historia to nie wszystko.

Razem chcemy patrzeć w przyszłość. Dlatego w lipcu na 
festiwalu Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem go-
ściliśmy grupę taneczną z Kiriat Motzkin. Miesiąc później 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie nauczycie-
le z obu miast dyskutowali i wymieniali doświadczenia.

Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał Jerzy Karpiński

Włodawa. Panorama nadbużańska
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Z Włodawy do Gdańska

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

Konstancja Biernacka (1773–1842) pozostaje autorką 
całkowicie zapomnianą. Nie ma o niej wzmianki w Prze-
wodniku encyklopedycznym Literatura polska. O Bier-
nackiej, jak też jej dziełach nie wspomina nawet August 
Grychowski w swej monumentalnej pracy Lublin i Lubel-
szczyzna w twórczości pisarzy polskich. To poważne prze-
oczenie! Wszak to pisarka niezwykła, utalentowana, jedna 
z pierwszych kobiet w kulturze polskiej zafascynowana li-
teraturą, historią, pedagogiką.

Była córka wojewody mazowieckiego Antoniego Ma-
łachowskiego i Konstancji działyńskiej, wojewodzianki 
gnieźnieńskiej. Życie upłynęło Konstancji w Wielkopol-
sce , a jednak pozostawiła piękne opisy ziemi lubelskiej. 
„Wisła – pisała w swym tomie – Podróż z Włodawy do 
Gdańska – ten nasz złoto spławny Patkol ile nas wzboga-
ca tyle uprzyjemnia okolice, które użyźnia, województwo 
lubelskie ślicznie zamożne, strojne kosztownemi gmacha-
mi zamków, pałaców, najmajętniejszych niegdyś obywate-
li kraju naszego, jak sądzę najpiękniejsze w Polsce. Wsie 
wprawdzie nie odpowiadają piękności dziedzińców pań-
skich, bo choć od czasów Chrobrego stojąc na głównym 
szlaku Przechodów nieprzyjacielskich, jak kraj cały, mają 
postać olbrzyma zamordowanego chorobą, są nędzne”.

Wojewodzianka otrzymała wykształcenie domowe, 
było niewątpliwie staranne i dogłębne, skoro jako siedem-
nastoletnia panna opublikowała Historia Polska z wize-
runkami królów, wodzów i wizerunkami miast znaczniej-
szych (1790).

Był to podręcznik historii dla najmłodszych , skompo-
nowany nad wyraz oryginalnie, z wykorzystaniem sche-
matów modnych w tamtych czasie dziecięcych loteryjek. 
W Polskim słowniku biograficznym odnotowano, iż całe 
swe życie poświęciła pracy pedagogicznej pisząc książki 
dla dzieci. Ten sąd poparto tytułem dzieła Podróż z War-
szawy do Gdańska i z powrotem do Nieborowa. Masz 
babo placek, dwa błędy w jednym krótkim wywodzie. Nie 
jest podróż z Warszawy lecz z Włodawy i nie jest to, broń 
Panie Boże, książka dla dzieci, autorka pisze stylem eru-
dycyjnym, zdania są ciężkie od treści i faktów, anegdoty, 
które przytacza i którymi sama zdaje się bawić, rozradu-
ją tylko czytelników doskonale zorientowanych w historii 

kraju, zaś cytaty z dzieł filozofów tamtej doby skłonią do 
zadumy zapewne jedynie gustujących w oświeceniowej 
lekturze. Pisze dużo o położeniu i zamożności Lublina, 
Kurowa, Kazimierza, Olesina, Bronic Garbowa. Słowem 
nie napomknęła o Włodawie, choć tam rzekomo rozpo-
częła swą podróż. Nadbużańska miejscowość jest wymie-
niona w tytule. Nie wiadomo więc, czy autorka kiedy-
kolwiek zawitała nad Bug, czy patrzyła na jego ciemne 
i ciężkie wody. Nie jest to więc reportaż w dzisiejszym 
rozumieniu, autorka nie zamieściła ani jednej rozmowy 
mieszkańcem miasteczek i osad, którymi się zachwycała, 
nikogo ze spotkanych ludzi nie zagadnęła o zdrowie, po-
godę, obyczaje, zasiewy czy zbiory. Zgoda, nagabywanie 
przygodnie spotkanych tubylców przez podróżującą wo-
jewodziankę, nie mieściło się w konwencji tamtej doby, 
nie mógł więc powstać reportaż, powstała powieść w li-
stach. Trudno odpowiedzieć, czy dziełko Biernackiej znaj-
dowało czytelników, przeczytane dzisiaj zdumiewa erudy-
cją i oczytaniem młodziutkiej autorki.               ■

Kościół i klasztor we Włodawie, rys. K. J. Stonczynski, 1870 r.
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Słowo o Włodawie

Krzysztof 
Wołowiec

Włodawa, przy ujściu Włodawki do Bugu, miastecz-
ko niewielkie i drewniane – pisano przed laty. I nie prze-
sadzano. Skrupulatni autorzy wiekopomnego Słownika 
geograficznego Królestwa Polskiego odnotowali, iż w roku 
1857 było  we Włodawie 600 domów (w tym murowanych 
jedynie 270) i 6026 mieszkańców.

Właścicieli miała wielu i różnych – zapisał krótko, acz 
nie bez filozoficznej refleksji – Stanisław Edmund Michal-
ski w cennym tomie Włodawa. Monografia statystyczno-
-gospodarcza. Różnych – więc gospodarnych i mniej za-
pobiegliwych, patriotów i wichrzycieli. Pomińmy drugich, 
chwalmy gospodarnych. Szczególnie zasłużyli się Włoda-
wie: książę Andrzej Sanguszko (budowniczy zamku we 
Włodawie w pierwszej połowie XVI w.), książę Roman 
Sanguszko, podstoli koronny Rafał Leszczyński, hetman 
wielki i wojewoda  wileński Antoni Pociej, podskarbi li-
tewski Jerzy Fleming, książę Adam Kazimierz Czartoryski. 
Na wizerunki tych sławnych mężów  można się natknąć 
w kościołach i muzeach, nie sposób się jednak oprzeć  się 
refleksji, że to obywatele włodawscy – mieszczanie, rze-
mieślnicy, włościanie – tworzyli klimat i zasobność mia-
sta. Włodawa była dumna ze swych szewców, garncarzy, 
piekarzy, rzeźników, mydlarzy, cieśli, szkutników, stel-
machów, garbarzy, bednarzy, browarników, gorzelników, 
cyrulików, ślusarzy, tkaczy, złotników. Byli oni narodo-
wości  polskiej, ruskiej (ukraińskiej) i żydowskiej, mia-
sto bowiem – od czasów swego powstania – pozostawało 
skupiskiem trzech grup narodowościowych. Wznoszono 
tu świątynie różnych wyznań: kościół (1556 r.), cerkiew 
(1564 r.), bożnicę w XVII wieku.

Pierwszy jarmark zawdzięcza miasto janowi III So-
bieskiemu. W roku 1694 Ludwik Pociej na mocy przy-
wileju Augusta II zaprowadził tu jarmark na konie, by-
dło i owce. Wreszcie August III przywilejem z roku 1764 
ustanowił dwudniowy jarmark zaczynający się w dzień św. 
Bartłomieja.

Na święty Michał – jak pisano we wspomnianym już 
Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego – spędzano 
tu do 20 000 samych wołów z Wołynia i Ukrainy. A przy-
wołany już S. E. Michalski komentuje smutnie: „Jarmar-
ki należały do większych w Polsce, były podstawą rozwo-
ju miasta, zjeżdżali tu nawet kupcy zagraniczni, ale miasto 
nie rozrosło się specjalne. Nie pomogło też korzystne po-
łożenie na skrzyżowaniu  przeprawy bużańskiej i dróg lą-
dowych z Chełma do Brześcia”.

Bug, lasy, jeziora, łąki, torfowiska stwarzały szanse dla 
rozwoju rolnictwa. Powiedzmy jednak wyraźnie: warunki 
skromne, niezbyt przyjazne. Włodawa pozostaje miastem 
niewielkim, acz o barwnej historii i pięknych okolicach. 
O jej dziejach powstało kilkanaście – jeśli nie kilkadzie-
siąt – książek, o współczesności parę piosenek i poema-
tów oraz film w reżyserii Janusza Hanasa.

Przyroda okoliczna nic nie utraciła ze swego uro-
ku, kapryśny Bug – długości ponad 770 kilometrów 
i powierzchni dorzecza 40 tysięcy kilometrów kwadra-
towych – największa dzika rzeka Europy, staje się wiel-
ką atrakcją turystyczną, na skalę tejże Europy. Utworzo-
no Poleski Obszar Krajobrazu Chronionego (43 tys. ha), 
o mieszkańcach tego uroczyska: żółwiach błotnych, or-
likach, gągołach, dudkach, cietrzewiach, ślizach i pisko-
rzach mówi się i pisze dzisiaj niemało. Nie bez złośliwo-
ści można zauważyć, że więcej  niż o jarmarkach, którymi 
możnowładcy obdarowywali kiedyś Włodawę.

Przyroda dzisiaj „nakręca” koniunkturę na nadbużań-
skie miasto, drugim kołem napędowym  sukcesów może 
okazać się kultura, odwołanie się do owej barwnej prze-
szłości, współżycia Polaków, Ukraińców, Żydów tworzą-
cych wielonarodowościową społeczność miasteczka. Póki 
co, moda na wielokulturowość trwa, Włodawa – jak się 
wydaje – szansy tej nie przesypia.               ■
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Włodawa – miasto nad Bugiem
 Rozmowa z Januszem Klocem, prezesem 
Towarzystwa  Przyjaciół Ziemi Włodawskiej

Jaka jest historia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wło-
dawskiej? Jakie są cele i zadania Towarzystwa, któremu 
Pan prezesuje?

Pomysł utworzenia Włodawskiego Towarzystwa Regio-
nalnego powstał w 1969 roku. Zrealizowany został w la-
tach 80. XX wieku, przy okazji przygotowań do obchodów 
450 rocznicy nadania Włodawie praw miejskich. Wów-
czas wokół naczelnika miasta Tadeusza Garbaciaka ze-
brała się grupa kilkudziesięciu osób, m.in. prof. Zbigniew 
Sierpiński i Henryka Tajchert, którzy na spotkaniu orga-
nizacyjnym w 1980 r. dyskutowali o potrzebie powoła-
nia stowarzyszenia. Działania w tym kierunku przerwał 
stan wojenny, dlatego dopiero 2-3.12. 1983 r. odbyło się 
pierwsze walne założycielskie zgromadzenie Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. Przybyło ponad 200 osób. 
Przyjęto nazwę stowarzyszenia, uchwalono statut, określo-
no program i wybrano zarząd. Prezesem został Leonard 
Sobiecki – nauczyciel, ówczesny przewodniczący Miej-
skiej Rady Narodowej. Współzałożycielami TPZW byli: 
prof. Zbigniew Sierpiński – pracownik naukowy Insty-
tutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, Maciej Redde 

– wieloletni dyrektor Zakładu Gospodarczego WZSR we 
Włodawie, Władysław Paszkowski – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Wśród członków Towarzystwa byli 
także: prof. Edward Olszewski z UMCS, Jan Krupka – 
dyrektor sanatorium w Adampolu, Zenon Jakubowski – 
przewodniczący MRN czy ks. infułat Marian Chmielow-
ski – kapelan Towarzystwa. 

Jakie są cele i zadania Towarzystwa, któremu Pan 
prezesuje?

Podstawowym celem statutowym Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Włodawskiej jest integracja osób związanych 
z Włodawą i ziemią włodawską. Cel ten realizowany jest 
poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej, zbiera-
nie dokumentów i pamiątek, troskę o ochronę zabytków, 
miejsc pamięci, działania na rzecz środowiska naturalne-
go, a także aktywizacji mieszkańców. Towarzystwo dużą 
wagę przywiązuje do utrzymywania kontaktów z osoba-
mi związanymi z Włodawą.

TPZW, przy współudziale Muzeum Pojezierza Łę-
czyńsko-Włodawskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
wydało m.in. katalog wystawy malarstwa Jerzego Choj-
nackiego – warszawskiego artysty rzeźbiarza, członka To-
warzystwa. W 1987 r. wydrukowano legitymację człon-
kowską oraz wykonano znaczek TPZW wg projektu 
J. Chojnackiego. W latach 1986– 90 zarząd Towarzystwa 
podpisał 7 umów z Biurem Badań i Dokumentacji Zabyt-
ków w Chełmie oraz miejscowym muzeum na wykonanie 
prac związanych z badaniami i dokumentacją zabytków 
archeologicznych. Odbyły się m.in. prace wykopaliskowe 
w Susznie, Dubecznie i Kolonii Raciborowice. Mimo nie-
wielkich funduszy, Towarzystwo pomagało innym organi-
zacjom, m.in. wspomagając finansowo ZOZ we Włodawie 
przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego. Środ-
ki zostały również przekazane na rozbudowę pomnika Bi-
twy nad Bzurą. W 1988 r. Towarzystwo przejęło patronat 
nad miejscową orkiestrą dętą, działającą pod kierownic-
twem kapelmistrza Ludwika Mikuły. W 1990 r., w trakcie 
obrad walnego zjazdu, członkowie TPZW główny nacisk 
położyli na przyspieszenie prac związanych z wydaniem 
monografii i pozyskaniem sponsorów. Dzieje Włodawy 

Prezes  TPZW Janusz Kloc



n u m e r  4  ( 9 5 )  l i p i e c – s i e r p i e ń  2 0 1 9  •  7 5

pod red. E. Olszewskiego ukazały się w 1991 r. To tyl-
ko niektóre z działań, które Towarzystwo podejmowało 
na przestrzeni lat, prowadząc badania nad historią mia-
sta i powiatu, pobudzając rozwój kulturalny i społeczny 
Włodawy.

Jest Pan prezesem Towarzystwa od czerwca 2019 r. Czy 
są nakreślone plany na najbliższy czas działalności 
stowarzyszenia?

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe, aktyw-
nie uczestnicząc w życiu społeczności miasta Włodawa. 
Współpracujemy z burmistrzem Włodawy Wiesławem 
Muszyńskim, uczestniczymy także w funkcjonowaniu 
samorządu, pokazujemy się w regionie. Ostatnio na-
sze stowarzyszenie, przy okazji zjazdu towarzystw z re-
gionu, reprezentował prof. Feliks Czyżewski, honorowy 
obywatel miasta Włodawa. Określiłbym naszą działal-
ność w ten sposób: nie ma zastoju, a są plany. Będzie się 
można z nimi zapoznać m.in. poprzez stronę interneto-
wą, którą zamierzamy reaktywować. Położyłbym akcent 
na upamiętnianie, a szczególnie przypominanie osób, 
które zaznaczyły swój udział w życiu miasta. To bardzo 
ważne, aby pamiętać o tych, którzy zasłużyli się dla na-
szej społeczności. Towarzystwo, w swoich najbliższych 
planach, w sposób szczególny upamiętni pobyt we Wło-
dawie Krystyny Krahelskiej – żołnierza Armii Krajowej, 
uczestniczki powstania warszawskiego. Przychyliliśmy się 
do pomysłu pochodzącej z Włodawy koleżanki Krahel-
skiej – Reginy Jachimczuk, która zaproponowała posta-
wienie tzw. ławeczki Krystyny Krahelskiej. Wiele wysiłku 
w upowszechnianie wiedzy o „Danucie” oraz zaintereso-
waniu władz miasta tematem – poprzez ujęcie inicjatywy 
w planach rewitalizacji Czworoboku – włożyła Krystyna 
Sobańska-Stępień, reprezentująca warszawskie stowarzy-
szenie „Rodzina Policyjna 1939”. Ławeczka Krystyny Kra-
helskiej ma stanąć na skwerze przy Włodawskim Domu 
Kultury, od strony ul. 11 Listopada, w pobliżu budynku, 
w którym przebywała ta, która „użyczyła” twarzy war-
szawskiej Syrence. Jak podają źródła historyczne, Krahel-
ska w kwietniu 1943 r. przeniosła się do Włodawy, gdzie 
razem z matką opiekowała się ciężko pobitym w czasie 
bandyckiego napadu i leczonym w szpitalu ojcem, a na-
stępnie podjęła w tym szpitalu pracę pielęgniarki.

Przy okazji pomysłu o upamiętnianiu śladów zna-
nych postaci pojawiła się myśl o stworzeniu przewodnika 
o dawnej Włodawie. Zająłby się nim zespół pod kierun-
kiem Mieczysława Tokarskiego, członka naszego Towarzy-
stwa, który ma niesamowitą wiedzę o mieście i okolicach. 
Projekt ogłosimy publicznie, aby osoby, które dysponu-
ją wspomnieniami, mogły się z nami nimi podzielić. Jest 
też idea upamiętnienia zmarłego w 2018 r. ks. dziekana 
Stanisława Dadasa. Uformował się już komitet honorowy, 

odbyły się rozmowy z obecnym dziekanem ks. kan. Dariu-
szem Parafiniukiem. Chcielibyśmy ufundować popiersie 
ks. Stanisława w symbolicznym miejscu, które on bardzo 
ukochał – w Suchawie. To właśnie tam, dzięki inicjaty-
wie Proboszcza, została odbudowana, po pożarze z 2012 r., 
kaplica katolicka – dawniej cerkiew prawosławna. Miej-
sce to gromadzi, zwłaszcza z okazji wspomnienia św. Hu-
berta – patrona kaplicy – leśników, myśliwych, strażaków, 
pograniczników oraz pszczelarzy. Do tych ostatnich nale-
żał śp. ks. Dadas. To właśnie ten kapłan był pomysłodaw-
cą ustawienia przed kościołem parafialnym pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego we Włodawie, Piety. Dziś jego 
idea jest w fazie realizacji. Chcielibyśmy, jako Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, umieścić przy Piecie 
tablicę z informacjami o naszym Proboszczu, wyrażając 
naszą wdzięczność za jego posługę.

Z Włodawą związanych było wiele osób. Kogo wskazał-
by Pan jako szczególnie zasłużonego dla Włodawy, po-
wiatu, Towarzystwa?

