n u m e r

3 (87)

m a j

-

c z e r w i e c

Jan Kochanowski

Czego chcesz od nas, Panie
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają,
Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.
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Drodzy Czytelnicy,
w 5 numerze „Lublina” z roku 2012 zamieściliśmy
„Apel” Józefa Zięby o odbudowę lubelskiej Fary. Przypomnę, że lubelski kościół farny pod wezwaniem Świętego Michała wzniesiony w miejscu legendarnego snu księcia Leszka Czarnego, został rozebrany w roku 1846. Józef
Zięba – czołowy polski poeta, znakomity prozaik, niezrównany dokumentalista życia kulturalnego w Lublinie,
twórca Muzeum Czechowicza – pisał w „Apelu” : „… we
wrześniu 2012 roku, w czasie promocji w Wojewódzkiej
Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego dwu tomów moich wspomnień Lublin – miasto przeznaczenia, zdecydowałem się przedstawić pomysł o odbudowaniu utraconego
zabytku. Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję.
Ośmielony życzliwym przyjęciem wystąpiłem z apelem
o odbudowę lubelskiej Fary”. Apel podpisało kilkudziesięciu przedstawicieli lubelskich środowisk literackich, artystycznych, naukowych, społecznikowskich. Niebawem
zawiązało się Stowarzyszenie Lubelska Fara, które jak pisze Józef Zięba, postanowiło (m.in.) otwarcie protestować
przeciwko braku poszanowania miejsca, na którym stała najstarsza miejska świątynia i otaczająca ją nekropolia.
W najnowszym artykule, zamieszczonym w niniejszym
numerze, autor „Apelu” prezentuje działalność lubelskiej
Fary po jej odbudowie. Nie określa wprawdzie czasu tych
działań, ale plany są imponujące.
Fara, być może, była pierwszym miejscem pochówku
Jana Kochanowskiego, największego poety polskiego renesansu, który – jak wiadomo – zmarł w Lublinie w roku
1584. Przypominam mistrza z Czarnolasu, bowiem Biblioteka Narodowa zaproponowała, aby w czerwcu 2018
roku obchodzić imieniny Jana Kochanowskiego i do akcji
poetyckiego świętowania zaprosiła Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. W dniach 23–30 czerwca 2018 roku w wielu miastach odbywały się przeprowadzone – z większym
czy też mniejszym rozmachem – imprezy inspirowane dziełem autora Trenów. W Warszawie zorganizowano
ogólnopolskie kiermasze książki, pikniki literackie połączone z prezentacją fraszek, trenów, pieśni oraz dramatów Kochanowskiego. W Lublinie – w dniu 23 czerwca –
w kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej została
odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Jana Kochanowskiego i zmarłych w ostatnim czasie pisarzy lubelskich.
W pierwszych dniach czerwca zwróciłem się do prof.
Stefana Nieznanowskiego, wybitnego badacza literatury

staropolskiej, także autora naszego dwumiesięcznika,
z prośbą o wygłoszenie wykładu poświęconego Kochanowskiemu. Profesor zainteresował się propozycją, obiecał, że jeśli zdrowie pozwoli, przybędzie niezawodnie. Ponownie rozmawialiśmy kilkanaście dni później, Profesor
przepraszał, że musi odmówić, najwyraźniej niedomagał.
Zmarł 26 czerwca 2018 r. Był pasjonatem literatury staropolskiej, prekursorem badań nad literaturą barokową, mediewistą, cenionym i lubianym pedagogiem. W uznaniu
zasług na polu dydaktycznym otrzymał od studentów nagrodę „Homo Didacticus” (1977), którą – jak wielokrotnie zapewniał – najbardziej cenił ze wszystkich otrzymanych nagród, wyróżnień i odznaczeń. Prowadzone przez
Profesora wykłady i egzaminy stały się legendą dla wielu
pokoleń polonistów UMCS. Śmierć wybitnego naukowca i pedagoga, to wielka strata dla polskiej kultury i nauki.
Przypominamy publikowany już na naszych łamach
esej Profesora o Lubelskich tropach Jana Kochanowskiego, piękne wiersze mistrza Jana: popularny Czego chcesz
od nas, Panie i mało znaną Pieśń 13 – dumny hymn zwycięstwa króla Stefana Batorego nad moskiewskim carem
Iwanem IV Groźnym.
A numerze ponadto: piękne eseje prof. Tadeusza Kłaka
o Andriollim, wybitnym ilustratorze dzieł mistrzów polskiej klasyki i prof. Janiny Szcześniak o kazimierzowskich
sentymentach Marii Kuncewiczowej w niezwykle popularnej powieści Dwa księżyce. Polecam błyskotliwe relacje
Edwarda Balawejdera o przyjacielskich kontaktach z Marią, Jerzym i Witoldem Kuncewiczami oraz Jerzego Michała Sołdka o związkach Nałęczowa z dawnymi Kresami wschodnimi.
Zachęcam do lektury pięknych opowieści: prof. Czesława Michałowskiego o pieśniach partyzanckich, prof.
Stefana Kruka o potrzebie malowania, Stanisława Turskiego o pasji odkrywania miejsc niezwykłych, a także
relacji z imprez organizowanych w Dworku Pola i Towarzystwie Sztuk Pięknych. O lubelskich artystach piszą: prof. Zbigniew Jóźwik, Urszula Uklejewska, Elwira Wasak, zaś o ciekawych książkach profesorowie:
ks. Edward Walewander, Jerzy Doroszewski, Zygmunt
Zieliński, Mariusz Koper. Również zachęcam do lektury omawianych dzieł.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Józef Zięba

Działalność lubelskiej Fary
po jej odbudowie
Lubelska Fara zostanie odbudowana, co do tego nie
mam żadnych wątpliwości.
– Kiedy to nastąpi? – Wówczas, gdy w lubelskim społeczeństwie dojrzeje świadomość, że najcenniejszy skarb
Lublina, jakim jest architektoniczny zespół staromiejski,
nie może się obyć bez Fary jak królewska korona bez drogocennej perły.
W czasach demokratycznej pospolitości zbędne stają
się królewskie atrybuty, podobnie jak dla większości lublinian Stare Miasto, które jest już dzielnicą odległą, niewiele znaczącą w codziennym życiu, pozbawioną supermarketów, wyższych uczelni, szpitali i centrów kultury.
Ciągle nie może dotrzeć do świadomości dużej części lublinian, że Stare Miasto jest unikalnym, zabytkowym zespołem architektonicznym nie tylko w skali kraju.
Doceniają to coraz liczniej odwiedzający Lublin krajowi i zagraniczni turyści. Przyciągają ich nie nowe dzielnice mieszkaniowe, handlowe galerie i supermarkety, bo
mają ich pod dostatkiem, ale unikalny zespół lubelskiego Starego Miasta i chociaż okaleczony przez zburzenie
najcenniejszej budowli, jaką był kościół farny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła.
Pozostał Plac po Farze z murkami wskazującymi zarys
dawnej budowli. Nie bardzo nawet wiadomo co z tym Placem zrobić, gdyż jest to nie tylko miejsce zburzonego kościoła, ale teren najstarszej lubelskiej nekropolii. W latach
2001–2002 dokonano „rewitalizacji” Placu po Farze. Zebrano wówczas około dziesięć metrów sześciennych ludzkich szczątków i kości. Zsypano je przy ścianie budynku
dawnej farnej plebanii, a obecnie Młodzieżowego Domu
Kultury (Grodzka 11). Miejsce to „upamiętnia” z trudem
dająca się już odczytać, a przypominająca płytę chodnikową, kamienna tablica z napisem: W tym miejscu złożono
szczątki ludzkie pochodzące z dawnego cmentarza przy kościele farnym pw. św. Michała wydobyte podczas rewitalizacji Placu po Farze przeprowadzonej w latach 2001–2002.
I tyle.
Nie wskazuje miejsca zbiorowej mogiły najstarszych lublinian krzyż, a w programie jubileuszu 700-lecia uzyskania przez Lublin praw miejskich nie przewidziano zapalenia tu nawet znicza.