Trzeba przypomnieć m.in.: prof. Edwarda Olszewskie-
go – historyka, profesora zwyczajnego UMCS, prof. Wła-
dysława Kuraszkiewicza – językoznawcę, slawistę, prof. 
Feliksa Czyżewskiego, którego dorobek naukowy kon-
centruje się na problematyce językowo-kulturowej po-
granicza polsko-wschodniosłowiańskiego czy prof. Józefa 
Ferta – poetę, historyka literatury KUL, prof. Sławomira 
Kadrowa – archeologa pracującego w Rzeszowie, fizyków: 
prof. Wiesława Kamińskiego z UMCS i prof. Leszka Sir-
ko – członka PAN. →

Bug. Granica
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Chciałbym w tym miejscu skierować zaproszenia do 
osób, które posiadają wspomnienia dotyczące ziemi wło-
dawskiej, aby się nimi dzielili. Ten kapitał pamięci, któ-
rego nie znamy jeszcze w całej pełni, jest ważny. Pamięć 
o ludziach to nasze zadanie. Nie wiem, czy powstanie ko-
lejna monografia na temat dziejów miasta, czy po prostu 
będziemy udostępniali zgromadzone dokumenty. Trudno 
to dziś określić, ale pewne jest, że dysponując takim ban-
kiem informacji, będziemy o nie dbali i korzystali z doku-
mentacji historycznej.

Jak Włodawę postrzegają ludzie z innych stron Polski? 
Spotkałem się np. z taką opinią wśród lekarzy, którzy 

twierdzą, że nie chcą tu pracować, bo miasto jest daleko, 
na krańcu świata. Takie widzą ograniczenia. Są osoby, któ-
re mówią o nas pozytywnie, twierdząc, ze jesteśmy kon-
sekwentni, uparci, pracowici i że zależy nam na naszym 
mieście. Staramy się, wg zdania niektórych, nie dopuścić 
do stagnacji, mimo że warunki do rozwoju mamy dość 
skąpe. Rusza projekt rewitalizacji zabytkowego Czworo-
boku. Przekonamy się, jaki będzie odbiór Włodawy przez 
osoby tu przyjeżdżające.

Czy znane są Panu ciekawe powiedzenia o mieście, 
o powiecie, ludziach z tych okolic, jakieś śmieszne hi-
storyjki czy dowcipy?

Będąc w podróży, spotykam ludzi, którzy pytają, gdzie 
jest Włodawa. Czasem odpowiadam, że leży tam, gdzie 
zaczyna się Unia Europejska, nad Bugiem. Niekiedy przy-
chodzi mi zmierzyć się z takim pytaniem osób, które co 
nieco wiedzą o naszej słabej sytuacji gospodarczej: Jak so-
bie radzimy? Odpowiadam: chłopak włodawski nie prosi 
łaski, wychodzi na ulicę, patrzy za granicę. Co oznaczało-
by, że mamy szerokie horyzonty.

Włodawa przyszłości – posiada Pan taką wizję?
Wiele osób zastanawia się nad dalszym rozwojem mia-

sta. Od lat myślimy o stworzeniu produktu turystycznego, 
który przyciągałby na ziemię włodawską ludzi poza okre-
sem letnim. W sezonie jest łatwiej – mamy Jezioro Bia-
łe, organizowane są liczne imprezy np. Żelazny Triathlon, 
Dni Krokodyla, a w mieście – Międzynarodowe Poleskie 
Lato z Folklorem, Dni Włodawy, Europejskie Dni Dobro-
sąsiedztwa, Festiwal Kresowe Smaki, potem Festiwal III 
Kultur i Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem. Poza 
sezonem miasto i okolica nieco usypia. Mamy nadzieję, 
że stworzymy taki produkt, który przyciągnie odwiedza-
jących. Jako Towarzystwo będziemy skupiali się na bu-
dowaniu współpracy z innymi stowarzyszeniami, chociaż 
w tym kierunku zostało już sporo zrobione. Ważne jest, 
aby nasze wysiłki zmierzały do tego, aby – jeśli pojawi się 
pomysł i uznamy, że jest dobry – wszyscy dołożyli swoich 

sił, aby go zrealizować. Nie to jest ważne, kto jest pomy-
słodawcą, ale czy idea jest wartościowa dla naszej społecz-
ności. Kiedy w 2010 r., gdy byłem starostą, przyjechał do 
mnie ks. Stefan Batruch i przedstawił pomysł Europej-
skich Dni Dobrosąsiedztwa, idea wydała się bardzo tra-
fiona, dlatego podjąłem kroki w tym kierunku. Pamiętam, 
że trzeba było podejmować decyzje dość szybko i tak się 
stało. Idea nie została przez nikogo odrzucona, była ogól-
na zgoda. Podobnie, jeśli chodzi o owocną współpracę – 
budowę mostu pontonowego w czasie EDD – z gen. Ja-
nuszem Lalką, generałem dywizji Wojska Polskiego. Na 
słowo „Włodawa” zareagował bardzo pozytywnie i natych-
miast wydał zgodę. Ludzie, którym bliska jest ziemia wło-
dawska, mogą nam też pomóc. Również w realizacji wizji 
Włodawy przyszłości – miasta przyjaznego. 

Włodawę tworzy społeczność tych, którzy chcą tu 
mieszkać, a także tych, którzy trafili tu i zamieszkali, za-
kochując się w mieście oraz takich ludzi, którzy chcieli-
by stąd wyjechać. Chciałbym, aby tych ostatnich było jak 
najmniej. I mimo tego, że obwieszczono zmierzch małych 
społeczności, naszym zadaniem jest poszukiwanie pomy-
słów na rozwój. A także zawiązywanie kontaktów z osoba-
mi, które pomogłyby nam w zagospodarowaniu „wolnej 
przestrzeni”. Sztandarowy dla naszej ziemi jest rozwój tu-
rystyki. Chciałbym, aby opracowany został np. plan wy-
cieczki po Włodawie. Aby osoby przyjeżdżające do nas 
w ciągu całego roku miały zapewniony interesujący pro-
gram pobytu. Jako prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Włodawskiej, bardzo zależy mi na otworzeniu się na 
innych i zapraszaniu do Włodawy i okolic.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Joanna Szubstarska

Bug. Okolice Włodawy
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Zapraszamy na Polesie Zachodnie.
Rozmowa z wójtem  
Woli Uchruskiej Janem Łukasikiem 

Jak Pan został samorządowcem?
Zdecydowałem się zostać samorządowcem, ponieważ lu-
bię pracę z ludźmi, a ponadto sprawia mi satysfakcję roz-
wiązywanie spraw ważnych dla społeczeństwa, których 
podejmowanie przez przedsiębiorców jest nieopłacalne 
z „biznesowego” punktu widzenia, ale ich rozwiązanie ma 
korzystny wpływ na poprawę jakości życia oraz ewentu-
alny rozwój terenu.
Jakie cechy charakteryzują najlepszych samorządowców? 
Najlepszych samorządowców charakteryzują takie ce-
chy, które jak mówi poeta „decydują o radości myśle-
nia, ostrości spojrzenia, triumfie zrozumienia i satysfak-
cji tworzenia”.

Co udało się zrealizować w dziedzinach infrastruktu-
ry, oświaty, sportu, kultury, rozwoju gospodarczego 
i ludzkiego?

Wola Uhruska od lat jest wysoko notowana w rankingach 
wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mie-sz-
kańca. Najważniejszymi dotychczasowymi inwestycjami 
są budowane drogi gminne (łącznie 12 dróg), sieć kana-
lizacyjna i przebudowa oczyszczalni ścieków, hala spor-
towo-widowiskowa, sala gimnastyczna, instalacja kolek-
torów słonecznych i pieców na biomasę na budynkach 
prywatnych, farma fotowoltaiczna, rekreacyjno-retencyj-
ny zbiornik wodny wraz z towarzyszącą infrastrukturą tu-
rystyczną, budowa trzech świetlic, szerokopasmowa sieć 
internetowa, sieć wodociągowa… 

Dużo.
Do tego dochodzą inwestycje mniejsze, jak np. place za-
baw i siłownie zewnętrze, oświetlenie parkowe, zadaszo-
na ogólnodostępna scena. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
wszystkie te inwestycje realizowane są z dofinansowaniem 
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ze środków unijnych. Oprócz nakładów gminy widoczne 
są tu również inwestycje innych podmiotów, np. drogi wo-
jewódzkie i powiatowe, sieć gazownicza i światłowodowa 
(ponad 500 przyłączy do budynków publicznych oraz pry-
watnych). Na terenie Gminy działa Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bank Spółdzielczy, Poczta, 
dwie placówki Straży Granicznej, trzy Szkoły Podstawo-
we, Posterunek Policji, dziewięć Stowarzyszeń, a od 2008 r. 
Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak”

Które sukcesy są najważniejsze ?
Najważniejsze sukcesy dotyczą spraw społecznych: wy-
pracowanie pozytywnej oceny Samorządu Gminy Wola 
Uhruska wśród większości mieszkańców w zakresie obiek-
tywizmu dotyczącego załatwiania spraw interesantów, go-
spodarności mieniem publicznym oraz perspektywicznej 
realizacji zadań z wykorzystaniem środków pomocowych.

A konkretnie?
To działania na rzecz ochrony zdrowia, wspieranie oświa-
ty i bezpieczeństwa oraz współpraca z organizacjami po-
zarządowymi poprzez: utworzenie, przebudowę i doposa-
żenie w sprzęt medyczny miejscowego SP ZOZ-u, a także 
organizacja „białych niedziel”, lekarskich obozów nauko-
wo-medycznych oraz wielu akcji z zakresu różnorodnych 
badań specjalistycznych, budowę i modernizację infra-
struktury oświatowej: szkoły, sale gimnastyczne, boiska 
sportowe itp.,

Ciekawe wydarzenia
Współpraca transgraniczna gminy zaowocowała inicjaty-
wą utworzenia drogowego przejścia granicznego z Ukra-
iną Zbereże-Adamczuki. Dla poparcia tego pomysłu od 

2010 r. cyklicznie organizowane są tzw. Europejskie Dni 
Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki, w ramach których 
na kilka wakacyjnych dni (zazwyczaj drugi weekend sierp-
nia) na Bugu układany jest pontonowy most i uruchamia-
na jest pieszo-rowerowa odprawa graniczna umożliwia-
jąca zwiedzanie ukraińskiego Pojezierza Szackiego, z jez. 
Świtaź (drugim co do wielkości jeziorem Ukrainy) na cze-
le. Przejście to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 

– w rekordowej edycji 2016 r. dokonano blisko 50 tys. od-
praw granicznych w ciągu 5 dni. W tym samym czasie 
w Woli Uhruskiej odbywają się cykliczne Międzynarodo-
we Plenery Plastyczne “Kresy 92”, podczas których moż-
na śledzić artystyczne procesy twórcze malarzy i rzeźbia-
rzy. Efekty plenerów są widoczne w przestrzeni publicznej 
gminy – rzeźby są ustawione przy uliczkach Woli Uhru-
skiej, a obrazy wiszą w gminnych instytucjach.

Proszę przedstawić sytuację demograficzną Gminy.
Niestety mieszkańców z roku na rok – ubywa. Więcej zgo-
nów niż urodzeń, a ponadto dużo osób wyjeżdża w poszu-
kiwaniu pracy.

Na terenie Gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji 
społecznych…
Zgoda. Wymienię Nadbużańskie Stowarzyszenie Agrotu-
rystyczne (NSA), Ludowy Klub Sportowy „Vitrum”, Sto-
warzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbu-
żańska”, 5 jednostek OSP, Koło Łowieckie „Szpak”, Koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego, Zespół Pieśni i Tańca 

„Kresowiak”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Parasol” oraz kilka Kół Gospodyń Wiejskich.
Mieszkańcy zrzeszają się wokół własnych zainteresowań 
i prowadzą działalność zgodnie ze statutem własnej orga-
nizacji. Nie wykraczają jednak lub bardzo rzadko to ro-
bią, poza zakres działalności danej organizacji. Rzadkością 
jest również współdziałanie między tymi organizacjami.

Obserwując funkcjonowanie poszczególnych organiza-
cji społecznych koncentrujące się na działalności statuto-
wej można stwierdzić, że jesteśmy obecnie na etapie bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego, które w przyszłości 
byłoby zdolne w większym zakresie niż obecnie inicjo-
wać, oceniać, wspierać realizację projektów, a także kry-
tykować działania Samorządu, Rady Sołeckiej lub innych 
organizacji społecznych.

Obecnie w wielu sprawach obserwuje się brak inicja-
tywy w poszukiwaniu możliwości rozwiązania problemu, 
a częściej uzewnętrznia się nadmierna krytyka podjętej 
już decyzji.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Karol Miernik

Przenośny most  na Bugu
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ø     CZAR STARYCH OGŁOSZEŃ     Ü
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O malarstwieWaldemar
Odorowski

Nie tylko Witold Gombrowicz uważał, że istotą  każ-
dej twórczości jest znalezienie wyrazu, inaczej mówiąc 
swojego miejsca w rzeczywistości. 

Jest w tym, oczywiście, paradoks, jak szukać tego miej-
sca, gdy rzeczywistości nie można uchwycić, gdy daje o so-
bie znać przez uwikłanie w nieprzewidywalnych zmianach 
i ciągłych przekształceniach. Zwykle służą temu pewne 
kody, wzory zachowań, ale wzoru na jej ogarnięcie nie ma. 
Są  jednak dziedziny, w których rzeczywistość  poddaje się 
kodyfikacji, tworzy płaszczyzny i punkty odniesienia, po-
zwalające przyswoić ją na tyle, by nadać jej kształt wyzna-
czony przez własną odrębność. 

Tak naprawdę rzeczywistość porządkuje kultura, tyle 
że każdy twórca, czasem poprzez dzieło  wprowadza  swój 
porządek , często daleko niezbieżny z innymi porządkami. 

Każdy z nich jest nie tylko odczytaniem rzeczywistości, 
każdy jest próbą  nadania formy temu odczytaniu.

Tak rodzi się sztuka, niezależnie w jakiej dziedzinie, tak 
też rodzi się potrzeba znalezienia własnej, jedynej zgoła 
osobistej formy. Wszystkie te porządki tworzy swoisty słow-
nik pozwalający na wypowiedzenie się własnym zdaniem. 

Nie od dziś wiadomo, że jedną z definicji sztuki jest 
twierdzenie: „sztuka rodzi sztukę”. Nie można jednak za-
pominać, gdyby ktoś to kwestionował, a często tak by-
wało i bywa, że sztuka jest też rodzajem, sposobem nie 
tylko dostrzegania rzeczywistości, ale też potwierdze-
niem w niej swojej obecności. Sztuka, szerzej kultura jest, 

poza wszelkimi zastrzeżeniami, sublimacją rzeczywistości 
i dzięki temu, uzyskuje wobec niej swoją autonomię. Sta-
je się jakby rzeczywistością odrębną, choć każdy przypa-
dek jest tu inny, każdy swojego rodzaju. 

Tak pojęta rzeczywistość jest polem działań twórczych 
Krystyny Głowniak. Działań, bo jej twórczość jest wielo-
kierunkowa. Mieści się w niej i poezja i proza, tak też trze-
ba widzieć jej wieloletnią pracę pedagogiczną, ale głów-
ny nurt jej twórczości to malarstwo. Wielokierunkowość 
w wydaniu Krystyny Głowniak nie oznacza jednak, że jest 
to twórczość niespójna. 

Przeciwnie, we wszystkich dziedzinach dąży do znale-
zienia formy, która najpełniej określiłaby ją samą, jej ist-
nienie w symbiozie z kulturą. 

Nie może więc dziwić  jej odwoływanie się do literatury, 
do tych jej twórców, których uważa za najbliższych sobie. 
Takimi są i Franz Kafka i Bruno Schulz, Stanisław Lem,  
którym poświęciła całe cykle swoich obrazów. 

Nie omija też stale obecnych w kulturze wątków kla-
sycznych, w ten sposób spojrzała na dzieła Igora Mitoraja, 
dedykując im jeszcze jeden cykl swoich prac. 

Krystyna Głowniak oddychając kulturą nie maluje nie-
trwałości przemijania, maluje to co trwałe, głęboko zako-
rzenione. Jej malowane miasteczka istnieją poza czasem, 
poza zmianą, jaką czas przynosi. 

Krystyna Głowniak nie chce upiększać świata, ale chce 
jego piękno odkryć.                ■

Moje inspiracje, czyli pomysły na obrazy...Krystyna 
Głowniak

Na początku na dużym (90 x 90 cm  płótnie dwa kolo-
ry namalowane szerokim pędzlem. Potem przez kilka dni 
wpatruję się w powstałe, nieregularne plamy.

Jestem w pracowni i słucham powieści, opowiadań, 
dzienników różnych autorów, Prousta, Gombrowicza, 
Krall, Stachury, Lema, Jane Austen, Tołstoja, Manna, Or-
wella. Lista jest o wiele dłuższa i należy do serii „Mistrzo-
wie słowa”, dzięki której w pracowni na poddaszu nie je-
stem sama, a moimi gośćmi są Gustaw Holoubek, Anna 
Polony, Maja Komorowska, Zbigniew Zamachowski, Wie-
sław Michnikowski, Danuta Stenka, Robert Więckiewicz, 
Jan Peszek, Roman Wilhelmi, Adam Ferency, Jerzy Zelnik, 

Joanna Szczepkowska i wielu innych Mistrzów i Mistrzyń 
Słowa. Kasety z tymi nagraniami kupuję najczęściej na 
stacjach benzynowych podczas podróży po kraju i je-
stem szczęśliwa, że jako malarka stojąc wiele godzin przy 
sztaludze  nie tracę kontaktu z literaturą i wybitnymi jej 
odtwórcami.

Często zdarza się, że opisane sytuacje nagle pojawia-
ją się na moim płótnie i zaczyna się przedziwna gra z au-
torem jako kreatorem zupełnie nowej dla mnie artystycz-
nej rzeczywistości.

Niekiedy audiobooki zastępuję muzyką ze Studia Clas-
sic, ale to już inna historia...               ■

OBRAZY I RYSUNKI Krystyny Głowniak
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OBRAZY I RYSUNKI Krystyny Głowniak

Rozwalone bramy do ogrodów…
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Krystyna Głowniak –  absolwentka UMCS, KUL, studia  podyplomowe ASP im. J. Matejki, członek Kazimierskiej 
Konfraterni Sztuki, członek ZPAP Okręgu Krakowskiego.

Pedagog, autor programów  nauczania rysunku i malarstwa dla szkół artystycznych, wieloletni dyrektor   ZSP w Lu-
blinie. Prace artystki znajdują się w kolekcjach Muzeum Nadwiślańskiego, Muzeum Farmacji w Lublinie i Krakowie, 
Muzeum w Łęcznej,  w zbiorach graficznych Biblioteki im. H. Łopacińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwer-
sytetu Amiti w Indiach oraz w Kazachstanie i Japonii.

Stworzyła cykle prac: Świat wg Schulza, Pejzaże mistyczne i zwyczajne, Notatki z prowincji, Inspiracje literackie Sta-
nisławem Lemem, Italo  Calvino, Nie tylko Wenecja, Epitafium dla Igora Mitoraja. Posiada w swym dorobku liczne 
ilustracje do książek.