Czy jest to wyraz zupełnej historycznej amnezji i ignorancji, czy celowe „zapomnienie”? – Plac po Farze doskonale nadaje się bowiem do organizowania na Starym Mieście imprez o charakterze rozrywkowym. Urząd Miasta
zlecił nawet panu Jackowi Cieplińskiemu opracowanie
projektu nowej „rewitalizacji”, gdyż poprzednia po kilkunastu latach nie oparła się próbie czasu.
Według nowego (na szczęście nie zrealizowanego projektu) Plac po Farze miałby się stać skwerem wypoczynkowo-rekreacyjnym, na którym organizowano by atrakcyjne imprezy. (Urządzano tu między innymi, w miejscu
najstarszej lubelskiej nekropoli, inscenizowane „żydowskie wesela”, w tym roku podobno nawet autentyczne, na
których nie tylko młodożeńcy i zaproszeni goście świetnie się bawili.)
Nie trudno sobie wyobrazić, z jak wielkim i słusznym
oburzeniem w Izraelu, w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych spotkałby się pomysł urządzenia wesela na
lubelskim starym kirkucie. – W Lublinie uznano to za
transmitowaną przez miejscową telewizję widowiskową
imprezę propagującą turystyczne walory Starego Miasta.
Ten żenujący brak szacunku dla pokoleń kształtujących przez stulecia dzieje Królewskiego Miasta Lublina
oraz sacrum miejsca, na którym stała najstarsza miejska
świątynia i otaczająca ją nekropolia, postanowiło przerwać Stowarzyszenie Lubelska Fara.
Wniosek odbudowy Fary spotkał się z aprobatą przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych z Panią Profesor Jadwigą Kuczyńską, wybitnym historykiem sztuki,
autorką monografii Kościół farny św. Michała w Lublinie.
(Drugie wydanie rozszerzone, firmowane przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ukazało się dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.)
Niestety, wniosek Stowarzyszenia, chociaż odbił się
dość głośnym echem w miejscowych środkach przekazu,
jako „kontrowersyjny” nie znalazł się jeszcze w orbicie zainteresowania rajców oraz władz miejskich. Władze lubelskiej archidiecezji też nie widzą potrzeby odbudowania na
Starym Mieście kościoła, skoro w najbliższym sąsiedztwie
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znajduje się kilka świątyń, które nie są przez wiernych
przepełnione.
Stowarzyszenie Lubelska Fara podjęło szereg działań
zmierzających do przezwyciężenia „kontrowersji” i obojętności, usiłując jednocześnie uświadomić władzom
miasta, że odbudowana Fara uwolni je od kłopotów i powracających problemów związanych z Placem po Farze.
Przeprowadzono kilkanaście spotkań, na których prelegenci w sposób kompetentny referowali wybrane zagadnienia dotyczące dziejów i roli, jaką spełniała na przestrzeni wieków lubelska Fara. Przedyskutowano problemy,
jakie może stworzyć stawiana budowla w zespole architektonicznym Starego Miasta i jaką rolę będzie spełniać
po jej odbudowie.
Pan Krzysztof Mucha na podstawie poszukiwań archiwalnych i zgromadzonych dokumentów opracował wizualizację komputerową odbudowanej Fary, która doskonale wkomponowuje się w zachowany staromiejski zespół
architektoniczny.
Zaproponował, by odbudować Farę wraz z wieżą i kaplicami na bazie pierwotnej gotyckiej bryły w stylu tzw.
„renesansu lubelskiego”. Zwieńczenie wieży zostanie wyposażone w cztery wieżyczki, jak w wersji gotyckiej, dla
trębaczy grających na cztery strony świata hejnał miasta.
Na wieży zostanie zamontowany zegar z kurantem oraz
dwa dzwony wraz z sygnaturką w kalenicy dachu nad
nawą główną. Wieża będzie służyła jako punkt widokowy dla turystów i przekaźnik telefonii komórkowej.
Kondygnacja parteru ma zachować wystrój i charakter sakralny: nawa główna, prezbiterium z ołtarzem
św. Michał Archanioła, dwa chóry organowe. Ma to też
być jak dawniej miejsce pamięci o lublinianach wybitnie zasłużonych. Swego rodzaju Panteon. Pamięć osób
utrwalałyby umieszczane w ścianach marmurowe tablice, a oprócz nich zgromadzone dokumenty i archiwalia
potwierdzające niekwestionowane zasługi zaszczyconych
wyróżnieniem.
O przyznaniu wyróżnienia ma decydować zbierająca się Kapituła złożona ze znanych i cenionych przedstawicieli miasta, o nieposzlakowanej osobowości, nie
powiązanych z koteriami i ugrupowaniami politycznymi. Kapituła nie będzie wyróżniała sezonowych
idoli, ale tylko obywateli, którzy wzbogacili w sposób
trwały dorobek materialny, intelektualny i kulturalny
miasta oraz rozsławili Lublin poprzez godne pamięci
twórcze dokonania.
W odbudowanej Farze jako obiekcie sakralnym będą
odprawiane (regularnie?, okazjonalnie?) msze święte (ze
śpiewem gregoriańskim?, w rycie trydenckim po łacinie?, dla turystów i studentów w języku angielskim?) oraz
inne nabożeństwa i uroczystości: śluby, chrzty, jubileusze
i msze (na rozpoczęcie sesji Rady Miasta?) – Szczegółowy
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program sakralny i duszpasterski zostanie opracowany
i realizowany w porozumieniu z gospodarzami Fary przez
zespół przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archidiecezji i Archidiecezjalnego
Seminarium Duchownego, a ekumeniczny z udziałem duchownych innych wyznań chrześcijańskich.
Po oddzieleniu ołtarza wraz z prezbiterium (kurtyną
lub przesuwaną ścianką) nawa główna będzie wykorzystywana do organizowania konferencji, kameralnych imprez, koncertów, wystaw, promocji autorskich, odczytów,
sesji prezentujących zasługi i dorobek twórczy osób kandydujących do utrwalenia ich pamięci w lubelskim „Panteonie”. Program będzie otwarty na rodzące się i zgłaszane
inicjatywy środowisk twórczych i naukowych…
Wysoki strych jako druga nadziemna kondygnacja
dzięki nowoczesnej technice i technologii zostanie wykorzystany dla celów użytkowych. Powstaną tam pracownie
i pomieszczenia dla Instytutu Lubelska Fara, który będzie
współpracował z istniejącymi placówkami i instytucjami zajmującymi się dziejami miasta. Samodzielnie będzie
gromadził materiały i dokumenty dotyczące przeszłości
Lublina, opracowywał życiorysy zasłużonych osób oraz
dokumentował godne upamiętnienia bieżące dokonania
i wydarzenia. (Szczegółowy program działalności Instytutu wraz ze statutem zostanie opracowany w czasie odbudowy Fary.)
Pan Marian Czajczyk z kolei przygotował śmiałą koncepcję architektoniczną budowli oraz zagospodarowania
skarpy od ulicy Podwale, która zostanie zabudowana dużymi, szerokimi schodami z perspektywą widokową na
Zamek i północno-wschodnie dzielnice miasta oraz na
błonia, gdzie będą organizowane plenerowe imprezy.
Na co dzień będzie to atrakcyjne miejsce towarzyskich
spotkań.
Według przedstawionych planów odbudowana Fara
ma mieć połączone windą i awaryjnym ciągiem schodów
oprócz naziemnych trzy podziemne kondygnacje. Najniższa będzie położona na głębokości 15 m poniżej terenu.
(Tyle wynosi wysokość wzgórza Placu po Farze od poziomu jezdni ulicy Podwale.) Takie zagłębienie zagwarantuje przeniesienie sił ciężaru konstrukcji obiektu jak najniżej w głąb skarpy i uchroni istniejącą zabudowę od sił
oddziałujących bocznie.
Od ulicy Podwale planowane jest wejście połączone tunelem z bramą wjazdową dla mniejszych pojazdów. Kondygnacja ta zostanie też połączona tunelem pod ulicą Archidiakońską z istniejącą trasą podziemną.
Tu, w krypcie, zostaną złożone szczątki i kości (po
wcześniejszym przebadaniu) wydobyte ze zbiorowej mogiły przy ulicy Grodzkiej 11 oraz wykopane w trakcie odbudowy Fary. Krypta z niewielką kaplicą zostanie zwieńczona ołtarzem błogosławionego Wincentego zwanego
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Kościół św. Michała. Rys. Lerue

Kadłubkiem, który zanotował: jak wzajemnie rozprawiali mężowie znakomici, których pamięć tym jest godniejsza
zaufania, im większym uznaniem cieszy się ich powaga.
Rozprawiali bowiem Jan [z rodu Świebodów – Gryfitów,
po roku 1142 biskup wrocławski, po 1146 biskup gnieźnieński, zmarł po roku 1167] i Mateusz [biskup krakowski w latach 1143 – 1166], obaj w poważnym wieku, obaj
poważnie myślący, o początku, postępie i spełnieniu się tej
rzeczypospolitej. W czasie tej dysputy Mateusz „przypominał” jak to Julia, siostra Juliusza Cezara: Założyła […] dwa
miasta, z których jedno od imienia brata kazała nazwać
Julius [teraz Lubosz], drugie od własnego imienia [obecnie
nazywa się Lublin]*.
Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem już na przełomie XII i XIII wieku w swojej Kronice jako pierwszy nazwał Lublin miastem. Wiedział, co to znaczy, gdyż bywał
„w świecie”, kształcił się na wyższych uczelniach w Paryżu i Bolonii. Należał do grona nielicznych wówczas doskonale wykształconych Polaków. Pełniąc przez dziesięć
lat godność krakowskiego biskupa (Lublin należał wówczas do diecezji krakowskiej) zapewne wizytował lubelski archidiakonat. W czasie wizyty (wizyt?) zdumiała go
ginąca w niepamięci dawność lubelskiego grodu oraz pobudzająca wyobraźnię jego nazwa.
Nie przypadkowo biskup Mateusz wywiódł ją od Julii,
siostry Juliusza Cezara. Nie były to, jak sądzą niektórzy,
rozważania mistrza Wincentego, historycznego ignoranta
i fantasty, ale doskonale wykształconego kronikarza, potwierdzającego zamierzchłą przeszłość i „starożytność”
Lublina. (W średniowieczu od Juliusza Cezara i innych

starożytnych postaci wywodziło dzieje wiele miast ówczesnej Europy.) Kadłubek na przełomie XII i XIII wieku włączył więc Lublin do europejskiej wspólnoty i tradycji, ówczesnej unii europejskiej.
Błogosławiony Wincenty zasługuje ponadto nie tylko
w Lublinie na pamięć i kult, bo był człowiekiem o bogatym życiu duchowym i religijnym, który rezygnując z godności biskupiej oddał się klasztornej kontemplacji.
Pod jego błogosławionym patronatem dostąpią godnego spoczynku nie tylko kości i szczątki najstarszych
lublinian (z niektórymi może się spotykał?), ale i dołączane do nich prochy fundatorów i dobroczyńców Fary,
składane w utworzonym w tej kondygnacji kolumbarium,
które będzie przedłużało tradycję najstarszej lubelskiej
nekropolii.
Fundatorzy i dobroczyńcy, a i ci, których prochy nie zostaną umieszczone w kolumbarium, będą upamiętnieni
poprzez pamiątkowe tablice. Pamięć o nich zostanie dodatkowo utrwalana przez gromadzone i przechowywane
w archiwum informacje i dokumenty biograficzne. Wiedza o pokoleniach dawnych lublinian, jak i o najhojniejszych fundatorach będzie przekazywana i udostępniana
zwiedzającym na utrwalonych środkach przekazu.
W kaplicy, przed ołtarzem Błogosławionego Wincentego, będą odprawiane msze i nabożeństwa pogrzebowe
i żałobne oraz w intencji zmarłych, których prochy zostaną pochowane w kolumbarium.
Druga i trzecia podziemna kondygnacja przewidziana
jest dla celów muzealnych. Będą tu eksponowane zabytki historyczne dotyczące miasta, lubelskich parafii, które bezpośrednio lub pośrednio od Fary się wywodzą oraz
lubelskiej Diecezji, dla której Fara była pierwszą katedrą.
Ponadto zostaną zgromadzone i eksponowane lapidaria odnalezione i wydobyte w czasie prac budowlanych.
Działalność muzealna będzie oparta na ścisłej współpracy z istniejącymi placówkami, korzystając z ich
doświadczeń, wiedzy i udostępnianych eksponatów.
Szczegółowy program zostanie opracowany przez zespół ekspertów i korygowany w trakcie i po odbudowie Fary.
Odbudowana Fara, jak dawniej, będzie własnością
Miasta, a jej gospodarzem i włodarzem Stowarzyszenie
Lubelska Fara i powołany przez Stowarzyszenie Instytut
opracowujący i realizujący działalność programową oraz
gospodarczą, zapewniając Farze jako instytucji niezależność finansową.
Józef Zięba
*Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska. Przełożyła i opracowała
Brygida Kurbis. Zakład Narodowy Ossolińskich. Seria Biblioteki Narodowej
nr 277, s. 3 i 30.
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Stefan
Nieznanowski