Brała udział w licznych wystawach krajowych (około 20): Pałac Opatów Oliwskich, Krakowski Pałac Sztuki, Mu-
zeum Nadwiślańskie, Muzeum Farmacji Kraków i Lublin, Galeria Wirydarz, Galeria ZPAP Lublin, Lubelski Park Tech-
nologiczny, Norwidianum KUL, Biblioteka im. H. Łopacińskiego, BWA Lublin, Pałac Poznańskich – Łódź, Jarosław,  
Oliwski Ratusz Kultury...

Prezentowała swe prace poza granicami kraju: w Mongolii, Indiach, Ukrainie, Francji, Niemcy, Szwecji, Hiszpanii, 
Holandii, Japonii, Kazachstanie, Belgii, Austrii.

Twórczość Krystyny Głowniak została utrwalona w kilku filmach Telewizji  Lubelskiej.
Opublikowała cztery książki: Provincia Addormentata,  Album malarstwa oraz Notes – Pułapka czasu, Brunon 

Schulz – Inspiracje.
Nagrody i wyróżnienia: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego, 

Prezydenta Lublina. Posiada tytuł Mistrza Mowy Polskiej i Zasłużonej dla Kultury.

Artystka z małżonkiem Kazimierzem Głowniakiem w trakcie prezentacji dzieł w Krakowie, rok 2019
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Mury, motyle, okna i wykusze…
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W Dolinie Anniviers 
„martwy sezon”

Al.Leszek 
Gzella

Właściwie w Dolinie Anniviers i w samym Zinal nie-
wiele się zmieniło. Na niskich parapetach okien barasz-
kują wiewiórki, przez szyby zaglądają do wnętrza domu 
sarenki, tym razem trzy odwiedzające naszą polanę i sku-
biące już odśnieżoną świeżą trawkę. Nowością może oka-
zała się dwukrotna wizyta lisa na tarasie. Nie patrzył 
w okna, jakby cichaczem sunął po kamiennych płytkach 
i trawniku do sąsiadującego lasku. I wtedy dopiero pomer-
dał puszystym ogonem.

W pogodzie też normalność. Chyba trzy razy budzili-
śmy się rano i wszystko wokół – choć to przełom kwietnia-

-maja – było pokryte świeżo spadłym śniegiem, a w inne 
dni mokre po nocnych opadach deszczu. Na ścieżkach 
wiodących w góry tabliczki zakazywały spacerów z po-
wodu lawin. 

Od czasu do czasu słyszeliśmy huk spadających kawa-
łów zmrożonego śniegu.

Wokół Zinal wznosi się kilka czterotysięczników. Samo 
Zinal znajduje się na wysokości 1675 m, a najwyżej poło-
żoną miejscowością w Europie jest niedalekie Chandolin 
położone 1920 metrów nad poziomem morza.

W Zinal na ulicach nieprawdopodobne pustki. Miesz-
kańcy dojeżdżają samochodami do Supermarche M. i G. 
Bonnardów, w którym można się zaopatrzyć prawie we 
wszystko, albo po prostu zamówić potrzebne produkty. 
W tej miejscowości jest ponad 20 różnych restauracji, ba-
rów i kawiarni, ale po świętach Wielkanocnych czynne 
były najwyżej dwie i to w oznaczonych godzinach i dniach. 
Na terenach przy głównej ulicy powstają nowe kompleksy 
budynków handlowych i mieszkalnych.

Stałych mieszkanców w Zinal jest 120, w Chandolin 
osiemdziesięciu, a w Ayer tylko 60. W sezonie pojawia się 
tu ponad 30 tys. turystów. Dla nich powstają więc te nowe 
pomieszczenia noclegowe i punkty żywieniowe, choć we 
wsi jest kilkanaście starszych budynków cztero- czy na-
wet pięciopiętrowych przeznaczonych dla odwiedzających 
okolicę. W sezonie letnim czy zimowym przez cały dzień 
jest ruch, sklepy otwarte do późnych godzin wieczornych, 
a restauracje do opuszczenia lokalu przez ostatnich gości.

Do Zinal przylega też Village de Vacances z liczny-
mi obiektami noclegowymi dla turystów i wycieczek 

szkolnych. A w ogóle trzeba pamiętać, że wioska jest spod 
znaku kozic, dwie piękne rzeźby przedstawiające te sym-
patyczne zwierzaki witają przyjeżdżających tutaj drogą 
prowadzącą z Sierre.

W Zinal, podobnie jak w Grimentz i innych wioskach 
stare obiekty otaczane są szczególną uwagą i troską wła-
ścicieli oraz gminy. Opieką objęte są wszystkie stare drew-
niane domki i szałasy. Obiektem zainteresowania turystów 
są te najstarsze. Na jednym z nich wypisana data wskazu-
je rok powstania – 1776. Inny stary szałas został teraz ro-
zebrany. Pracownicy zapewniali, że będzie odbudowany 
z wykorzystaniem części zachowanych w dobrym stanie 
belek i desek. Na jednym szałasie wisi kosz, do którego 
można wrzucać suchy chleb. W gospodarstwie się przyda. 
Domków z końca XVIII wieku jest też sporo w Grimentz.

W sezonie czynna jest kolejka linowa na Sorebois (2441 
m – 2896 m). Teraz w tzw. martwym sezonie nie kursu-
je. Nie kursują też bezpośrednie z Zinal autobusy do Gri-
mentz. Jest to piękna miejscowość położona na południo-
wym zboczu Doliny, dumna ze swych kolejek kursujących 
w paru kierunkach. Stąd też samochodem czy autobusem 
można dojechać nad zbiornik wodny Barrage de Moiry 
położony na wysokości 2500 m.

W Vissoie proboszczem jest od kilku lat ks. dr Bole-
sław Bieniek. Pochodzi z Podhala, studiował w semina-
rium olsztyńskim, a studia teologiczne odbył na KUL. 
Nie mógł przyjechać na jubileusz lubelskiego uniwersyte-
tu, gdyż w czerwcu ub. roku w parafii w Vissoie odbywa-
ły się uroczystości bierzmowania. Ksiądz Bolesław musi 
obsługiwać 16 kościołów i kaplic w małych i większych 
miejscowościach w Dolinie. Kiedyś było tu więcej du-
chownych, teraz proboszczowi pomagają gościnnie przy-
jeżdżający księża z Polski czy z Fryburga. W jedną z ma-
jowych niedziel w Ayer sześcioro dzieci przyjmowało 
pierwszą Komunię św. Chłopcy ubrani byli w czarne gar-
niturki, a dziewczęta występowały w białych sukienkach 
z wiankami na głowach. Liczne rodziny zjechały do ko-
ścioła. W zwykłe niedziele na nabożeństwach jest niewie-
lu wiernych, czasami około 30.

W połowie maja odbywają się tradycyjne krowie „wal-
ki” na stadionach w Dolinie. Trwają one kilka godzin, 

W krzywym zwierciadle
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telewizja dokładnie informuje i prezentuje te „sportowe” 
wydarzenia. Wtedy na wąskiej i krętej szosie z Sierre do 
Zinal policjanci regulują ruchem, a autobusy tuż przed 
ostrymi zakrętami czy tunelami zwalniają i ostrzegawczo 
trąbią. Oczywiście, prowadzone na stadiony bojowe kro-
wy mają bezwzględne pierwszeństwo. Nie są poganiane, 
one idą spokojnie, niemal majestatycznie jak ich właści-
ciele czy poganiacze. W czasie „walk” czyli przepychanek 
ludzie (na stadionach są ich setki a przed telewizorami 
tysiące) obserwują zdarzenia bardzo uważnie, oklasku-
ją zwycięskie sztuki. W telewizji obejrzałem zaskakują-
cy finał pewnej walki. Krowa przeważająca w zmaganiach 
raptem – dosłownie w ostatniej minucie – straciła ocho-
tę i animusz na dalsze przepychanki, uwolniona z zaczep-
nych rogów przeciwniczki skierowała się do bramki wyj-
ściowej, a jej właściciel zwiedziony postawą swej pupilki 
zaczął autentycznie płakać. Ciężkie łzy spływały mu po 
policzkach. Czy żałował utraconej nagrody? Wątpię. Pła-
kał, bo żal mu było swojej 700-kilogramowej krowy, która 
tak walecznie zachowywała się na początku starcia. 

Walki tych czarnych, wielkich krów odbywają się 
w trzech kategoriach wagowych. Obowiązują limity wago-
we, a odnosi się wrażenie, że wszystkie są wielkie. I oczy-
wiście czarne. Na szyjach mają zawieszone dzwony, które 
sygnalizują przemieszczanie się zwierząt. Mały chłopiec 
pytał swoją matkę czy opiekunkę, jak te czarne krowy 
mogą dawać białe mleko?

Obok Rapperswillu nad Jeziorem Zuryskim w kanto-
nie Sankt Gallen w Szwajcarii powstało drugie muzeum 
z polskimi akcentami. Od 2 stycznia tego roku funkcjo-
nuje tu Muzeum Susch założone przez Grażynę Kulczyk. 
To pierwsze powstało w drugiej połowie XIX w. i pełniło 
ważną funkcję prezentacji polskiej sztuki malarskiej. Nie 
powiodły się wcześniejsze próby zlokalizowania olbrzy-
mich zbiorów kolekcjonerskich w Poznaniu i Warszawie. 

Starania okazały się – jak na razie – bezskuteczne. Susch 
to mała wioska leżąca po obu stronach rzeki Inn, licząca 
około stu stałych mieszkańców. Muzeum zostało usytu-
owane w dawnych, teraz odrestaurowanych, pomieszcze-
niach klasztornych, liczących ponad 1500 metrów wysta-
wowych w 25. salach. Wystawa pt. „Kobieta patrząca na 
mężczyzn patrzących na kobiety” zainaugurowała dzia-
łalność placówki. W ciągu pierwszych dwu miesięcy od-
wiedziło ją 5 tys. osób. 

Grażyna Kulczyk w rozmowie prasowej zwierzała się, 
że jej celem otwarcia Muzeum Susch „jest stworzenie 
miejsca dla tych, którzy zostali pominięci lub historycz-
nie zignorowani i należy im się wprowadzenie do kanonu 
głównego nurtu, gdzie wszyscy mogą ich docenić”.

Muzeum Susch stało się wydarzeniem w Szwajcarii 
z zainteresowaniem przyjętym przez mieszkańców miej-
scowości oraz mediów, zresztą nie tylko szwajcarskich.

A w ogóle Szwajcaria jest piękna i... droga. W tym roku 
myśliwi z kantonu zuryskiego mają problem z kontynu-
owaniem swych strzeleckich pasji, bo powstał związek 
zmierzający do wprowadzenia zakazu uprawiania tego 

„sportu”. Dyskusje na ten temat trwają.
A że nie tania? Znalazłem w numerze „Forum” z 1991 r. 

artykuł („Co dalej Szwajcario?”), w którym podano wy-
kaz rocznych zarobków netto we francuskich frankach 
w trzech grupach zawodowych w Szwajcarii i Francji:  
1. robotnicy budowlani 2. kadry kierownicze w przemy-
śle i 3. nauczyciele. Podano je jako dochody w Genewie 
i Paryżu:

 grupa     I – 105 200 fr. i 45 600 fr. 
    II – 251 200 fr. i 124 000 fr.
  III – 224 400 fr. i 79 200 fr. 
Ten ostatni problem poddaję pod rozwagę związkom 

zawodowym nauczycieli, którzy po wakacjach mają po-
wrócić do strajków. Trzeba pamiętać, że te dane odnoszą 
się do roku 1991 czyli są kompletnie nieaktualne, od tego 
czasu minęło 28 lat.

7 VI 2019 .

Dolina Anniviers
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Dnia 16 lipca 2019 r. odbyła się w Warszawie w Domu 
Przyjaźni Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód 
niecodzienna uroczystość. Prezes Stowarzyszenia Współ-
pracy Polska–Wschód mgr Józef Bryll wręczył w imieniu 
wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa Narodo-
wego RP prof. Piotra Glińskiego pani Monice Grajew-
skiej Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. 
Pani Monika Grajewska, z pochodzenia lublinianka, to 
bardzo znana w Polsce i za granicą wokalistka i wielo-
letnia współpracowniczka Stowarzyszenia Współpracy 
Polska–Wschód.

 W dłuższym i bardzo serdecznym wprowadzeniu do 
uroczystości prezes Józef Bryll wyraził szczerą radość, że 
tak bardzo bliska nam artystka została doceniona przez 
władze centralne. Laudację na cześć wyróżnionej wygło-
sił ks. prof. dr hab. Edward Walewander, prezes Lubelskie-
go Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia. 

 W spotkaniu wzięli udział działacze Stowarzyszenia 
oraz przyjaciele laureatki, głównie pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ra-
mach rozmowy i dyskusji przy kawie i herbacie wymie-
niano ciekawe poglądy na temat twórczości artystycznej 
pani Moniki Grajewskiej, a także obecnej kondycji kultu-
ry polskiej w ogóle. Z uznaniem mówiono też o dawnych 
i obecnych inicjatywach Stowarzyszenia Współpracy Pol-
ska-Wschód w dziedzinie krzewienia kultury polskiej na 
wschodzie.

Oto tekst laudacji wygłoszonej na cześć laureatki.
Panią Monikę Grajewską znam od czasu, kiedy pod 

koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pracowa-
łem jako wikariusz w parafii katedralnej w Lublinie. W jej 
domu rodzinnym bywałem w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia w ramach wizyty duszpasterskiej. Parafia katedral-
na była moją pierwszą placówką duszpasterską, dlatego 
zapamiętałem wiele rodzin i pojedynczych osób, z któ-
rymi nierzadko mam kontakt do dzisiaj. Do nich należy 
między innymi pani Monika, a także jej bliscy.

Pani Monika od najmłodszych lat formowała swe-
go ducha i charakter w duszpasterstwie młodzieży, któ-
re prowadzili karmelici bosi przy swoim klasztorze przy 
ul. Świętoduskiej w Lublinie, na terenie parafii katedralnej. 

Dlatego nie dziwi fakt, że w swojej obecnej pracy zawo-
dowej, zwłaszcza w kontaktach z młodymi ludźmi, wciąż 
propaguje wzorce życia chrześcijańskiego. Jej mottem ży-
ciowym są słowa św. Jana Pawła II: Musicie od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Z panią Moniką spotkałem się ponownie dopiero po 
wielu latach. Było to w 2005 r., kiedy w okresie Bożego 
Narodzenia dawała koncert w parafii św. Stanisława Bi-
skupa przy ul. Zbożowej w Lublinie. Dobrze zapamięta-
łem moment, gdy zmęczona występem przybiegła na ko-
lację do sali jadalnej. Chyba nie spodziewała się, że spotka 
tam liczną grupę gości, przybyłych na imieniny tamtejsze-
go proboszcza, ks. Eugeniusza Zarębińskiego. Nie speszy-
ła się obecnością tak wielu ludzi. Natychmiast nawiązała 
z nami kontakt. W moim przypadku odżyły dawne wspo-
mnienia z czasów wikariatu w Katedrze. 

Później nasze kontakty stały się częstsze, ponieważ 
droga koncertowa pani Moniki wiodła też szczęśliwym 

Artystka z powołania

Ks. Edward 
Walewander

Monika Grajewska i Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk
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trafem przez liczne kościoły lubelskie. Miałem wtedy oka-
zję podziwiać jej profesjonalizm i niezwykły kunszt ar-
tystyczny. Występowała podczas liturgii między innymi 
w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski na Tatarach 
czy w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Nałkow-
skich, gdzie najczęściej odprawiałem Mszę św. Widziałem 
jak łatwo nawiązywała bliski kontakt ze słuchaczami. Wo-
kół niej gromadziły się przede wszystkim dzieci, ale rów-
nież młodzież i starsi. 

Z czasem nasze kontakty stawały się coraz bardziej 
przyjacielskie. Stąd nierzadko odwiedzałem jej mamę Ali-
cję. Kiedy we wrześniu 2013 r. pani Alicja zmarła, zosta-
łem poproszony o poprowadzenie liturgii Mszy św. po-
grzebowej i wygłoszenie egzorty żałobnej. W uroczystości 
pożegnalnej śp. Alicji wzięło udział 19 kapłanów – byli 
to duszpasterze i profesorowie Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II.

Charakteryzując dorobek artystyczny pani Moniki Gra-
jewskiej, należy podkreślić jego wyjątkowość. Kiedy obec-
nie kulturę, zwłaszcza polską, zalewa tandeta i płycizna, 
działalność takich ludzi, którzy swoją osobowością krze-
wią to wszystko, co buduje i pogłębia więź narodową, do-
daje człowiekowi skrzydeł i motywuje go do dalszej twór-
czej działalności. Sądzę, że taką kreatywną funkcję swoim 
artystycznym zaangażowaniem pełni właśnie pani Moni-
ka. Ma swój łatwo rozpoznawalny styl: subtelny, ciepły, 
bliski drugiemu człowiekowi. Jej wokalne interpretacje 
poruszają ludzkie serca. Śpiewa z delikatnością i łatwo-
ścią. Znakomicie czuje się na scenie, zarówno w ambiente 
czysto świeckim jak też sakralnym. To wszystko sprawia, 
że z powodu swego charakterystycznego tembru głosu jest 
łatwo rozpoznawana przez licznych fanów.

Nikogo przeto nie zdziwi, że kronikarz XII Międzynaro-
dowej Parafiady Dzieci i Młodzieży z 9 maja 2000 r. zano-
tował: Podczas parafiady bawią się też dorośli, organizato-
rzy, goście, a w tym najlepsza jest Monika Grajewska, która 
potrafi do zabawy zachęcić wszystkich, m.in. bpa Maria-
na Florczyka i redaktora sportowego Krzysztofa Miklasa1.

Pani Monika jest przy tym bardzo mocno zakotwi-
czona w polskości i w chrześcijańskim dziedzictwie na-
szej Ojczyzny, co mocno wyraża podczas swoich koncer-
tów w wielu ośrodkach w Polsce, w krajach europejskich, 
a także w USA i Kanadzie. Spotyka się tam tak z młody-
mi, jak i starszymi słuchaczami. Jest częstym gościem me-
diów katolickich, co przynosi jej niezwykłą popularność. 

Artystka promieniuje prawymi wartościami, które wy-
niosła z duchowości karmelitańskiej i rodzinnego Lubli-
na. Zauważają to dziennikarze oraz publicyści tak w Pol-
sce, jak i poza jej granicami. Lubelski redaktor Wojciech 
Klusek napisał o niej „Monika z Lublina”, nawiązując zaś 
1 Parafiada kultury, wiary i sportu, red. J. Joniec, T. Bochwic, Warszawa 2004, 
s. 184.

do ścisłej współpracy ze znanym artystą Andrzejem Ro-
siewiczem, nazwał ją „Aniołkiem Rosiewicza”2. 

Pani Monika kocha bogatą spuściznę Jana Pawła II. 
Daje temu wyraz w swej twórczości artystycznej. Dodajmy, 
że często spotykała się z Ojcem Świętym. Miało to miejsce 
między innymi w Rzymie w Roku Jubileuszowym 2000. 
W albumie zatytułowanym Pieśń nad pieśniami. Artyści 
na trzecie tysiąclecie, wydanym w masowym nakładzie, po 
spotkaniu z Ojcem Świętym z głębokim przekonaniem 
wyznała: Spotkanie z Papieżem, Jego bliskość, słowa peł-
ne miłości, przybliżające Boże miłosierdzie, bardzo mnie 
wzruszyły. To trzeba po prostu samemu przeżyć3.

O pani Monice wiele mówi fakt, że we wspomnianym 
albumie występuje z największymi polskimi artystami, 
takimi jak między innymi: Marek Grechuta, Krzysztof 
Krawczyk, Darek Malejonek, Czesław Niemen, Andrzej 
Rosiewicz, Zbigniew Wodecki.

Każda z wymienionych osób reprezentuje wyznawa-
ne przez siebie wartości oraz ma własny sprawdzony styl. 
Skoro pośród nich znalazło się ważne miejsce także dla 
pani Moniki Grajewskiej, to ten fakt świadczy o charak-
terystycznych cechach jej bogatej osobowości artystycznej. 
Z biografii artystki jasno wynika, że nie ma sprzeczności 
między treściami zawartymi w jej twórczości artystycz-
nej a życiem osobistym. Daje temu świadectwo licznymi 
inicjatywami artystycznymi i społeczno-wychowawczy-
mi, w których patriotyzm i katolicyzm, mocno osadzo-
ne w środowisku polskiej kultury narodowej, dochodzą 
do głosu i owocują przekazem tych wartości szerokiemu 
ogółowi.

Pani Monika dobrze zdaje sobie sprawę z realizacji 
swej misji życiowej. Wiele mówi fakt, że po to, by pogłę-
bić i jednocześnie udoskonalić swój warsztat artystyczny, 
w październiku 2017 r. podjęła dodatkowe studia specja-
listyczne w zakresie kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kontynu-
uje je z dużym powodzeniem.

Zasługą pani Moniki jest to, że potrafi właściwie prze-
kuć swój talent i profesjonalizm w narzędzie misji spo-
łecznej. Nie waham się także powiedzieć o jej szczegól-
nie owocnym apostolstwie. Na tle pewnego manieryzmu 
i spłycenia, jakie obecnie obserwujemy na estradach, nie 
tylko zresztą polskich, styl i treść przekazu pani Moniki 
Grajewskiej cechuje stałość i niezmienność, zapewniając 
jej przez to istotne miejsce w spuściźnie kulturalnej cza-
sów, w których żyjemy.                ■

2 „Kurier Lubelski” z 23-25.04.1993, s. 6; por. też: J. Szlachetka, Przyjedź, Tatko!, 
„Gazeta Ontario” [Toronto] z 23.07.2002, s. 18.

3 Monika Grajewska, w: Pieśń nad pieśniami. Artyści na trzecie tysiąclecie, red. T. 
Balan-Mroczka [i in.], Kraków 2001, s. 19.
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Ludowa Szkoła 
Rolnicza Żeńska w Sitnie
Historia i znaczenie

Czesław 
Michałowski

Rolnictwo polskie przełomu XVII i XVIII wieku było 
w porównaniu z zachodnioeuropejskim, a w szczególności 
z angielskim i francuskim mało wydajne. W tych krajach 
wprowadzono bowiem w tym czasie duże zmiany w agro-
technice, które m.in. polegały na uprawie tzw. zielonych 
nawozów, stosowaniu płodozmianu, czy melioracji grun-
tów. Naśladowanie innowacji przez rolników było w na-
szym kraju utrudnione. Brakowało bowiem nauczycieli 
i podręczników, ale także kapitału. W tej sytuacji zaczęto 
sprowadzać osadników z krajów zachodnich, umiejących 
nowocześnie gospodarować, traktując ich jako ludzi wol-
nych. Jednakże z biegiem lat powstawały w kraju możli-
wości zaradzenia niekorzystnej sytuacji m.in. przez próby 
powoływania studiów rolniczych na wyższych uczelniach 
Wilna, Krakowa i Zamościa. Pierwszą udaną akcję prze-
prowadzono w  Zamościu. Tu w r. 1791 Bazyli Kukolnik 
(późniejszy autor podręcznika „Zbiór prawideł ekono-
micznych i teraźniejszych ekonomiki autorów dla uczą-
cej się młodzieży ułożony”) rozpoczyna wykłady z rolnic-
twa w Akademii Zamojskiej.

Ćwierć wieku później powołany został Instytut Agro-
nomiczny w Marymoncie. Była to wówczas czwarta w Eu-
ropie tego rodzaju placówka naukowa. Po ponad 40-tu la-
tach (1862) rozpoczął działalność Instytut Politechniczny 
i Rolniczo-Leśny w Puławach. Przejął on kadrę dydak-
tyczną, zbiory i laboratoria po zlikwidowanej w Mary-
moncie uczelni oraz Gimnazjum Realnym w Warszawie, 
Warszawskiej Szkole Farmaceutycznej i Wyższej Szkole 
Technicznej w Łodzi. Po siedmiu latach zmieniono na-
zwę placówki na Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Le-
śnictwa, wprowadzając jednocześnie język rosyjski jako 
wykładowy w całym szkolnictwie zaboru. Pod koniec XIX 
wieku profesor Wasyl Dokuczajew, wybitny gleboznawca, 
Rosjanin, lecz  niechętny polityce rusyfikacji, zreorgani-
zował Instytut, wprowadzając czteroletnie studia, praktyki 
zawodowe i obowiązkową obecność na wykładach, Dzię-
ki jego staraniom rozbudowano zakłady naukowe, w tym 
doświadczalne Kępa i Górna Niwa. Do Instytutu należał 
również majątek Końskowola z folwarkami Pożóg i Mo-
kradki. W roku 1914 Instytut przeniesiono do Charkowa, 
gdzie stał się zalążkiem tamtejszego Instytutu Rolniczego. 

W latach 1869–1914 Instytut w Puławach opuściło kilku-
set absolwentów Wydziału Rolniczego. Byli oni poszuki-
wanymi fachowcami w całej Rosji, a nie tylko w guber-
ni lubelskiej.

W Królestwie Kongresowym starano się również zakła-
dać szkoły rolnicze stopnia niższego. Około roku 1819 or-
dynat Stanisław Zamoyski założył w swoim folwarku na 
Podzamczu w Maciejowicach tzw. Szkołę Parobczą dla sie-
rot i dzieci ubogich chłopów. Uczyli się w niej chłopcy 
w wieku od 8 do 20 lat, którzy w niedziele i święta zgłę-
biali naukę czytania, pisania, rysunku, śpiewu i religii, zaś 
w dni robocze pracowali w polu, ogrodzie i warsztatach, 
zapoznając się zarówno z teorią, jak i praktyką rolniczą. 
Podobne szkoły powstały również w folwarkach w Powi-
ślu i Kobylnicy. W roku 1859 z inicjatywy Towarzystwa 
Rolniczego, którym kierował ordynat, powstała szkoła 
rzemieślnicza przy fabryce maszyn rolniczych Edwarda 

Wanda Popławska
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Platego w Zwierzyńcu. Uczono w niej czytania, pisania 
i obsługi maszyn rolniczych. Rok później rozpoczęła dzia-
łalność Niższa Szkoła Rolnicza w Rurach Brygitkowskich 
k. Lublina. W marcu 1896 r. z funduszów zapisu Kajeta-
na Kickiego utworzono w folwarku Brzozowa Góra w do-
brach sobieszyńskich (pow. garwoliński) Szkołę Rolni-
czą Sobieszyńską I rzędu podlegającą Departamentowi 
Rolnictwa i Przemysłu Wiejskiego w Petersburgu. Liczba 
uczniów z guberni lubelskiej i siedleckiej wynosiła około 
50% słuchaczy. Nauczanie odbywało się głównie od listo-
pada do kwietnia. W ciągu reszty roku uczniowie zajęci 
byli pracą w polu, ogrodzie i warsztatach. Natomiast Lu-
belskie Towarzystwo Rolnicze w roku 1907 założyło Mę-
ską Szkołę Zimową w Nałęczowie dla młodzieży wiejskiej 
umiejącej czytać i pisać.

Rozwój ludowych szkół rolniczych pobudził inicjaty-
wę ziemiaństwa, różnych stowarzyszeń rolniczych, działa-
czy ludowych, zakonów i osób prywatnych do zakładania 
podobnych placówek powiatowych również dla dziew-
cząt. Pierwszą taką szkołę założono w zaborze austriackim 
w roku 1898 w Gorliczynie obok Przeworska. Wkrótce ten 
ruch oświatowy rozszerzył się na inne zabory. Ogranicza-
jąc się do Lubelszczyzny, należy wspomnieć o szkołach 

w Nałęczowie, Żyrzynie k. Dęblina i Krasieninie k. Lubar-
towa. W tej ostatniej miejscowości fundatorem Żeńskiej 
Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego (rok 1891) była Ire-
na Kosmowska, działaczka ruchu ludowego, nauczyciel-
ka, publicystka, a także sekretarz redakcji „Zarania” oraz 
członkini Towarzystwa Kółek Rolniczych im. S. Staszica. 
W szkole uczyły się dziewczęta głównie z powiatów lu-
belskiego, lubartowskiego i puławskiego, a także guber-
ni chełmskiej. Do wybuchu I wojny światowej odbyły się 
tylko 2 kursy nauczania. Warto dodać, że I. Kosmowska 
w latach 1919–1930 była posłanką do Sejmu Ustawodaw-
czego RP. W czasie okupacji hitlerowskiej była działaczką 
ugrupowania konspiracyjnego „Roch – Stronnictwo Lu-
dowe”. Aresztowana przez Gestapo w r. 1942, więziona na 
Pawiaku i w berlińskim Moabicie, zmarła wkrótce po za-
kończeniu wojny.

Opisane pobieżnie fragmenty działalności edukacyjnej 
a także patriotycznej niższych szkół ludowych w czasie za-
borów należy uznać za początek przyszłych zadań oświa-
ty rolniczej w wolnej Polsce.

I tak, podstawą ich rozwoju była Ustawa z roku 
1920. Zgodnie z jej postanowieniem w ciągu 20 lat mia-
ło powstać w kraju ponad 500 szkół (co najmniej dwie 

Budynek dawnej szkoły



9 2  •  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

w każdym powiecie). Do 1938 r. zorganizowano zaledwie 
169 takich placówek oświaty, w tym w Sitnie k. Zamościa, 
którą kierowała zasłużona dla Polski – Wanda Popławska.

O szkole tej pracę magisterską pod tytułem „Udział 
Ludowej Szkoły Rolniczej Żeńskiej im. M. Konopnic-
kiej w Sitnie w upowszechnianiu wiedzy rolniczej – w re-
lacjach jej absolwentek” napisał pod moim kierunkiem 
i obronił (z najwyższą oceną) na Wydziale Rolniczym 
Akademii Rolniczej w Lublinie w roku 1995 student Piotr 
Adamczuk, mieszkaniec Zamojszczyzny. Było to wówczas 
pierwsze naukowe opracowanie historii tej zasłużonej pla-
cówki oświatowej. 

Mgr Piotr Adamczuk za  walory poznawcze swej pracy, 
metodykę badań i właściwe opracowanie wyników, uho-
norowany został nagrodami przyznanymi przez Wojewo-
dę Zamojskiego Stanisława Rapę oraz dyrektora Instytutu 
Nauk Rolniczych w Zamościu profesora dra hab. Romana 
Reszela, a także dyrektora Zamojskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Sitnie, mgr Stanisława Trąbę.

Czas zatem na sięgnięcie do jej treści.
I tak, Wanda Popławska urodziła się w 1883 roku w pa-

triotycznej rodzinie ziemiańskiej. Jej ojciec ukończył In-
stytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, 
co m.in. zaowocowało  innowacyjnością gospodarowania. 
Wanda po okresie wstępnej nauki w domu uczęszcza do  
prywatnego gimnazjum polskiego w Odessie. Następnym 
miejscem nauki stał się Kraków, w którym w r. 1903 koń-
czy państwowe polskie gimnazjum. W tym samym roku 
wstępuje na 3-letni kurs ogrodniczy przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim, po którym zostaje asystentką profesora Jó-
zefa Brzezińskiego. Poza pracą naukową dwudziestolet-
nia Wanda angażuje się w działalność niepodległościową, 
kierowaną przez Józefa Piłsudskiego. Po wybuchu wojny 
w roku 1914 wraca na Ukrainę do miejscowości swego 
urodzenia (wieś Jałańce w powiecie jampolskim), skąd po 
śmierci ojca i brata zamordowanych przez bolszewików, 
z matką i siostrą przekracza granicę z Polską. Otrzymu-
je pracę w szkole rolniczej w Gołczyźnie na Kujawach. Po 
dwóch latach przenosi się do Sitna, gdzie od roku 1924 do 
roku 1950 kieruje szkołą. Po zakończeniu wojny, jako ary-
stokratka i współpracownica Józefa Piłsudskiego, była szy-
kanowana przez zbolszewizowane władze, które usunęły 
ją ze szkoły i pozbawiły emerytury. Jak pisze Piotr Adam-
czuk, w pogrzebie wzięła udział tylko siostra i woźnica, 
który wiózł trumnę.

Szkołę w Sitnie powołała w r. 1924 komisja Rządowo-
-Sejmowa w miejsce istniejącej Niższej Szkoły Żeńskiej, 
przeniesionej rok wcześniej z Bortatycz. Program naucza-
nia był niezwykle bogaty i obejmował w ciągu 11 mie-
sięcy nauki następujące przedmioty: 1. Język polski (184 
godz.), 2. Rachunki (143), 3. Geografia (70), 4. Historia 
(88), 5. Botanika (53), 6. Zoologia (37), 7. Fizyka i chemia 

(132), 8. Towaroznawstwo (26), 9. Krój (43), 10. Śpiew 
(43), 11. Rysunki (35), 12. Pogadanki o spółdzielczości 
(23), 13. Prawo (16), 14. Mleczarstwo (16), 15. Hodow-
la (91), 17. Pszczelarstwo (28), 18. Ogrodnictwo (90), 19. 
Przerób owoców (20), 20. Higiena (20), 21 Pogadanki re-
ligijne (9), 22. Pogadanki moralne (9). Nauka obejmo-
wała następujące działy: hodowla, ogrodnictwo, kuchnia, 
szwalnia, porządki. Dziewczęta pracowały w niewielkich 
grupach (8–9 osób)   i szkoliły się w każdym  dziale przez 
dwa tygodnie i to zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Przebywające w Szkole przez 11 miesięcy uczennice 
obowiązywał szczegółowy regulamin. Piotr Adamczuk 
przytacza go w swojej pracy, a ja ze względów redakcyj-
nych podaję tylko jeden dotyczący obowiązków tzw. go-
spodyni. I tak (tekst oryginalny z Dziennika Szkoły):

1. Wstaje rano z hodowlanymi, 2. Wyjmuje popiół z obu 
pieców i wynosi go, 3. Szoruje i czyści płytę kuchenną, 5. 
Rozpala pod płytą, 5. Gotuje śniadanie dla dziewczynek 
i pań, 6. Pamięta o robotnikach i bezrobotnych, 7. Utrzy-
muje czystość na całej płycie, czyści kafle, 8. Myje i ociera 
czajniki i pokrywki na płycie, 9. Utrzymuje czystość na-
czyń na płycie, czyści stolniczkę, 10. Gotuje kolację dla 
dziewczynek, 11. Opiekuje się kluczami od kuchni, drwal-
ni i piwnicy, 12. Ma pod wyłączną opieką szafkę, 13. Pa-
mięta o chorych, 14. Pilnuje wszystkich garnków na płycie.

Latem uczennice wstawały o godzinie piątej, kładły się 
spać o dwudziestej pierwszej. Zimą podobnie, z tą różni-
cą że dzień rozpoczynał się pół godziny później, a kończył 
dziesięć minut wcześniej.

Oprócz wielu codziennych zajęć uczennice brały 
udział w organizowanych przez Szkołę wycieczkach. I tak, 
w okresie międzywojennym zwiedzały Kraków, Instytut 
w Puławach, szkołę mleczarską w Rzeszowie, kopalnię soli 
w Wieliczce, fabrykę urządzeń mechanicznych i hutę na 
Śląsku, gospodarstwa rolne na Kujawach, porty wojenny 
i handlowy w Gdyni, Półwysep Helski, latarnię w Rozewie, 
a także Warszawę. W stolicy odwiedziły Stare Miasto, Za-
kłady Spółdzielcze na Mokotowie, Stację Opieki nad Mat-
ką i Dzieckiem oraz Składnicę mleczarską i  jajczarską na 
Hożej. Koszty wycieczek częściowo pokrywała Rada Po-
wiatowa w Zamościu, zaś pozostałe wydatki pochodziły 
z oszczędności z opłat internatowych. Czesne było raczej 
wysokie. Wynosiło 15 zł miesięcznie od dziewcząt z po-
wiatu zamojskiego i 30 zł z tomaszowskiego i hrubieszow-
skiego. Dziewczęta z niezamożnych rodzin miały szansę 
na uzyskanie stypendium. 

Szkoła w Sitnie była również obiektem wielu wycieczek 
rolników i młodzieży wiejskiej. Placówkę odwiedził rów-
nież Prezydent RP Ignacy Mościcki, który 27 maja 1927 
wysoko ocenił osiągnięcia pedagogiczne Szkoły i jej od-
działywanie na społeczność wiejską.
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Poza podstawowymi obowiązkami szkolnymi nauczy-
ciele organizowali sami czy też  wspólnie z innymi miej-
scowymi instytucjami społecznymi różnego rodzaju im-
prezy artystyczne z okazji świąt narodowych, bądź rocznic 
powstań listopadowego i styczniowego, a także imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Grono pedagogiczne bra-
ło udział w zebraniach dorocznych kółek rolniczych i kół 
gospodyń wiejskich, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, 
i przy innych okazjach, także tych które miały na celu 
upowszechnienie innowacji rolniczych.

W roku 1947 Szkoła została przekształcona w Gimna-
zjum Rolnicze, którym nadal kierowała Wanda Popław-
ska. Trzy lata później placówka ta została decyzją władz 
rozwiązana. W jej budynkach obecnie mieści się Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu, niezwykle 
zasłużony od wielu lat w upowszechnianiu postępu rolni-
czego. W ramach Zespołu funkcjonuje od r. 1987 boga-
to wyposażona, stała wystawa: „Dzieje Oświaty i Postę-
pu Rolniczego”, nieoficjalnie znana pod nazwą Muzeum 
Rolnictwa.