Lubelskie tropy
Jana Kochanowskiego
Jan Kochanowski zmarł w Lublinie (mija 430 lat), to
wiedza dość powszechna. O lubelskich pobytach, związkach z ludźmi z regionu wiemy nieco mniej.
Czarnolas – rodowa siedziba Kochanowskich – nie był
aż tak odległy. Ojciec poety, Piotr, twórca względnej zamożności rodu, umiał dbać o interesy, nie przeszkadzały mu różnice społeczne. Zadłużali się u niego również
mieszczanie lubelscy. Po jego śmierci w roku 1547, wdowa Anna wraz z synem Janem pojawiła się w Lublinie 10
listopada 1547 r. Przed sąd wójtowski (wójt, po łacinie
advocatus, był przewodniczącym sądu miejskiego) pozwała aptekarza Macieja Lossa o niezwrócenie w terminie
długu. Odebrała też dług od złotnika Macieja Krajowskiego. Był to pierwszy odnotowany pobyt Jana Kochanowskiego w Lublinie.
W r. 1551, po uzyskaniu „stypendium” od księcia pruskiego, Kochanowski zaczyna wojaż edukacyjny po Europie. Trwał on z przerwami do 1559 roku.
Po powrocie do Polski poeta szuka swego miejsca
w życiu. Wyboru dużego nie miał. Jak wielu wykształconych synów ze średnio zamożnych rodów mógł się związać z dworem królewskim, dworami możnowładców lub
z Kościołem. W jego twórczości widzimy ślady tych poszukiwań (Tęczyńscy, Tarnowscy, Radziwiłłowie), aby
w roku 1561 nawiązać bliski kontakt z dworem Jana Firleja – wojewody lubelskiego. Nie wiemy, jakie obowiązki
miał poeta. Akta sądowe krakowskie odnotowują pełnomocnictwa poety udzielone przez żonę Firleja, Bonerównę z domu, przy pilnowaniu spadku grabionego przez
jej braci. Trwałym efektem pobytu u Firlejów była przyjaźń z ich synem, Mikołajem, trwająca po kres życia Kochanowskiego. Nie znamy powodów rozstania się Jana
z Firlejem. Zastawiająca jest data: 1563, Firlej awansuje
na urząd marszałka wielkiego koronnego i w tym roku
Kochanowski zostaje królewskim sekretarzem. Potwierdzałaby to zapiska w rachunkach miejskich Lublina: 30
maja 1563 r. przybyli z Brześcia „w cztery konie, urodzony Łukasz Górnicki, bibliotekarz Króla Jegomości i pan
Jan Kochanowski” bez określenia funkcji. Obaj otrzymali
zwrot „ kosztów podróży” po 3 zł i 6 groszy. Do rady mogły nie dotrzeć informacje o sekretarskiej godności poety.

Nie znamy dokładnej daty nominacji, zawdzięczał ją poeta
biskupowi Myszkowskiemu (został podkanclerzym królestwa w marcu 1563 r.). Kancelarią królestwa kierowali przeważnie duchowni, świeccy rzadko, wynagrodzenie
sekretarzy1 było też kościelne. Kochanowski otrzymał prepozyturę w Poznaniu (prepozyt przewodniczył kapitule
i był proboszczem katedry) i później probostwo w Zwoleniu. Oczywiście korzystał z dochodów, funkcje religijne
pełnili kanonicy lub wikariusze. Zygmunt August wędrował po kraju, towarzyszyli mu sekretarze, nie znamy ich
nazwisk, możemy jedynie przypuszczać, iż w drodze na
Litwę pojawiali się w Lublinie. Nie mamy też pewności,
czy Kochanowski był w Lublinie w roku 1569, roku zawarcia unii z Litwą. W „Apoftegmatach” (zbiorku anegdot)
zanotował poeta trudności w negocjacjach z Litwinami:
Litwa z nami Uniją uczyniła strojną,
Uciekli, zostawiwszy Haraburdę z Wojną.
Były to nazwiska pisarzy z kancelarii litewskiej.
Literacko odnotował poeta inne wydarzenie tego roku,
hołd Albrechta Fryderyka Hohenzollerna (zob. „Proporzec albo hołd pruski”), syna dawnego protektora Kochanowskiego (zmarł w 1568 r.). Współcześni zostawili wiele
opisów tego hołdu, w „Proporcu...” znajdujemy szczegóły,
których nie ma w znanych nam opisach. To poświadczałoby obecność poety na tej uroczystości w Lublinie. Zakończenie „Proporca...” jest hołdem dla Zygmunta Augusta, za zasługi w zawarciu unii.
Po rozstaniu się z dworem, około r. 1570, już jako gospodarz Czarnolasu, Kochanowski bywał w Lublinie. Potwierdza to zapis w testamencie Jana Gibla z r. 1576: „...
zeznawam, iż mi pan Jan Kochanowski z radomskiego powiatu trzydzieści złotych został za strawę [winien]” – tekst
bardzo zniszczony. To spora suma i nie można było jej
przejeść za jednym pobytem. Akta urzędowe poświadczają kontakty, przeważnie ekonomiczne, z Firlejami. Warto odnotować jedno jeszcze zdarzenie z r. 1580. Mikołaj Firlej, starosta kazimierski, poprosił Kochanowskiego
o udział w osądzeniu przypadkowego zabójstwa mieszczki
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Jan Kochanowski wręcza Satyra Zygmuntowi Augustowi. Rysunek Feliksa Sypniewskiego z Tygodnika Ilustrowanego (1884)

kazimierskiej. Trzecim uczestnikiem zespołu sędziowskiego był dzierżawca starostwa, Maciej Oczko.
Joachim Bielski („Kronika...”, Kraków 1597) pod rokiem 1584 zapisał: „Na tejże konwokacyjej w Lublinie
umarł Jan Kochanowski, herbu Korwin, poeta taki polski, jaki w Polszcze jeszcze ani był, ani drugiego takiego
spodziewać się możemy”. Śmierć poety podczas lubelskich
obrad senatu potwierdzają współcześni: Sebastian Fabian
Klonowic, wójt lubelski i poeta, autor cyklu „Żalów... na
śmierć Kochanowskiego” (Kraków 1585); Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, senator obecny na posiedzeniu senatu2, wreszcie Jan Wielewicki, autor bezcennego
diariusza domu zakonnego jezuitów u św. Barbary w Krakowie. Diariusz opracowany był w latach 1629–1633, ale
Wielewicki włączył do swego dzieła, dziś zaginiony, diariusz Piotra Skargi za lata 1570–1590. Mniej precyzyjni
byli współcześni w datowaniu śmierci poety. Klonowic
na „Żalach...” postawił datę XVI sierpnia (R. Szczygieł3
, przypuszcza, iż to błąd zecera), Andrzej Trzecieski, poeta, przyjaciel Kochanowskiego, zapisuje dwie daty 20 i 24
sierpnia, na epitafium w Zwoleniu jest data 22 sierpnia.
I jest to data prawdziwa. Przed paru laty w zbiorach lubelskiego bibliofila, ks. Ludwika Zalewskiego, odnalazł
się diariusz owej lubelskiej konwokacji. Król przybył do
Lublina 19 sierpnia, obrady miały się rozpocząć 20, ale
opóźniły się o dzień. Na posiedzeniu 21 sierpnia zaufany Zamoyskiego, starosta krasnostawski, poruszył sprawę,