Miarą uznania i pamięci Wandy Popławskiej było na-
danie Jej Imienia, na wniosek społeczności lokalnej, Szko-
le Podstawowej w Sitnie w r. 1999. W Szkole tej, kiero-
wanej przez mgr Monikę Duras gromadzone są wszelkie 
dokumenty i publikacje dotyczące Wandy Popławskiej, 
a uczniowie i grono pedagogiczne opiekuje się jej mogiłą 
na cmentarzu w Zamościu.

Mgr P. Adamczuk z piętnastoma absolwentkami Szkoły 
Rolniczej Żeńskiej (z sześcioma z lat 1926–1936 i dziewię-
cioma z lat 1945–1949) przeprowadził wywiady, nagry-
wając je na taśmę magnetofonową i opublikował w swo-
jej pracy, zachowując język i stylistykę respondentek. Ze 
względów redakcyjnych przytaczam w całości tylko 2 wy-
wiady. I tak:

1. Salomea Łagowska (1926)
Miałam 16 lat, cztery oddziały skończyłam tylko. Ale 

było mi dobrze w szkole, uczyłam się, były wykłady.  
Uczyliśmy się historii Polski, religii, rachunków... Cho-
dziłam do szkoły w roku 1930, może nie, to był rok 1926. 
To było 2 lata może 3, jak była utworzona ta szkoła. Je-
denaście miesięcy było tej szkoły, to było trudno, uczyć 
się trzeba było, słuchać się trzeba było, należało być 
grzecznym, przyjemnym, przystępnym i trzeba było zro-
bić wszystko, co kazali. Było pięć przedmiotów. Była ho-
dowla, kucharstwo, ogrodnictwo, porządki i szycie. Każ-
da musiała przejść przez ten dział, a było tak, że dwa razy. 
Było pięć godzin lekcji, reszta zajęcia praktyczne. Gdy się 
rano wstawało, wystarczyło klaśnięcie w ręce i wszyst-
ko wstawało, dyscyplina była. Każdy szedł do swojego 
działu, potem śniadanie i lekcje.  Rano trzy lekcje a dwie 
po południu. Poza tym były zajęcia praktyczne, trzeba 

było wszystko robić, obrządzać się. Wszystko było na kla-
śnięcie ręki. Klaśnięcie ręki siadać, klaśnięcie ręki wsta-
wać. Taka była dyscyplina, taka była Szkoła, to naprawdę 
była szkoła. Kierowniczką była Wanda Popławska. Ona 
była wykształcona. Przeszła wojnę. Jej matka miała sio-
strę, miała braci. Siostra przyjeżdżała i jej mamunia, któ-
ra grała na fortepianie i zawsze grała i mówiła: chodźcie 
dziewczynki trochę potańczycie, ja wam zagram, ale była 
to taka zbieranina, takie proste były te dziewczyny. Kie-
dyś Matka Pani Kierowniczki powiedziała do mnie: Jak 
Ty dziecko masz na imię? Ja odpowiedziałam: Salunia. 
A umiesz śpiewać, wierszyki opowiadać? A widzisz, ja 
też mam na imię Salunia. Ja odpowiedziałam tak. A kto 
Cię nauczył? Bo mój tato grał i stryjko grał, a my tańczyli. 
To ja mówi zaśpiewam, a ty zatańczysz dziecko. Taka to 
była ta Pani. Potem umarła. Chodziłam do niej na cmen-
tarz w Zamościu, pani Godlewska, pani Kucharska już 
wszystko nie żyje. Była bardzo dobra szkoła, dyscyplinar-
na, uczciwa. Musiałyśmy się modlić, pacierz wieczorny 
mówić, modlitwa, pieśni. Ksiądz przyjeżdżał na religię do 
szkoły. Jeździłyśmy na zabawy. I tak było. Jeździłyśmy na 
wycieczki do Krakowa, Wieliczki. Jak były biedne dziew-
czynki to dawał na to pieniądze sejmik, a kto był boga-
ty  – płacił sam. Gdy wojna była, byłam już mężatką, mia-
łam dwoje dzieci, ta szkoła dużo dała i jako gospodyni 
to ja się dużo nauczyłam. Tam kto się chciał, to się uczył, 
ale przeważnie gospodyni musiała podać. Jak wróciłam 
do domu to nasza wioska była taka dość „zabita decha-
mi”, błoto było, nie można było dojść, ale jak przyjecha-
łam do domu, wszystkie  dziewczynki mówiły: chodźmy, 
idziemy do Salci, ona nam pokaże, jak się szyje, jak wy-
szywa. A tak więcej nic nie działałam, bo nie było warun-
ków wtedy. Moja siostra również skończyła tę szkołę i na-
wet jest w Sitnie na zdjęciu. Dziesięć lat temu byłam na 
zjeździe w Sitnie, dużo dziewczynek było, dużo dziewczy-
nek umarło. Kto wyszedł z Sitna wyszedł taki czysty, taki 
przyjemny, zdawało się, że wszystko wie, ale to się jesz-
cze prawie nic nie wiedziało. Gdy wróciłam z tej szko-
ły to na wsi wszystkie mnie lubiły, bo ja tam zawsze coś 
powiedziałam, coś nauczyłam. Teraz taka szkoła jest po-
trzebna, szczególnie dla dziewczynek, bo teraz taka pój-
dzie do szkoły i nic nie umie zrobić. Ja już mam 84 lata, 
ja przeżyłam dwie wojny, ale kiedy jestem w Sitnie to tak 
mi się chce do szkoły. Bo ja wszystko wiem, gdzie tam co 
jest, wszystko wiem. Do dziś szkołę wspominam i jak co 
robię, to przypominam sobie jak w Sitnie to robiłam. Ale 
dzisiaj młode nie chcą o tym słuchać, wnuki czasem mó-
wią babciu poopowiadaj nam, jak to było w tej szkole i ja 
im opowiadam, ale teraz już nie. To była szkoła religijna, 
rolnicza i państwowa, szkoła jaka kto chciał. Co ja stam-
tąd wyniosłam to dziś jest to już przydeptane, ale w moim 
sercu pozostanie. →
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2. Teodozja Stankiewicz (1946)
Szkoła przygotowywała do zamążpójścia. Do założenia 

rodziny. To był króciutki program, tylko rok. Ale w roku 
myśmy musiały zapoznać się z całym programem. Pani 
Kierowniczka była jako główny dyrektor, oprócz tego była 
pani Klimaszewska – ona uczyła hodowli, pani Gębalów-
na od ogólnych przedmiotów, pani Czekalska – materia-
łoznawstwo i szycie, pani Kierowniczka – ogrodnictwo, 
sadownictwo, no i bardzo często miała z nami taką po-
gadankę, dużo rzeczy nam przekazywała. Był to człowiek 
przez duże „C” pisany, to była taka dusza, gdy weszła do 
klasy, tam gdzie myśmy się uczyły, to wnosiła taki spo-
kój, takie ciepło wnosiła. Mówiła –  moje kochane dzieci, 
moje kochane dziewczynki. Dzisiaj to ja nie wiem, czy są 
tacy ludzie, naprawdę mówię szczerze. Było nas sześć grup, 
w każdej grupie było po 5–6 dziewcząt, każda grupa miała 
swój dyżur. Np. hodowla – grupa dziewcząt, przez tydzień 
miały tylko hodowlę, później przechodziły do sadownic-
twa. Kucharstwo, sprawy kulinarne, uczono nas nie tylko 
gotować, ale myśmy musiały wiedzieć, jaki produkt ile ma 
kalorii. Niedziela, czy święta, kto miał dyżur w tej grupie, 
musiał wykonać wszystko. Nikt nie odczuwał ciężaru, my-
śmy z zadowoleniem, z takim zapałem starałyśmy się wy-
paść lepiej od tego dyżuru, który już wyszedł. Pani Profe-
sor była nas tak pewna i polegała na nas, bo wiedziała, że 
wszystko będzie dobrze. Niestety, maciora miała się pro-
sić, pani Profesor spała, a myśmy dyżurowały, musiały-
śmy prosięta odebrać, karmić, dopuścić. Żadna sitnianka 
nie byłaby zdolna do żadnej partii należeć, a za Polskę to 
by życie oddała. W niedzielę to kto chciał szedł do kościo-
ła. Pani Kierowniczka mówiła: „dziewczynki kochane, kto 
może niech idzie”, to po tych słowach nie było żadnej, żeby 
nie poszła. Kiedyś, gdy jechałyśmy do Sitna na Zjazd Ab-
solwentek mówiłyśmy, jak by to było dobrze, gdyby Pani 
Kierowniczka była teraz z nami, ona już babunia, my rów-
nież babcie i prababcie. Wtedy jeden z panów z ówczesnej 
władzy powiedział, że to była dyktatorka. Ja nie lubię, gdy 
ktoś mówi nieprawdę i plecie takie głupstwa. Pytam: czy 
pan znał Panią Kierowniczkę, jak pan może w tej chwili 
taki szantaż uprawiać. I wtedy przestał dyskutować na ten 
temat. Pani Kierowniczka bardzo lubiła sprawiedliwość, 
nie znosiła kłamstwa. Wtedy, gdy ja przyjechałam z tatu-
siem do tej szkoły na przyjęcie, było tam jeszcze parę in-
nych dziewcząt i proszę sobie wyobrazić, że ona z ócz wy-
czytała, czy ty będziesz w tej szkole, czy ty się nadajesz, 
czy ty się nie nadajesz… Niestety, dwóm koleżankom po-
wiedziała: „ja was przyjmę moje kochane, ale nie wiem, 
czy wam ta szkoła odpowiada”. A do mnie i do koleżan-
ki mówi: „wy dwie to będziecie” i tak się stało. Dwie kole-
żanki odeszły, bo coś im tam nie odpowiadało. Zdawanie 
egzaminu. Nikt nie przechodził żadnych stresów: mówio-
no do nas: siadajcie dziewczynki, no kochane, no kochane 

moje powiedzcie mi, co tam nauczyłyście się na przykład 
w dziale hodowli. Pani Kierowniczka to była taka kocha-
na mama, a u niej nie było, że to biedny, czy że może nie 
bardzo zdolny. Gdy któraś zachorowała, potrafiła w nocy 
przychodzić do łóżka i pytać: „dziecko, czy może ci dać 
jakieś kropelki, lekarstwa”. Mieszkała bardzo skromnie, 
gdzie dzisiaj pani Dyrektor mieściłaby się w jednym po-
koju i to jeszcze z siostrą. Nigdy nie narzekała. Mówiła 
nam: „dziewczynki, pójdziecie, zaczniecie zakładać rodzi-
ny. Zakładajcie rodziny. Zakładajcie rodziny trwałe, dajcie 
swoim dzieciom miłość. Wychowujcie te dzieci, żeby na-
sza Polska była silna, trwała i byśmy się wzajemnie miło-
wali, szanowali wszyscy”. Wyniosłyśmy ze szkoły bardzo 
dużo, każda uczennica miała to przygotowanie, mąż głod-
ny nie chodził, wiedziała jak nakryć do każdego posiłku. 
Myśmy musiały wszystko wiedzieć, jak gości przyjąć, jak 
się zachować przy stole, wszystko. Każda sitnianka mogła 
pasiekę założyć, jak to się mówi: miała pierwsze kroki pra-
wie w każdej dziedzinie. Wiedziała, jak drzewa przycinać, 
szczepić. Jakie warzywa w naszym regionie najlepiej sa-
dzić, jak je przechowywać. Pani Kierowniczka bardzo źle 
skończyła, w biedzie. Sitnianki, które tam w pobliżu były, 
przynosiły jej wyżywienie. Teraz każdej dziewczynie przy-
dałaby się taka szkoła, nawet tym po studiach, nie mówię 
rok, ale nawet pół roku to by była naprawdę bardzo do-
bra sprawa, bo nie byłoby dzisiaj tyle tych małżeństw roz-
wiedzionych. Bo teraz dziewczyny nie wiedzą, jak karto-
fle obrać, ile je gotować. A Pani Kierowniczka w ciągu 
roku  dała radę nauczyć nas tego wszystkiego. Dziewczy-
ny z okolicy podpatrywały mój ogród, jak jest w obejściu. 
Potem założyłyśmy Koło Gospodyń w Skokówce, które 
działało bardzo sprawnie, zorganizowałam nawet kurs 
pieczenia i gotowania, zabawy urządzałyśmy. Działalność 
społeczną to ja mam we krwi chyba przez tę naszą Panią 
Kierowniczkę. Organizowałyśmy przedstawienia. Ja pio-
rąc w balii, na tarze miałam przed sobą kartkę z tekstem 
i uczyłam się go. Potem nakarmiłam i uśpiłam dziecko 
i czym prędzej na próbę.

Czuję się w obowiązku poinformować Czytelników, iż 
ten utalentowany absolwent Akademii Rolniczej w Lubli-
nie, autor prezentowanych fragmentów pracy magister-
skiej, zginął w wypadku samochodowym w r. 2004.

Pozostanie w mojej pamięci. Niech spoczywa w pokoju.

Czesław Michałowski
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Szkoła w tyglu przemian

Ks. Edward 
Walewander

Zygmunt Zieliński, Kaganek oświaty, czy kopcący ogarek? 
Rzecz o reformach oświaty i nauki, Wyd. Adam Marszałek 
Toruń 2019, ss. 146.

Szkoła to ciągle temat ważny i aktualny. O eduka-
cji wiele się mówi i pisze od dawna. Nierzadko pojawiają 
się głosy bardzo pesymistyczne, że szkoła była zła, jest zła 
i taką zawsze pozostanie.

Pojawiają się też takie głosy, jak ten Melchiora Wańko-
wicza z okresu międzywojennego: Jak dla życia polityczne-
go narodu jego zewnętrznym symbolem i jego warunkiem 
najistotniejszym jest niezawisłość, to dla życia duchowego 
i kulturalnego – szkoła. [...]. W szkole krystalizują się uczu-
cia w rozumowania i rozumowanie prześwietla się uczu-
ciem. W szkole z chaosu wyłania się twardy duchowy ląd. 
To szkoła daje swoją tradycję, to szkoła stwarza świat, któ-
remu pozostajemy wierni.

Dlatego wszędzie, gdzie jest zagrożona narodowość, roz-
żarza się najstraszliwsza, najzajadlejsza walka o szkołę1.

Takie właśnie rozumienie szkoły i szeroko rozumianej 
edukacji przebija z lektury objętościowo niewielkiej, ale 

1 M. Wańkowicz, Na tropach smętka, Warszawa 1958, s. 192.

w swej wymowie nader pokaźnej i, by tak napisać, bar-
dzo na czasie książki autorstwa ks. Zygmunta Zielińskiego, 
dawnego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II i innych uczelni krajowych i zagranicz-
nych. Już jej tytuł Kaganek oświaty, czy kopcący ogarek. 
Rzecz o reformach oświaty i nauki wskazuje sedno poru-
szanej problematyki.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy, zatytu-
łowany O reformie szkolnictwie kiedyś i dzisiaj, ma charak-
ter wprowadzający. Rozdział II ukazuje Kolejny krok w kie-
runku „reformy”. Po nim następuje rozdział opatrzony 
znakiem zapytania: Co pichci opozycja? Rozdział IV oma-
wia stan szkoły wyższej i już jego tytuł Szkoła wyższa na 
łożu boleści niesie w sobie trudne do przeoczenia przesła-
nie. Kolejny rozdział pt. Historia w krzywym zwierciadle 
porusza temat autorowi, znanemu historykowi, szczegól-
nie bliski. Książkę zamyka Appendix: Coś dla ducha. Na-
ukowcy, myśliciele i pisarze o Bogu i wierze, potrzebny dziś 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Lektura książki odsłania autora, którego cechuje by-
strość obserwacji, umiejętność lakonicznego zapisu fak-
tów, a zwłaszcza dbałość o ich autentyzm. Obraz szkoły 
współczesnej, jaki ukazuje ks. prof. Zieliński, jest bogaty 
i interesujący. Można powiedzieć, że Kaganek oświaty to 
zajmująca opowieść, mocno osadzona w naszej współcze-
snej rzeczywistości edukacyjnej. Różnorodność zawartych 
w książce faktów i przemyśleń to cenny materiał źródło-
wy, zdolny sprostać długiemu kwestionariuszowi trud-
nych pytań, do jakich prowadzi analiza współczesnej pol-
skiej edukacji.

Humanistyka jest obecnie traktowana niemal jak dys-
cyplina zbędna, ponieważ wagę przykłada się jedynie do 
dziedzin technicznych, związanych z produkcją i obli-
czonych na pomnażanie dóbr materialnych – konstatuje 
słusznie ks. prof. Zieliński. To jest oczywiście ważne, ale 
najważniejszym produktem człowieka jest tu cywilizacja. 
Wiadomo zaś, że jej złe ukierunkowanie obraca się zawsze 
przeciwko człowiekowi. Stanowi nawet środek wprost za-
bójczy dla kultury, rozumianej jako synteza ludzkich osią-
gnięć. Ewidentne postponowanie humanistyki uderza 

→
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w wartości ludzkie, bo przecież cały postęp powinien 
zmierzać tylko ku ich budowaniu i utrwalaniu (por. s. 15).

Ks. prof. Zygmunt Zieliński stąpa realnie we współcze-
snej rzeczywistości edukacyjnej, szczególnie wtedy, gdy 
zabiera głos na temat szkół wyższych. O tym, że tak jest, 
niech nas przekona taki cytat:

Już od tzw. systemu bolońskiego – bubla o wymiarach 
międzynarodowych – rozpoczął się rozbrat między kształ-
ceniem […] a ciągłością procesu kulturowego. Jego siedli-
skiem były dawniej uniwersytety, ale wtedy, kiedy nie każdy 
mógł się dostać w ich mury, bo uniwersytet to szkoła elitar-
na, i nie jest tak, bo ktoś tak chce, ale dlatego, że tylko część 
abiturientów nadaje się do studiowania. Uniwersytet stał 
się jednak instytucją masową. O dziwo, nie było tak w okre-
sie PRL-u, choć istniała reglamentacja, gdy chodzi o przyj-
mowanie. […] Ale nie każdy z przyjętych dawał sobie radę 
i tu było sito, dość gęste. Obecnie każdy musi [podkr. auto-
ra] sobie dać radę, bo zaraz oszołomy rozedrą szaty, że ko-
goś się dyskryminuje, a ów „dyskryminowany” może przy 
pomocy anonimów na trawkę posłać profesorów, którzy za 
wiele od niego wymagali. Jest to system wprost bandycki 
i łajdacki, bo mnie uczono, że anonimy piszą tylko łajdacy 
(s. 29). Trzeba tu od razu wyjaśnić, że autor ma na myśli 
tzw. ewaluację, powszechne dziś zjawisko, kiedy to m.in. 
studenci wypowiadają się anonimowo na temat profeso-
rów i prowadzonych przez nich zajęć, a ich wypowiedzi 
traktowane są nad wyraz poważnie.

Problematyka edukacyjna to częsty temat w publika-
cjach ks. prof. Zielińskiego. W swojej wcześniejszej książ-
ce Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku podziela 
słuszny pogląd, że system boloński nie działa, bo działać 
nie może, ponieważ ani w prawie, ani w medycynie, ani 
w studiach politechnicznych nie można produkować dyle-
tantów, gdyż odbiłoby się to na naszym zdrowiu, bezpie-
czeństwie i stabilności dachu nad głową2.

Zacytowane wyżej, jasne i oparte na faktach wypowie-
dzi mówią same za siebie. Nie dziwi zatem fakt, że także 
felietony ks. prof. Zielińskiego publikowane na jego blogu 
(https://niepoprawni.pl/blogi/zygmunt-zielinski) cieszą 
się niezwykłą popularnością wśród czytelników. Niektó-
re z nich mają w ciągu zaledwie kilku dni po umieszcze-
niu w sieci nawet kilkanaście tysięcy odsłon, a jest i taki, 
który ma ponad trzysta tysięcy wejść.

W zakończeniu tego z konieczności ogólnego omówie-
nia najnowszej książki ks. prof. Zygmunta Zielińskiego 

2 Z. Zieliński, Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014, s. 49. 
Takie samo stanowisko panuje także na Zachodzie Europy, np. w Niemczech. 
Por. m.in. M. Reder, Wissenschaft in Verruf, „Die Tagespost” z 16.10.2012, nr 124, 
s. 1; F. Dirsch, Über „Bologna” hinaus. Der europäische Hochschulreform-Prozess 
gilt nach fast zwei Jahrzehnten bei den meisten Experten als gescheitert, „Die 
Tagespost” z 3.01.2017, nr 1, s. 10. Por. także: R. Strzelecki, Ku „personalistycznej” 
koncepcji uczonego, w: Po Zgorzelskim. Pytania o przyszłość humanistyki, red. M. 
Łukaszuk, W. Kaczmarek, Lublin 2017, s. 37-48.

trzeba powiedzieć, że szkoła w ogóle, a zwłaszcza uczel-
nia wyższa, musi stać się znowu miejscem, gdzie uczący 
się i profesorowie czują się na swoim miejscu, gdyż zaj-
mują się tym, co warte jest ich największego poświęcenia, 
radości tworzenia i twórczego eksperymentowania w na-
uce, badaniach i w zdobywaniu wiedzy.

Dyletantów nie należy produkować także w szeroko po-
jętej humanistyce, gdyż to ona kształtuje i odpowiednio 
ustawia człowieka, dając mu czytelną perspektywę rze-
czywistości i wytyczając szlak, jakim powinno przebiegać 
jego życie. 

Czy można liczyć na takie miejsce dla humanisty-
ki w dzisiejszym systemie uniwersyteckim? Odrzuca-
nie sprawdzonych metod „dojrzewania” humanistów na 
uczelniach budzi wiele obaw, gdyż proponowane nowe 
metody, usankcjonowane ustawowo, gubią gdzieś czło-
wieka, a pierwszeństwo dają agendzie biurokratycznej. 
Obecnie bywa tak, że profesor oceniający adepta do sa-
modzielności naukowej bardzo często nawet nie wie, jak 
ten kandydat wygląda (por. s. 79–93).

Recenzowana książka ma u źródeł dwa elementy ści-
śle ze sobą korelujące. Jeden, może ten najważniejszy, to 
długoletnie doświadczenie dydaktyczne i badawcze autora 
zarówno w uczelniach polskich, jak i kilku zagranicznych. 
Drugi zaś element to obecna reforma szkolnictwa wyższe-
go czy może, jak to się szumnie mówi, konstytucja dla na-
uki. Długoletnia praca dydaktyczna i badawcza to swo-
isty, acz godny zaufania sprawdzian, w pełni weryfikujący 
i walidujący tych, którzy w rezultacie tejże pracy doszli 
do tak solidnych kwalifikacji zawodowych, że są żywym 
argumentem na to, że owo tradycyjne studium uniwersy-
teckie to jednak ten właściwy tok i metoda studiowania. 
W konfrontacji z bardzo mało konkretnymi założenia-
mi wspomnianej reformy trudno oczekiwać podobnych 
rezultatów. Szczególnie groźne jest oddzielenie sfery ba-
dawczej od dydaktycznej i pozbawienie profesora właści-
wie możliwości prowadzenia wykładu autorskiego, który 
łącznie z seminarium zawsze stanowił podstawę studium 
prowadzącego do samodzielności naukowej. Na te spra-
wy wskazuje wiele miejsc w recenzowanej książce i to jest 
jej głównym osiągnięciem.

Jest więc nad czym się zastanawiać. Dlatego do lektury 
książki ks. prof. Zygmunta Zielińskiego powinni sięgnąć 
wszyscy, którym przyszłość kraju, a zwłaszcza edukacja 
młodzieży poważnie leży na sercu. 

ks. Edward Walewander
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Leksemy z pogranicza

Feliks
Czyżewski

→

Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Po-
granicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, 
Warszawa 2018, ss. 357.

Praca stanowi zbiór studiów dotyczących wybranych 
leksemów charakterystycznych dla pogranicza polsko-
-wschodniosłowiańskiego; w tym wschodniej Lubelszczy-
zny). Są to swoiste mini monografie poświęcone słownic-
twu pogranicza językowego wyznaczonego układem linii 
horyzontalnych i wertykalnych dzielących obszar znajdu-
jący się po obu stronach państwowej granicy Polski i Bia-
łorusi oraz Polski i Ukrainy. Tak określony obszar dzieli 
się na trzy odpowiednio mniejsze obszary etniczne. Ob-
szary te stanowiły w przeszłości siedziby dawnych grup 
plemiennych przynależnych do Słowian zachodnich i Sło-
wian wschodnich. Określone grupy plemienne pierwot-
nie pozostawały względem siebie w izolacji, a ewolucyjnie 
zmieniający się język owych wspólnot daje dziś podsta-
wę do wyodrębnienia określonych cech językowych wła-
ściwych jednemu spośród dwóch sąsiadujących dialek-
tów. W kolejnych stuleciach na skutek rozszerzających 
się zasięgów określonych ugrupowań ludnościowych 
dochodziło często – z przyczyn pozajęzykowych – do 

przekształcenia pierwotnego układu sąsiedztwa w układ 
współistnienia ludności o różnym etnosie. Dziś z punk-
tu widzenia synchronicznego, niełatwo jest rozstrzygać 
o pierwotnej przynależności etnicznej grupy ludnościo-
wej zamieszkującej pogranicze językowe (pokazuje to 
chociażby dyskusja dialektologów wokół językowej przy-
należności gwar brzesko-pińskich czy gwar usytuowanych 
między Narwią na północy a Bugiem na południu oko-
lic Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Jeszcze bardziej zło-
żona staje się ta problematyka, gdy przedmiotem opisu 
jest leksyka (która, jak wiadomo, znajduje się poza sys-
tem językowym). Z tego też względu słownictwo wystę-
pujące na obszarach pogranicza etnicznego zasługuje na 
wnikliwą analizę, a jeśli, takie badania prowadzą, tak wy-
bitni i doświadczeni znawcy gwar słowiańskich, jak Auto-
rzy recenzowanej pracy, tym większą wartość poznawczą 
mogą mieć wyniki ich prac analitycznych. Przedmiotem 
analizy językoznawczej prowadzonej przez Autorów oma-
wianej pracy są takie leksemy, jak: berdo, bodiak, bołtać, 
brechać, całuszka, chabor, chapun, a także człowieczek, ho-
łoble, duha, hreczka i racuchy, koleśnik, korowaj, koromy-
sło i inne. Zgromadzony materiał będący przedmiotem 
opisu zamieszczony został także w Indeksie (s. 310–357). 

Monografia jest zbiorem prac złożonych do druku 
po raz pierwszy, w części zaś zawiera teksty publikowa-
ne w różnych czasopismach bądź monografiach. Zarów-
no ten pierwszy, jak i drugi zbiór stanowi wartość doku-
mentacyjną i interpretacyjną. Włączenie przez Autorów 
do recenzowanej monografii części już wcześniej publi-
kowanych tekstów ma swoje uzasadnienie merytoryczne. 
Przyjęta w pierwotnie ogłoszonym tekście (wraz z przy-
toczoną dokładną bibliografią) hipoteza, „czy mamy do 
czynienia z wpływem wschodniosłowiańskim, czy z za-
chowanym rodzimym reliktem” (s.10) została (wcześniej 
w części artykułów) uprawdopodobniona na podstawie 
określonych dostępnych w owym czasie danych źródło-
wych oraz istniejącej literatury przedmiotu. Za słuszne 
i logiczne uznaję taką postawę badawczą Autorów, któ-
rzy po pewnym czasie, dysponując nowymi źródłami po-
dejmują się weryfikacji wcześniej ustalonych wniosków. 
Czytamy we Wstępie bowiem: „W miarę pojawiania się 
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różnych opracowań, odnajdowania nowych poświadczeń, 
nasze opracowanie uzupełnialiśmy i zmienialiśmy” (s.9). 

Zgromadzone w recenzowanym tomie teksty dotyczą-
ce poszczególnych leksemów mają dać – w świetle do-
tychczasowych źródeł i literatury przedmiotu odpowiedź 
na pytanie: „czy mamy do czynienia z wpływem wschod-
niosłowiańskim, czy z zachowanym rodzimym reliktem”. 
Z drugiej strony Autorzy zdają sobie sprawę, że na tak jed-
noznacznie postawione pytanie, nie do wszystkich ana-
lizowanych tutaj leksemów taką odpowiedź można dać. 
Książka przedstawia „około 30 wyrazów wraz z licznymi 
od nich derywatami znajdującymi się w zasobie polszczy-
zny regionalnej na wschodzie kraju[...]” (s.10). 

Wartość tomu postrzegam w jego metodologii wyra-
żającej się w świadomości odmiennego stosowania in-
strumentarium przy badaniu gwar znajdujących się 
w centrum etnicznym, zaś innego przy opisie gwar pe-
ryferyjnych. Już Kazimierz Nitsch wskazywał na częstą 
odmienność przebiegu granic administracyjnych, pań-
stwowych w stosunku do granic etnicznych. Świadomo-
ści tej nie towarzyszyła jednak praktyka dialektologiczna 
wynikająca nierzadko z określonej postawy pozanauko-
wej. W odniesieniu do obszarów usytuowanych na po-
graniczach etnicznych oddzielonych granicą państwową 
zazwyczaj opisywano tylko gwary przynależne do języ-
ka ogólnonarodowego znajdującego się w obrębie dane-
go państwa. Wychodząc z takich przesłanek, nie opisy-
wano więc dwóch gwar przynależnych do dwóch różnych 
etnosów, np. na wschodzie Lubelszczyzny gwar polskich 
i ukraińskich, lecz koncentrowano się wyłącznie na opi-
sie gwar polskich, zaś opis gwar ukraińskich zastępowa-
no eufemistycznym określeniem „wpływy ukraińskie”. Au-
torzy recenzowanego zbioru dostrzegają, że prowadzony 
przy takim jednostronnym założeniu metodologicznym 
dotychczasowy opis dialektologiczny jest nieobiektyw-
ny. Stąd stwierdzają konieczność opisu dialektologiczne-
go z uwzględnieniem materiałów bilingwialnych. Wartość 
recenzowanego tomu zasadza się, na przyjęciu tezy o ist-
nieniu na obszarach pogranicznych gwar dwujęzycznych 
i konsekwentnym stosowaniu tej zasady przy opisie po-
szczególnych leksemów, także tych, które już doczekały 
się opisu językoznawczego, jak np. hasło racuchy (s.97). 
Autorzy Wstępu, wychodząc od stanu opisu w Ogólnosło-
wiańskim atlasie językowym (OLA), stwierdzają, że nie da 
się utrzymać pewnych dotychczasowych interpretacji po-
danych przy niektórych leksemach, z m.in. ze względu na 
pominięcie występujących w terenie gwar dwujęzycznych. 
Dotyczy to „zwłaszcza wschodniosłowiańsko-polskiego 
pogranicza. Nie ma w OLA ani jednego punktu wschod-
niosłowiańskiego na terenie Polski. Tymczasem były to tu 
spore obszary z gwarami wschodniosłowiańskimi, zacho-
wane dziś głównie na Białostocczyźnie.[...] Wiadomo, że 

na Białostocczyźnie na znacznym zwartym obszarze nie-
mal od Czarnej Hańczy na północy, po Bug na południu 
w szerokim pasie przygranicznym, sięgającym aż na za-
chód od Białegostoku, zachowały się do naszych czasów 
gwary wschodniosłowiańskie, przedstawione w AGWB 
[Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny War-
szawa 1980–2012]. [...] Na tym również obecnie dwuję-
zycznym obszarze oprócz gwar wschodniosłowiańskich 
znany i używany jest także język polski – w dwóch od-
mianach: gwarowej i ogólnej. Taki stan uwzględniła np. 
Bronisława Janiak w opisie gwary Niemirowa” (s.17). [...] 
Podobnie na Lubelszczyźnie – tam istnieje wiele wsi ukra-
ińskich, a w przeszłości było ich znacznie więcej” (s. 17). 

Autorzy recenzowanej pracy analizują omawiane wy-
razy w kontekście współistniejących na wschodzie Polski: 
gwar polskich i gwar wschodniosłowiańskich: odpowied-
nio – białoruskich i ukraińskich. Tak przedstawione zało-
żenie metodologiczne dla opisu leksyki występującej na 
pograniczach słowiańskich, uważam za podstawę obiek-
tywnego opisu językowego. Opisu, którego, poza nie-
licznymi wyjątkami, brakowało w dialektologii słowiań-
skiej. Słusznie Autorzy recenzowanego zbioru wskazują 
na stosowane nieobiektywne sposoby opisu zjawisk lek-
sykalnych. Przywołajmy nieco dłuższy cytat, by odsłonić 
„stosowany mechanizm opisu zjawisk na pograniczach 
językowych”. Cytuję: „Szczególnie dziwne rozstrzygnięcie 
zastosowano w X tomie leksykalnym [OLA, Zwyczaje lu-
dowe ]: z Choroszczynki [powiat Biała Podlaska] w poło-
wie podano niemal wyłącznie polskie, a w dalszej części 
niemal wyłącznie ukraińskie. W komentarzach określa-
ne są one często jako zapożyczone z białoruskiego, ukra-
ińskiego lub z języków wschodniosłowiańskich. Należy 
to uznać za całkowicie bezzasadne. W Choroszczynce są 
to formy miejscowe, ukraińskie, historycznie rzecz bio-
rąc, na tym terenie najpewniej pierwotne, wtórnie zastą-
pione przez formy polskie, a może współwystępujące od 
dawna. Wiadomo, że chłopska wieś ukraińska jest raczej 
stara, natomiast polski folwark został zasiedlony przez 
drobną szlachtę z pobliskiej Tucznej dopiero na począt-
ku XX wieku (M. Dłużyńska, Język a świadomość odręb-
ności grupowej na przykładzie wybranych wsi drobnoszla-
checkich i chłopskich z okolic Kodnia, „Język a Kultura” t. 
1, 1991, s. 174. ” (s.21). 

 W związku z przywołaną tutaj krytyczną opinią do-
tyczącą dotychczasowych sposobu opisu leksyki na po-
graniczach, Autorzy zgłaszają, słuszny i konieczny moim 
zdaniem, postulat, mianowicie: „W tej sytuacji [opisanej 
wyżej – przyp. F.Cz.] uważamy, że należy opublikować 
możliwie szybko pełne zestawienie mapowanych materia-
łów dla wszystkich tomów OLA. Jest jeszcze nawet możli-
wość, by w niektórych tomach wprowadzić paralelne ma-
teriały z Choroszczynki” (s.22).
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Omawiana książka zawiera pełną dokumentację dwu-
języcznego materiału leksykalnego na ponad 2600 pytań 
kwestionariusza OLA (s. 23–50), por. np. ‘bławat’: pol. 
chaber ‘, ukr. wasilok (s. 31), ‘żona syna’: pol. synowa, ukr. 
niewistka (s.43).

Powtórzmy zatem: recenzowana praca, ze względu na 
takie założenie stanowi novum metodologiczne w opisie 
leksyki pogranicza. Poglądu tego nie zmienia fakt, że część 
artykułów była już publikowana, bowiem wszystkie tutaj 
omówione leksemy są opisywane z perspektywy dwuję-
zycznego oglądu ich funkcjonowania, a więc te wcześniej 
opublikowane podlegają także metodologicznej „rewizji 
naukowej”.

Źródła.
Analiza poszczególnych leksemów typowych dla po-

granicza polsko-białorusko-ukraińskiego, takich, jak: ber-
do ‘płocha, część warsztatu tkackiego do przybijania wąt-
ku’ (s. 60–64), bodziak ‘oset, Carduus L. , też Cirsium’ (s. 
65- 69), bołtać ‘mącić, mieszać’ (s. 70–75), brechać ‘o psie: 
brzechać, szczekać’ (s. 76–83), cełuszka ‘kromka chleba od-
krojona z początku lub z końca bochenka’ (s. 87–88), hoło-
ble ‘dyszelki w jednokonnym zaprzęgu’ (107–117), hreczka 
‘gryka’ (s. 123–125 ), racuchy ‘placki z ciasta drożdżowe-
go lub tartych kartofli’ (s. 127–130)... prowadzona jest 
w kierunku odpowiedzi na pytanie, które z wyrazów moż-
na uznać za relikty, które zaś są zapożyczeniami. Analiza 
prowadzona jest na bogatym materiale dialektologicznym. 
Uwzględnia się zarówno słowniki, atlasy ogólne i regional-
ne opublikowane po II wojnie światowej, jak i materiały 
dawne etnograficzne. Baza materiałowa jest imponująca, 
tak w zakresie danych z dialektologii polskiej, jak i biało-
ruskiej oraz ukraińskiej, a także szerzej dialektologii sło-
wiańskiej (innych języków niż podane wyżej). Prowadzo-
ne nad poszczególnymi leksemami rozważania naukowe 
oparte są na wszechstronnie ujętej dokumentacji źródło-
wej, wraz z jej krytyczną oceną (por. np. uwagi dotyczące 
dokumentacji gwary wsi Choroszczynka na Podlasiu i spo-
sobu jej wykorzystania w OLA).

Zastosowana przez Autorów metoda geografii języko-
wej, z wyodrębnieniem centrum i peryferii jest konse-
kwentnie stosowana. Zasięgi poszczególnych leksemów 
ukazywane są na szerokim tle słowiańskim (z uwzględ-
nieniem także kontaktów pozasłowiańskich). 