w której Kochanowski przybył do Lublina. Chodziło o zabójstwo szwagra poety, podkomorzego Batorego i posła
do Turcji. 22 kontynuowano temat i decyzję przełożono...
do przyszłego sejmu.
Mogło to poetę wzburzyć i przyspieszyć zgon.
Wokół tej śmierci narosło w XIX wieku parę legend.
Poeta miał umrzeć w czasie posłuchania u króla (diariusz
nic o tym nie mówi, nie wiemy, czy taką audiencję Kochanowski uzyskał), bardziej prawdopodobna jest protekcja
Zamoyskiego. Wedle tej samej legendy król przyjął poetę
w Trybunale (przed II wojną światową postawiono poecie
pomnik przed Trybunałem). Ciekawe, iż badacze XIX-wieczni nie uwierzyli Klonowicowi, w „Żalu VII” pisał:
Na mię płacz gościnnym prawem przyszedł, bo tu jaśnie
Zacny poeta gaśnie.
W mojej sąsiedzkiej osadzie w ten zjazd zawołany,
Między zacnymi pany.
Owa „sąsiedzka osada” w 1584 r. była własnością Macieja Oczki. Zapis Klonowica aluzyjnie potwierdzi Wespazjan Kochowski (1633–1700) w „Apologii za Janem
Kochanowskim... którego niektórzy rozumieją być heretykiem”. Omawia twórczość Kochanowskiego poświadczającą jego prawowierność i kończy:
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Moment śmierci Jana Kochanowskiego na drzeworycie Edwarda Nicza wg rysunku Feliksa Sypniewskiego

Stąd tedy go chcę wymierzyć,
Jak pisał, tak musiał wierzyć.
Kto przeciwny w tym terminie,
Pytaj się, gdzie zmarł w Lublinie.
Oczko był katolikiem.
Długo też trwały dyskusje o miejscu pochówku poety.
Kaplica – rodowa nekropolia Kochanowskich – ukończona została około 1610 roku. Dawni badacze pochowali poetę w lubelskiej farze Michała Archanioła. Ryszard
Szczygieł (zob. przypis 3) udowodnił, iż szlachcica nie pochowano by w kościele mieszczańskim.
We wrześniu 2014 r. „Gazeta w Lublinie” uczciła 430.
rocznicę śmierci poety refleksjami o znaczeniu tradycji
czarnoleskiej i pomieściła sensacyjną informację o tablicy epitafijnej w kościele pobernardyńskim w Lublinie
poświęconej poecie. Epitafium miałoby potwierdzać pochówek tu poety. Mogłoby to być nawet prawdopodobne. Kochanowscy mieli jakieś kontakty z franciszkanami
(u krakowskich franciszkanów pochowano Piotra Kochanowskiego, tłumacza Tassa i Ariosta, bratanka Jana
z Czarnolasu). U lubelskich bernardynów jest epitafium
Jana Kochanowskiego (bratanka Jana i brata Piotra), sekretarza Zygmunta III Wazy, zmarłego w 1613 roku. W r.

1611 ów Jan Krzysztof Kochanowski, starosta małogoski
i Adam, sędzia ziemski lubelski otrzymali przywilej od
Zygmunta III na wyłącznych edytorów dorobku wielkiego krewnego.
Akta urzędowe pokazują poetę w sytuacjach oficjalnych.
Jest to zgodne z obyczajami XVI-wiecznymi. Mówienie
o sprawach prywatnych uchodziło za nietakt. Kochanowski,
kapryśnie, ujawniał nam w tekstach kontakty z ludźmi z naszego regionu. Odnajdujemy te spotkania przede wszystkim
we „Fraszkach”. Powstawały na przestrzeni dwudziestu lat,
są liryczną panoramą zdarzeń towarzyskich, ludzi, refleksją o życiu i śmierci, roli poety i poezji, niepewności ludzkiego bytowania, ale i sytuacji komicznych. Autor cenił ten
zbiór wyjątkowo (zob. „Do fraszek” III 29):
Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje,
W które ja wszytki kładę tajemnice swoje:
Bądź łaskawie Fortuna ze mną postępuje,
Bądź inaczej, czego snadź więcej się najduje.
Obrałliby się kiedy kto tak pracowity,
Żeby z was chciał wyczerpać umysł mój zakryty,
Powiedźcie mu niech próżno nie frasuje głowy...
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Jednocześnie przestrzegał nas przed dosłownym czytaniem tekstów. Z lubelskich adresatów wierszy najczęściej pojawia się Mikołaj Firlej. Tłumaczy się poeta z fraszek frywolnych („Do Mikołaja Firleja” I 26): stateczny
ma być poeta „...rym czasem ujdzie i wszeteczny”. Mikołajowi poświęci żartobliwą odpowiedź na prośbę o druk
fraszek (III 73). Dedykuje mu wydany w 1580 r. zbiorek
Liricorum libellus (Liryków książeczka) i odę V: Ad Nic.
Firleum Joann. (Do Mikołaja Firleja, syna Jana, wojewody
krakowskiego). Kilkakrotnie pojawi się Mikołaj w zbiorze
łacińskich epigramów (zob.Fori – coenia...). Zofii z Bonerów Firlejowej poświęcił Kochanowski 2 epigramy
(„Fraszki” III 66 i III 67): „Nagrobek...” III 66 w zgodzie
z poetyką renesansową ma charakter informacyjny. Drugi,
ciekawszy, wykorzystuje chyba pierwszy raz w poezji polskiej, tzw. oratio ad tumulum (mowę z grobu):
Mężu mój, o mój mężu, śmierć nielutościwa
Mnie smutną z tobą dzieli a pod ziemię wzywa
Do niskiej Prozerpiny ciemnego pokoja.
Bóg cię żegnaj, ja żywa i umarła twoja.
We „Fraszkach” uwiecznił poeta i mniej prominentne
osoby z regionu, np. Stanisława Meglewskiego, towarzysza z dworu Jana Firleja, a później jego syna Mikołaja (II
15). „Nagrobek Pawłowi Chmielowskiemu” (II 56) przywołuje archidiakona lubelskiego, podróżnika, dyplomatę. Jego następcą na archidiakonacie został lekarz biskupa Myszkowskiego, dr Montanus. Spośród wielu fraszek
adresowanych do tego ostatniego, warta przytoczenia jest
„Do doktora Montana”:
Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą,
Szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą,
Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie,
Jam tylko był w dziesiątej, która przy Lublinie.
Dziesiąta, dziś dzielnica Lublina, była uposażeniem archidiakona lubelskiego.
Stefan Nieznanowski

Przypisy
Zespół sekretarzy Zygmunta Augusta to elita intelektualna ówczesnej Polski.
Obowiązki mieli różne: pełnili funkcje podobne do ról dzisiejszych ministrów;
bywali ambasadorami, posłami, mediatorami, wreszcie politycznymi publicystami. Zob. Marcin Kromer, „Polonia...” Kolonia 1577, tł. polskie: „Polska...” tł.
S. Kozikowski, oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 1977.
2.
Zob. Jan D. Solikowski, „Commentarius brevis polonicarum a morte Sigismundi Augusti...”, tł. polskie W. Syrokomla, „Krótki pamiętnik rzeczy polskich...”, Petersburg 1854.
3.
R. Szczygieł, „Okoliczności śmierci i pogrzebu Jana Kochanowskiego”. W: „Jan
Kochanowski w czterechsetlecie śmierci...”, Lublin 1991.
1.
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O poetach i poezji przekornie