Zasięgi występowania omawianych leksemów (zarów-
no zwarte, jak enklawy) mają ważną wartość dowodową 
przyjętej na wstępie pracy tezy o wschodniosłowiańskim 
pochodzeniu analizowanych wyrazów. Metoda ta stoso-
wana jest konsekwentnie w całej recenzowanej pracy. 

Równolegle Autorzy posługują się metodą gramatyki 
porównawczej, uwzględniając i przywołując bogaty ma-
teriał ze słowiańskich słowników etymologicznych i zaj-
mując określone stanowisko interpretacyjne.

 Zaletą recenzowanej monografii jest ostrożność w for-
mułowaniu ostatecznych wniosków, por. uwagi podane 
przy interpretacji leksemu wyszki (s. 225–232): „Wyszki 
[...] ‘zrobiony z drągów lub desek strych w stodole lub nad 
chlewem do przechowywania siana lub słomy’ występują 
w dialektach białoruskich, ukraińskich i polskich. Obec-
ny zasięg ze zwartymi kompleksami tylko we wschod-
niej Polsce wydaje się wskazywać na pożyczkę białoruską 
i ukraińską w dialektach polskich, jednakże sporadyczne 
poświadczenie tej nazwy i jej derywatów dalej na zachód 
aż po Wielkopolskę, przemawiają za tym, że są to relikty 
dawniej szerszego jej zasięgu w dialektach polskich. Naj-
pewniej mamy tu do czynienia z dawnym nawiązaniem , 
ze wspólną innowacją białorusko-ukraińsko-polsko-sło-
wacką, która później została wyparta przez nowsze kon-
strukcje, mające często nazwy pochodzenia niemieckie-
go” (s. 232) 

Recenzowane studium leksykalne ma wartość nauko-
wą, poznawczą. Postrzegam omawianą pracę, w pierwszej 
kolejności jako nową propozycję metodologiczną opisu 
słownictwa na pograniczach językowych i etnicznych. 
Praca Doroty K. Rembiszewskiej i Janusza Siatkowskiego 
pt. Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyra-
zowe może służyć – szczególnie dla lingwistów młodsze-
go pokolenia – jako swoiste vademecum wiedzy z języko-
znawstwa diachronicznego. Książka zainteresuje zarówno 
językoznawców, szczególnie dialektologów i historyków 
języka, jak i regionalistów, w także badaczy kultury ludo-
wej pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. 

Monografię autorstwa Doroty K. Rembiszewskiej 
i Janusza Siatkowskiego, Pogranicze polsko-wschodnio-
słowiańskie. Studia wyrazowe oceniam jako pracę waż-
ną w dialektologii słowiańskiej. O ile wcześniej badania 
nad gwarami obejmowały głównie centra języków ogól-
nonarodowych, to już od lat 70. XX w. dialektolodzy kon-
centrują się wyraźnie na problemach metodologicznych 
dotyczących opisu gwar usytuowanych na pograniczach 
etnicznych (por. K. Dejna, Z metodologii badań gwar pe-
ryferyjnych i wyspowych). Recenzowaną pracę traktuję 
jako zasadniczy głos w dyskusji na temat: jak badać gwary 
znajdujące się na pograniczach etnicznych. Autorzy mo-
nografii dla uzasadnienia tezy o wschodniosłowiańskim 
pochodzeniu branych pod uwagę wyrazów zastosowa-
li wielostronną procedurę badawczą, łącząc metodę dia-
lektologiczną, z filologiczną i historyczno-porównawczą. 
Monografia Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie... po-
kazuje, że granice językowe przebiegają często inaczej niż 
granice administracyjne, państwowe. 

 
Feliks Czyżewski
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30 sierpnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Władysława Zawadzkiego w Wisznicach uroczyście ob-
chodzono 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Pro-
fesora Feliksa Czyżewskiego, cenionego dialektologa 
i ukrainisty, aktywnego popularyzatora języków i kultur 
słowiańskich, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej 
UMCS (2003–2013), wieloletniego kierownika Zakładu 
Filologii Ukraińskiej (1998–2017). Z tej okazji w wisznic-
kim liceum, z którym Jubilat przed laty pracował w cha-
rakterze nauczyciela polonisty, odbyła się sesja naukowa 
pn. Język i kultura pogranicza. Pokłosiem okolicznościo-
wej sesji jest książka o tym samym tytule, która ukazała 
się drukiem dwa lata później (2019 r.). Publikację pod re-
dakcją Agnieszki Dudek-Szumigaj wydało Stowarzysze-
nie Współpracy Polska-Wschód wspierające wzajemne 
kontakty naukowców, działaczy kultury, literatów z kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej. Stowarzyszenie popu-
laryzuje języki oraz kulturę bliższych i dalszych sąsiadów 
Polski, ma też na swoim koncie różnorodne publikacje 
o tematyce wschodniosłowiańskiej. 

Temat sesji naukowej, a zarazem tytuł książki, któ-
ra w tym tekście zostanie krótko omówiona, wybra-
no nieprzypadkowo, nawiązuje on bowiem do zainte-
resowań badawczych Profesora Feliksa Czyżewskiego 

koncentrujących się na języku i kulturze pogranicza: gwa-
rach, antroponimii i mikrotoponimii pogranicza polsko-
-wschodniosłowiańskiego, wzajemnych wpływach kultu-
rowo-językowych sąsiadujących narodów słowiańskich, 
etnolingwistyce i folklorystyce. 

W publikacji znalazło się dziewięć artykułów o charak-
terze biograficzno-naukowym i wspomnieniowym, a tak-
że wykaz bibliograficzny prac lubelskiego slawisty. Z racji 
zróżnicowanej zawartości książka może okazać się przy-
jemną i zarazem pożyteczną lekturą nie tylko dla języko-
znawcy czy czytelnika, któremu bliski jest dostojny Jubilat 
i wisznickie liceum, ale też dla szerszego grona odbior-
ców, np. reprezentujących środowiska samorządowe oraz 
organizacje społeczno-kulturalne z obszarów pogranicza, 
a więc obcujących na co dzień z historią i kulturą pogra-
nicza. Książka, dzięki rejestracji imponującego dorobku 
naukowego z zakresu dialektologii i onomastyki, ma nie-
wątpliwą wartość użyteczną, a zarazem ogólną dokumen-
tacyjną – pokazuje obszary eksploracji naukowych slawi-
stów od lat 70. Minionego wieku do dziś, utrwala kierunki 
i formy współpracy polskich i międzynarodowych środo-
wisk naukowych przez dekady, zawiera obraz dynamicz-
nego naukowca. 

Publikacją otwierającą książkę jubileuszową jest tekst 
wystąpienia Słowo o Jubilacie – w aspekcie działalności 
naukowej i dydaktycznej wygłoszonego przez Agniesz-
kę Dudek-Szumigaj na sesji naukowej w 2017 r., w któ-
rym autorka szkicuje początki drogi zawodowej Profesora, 
przywołuje też nazwiska opiekunów naukowych, który-
mi byli uznani slawiści związani z Uniwersytetem Marii 
Curie-Skłodowskiej, nestorzy slawistyki lubelskiej: prof. 
Paweł Smoczyński (promotor pracy magisterskiej Felik-
sa Czyżewskiego), prof. Stefan Warchoł (promotor roz-
prawy doktorskiej). Artykuł Agnieszki Dudek-Szumigaj 
pokazuje sylwetkę Profesora Czyżewskiego na różnych 
płaszczyznach – jako dociekliwego językoznawcy, ener-
gicznego organizatora wielotorowej współpracy z jednost-
kami samorządowymi, inicjatora współdziałania społecz-
ności Instytutu Filologii Słowiańskiej ze szkołami (dodam, 
że idea współpracy ze szkołami regionu, zapoczątkowa-
na przez Profesora przed dekadą, jest kontynuowana do 

Jubileusz Profesora 
Feliksa Czyżewskiego – 
język i kultura pogranicza

Ewa 
Białek
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dzisiaj). W artykule, poza faktami biograficznymi, znala-
zło się też miejsce na wspomnienia o Profesorze jako wy-
kładowcy i dydaktyku, kształtującym kolejne pokolenia 
badaczy oraz ich warsztat naukowy, jak również życze-
nia i wyrazy wdzięczności złożone przez autorkę tekstu 
w imieniu licznych wychowanków. 

Do wieloaspektowej działalności Profesora nawiązu-
je także kolejny tekst Agnieszki Dudek-Szumigaj z tegoż 
tomu (Biogram naukowy prof. dr hab. Feliksa Czyżewskie-
go). Artykuł cechuje się klarowną strukturą dzięki wpro-
wadzeniu tematycznych śródtytułów: Ścieżka naukowa, 
Ścieżka zawodowa, Kierunki badawcze, Recenzje dorob-
ku naukowego, Granty, projekty badawcze, Współpraca 
z ośrodkami naukowymi, Członkostwo w organizacjach, 
komitetach, komisjach, Dydaktyka, Nagrody, wyróżnienia 
i odznaczenia i in. Z licznych wyróżnień warto odnoto-
wać, że ten lubelski badacz pogranicza polsko-ukraińskie-
go w 2012 r. został uhonorowany nagrodą Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Ukrainy, z kolei w latach 2013 
i 2016 swoje uznanie dla zasług Profesora dla Lubelszczy-
zny wyraziły władze Lublina i województwa lubelskiego. 
Sukcesy naukowe i organizacyjne Profesora Feliksa Czy-
żewskiego, działania na rzecz regionu dokumentują też li-
sty pochwalne zamieszczone w książce. 

„Szanowny Panie Profesorze…”– tym nagłówkiem opa-
trzono wystąpienie wspomnieniowe wychowanek Jubilata 
z wisznickiego liceum, Urszuli Banaszczuk oraz Anny Ku-
zawińskiej. Ze wspomnień dawnych uczennic wyłania się 
obraz nauczyciela pasjonata, wytrawnego pedagoga, któ-
ry umiejętnie i zarazem skutecznie zaszczepia zaintereso-
wania językoznawcze w swych podopiecznych.

Z tekstu Aleksandra Szołuchy Miejsce Liceum Ogól-
nokształcącego w Wisznicach na tle placówek regionu 
1970–1979 czytelnik dowiaduje się nie tylko o wisznic-
kiem okresie drogi zawodowej Jubilata, w tym o zaanga-
żowaniu młodego polonisty w ruch harcerski i organiza-
cję językoznawczego koła naukowego w placówce, ale też 
o historii wisznickiego liceum we wskazanym dziesięcio-
leciu czy sukcesach jego wychowanków na olimpiadach 
przedmiotowych. 

Artykuł Marka Olejnika poświęcony jest slawistycz-
nym aspektom w działalności naukowej Feliksa Czyżew-
skiego – kontaktom z innymi wybitnymi językoznawcami, 
międzynarodowym środowiskiem naukowym, fundamen-
talnym publikacjom usytuowanym w nurcie dialektolo-
gicznym. Naukową biografię Profesora autor przedsta-
wia ze starannością i rozeznaniem, poszczególne wątki 
umieszcza w odrębnych segmentach z zachowaniem po-
rządku chronologicznego, co pozwala pokazać etapy w ka-
rierze naukowej. W tekście znaczną uwagę poświęcono 
zainteresowaniom bułgarystycznym i białorutenistycz-
nym Profesora Feliksa Czyżewskiego, jego kontaktom 

z dialektologami z Sofii, Szumen, Mińska tudzież wkłado-
wi w popularyzację nauczania języka bułgarskiego w szko-
łach Lubelszczyzny i badania nad polszczyzną kresową. 
Autor szkicu pisze też o etnoligwistycznym obszarze ba-
dań uczonego, w tym o udziale w pracach nad Słownikiem 
stereotypów i symboli ludowych, badaniach terenowych na 
Polesiu i Wołyniu, bliskich kontaktach z przedstawiciela-
mi moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej. 

Wybrane fakty z biografii pozwalają postrzegać Profe-
sora Czyżewskiego nie tylko jako badacza języka i kultury 
pogranicza, ale też jako człowieka pogranicza, otwartego 
na wieloaspektową współpracę z przedstawicielami róż-
nych środowisk i krajów, naukowca wychodzącego poza 
mury – granice uczelni. 

Tekst Henryka Gmiterka przynosi rozwinięcie moty-
wu przewodniego sesji – pogranicze (Pogranicze z per-
spektywy historyka). Lubelski historyk stwierdza, że poję-
cie pogranicza jest różnie interpretowane. Wychodząc od 
etymologii leksemu pogranicze, formułuje on następują-
ce spostrzeżenia: granica dzieli – pogranicze łączy, gra-
nicę się ustala – pogranicze tworzy się samoistnie (s. 49). 
Punktem wyjścia w pracy jest pogranicze rozumiane jako 
etniczne, badacz skupia się na pograniczu polsko-ukraiń-
skim okresu przedrozbiorowego. W artykule nawiązano 
do kategorii transgraniczności i tożsamości etniczno-kul-
turowej, która na pograniczu, jak zauważa autor, zwykle 
jest wielowymiarowa. Tekst zamyka konkluzja, że czło-
wiek pogranicza to „człowiek o niejednorodnej tożsamo-
ści i kompetencji kulturowej, dystansujący się od stereo-
typowego myślenia o „innych,” […]”. 

W tekście pn. Dialektologia jako nauka i przedmiot dy-
daktyki Halina Pelcowa stawia zasadne pytanie o miejsce 
gwary i kultury ludowej w XXI wieku. Badaczka zwraca 
uwagę, że na skutek transformacji społecznych i cywili-
zacyjnych minionych dziesięcioleci doszło do zawężenia 
grupy użytkowników gwary, która dziś stała się „językiem 
domowym”. Wniosek poparto danymi statystycznymi. Au-
torka omawia odnotowane w literaturze przedmiotu po-
stawy wobec gwary – postawa akceptacji; postawa nega-
cji i wyparcia; postawa nieświadomości; postawa ucieczki; 
postawa dziedzictwa rozmytego, zapomnianego i gwary 
ukrytej. Badaczka pokazuje gwarę jako narzędzie komu-
nikacji wpisujące się w koncept „małych ojczyzn”, które 
bywa wartościowane tak dodatnio, jak i ujemnie, jest też 
i elementem tradycji ludowych, i produktem rynkowym. 
Halina Pelcowa zauważa, że mimo spadku liczby użytkow-
ników gwary nie można mówić o jej całkowitym wypar-
ciu. Badaczka dostrzega też interesujące zjawisko języko-
we w postaci wchodzenia gwaryzmów do innych odmian 
języka i sfer komunikacji – elementy gwarowe notowane 
są dziś w komunikacji internetowej młodszych użytkow-
ników polszczyzny, co pozwala na jej zachowanie. →
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W artykule Katarzyny Konczewskiej omówiono sytu-
ację socjolingwistyczną na Grodzieńszyźni, którą w świe-
tle danych statystycznych zamieszkuje największa grupa 
osób pochodzenia polskiego. Prezentację wyników ba-
dań autorka rozpoczyna od zasygnalizowania znacznej 
rozbieżności „pomiędzy liczbą osób deklarujących pol-
skie pochodzenie a wskazujących język polski jako ojczy-
sty”. Oficjalne statystyki pokazują bowiem, że język polski 
w obwodzie grodzieńskim za ojczysty uznają także przed-
stawiciele innych narodowości zamieszkujących Białoruś 
(przy czym sposób pojmowania języka ojczystego bywa 
różny). W pracy scharakteryzowano sześć sfer dystrybucji 
języka polskiego, a mianowicie: „kościół; rodzina; organi-
zacje społeczne; szkoła; media; miejsca pochówku”. Obec-
nie notowany jest wzrost zainteresowania nauką języka 
polskiego w rodzinach polskich, a także rodzinach bez 
polskich korzeni. Tekst zamyka konkluzja, że język pol-
ski i polskie tradycje na Grodzieńszczyźnie są wciąż żywe. 

Szkic o Julianie Ursynie Niemcewiczu i Józefie Ignacym 
Kraszewskim autorstwa Zbigniewa Włodzimierza Froncz-
ka (Kraszewski i Niemcewicz) jest publikacją zamykającą 

tom jubileuszowy. Autor z pasją opisuje losy dwóch słyn-
nych Polaków, których połączyła, jak pisze Fronczek, mi-
łość do Podlasia. Z barwnych biografii literatów XVIII 
i XIX wieku autor wybiera momenty symboliczne, z pa-
miętników wyszukuje zdarzenia i miejsca, które Niem-
cewicza i Kraszewskiego niejako łączyły, komentuje ich 
utwory literackie, a zarazem i rzeczywistość tamtych cza-
sów, dawne fakty historyczne przeplata subtelnymi uwa-
gami o teraźniejszości. Niejako w tle pojawiają się nawią-
zania do zdarzeń i miejsc ulokowanych w poleskiej krainie 
– Biała, Wisznice, Neple... Publikacja stanowi integralną 
część recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Książka Język i kultura pogranicza ma wartość poznaw-
czą, jest godna polecenia zarówno osobom ze świata na-
uki, regionalistom, jak i samorządowcom. Pracę wydano 
z należytą starannością, wzbogacono o suplement w po-
staci pamiątkowych zdjęć i dokumentów, język i zawartość 
merytoryczna publikacji na wysokim poziomie. Autora-
mi tekstów są językoznawcy ukrainiści i poloniści, litera-
ci, nauczyciele, historycy.

Ewa Białek
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Arkadiusz Malejka, Przewodnik Napoleoński po Polsce, 
Axis Media, Katowice 2013, ss 330, il.

Publikacja powstała w nurcie obchodów dwustulecia 
okresu napoleońskiego, w roku szczególnym, bo upamięt-
niającym dwusetną rocznicę bitwy narodów pod Lipskiem 
oraz bohaterskiej śmierci wodza polskiej armii ks. Józefa 
Poniatowskiego.

Jak przypomina we wstępie autor publikacji, epoka na-
poleońska zapisała się w sposób wyjątkowy w dziejach pol-
skiego narodu, budząc nadzieje na odzyskanie dopiero co 
utraconej niepodległości, której namiastką stało się Księ-
stwo Warszawskie. Czasy te, kojarzone ze zwycięstwami 

oręża polskiego, stanowiły element mitu kształtujące-
go tożsamość kolejnych pokoleń powstańców polskich. 
Jako jedyny naród zachowaliśmy wspomnienie tej epo-
ki w słowach hymnu państwowego. Liczne ślady związ-
ków cesarza Francuzów z dziejami naszego narodu odna-
leźć można także w innych elementach kultury i tradycji, 
jak chociażby w wielkiej narodowej epopei, której fabuła 
osnuta jest wokół nadziei na odbudowę Polski w oparciu 
o napoleońską Francję.