Imieniny mistrza Jana

Ks. prof. Edward Walewander
i dr Józef Zięba

Imieniny to zwyczaj szczególnie popularny w Polsce hucznego obchodzenia dnia tradycyjnie przypisywanego jakiemuś imieniu. Imieniny Jana bywają w każdym
miesiącu, o, przepraszam za wyjątkiem lipca, ale w marcu
– bagatela – aż pięć razy! Mam znajomego Jana, ten swe
imieniny świętuje 6 razy w roku. Sześć razy – niemało,
ale słyszałem o pewnym artyście, który imieniny obchodził dwadzieścia razy w roku. Nie ma się czemu dziwić –
prezentował fantazję prawdziwego artysty! W Polsce – od
pewnego czasu – przyjęło się obchodzić imieniny twórców. Tu i ówdzie wyprawia się imienny Kraszewskiego,
w Oblęgorku Sienkiewicza, w Lublinie Czechowicza. Biblioteka Narodowa zaproponowała, aby w czerwcu 2018
roku obchodzić imieniny Jana Kochanowskiego i do akcji poetyckiego świętowania zaprosiła Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. W dniach 23–30 czerwca 2018 roku wielu miastach odbywały przeprowadzone – z większym czy

też mniejszym poetyckim rozmachem – imprezy inspirowane dziełem Jana z Czarnolasu. W Warszawie zorganizowano ogólnopolskie kiermasze książki, pikniki literackie połączone z prezentacją fraszek, sonetów, pieśni oraz
dramatów Kochanowskiego.
W Lublinie – w dniu 23 czerwca – w kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Jana Kochanowskiego i zmarłych
w ostatnim czasie pisarzy lubelskich. Mszę celebrował ks.
prof. Edward Walewander. Celebrant wygłosił poruszające kazanie, cytował piękne frazy mistrza Jana o miłości ojczyzny, Boga i wszystkiego, czym stwórca nas obdarzył.
W podniosłej atmosferze – wywołanej słowami duchownego – przejmująco zabrzmiały słowa majestatycznego
hymnu Czego chcesz od nas Panie. Po nabożeństwie dr Jan
Sęk – prezes Fundacji Willa Polonia – przypomniał zgromadzonym o związkach autora Odprawy posłów greckich
z Lublinem, a tych było niemało. Od roku 1931 oczy i dusze lublinian raduje pomnik mistrza Jana. Pod tym pomnikiem, usytuowanym dzisiaj obok świątyni, lubelscy poeci
zaprezentowali swoje utwory inspirowane dziełami czarnoleskiego poety, a Józef Zięba – poeta i prozaik – opowiedział o swej włoskiej wędrówce śladami autora Trenów
i Fraszek. Był to jeden z najzimniejszych dni czerwca, siąpił
deszcz, więc dr Jan Sęk – mecenas sztuk – zaprosił zziębniętych uczestników na garniec grzanego piwa, bo – co tu kryć
– mistrz Jan też należał do miłośników dobrych trunków.
Bez

Poeta Piotr Kobielski-Grauman, prof. Piotr Paweł Gach,
prezes Fundacji Willa Polonia Jan Sęk
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Pieśń 13

On hardy, nieunoszony,
On tyran północnej strony,
Któremu, jako sam mniema,
Świat tak wielki równia nie ma,
Car moskiewski plac mężnemu
Puścił królowi polskiemu;
Nie oparł się aż o lody
Niepławnej północnej wody.
Granic i zamków budownych
Odbieżał, i miast warownych;
Płatna to, kiedy o duszę,
I sam go obmówić muszę.
Obróć swój koń prędkonogi,
Nieścigniony care drogi.
Chcesz być groźnym, a uciekasz;
Jesliś płochy, hardzie nie każ.

Jan Kochanowski

Panu dzięki oddawajmy,
Jego łaskę wspominajmy,
Który hardym miesza rzeczy,
A skromne ma na swej pieczy.

Teraz był czas porokować,
Komu szłyk naprzód zdejmować;
Teraz sie było dowiadać,
Kto ma naprzód z konia spadać.
Bóg pomoż, królu jedyny
Szerokiej polskiej krainy!
Umiesz ty hardym dogodzić
Ani sie im dasz rozwodzić.

Zdjąłeś maszkarę butnemu
Tyranowi moskiewskiemu;
Okazałeś, że nie kąsa,
Chocia to porożem wstrząsa.
W zamcech nadzieję pokładał,
Ale i tych prędko stradał;
Nie przyszło mu do odsieczy,
Głowy ostrzec barziej k rzeczy.
Znowu tedy, skąd był wyszedł,
W ręce polskie Połock przyszedł
Za powodem szczęśliwego
Stefana, króla polskiego.
Nie pomogły kule częste,
Zręby mocne, baszty gęste:
Puściły żelazne brony,
A ty, królu niezmożony,
Nie tylko zamki budowne
I twierdze bierzesz warowne,
Ale, co chwalniejsza w tobie,
Jesteś silen i sam sobie.
Nie puściłeś wódz gniewowi,
Łaskęś nieprzyjacielowi
Uczynił; masz i dzielnością,
Masz już nadeń i ludzkością.
Zdrów bądź, królu niezwalczony!
Ciebie moje wdzięczne strony
Nie zmilczą między sławnemi
Bohatery walecznemi.
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By kości popiół nie
został wzgardzony
Przy ponownym pogrzebaniu prochów
Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
W czterechsetną rocznicę jego śmierci

Józef Zięba

1 6

Jeszcze Cię całkiem nie wchłonęła ziemia
więc kości popiół od niej oddzielony
i z prochami dzieci oraz braci swoich
którzy z Toba odeszli w pozaziemskie strony
znowu z szacunkiem do grobu składamy
Ziemia ta sama i słońce nad nami
drzew potomkowie i zielone trawy
bardzo by ciebie dzisiaj radowały
Janie po czterech wiekach my wnukowie twoi
przyrównywanymi czasy i gorzko się robi
żeśmy wyrośli po upadku Troi
ale jak widzisz wciąż nie ustawamy
Oto Safo-Anna
poeci z warszawy
kardynał z Krakowa z kilku biskupami
księży gromada i lud z włośc
twoich
i my z Lublina
za twe hojne dary
Wszyscyśmy przyszli tu dla polskiej mowy
którąś z pieśniami szeroko otworzył
z tobą jesteśmy i w ostatniej chwili
gdyś apopleksją tknięty pospiesznie odchodził
ciągiem poezji niedopowiedziany
Janie
niewiele dla ciebie
dziś możemy zrobić
garść twoich szczątków ukryć w sarkofagu
słów kilka zamknąć w brązowej tablicy
chwile z zadumie nad kryptą przystanąć
za twój spoczynek zmówić kilka wierszy
Nie wiemy nawet jak ci to powiedzieć
że dla nas nie król hetman aleś ty najpierwszy
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Antologia dla Kochanowskiego
Antologia Jan Kochanowski w poezji polskiej
w opracowaniu Ryszarda Montusiewicza jest obszernym
wyborem utworów poetyckich o mistrzu z Czarnolasu od
czasów współczesnych poecie do czasów nam współczesnych. Antologia pokazuje znakomicie role poezji Kochanowskiego w dziejach naszej literatury. Uznaniem cieszył
się poeta już od debiutu niemal. To uznane współczesnych
potwierdziła przyszłość. Cenili poetę pisarze oświecenia,
wydawali jego teksty, oceniali, co nie dziwi, ale bliski jest
romantykom. Admiratorem „rzeczy czarnoleskiej” był
Cyprian Kamil Norwid. Po odzyskaniu niepodległości,
gdy literatura polska szukała swego zakorzenienia, ożywczych prądów inspiracji, odnalazła je w Rzeczy czarnoleskiej (np. poetyka Skamandra), czystym żywiole polskiej mowy. Obecny jest Kochanowski w poezji wojennej
oraz współczesnej, i to nie tylko w nurcie klasycyzującym,
ale także w poezji lingwistycznej, w próbach szokowania