Publikacja w sposób bardzo ciekawy przybliża histo-
ryczne ślady, zachowane obiekty i miejsca szczególnie po-
wiązane z okresem napoleońskim. Dla ułatwienia, miej-
scowości ułożone alfabetycznie pogrupowane są w sześciu 
rozdziałach obejmujących historyczne krainy Polski: Po-
morze i Kujawy, Warmia, Mazury i Podlasie, Śląsk, Ma-
zowsze, Wielkopolska i Ziemia Lubuska oraz Małopolska.

Odnajdziemy tu opisy ponad 300 zachowanych obiek-
tów oraz unikatowe fotografie tych już nieistnieją-
cych. Zajrzymy na pola najważniejszych bitew stoczo-
nych przez wojska napoleońskiego na ziemiach polskich, 
jak również odwiedzimy polskie miejscowości, przez któ-
re przejeżdżał cesarz Francuzów. Dowiemy się ponadto, 
którędy wiodła trasa ostatniego przemarszu przez Polskę 
wojsk księcia Józefa i co dziś znajduje się na tym szlaku, 
a także, jaki jest rodowód miejscowości o nazwie Napo-
leon. Znajdziemy wreszcie groby bohaterów oraz upa-
miętnienia wydarzeń okresu napoleońskiego, zarówno te 
sprzed lat, jak i związane z dwustuleciem okresu napole-
ońskiego.     (armal)
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Ignacy Krasicki
Chłop i cielę

Nie sztu ka za bić, do brze za bić sztu ka   –  
Z baj ki na uka. 
Szedł chłop na jar mark, cią gnąc cie lę na po wro zie. 
W le sie, w wą wo zie, 
W nocy bu rza na pa dła, a gdy wia try świsz czą, 
Wśród ciem no ści po strzegł wil ka po oczach, co 
błysz czą. 
Więc do pał ki; jak jął ma chać nie my ślaw szy wie le, 
Za miast wil ka, któ ry uciekł, za bił swo je cie lę. 
Tra fia się to i nie w le sie, pa no wie dok to rzy! 
Leki   –  pał ka, wilk –  cho ro ba, a cie lę ta –  cho rzy.

Bolesław Leśmian

*** Bóg mnie opu ścił –  nie wiem cze mu... 
Źle Mu w nie bio sach! Wiem, że źle Mu... 
 

Oj ciec mój tak swą śmierć prze oczył, 
Że idąc do dom –  w grób się sto czył. 
 

Sio stra umar ła z łez i z gło du, 
A wszy scy mó wią: „Bez po wo du!” 
 

A brat mój tak się z bó lem ście rał, 
Żem na słu chi wał, gdy umie rał... 
 

Ko chan ka moja te raz gi nie, 
Żem ją po ko chał w złej go dzi nie. 
 

A ja   –  nim mia sto w mro ku za śnie  –  
Idę uli cą, idę wła śnie...

Edward Estlin Cummings

***
O parę kro ków
 

od czub ka buta 
mysz wpół Otru ta 
 

pyta mnie wzro kiem spo nad pod ło gi 
 

co ja Ta kie go zro bi łam cze go 
 

Ty byś nie zro bił

Kazimierz Wierzyński
Ty jesteś taka ładna 

Ty je steś taka ład na i two je dziew czę ce 
Ser ce, jak bu kiet, w słoń cu ko lo ra mi pło nie. 
Pod nio sę cię do góry i we zmę na ręce, 
A ty nad moją gło wą kla skać bę dziesz w dło nie. 
Wy szu kam ci prze piór cze gniaz do w po lnej tra wie, 

Pod ko wę na go ściń cu, miód w psz czel nej za mie ci, 
I bę dzie my dziś tacy, jak śmiech przy za ba wie, 
Dwo je w sło necz nym szczę ściu opa lo nych dzie ci.

Jolanta Nadrzeczna 
Do M…

Mój niedźwiedziu, mój wspaniały. 
Mój jedyny ukochany! Cóż ze włos masz 
rozczochrany? Moje serce Ciebie chce, 
cierpi,  kiedy nie ma Cię!

Lewap
Piosenka

Dałaś mi wiarę, 
Gdy Ci jej brakowało,
Dałaś mi marzenia, 
Gdy nic już nie zostało.
 

Dałaś mi żółty liść jesienią, 
Dałaś łąki i rzeki wiosną, latem,
 Kryształ śniegu, zimy znakiem  

Przez Ciebie rozumiem, 
Przez Ciebie to wszystko, 
To że wciąż czuję, myślę i kocham. 

I to że teraz 
W nocy szlocham. 

Każdy z nas jest unikatem, 
Ale Ty byłaś jedyna, 
Piękna, doskonała i osobliwa. 

Byłaś moim marzeniem, 
Odkąd Cię poznałem, 
Byłaś jedynym pragnieniem,
 Jakie zaspokoić chciałem. 

Twoje myśli i słowa, 
Biegły pomiędzy chwilami, 
Niczym bajki, 
Z mądrymi  morałami. 

Pokazałaś mi życie. 
Pokazałaś mi miłość, szczerość
I chwile zawodu.



1 0 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

Prof. dr h. c. Leszek Jan Malicki
(30.05.1933 – 23.06.2003)

Czesław 
Michałowski

WSPOMNIENIE

Moje wspomnienia o Leszku są jak zdjęcia w nieupo-
rządkowanym albumie, po które sięgam od przypadku do 
przypadku na chybił-trafił. Przeglądam je jednak ze wzru-
szeniem. Jedne z nich są barwne i wyraziste, inne nieco 
zamglone w tonacji późnej lubelskiej jesieni, jeszcze inne 
lekko pomarszczone i zmatowiałe przez czas.

Przyjaźń zaczęta w roku 1946 w klasie 2c Męskiego 
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie o nume-
rze 492 przetrwała wiele, wiele lat. Wychowawcą klasy był 
wówczas profesor Hołdys, rusycysta rozkochany w po-
ezji Aleksandra Puszkina, Michaiła Lermontowa, Fiodo-
ra Tiutczewa… I my byliśmy zauroczeni ich twórczością, 
którą poznawaliśmy w oryginale. W sali szkolnej siedzie-
liśmy w jednej ławce, której pulpit w czasie przerw naj-
częściej służył jako wyborne boisko dla gry zwanej cym-
bergajem. Leszek był niedościgłym mistrzem w walkach 
o zwycięstwo i to nie tylko w meczach ze mną. Miał po 
prostu talent.

Mieliśmy wówczas sporo kolegów, z którymi utrzymy-
waliśmy bliskie kontakty również po skończeniu studiów. 
Należeli do nich m.in.: Jasio Gurba – późniejszy zna-
ny w Polsce i poza granicami kraju archeolog i dziekan 
UMCS, Jurek Paderewski – energiczny i ceniony dyrek-
tor Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a także działacz 
Naczelnej Organizacji Technicznej, Kazio Oracz – wy-
śmienity reżyser telewizyjnych programów rozrywko-
wych, Andrzej Koperwas – znawca operetek i historii Te-
atru Muzycznego w Lublinie, Jurek Fedak – zasłużony dla 
kraju geolog.

Mieszkaliśmy blisko siebie. Leszek przy ulicy Zamoj-
skiej (Buczka), ja przy Bernardyńskiej (Dąbrowskiego). 
Lekcje, z reguły języka polskiego, odrabialiśmy wspól-
nie. Przedmiot ten wykładał bardzo wymagający profe-
sor Bohdan Komorowski, który wzbudzał powszechny 
lęk wśród uczniów. Jednak nas traktował nieco przyjaź-
niej, nazywając „towarzyszami pancernymi”, co było wy-
różnieniem za dobrze odrobioną pracę domową. Wysokie 
wymagania polonisty zaowocowały w nas w czasach uni-
wersyteckich, a także i po nich. Piękniej u Leszka. Bowiem 

jako samodzielny pracownik nauki i promotor mojej pra-
cy doktorskiej oraz opiekun (wspólnie z prof. Francisz-
kiem Pawłowskim) rozprawy habilitacyjnej umieszczał 
na marginesach przedkładanych mu maszynopisów swo-
je zastrzeżenia i uwagi dotyczące niedoskonałości języ-
kowych. Niekiedy w ostrych słowach. Podobnie, rzecz ja-
sna, traktował swoich dziesięcioro doktorantów, z których 
czterech zostało później profesorami. Szczególną uwagę 
zwracał na błędy licznych magistrantów. Przy każdej oka-
zji uczył ich piękna języka polskiego i poprawiał słownic-
two. Późniejszy absolwent zapamiętał z pewnością na dłu-
go, że nie mówi się „w międzyczasie”, „każdy jeden”, czy 
„cofnął się z powrotem”. Szczególnie tępił często używa-
ne wówczas słowo „akuratnie”. Bowiem studenci nie wie-
dząc np. na jaką głębokość należy orać, odpowiadali „na 
akuratną” myśląc, że się wykpili z prawidłowej odpowie-
dzi. Dobrą znajomość polszczyzny Leszek wyniósł rów-
nież z domu. Jego rodzicami byli patriotyczni nauczyciele 
(ojciec był więźniem politycznym Oświęcimia).

Bogaty dorobek naukowy opisany w ponad cztery-
stu publikacjach, liczne nagrody indywidualne Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora, a tak-
że zespołowa Prezesa Rady Ministrów skłoniły uczonych 
w kraju do powołania Profesora w poczet członków Pol-
skiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. 
Natomiast Akademia Rolnicza w Szczecinie nadała Mu 
w r. 1994 tytuł doktora honoris causa.
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Władze państwowe nagrodziły Leszka Malickiego 
Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski: Kawalerskim i Ofi-
cerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi 
odznaczeniami.

Obok działalności badawczej i dydaktycznej Profesor 
zasłużył się Uczelni jako dyrektor Instytutu Uprawy Roli 
i Roślin (1976–1980), kierownik zorganizowanego przez 
siebie Zakładu Podstaw Agrotechniki, przekształcone-
go w r. 1987 w Katedrę Ekologii Rolniczej. Dodatkowo 
od r. 1998 kierował Katedrą Doświadczalnictwa Rolni-
czego Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Profesor Malic-
ki był wielokrotnie powoływany przez władze Akademii 
Rolniczej w Lublinie (poprzednio Wyższej Szkoły Rol-
niczej) w skład różnych wewnętrznych komisji, w któ-
rych dał się poznać jako rozsądny i rzetelny, nieulegają-
cy naciskom różnych koterii, przedstawiciel środowiska 
akademickiego.

W swojej bogatej działalności na szczególne wyróżnie-
nie zasłużył jako redaktor Słownika agro-biotechnicznego, 
niezwykle cennego dzieła porządkującego polskie nazew-
nictwo agrotechniczne. Zorganizował również Polskie To-
warzystwo Nauk Agrotechnicznych i był od r. 1983 jego 
prezesem. Władze państwowe w r. 1991 powołały Profe-
sora w uznaniu jego wiedzy w skład prestiżowej Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Upowszechnianie wiedzy w środowiskach pozauczel-
nianych nie leżało wyłącznie w gestii szkoły wyższej, czy 
ośrodków doradztwa rolniczego, bądź szkół rolniczych. 
Również w instytucjach i organizacjach, w których dzia-
łali pracownicy naukowi. Mam tu przede wszystkim na 
myśli Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Pro-
fesor Malicki oddawał się z pasją tej formie szerzenia i po-
głębiania wiedzy uczniów ostatnich klas techników. Po-
czątkowo, w latach 1976–1997 na terenie Lubelszczyzny, 

a od roku następnego jako przewodniczący Głównego 
Komitetu na obszarze całego kraju. W sumie startowało 
w Olimpiadach ponad 20 tys. młodych ludzi. Zwycięzców 
przyjmowały szkoły wyższe bez wymaganego wówczas eg-
zaminu wstępnego. Olimpiada była bowiem wyśmienitym 
sprawdzianem nie tylko nabytych w szkole i domu umie-
jętności poszerzonych samokształceniem, lecz również 
uczyły obywatelskiego myślenia i działania.

Ta różnorodna i bogata działalność Profesora, połączo-
na z krytyczną oceną rzeczywistości i zaangażowaniem 
w działalność NSZZ „Solidarność”, stała się dla Służby 
Bezpieczeństwa i wielu delatorów nie do zniesienia. Ran-
kiem 13 grudnia 1981 roku Profesor został uprowadzony 
z domu przez funkcjonariuszy i osadzony w więzieniu we 
Włodawie. Był jedynym profesorem w całym Lubelskim 
Ośrodku Naukowym poddanym tego rodzaju represjom 
w stanie wojennym. W internowaniu spędził kilka miesię-
cy, po czym w fatalnym stanie zdrowia powrócił do domu, 
a następnie również do pracy.

Pobyt w surowych warunkach więziennych nadwątlił 
jego zdrowie i był jedną z głównych przyczyn przedwcze-
snej śmierci.

Zaledwie zarysowana, z redakcyjnych względów, 47-let-
nia praca Profesora Leszka J. Malickiego nie wyczerpu-
je, rzecz jasna, jego zasług i osiągnięć ważnych w nauce 
i praktyce rolniczej Lubelszczyzny i kraju.

Stąd też mam niepłonną nadzieję, podobnie jak Przy-
jaciele, Uczniowie, Absolwenci i Współpracownicy, że 
Władze i „Solidarność” Uczelni nazwą Jego Imieniem 
jedną z sal wykładowych Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie.

Będzie to naszym zdaniem odpowiedni wyraz uznania 
w pełni należny Profesorowi Leszkowi J. Malickiemu     ■

Trójka przyjaciół:
od lewej Leszek Malicki, Czesław 
Michałowski z psem Atomem, 
Kazimierz Oracz. Lublin, plac 
Litewski, lata 50-te XX w.
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Jan Orłow
ski

Nasz świat

Świecie nasz,
dokąd jak szalony gnasz?

 Świecie nasz,
czy swe przyszłe losy znasz?

Świecie nasz,
mroczny czas przed sobą masz! 

Świecie nasz,
ty losami ludów grasz!

Świecie nasz,
 czemu w grzechach swoich trwasz?  

Świecie nasz,
w jakie nas nieszczęścia pchasz?

Świecie nasz,
czemu na świętości plwasz?

Świecie nasz,
czy chcesz z nami zginąć wraz?

Świecie nasz,
skryj ze wstydu swoją twarz!

2 lipca 2019 

Szczupak w Zbójni,
karaś w cyrkule

Zbigniew 
Włodzimierski

Na to jest szczupak w Zbójni, aby Karaś nie drzemał – 
zapisał w jednym ze swych opowiadań Wacław Kostek-

-Biernacki, pisarz i poeta urodzony w Lublinie roku 1884. 
Można – bez specjalnego chyba ryzyka – rzec, że „zlu-
belszczył” staropolskie porzekadło, które brzmi: na to jest 
szczupak w stawie, aby karaś nie drzemał. Bo Zbójnia to 
nie rzeka ale lubelska karczma przy trakcie zamojskim, 
zaś Szczupak i Karaś to konkretne postaci dawnego Lu-
blina. Zbójni nie ma od lat w nadbystrzyckim krajobra-
zie, ale jeszcze w latach międzywojennych można było się 
tam napić gorzałki i zakąsić śledziem w śmietanie. Pora 
wyjaśnić, że „Szczupak” to pseudonim lubelskiego kró-
la złodziei, Karaś zaś to nazwisko policjanta. Opowieść 
o „Królu złodziei”, policmajstrze-Karasiu; Polaku w rosyj-
skiej służbie i Kostku-Biernackim usłyszałem od Bohdana 
Dekerta w roku 1990, przedwojennego absolwenta KUL-

-u, lublinianina z krwi i kości, gawędziarza i kawalarza, 
dla którego Lublin nie miał tajemnic. Szczupak – złodziej 
dowcipny i z fantazją – nie próżnował. Nie było tygodnia, 
aby któregoś z lublinian nie pozbawił zastawy stołowej, fu-
tra, starych sreber czy bielizny. Okradzionym miał pod-
rzucać łeb śledzia. Tak tworzył legendę, choć niewyklu-
czone, że opowieści o lubelskim Królu ubarwiali lokalni 
bajarze. Nie próżnował też drugi bohater opowiastki – po-
licmajster Karaś, ten skrupulatnie notował relacje okra-
dzionych. Cel, który sobie wytknął i do którego uparcie 
zmierzał, był jasny i konkretny: zdybać Szczupaka na go-
rącym uczynku! Ale ten, nie w ciemię widać bity, zręcznie 
wymykał się z pułapek zastawianych przez Karasia. „Jesz-
cze się taki karaś nie narodził, aby szczupakowi zaszko-
dził!” – miał głosić Król złodziei. Nadszedł rok 1920, nad 
Polską zawisła czerwona chmura bolszewickiego najazdu, 
kto żyw stawał w obronie ojczyzny. W szeregach obroń-
ców znaleźli się w kompanii dowodzonej przez Kostka-

-Biernackiego dwaj lublinianie: Szczupak i Karaś. Obaj 
polegli – utrzymywał Bohdan Dekert. 

Dwa zdania o Kostku-Biernackim, bojowcu PPS, au-
torze omawianych powiedzeń. W roku 1907 za działal-
ność polityczną trafił do więzienia na lubelskim Zamku. 
Odważny, pomysłowy, inteligentny, zorganizował słyn-
ną ucieczkę czterdziestu jeden więźniów. Niewykluczone, 

że nim do ucieczki doszło, od towarzyszy niedoli usły-
szał niejedną historyjkę o lubelskich złodziejach i poli-
cjantach. W wolnej Polsce był wojewodą nowogródzkim 
i poleskim, ministrem, pułkownikiem, twórcą i nadzorcą 
Miejsca Odosobnienie w Berezie Kartuskiej. Po ostatniej 
wojnie więziony i torturowany przez komunistów w wię-
zieniu na Mokotowie, otrzymał wyrok śmierci zamienio-
ny na 10 lat więzienia. Zwolniony, ze względu na zły stan 
zdrowia w roku 1955, zmarł dwa lata później.

Przysłowia i powiedzenia lubelskie



Z cyklu Epitafium dla I.M. (III),  olej, płótno, 90 × 90 cm, 2019 r.

Kompozycja (VII), olej, płótno, 90 × 90 cm, 2019 r.Kompozycja (IV), olej, płótno, 90 × 90 cm, 2019 r.



Wakacje z blondynką,  olej, płótno, 100× 80 cm, 2019 r.

Dama z goździkiem,  olej, płótno, ,40 × 50 cm, 2019 r.



Kompozycja (I),  olej, płótno, 90 × 90 cm, 2019 r.

Ewa w ogrodzie,  olej, płótno, 100 × 80 cm, 2019 r.



Emilka z karuzelą, ptakiem i motylem w ogrodzie,  olej, płótno, 90 × 90 cm, 2019 r.

Z cyklu Epitafium dla I.M.,  olej, płótno, 90 × 90 cm, 2019 r.