Treny, treny…
Tom otwierający Lubelską Bibliotekę Staropolską
przynosi utwory żałobne powstałe dla uczczenia pamięci Jana Kochanowskiego wydany został w roku 2004,
w 420. Rocznicę śmierci Jana z Czarnolasu, największego poety Słowiańszczyzny XVI wieku i jednego z najwybitniejszych twórców renesansowej Europy, który potrafił połączyć uniwersalizm kultury śródziemnomorskiej
z elementami narodowymi.
(ZK)

Pieśń zwycięstwa
Kochanowski to autor wybornych fraszek, pieśni,
trenów, ale także poruszających pieśni patriotycznych. Na
szczególną uwagę zasługują te pisane po łacinie, poświęcone Batoremu i wojnom moskiewskim. Niestety, z trudem przebijały się przez monopol wydawniczy PRL, a i na
wolnym rynku w III RP też się nie pojawiły. Przekładu
podjął się Wojciech Stańczak, a tom opatrzony pięknymi
ilustracjami i zredagowany przez Romualda Karasia ukazał się w Oficynie Literatów i dziennikarzy POD WIATR
(brak roku wydania).
(ZK)

młodych twórców. Kochanowski staje się źródłem mowy
poetyckiej, którą poeci pragną uwolnić od zbiurokratyzowanego żargonu współczesności.			
(SN)

1 8

•

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

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Czaszka mistrza Jana
Puławski dwór książąt Czartoryskich zawsze przyciągał ludzi nauki i sztuki. Magnacka rezydencja zniszczona w czasie powstania kościuszkowskiego została starannie, z rozmachem a i gustownie odbudowana za sprawą
księżnej Izabeli. Księżna Izabella z Flemingów Czartoryska (1746–1839) zapisała się w historii jako osoba sentymentalnych gustów i egzaltowanego patriotyzmu. Myśl
o kolekcjonowaniu narodowych pamiątek popchnęła ją do
wzniesienia w 1801 roku klasycystycznej Świątyni Sybilli, zaś w wybudowanym osiem lat później, także w przypałacowym parku, Domku Gotyckim zgromadziła „starożytności zagraniczne”. To były jedne z pierwszych muzeów
polskich.
W zbiorach puławskiej Świątyni Sybilli można było się
natknąć na rzeczy piękne, zdumiewające i zagadkowe.
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa obejrzała kość z ramienia hetmana Czarnieckiego, szczątki Kopernika i Bolesława Chrobrego, obrazy, szkatuły, sandały królowej Jadwigi, krzesło Szekspira, opończę Jana Jakuba Russeau
oraz głowę hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Ostatni
z wymienionych eksponatów musi zdumiewać, ba, wywołuje grymas niedowierzania, ale Hoffmanowa w swym
dziełku Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego pisze jasno: „Dalej położono pomnik biały, mozaikowy, w którym głowa Stanisława Żółkiewskiego, a na nim napis: on
piersi swemi ojczyznę zasłonił”. Zwłoki hetmana spoczęły
w grobowcu w rodzinnej Żółkwi, ale zdarzyło się, że księżna Izabela Czartoryska bawiąc w Żółkwi osobiście wyjęła z trumny hetmana fragment jego czaszki i przewiozła
do swego muzeum.
Otwieranie trumien oraz ich penetrowanie nie było jedynie dziełem księżnej Izabeli. Rozmaicie oceniane w różnych epokach badanie grobów było wymysłem Tadeusza
Czackiego (1765–1813). Czacki to działacz oświeceniowy,
a także współzałożyciel słanego Liceum Krzemienieckiego. Realizował on niezwykły pomysł otwarcia krypt królewskich na Wawelu. Odszukał także miejsca spoczynku Kopernika, Czarnieckiego, oraz Bolesława Chrobrego
i przekazał ich relikwie, zadbawszy przedtem – rzecz jasna – o wiarygodne świadectwa, do zbiorów puławskich. W roku 1810, w czterechsetną rocznicę bitwy pod

Grunwaldem, posłał do Puław jeden z owych mieczy, które butni heroldzi krzyżaccy wręczyli Jagielle przed bitwą.
Drugi miecz ofiarował do puławskich zbiorów dziesięć
lat później. Przekazał także księżnej Czartoryskiej czaszkę Jana Kochanowskiego. Skąd ja wziął? Z grobu, ma się
rozumieć.
W roku 1791 wszedł do grobowca Kochanowskich
w Zwoleniu, znalazł tam starą trumnę opatrzoną cynową
tabliczką poświadczającą, że spoczywają tam szczątki mistrza Jana. Uchylił wieko, wyjął czaszkę, pięć lat trzymał ją
w swoim archiwum nim uczynił zeń upominek.
Księżna, jak można domniemywać, przyjęła szokujący dar z wyrazami wspominanego już egzaltowanego patriotyzmu. Tylko czy była to faktycznie czaszka Jana z Czarnolasu? Czacki wdarł się do grobowca, to
nie ulega wątpliwości. Odkrył tam, jak zapewniał, cynowa tabliczkę z informacją. A jeśli tabliczka była jego
wymysłem? To przecież prawdopodobne. Nikt już później owego skrawka cynowego metalu nigdy nie oglądał.
A ze śmiercią Kochanowskiego, jak też z jego pochówkiem, wiąże się wiele tajemnic i zagadek. Nie udało się
przecież ustalić, kiedy umarł autor Fraszek i gdzie złożono jego kości. Wiadomo jedynie, że śmierć dopadła poetę w Lublinie. Jako datę śmierci przyjmuje się dzień 22
sierpnia wymieniony na nagrobku w Zwoleniu, współcześni Kochanowskiemu podają jednak inne daty! Sebastian Klonowic, dobry poeta i skrupulatny urzędnik, na
karcie tytułowej swych Żalów nagrobnych notował: „ślachetnie urodzony Jan Kochanowski, wojski sandomierski etc., Polak zacny, szlachcic dzielny i poeta wdzięczny,
z niemałym smutkiem wszech zacnych Polaków postąpił
w Lublinie roku pańskiego 1584 dnia 16 miesiąca sierpnia”. Andrzej Trzecieski, też przecież żaden trzpiot, ale
poeta dobry i druh miły zmarłego mistrza, napisał łaciński wiersz Trenodia na pogrzebie przesławnego męża,
pana Jana Kochanowskiego, wojskiego sandomierskiego,
najznakomitszego poety polskiego. Nota, którą autor dołączył, zawierała informację, że utwór powstał w Lublinie 1584 roku, dnia 20 sierpnia.
Nie kwestionuje się jedynie faktu, iż poeta przybył do
Lublina, aby przed królem Stefanem Batorym, w czasie

n u m e r

obrad sejmowych, wytoczyć sprawę swego szwagra Jakuba Podlodowskiego, który – krótko mówiąc – był polskim
szpiegiem i został zamordowany przez Turków na Bałkanach. Nikt już nie odpowie, czy poeta stanął przed królem na lubelskim zamku, albo może w Trybunale, czy też,
w rzeczy samej, jednak nie. Może faktycznie, jak twierdzą
niektórzy, padł rażony apopleksją przed królewskim obliczem, czy też – jak głoszą inni – śmierć powaliła go na
wieść o odwołaniu jego audiencji u Batorego.
Zwłoki przetransportowano prawdopodobnie do
Zwolenia. Ale kiedy? Tuż po śmierci, czy rok, dwa lub
nawet kilkadziesiąt lat później? Z Lublina do Zwolenia
nie ma stu kilometrów. Kochanowski, jeśli był w pełni
sił, pokonywał tę drogę w dzień, czasem w dwa, najwyżej w trzy dni. W tamtym sierpniu panowały nieznośne
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upały, wysychała woda w rzekach, żona mistrza Jana
spodziewała się kolejnego dziecka. Któż miał zorganizować transport zwłok? A w Lublinie ponoć sam król
chciał wygłosić nad grobem słowa, których nie zdążył,
czy też nie chciał powiedzieć fraszkopisarzowi w cztery oczy...
Samej czaszce Kochanowskiego, spoczywającej dziś
wraz z innymi zbiorami księżnej Izabeli Czartoryskiej
w krakowskim Muzeum Czartoryskich, uważnie przyjrzano się po raz pierwszy w roku 1926. Profesorowie Julian Talko-Hryncewicz i Adam Wrzosek próbowali ustalić jej autentyczność. Stwierdzili, że jest kłopotliwie mała!
Pojemność jej wynosiła zaledwie 1056 cm3. (Przewidywana pojemność dla mężczyzn 1212–1769, zaś dla kobiet
1007–1610). Uczeni, po głębokim – rzecz jasna – namyśle, zawyrokowali, że czaszka Kochanowskiego jest czaszka kobiety! Upłynęło sześć kolejnych lat, tematu nie odesłano do lamusa, nadal wszak intrygował, Adam Wrzosek
dokonał korekty swych prac. Ogłosił, że nie jest wykluczone, aby mężczyzna posiadał tak małą czaszkę i też znalazł
argumenty na poparcie nowego sądu.
Inne kości Kochanowskiego też nie spoczęły w spokoju. W roku 1901 przy zwoleńskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego postanowiono wznieść kaplicę
przedpogrzebową czyli – mówiąc prosto – kostnicę. Aby
ją wybudować należało przygotować teren, w tym przypadku usunąć kości zmarłych, których pogrzebano przy
wejściu do świątyni. A pogrzebano tam zmarłych przed
wiekami członków rodu Kochanowskich. I to ich kości, a wśród nich szczątki poety, znalazły się pod podłogą kostnicy.
Dopiero w roku 1984, w czterechsetną rocznicę śmierci poety, społeczeństwo sprawiło kolejny pochówek Janowi z Czarnolasu. Jako kolejne miejsce spoczynku wybrano
dla szczątków poety rodzinną kryptę w zwoleńskim kościele. Sprawa została zakończona, choć nie można mieć
pewności, iż w urnie złożono rzeczywiście kości mistrza
Jana. Wątpliwości w tej materii nigdy nas nie opuszczą.
W roku 2010 temat czaszki Jana Kochanowskiego znowu powrócił na łamy prasy. Jak informował „Dziennik
Polski” przewodniczący Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa zainteresował się szczątkami wielkiego poety,
uznał bowiem, że powinny spocząć na Wawelu. Sięgnięto
po czaszkę, na jej podstawie wykonano rysunkową, komputerową i antropologiczną rekonstrukcję twarzy. I znowu
miało się okazać, że należała do niewiasty, mniej więcej
czterdziestoletniej, o pulchnej twarzy ze skośnymi oczami.
Być może do Doroty z Podlodowskich, żony poety, która
opuściła ziemski padół w wieku lat 47.
Nasuwa się w tym momencie konstatacja: tylko księżna Izabela nie miała wątpliwości, że posiada autentyczną
czaszkę wielkiego poety.
■
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Historyczne związki
Nałęczowa z dawnymi
Kresami Wschodnimi1

Dawna austeria (po przebudowie) w Nałęczowie

I. Wprowadzenie do tematu
Dzisiejsze uzdrowiskowe miasto Nałęczów bierze
swój rodowód od starej wsi królewskiej, później szlacheckiej, Bochotnicza Maior (Bochotnica Duża, Większa).
W zachodniej części jej gruntów powstał, zapewne w I połowie XIV w., folwark, którego centralna część z zabudowaniami przekształciła się w II połowie XVIII w. w osadę pałacowo-folwarczną. Osada ukształtowała się wokół
późnobarokowego pałacu wybudowanego w latach 1767–
1771 przez Stanisława Małachowskiego (1728–1784), starostę wąwolnickiego. Natomiast nazwę „Nałęczów” miasto
wywodzi od herbu rodowego – Nałęcz, którym pieczętowali się Małachowscy. Po raz pierwszy toponim Nałęczów
Niniejszy tekst był przedstawiony jako wykład, 20 IX 2016 r. w Nałęczowskim
Ośrodku Kultury; towarzyszyło mu otwarcie wystawy o tym samym tytule; organizatorami obu przedsięwzięć było Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa.
1

został użyty w korespondencji Stanisława Małachowskiego w 1772 roku. Zaś początki wodolecznictwa w Nałęczowie datować należy na lata 80. XVIII w., gdy właścicielem dóbr nałęczowskich był kuzyn Stanisława, Antoni
Małachowski (1739–1796), wojewoda mazowiecki. Po
śmierci męża Antoniego uzdrowisko prowadziła wdowa po zmarłym, Katarzyna z Działyńskich Małachowska
(1753–1814), powiększając jego obszar, o tereny położone po północnej stronie dwu stawów dworskich, o część
południowego stoku Armatniej Góry, czyli wzdłuż traktu biegnącego od Lublina do Kazimierza (dzisiaj parkowe
aleje Kasztanowa i Grabowa). Tam też, obok starej murowanej austerii (czyli karczmy, domu zajezdnego), pierwszego obiektu uzdrowiskowego w Nałęczowie, w miejscu
dotychczasowego folwarczku Chruszczów (obecnie stoją
tu obiekty sanatorium Książę Józef), syn Antoniego i Katarzyny, Ludwik Małachowski (1783–1856), późniejszy
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kasztelan sandomierski, modernizując w I ćwierćwieczu XIX w. uzdrowisko, wybudował kilka nowoczesnych
obiektów hotelowo-kąpielowych. W ten sposób osada Nałęczów poszerzyła swoje granice o nowe tereny. Wybuch
powstania i wojna polsko-rosyjska 1830–1831 r. przerwały funkcjonowanie – coraz bardziej popularnego w Królestwie Kongresowym i na Kresach Wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej: w byłym Wielkim Księstwie Litewskim
oraz na Wołyniu, Podolu i w Kijowie – zakładu kąpielowego Małachowskich. Przegrana wojna i upadek gospodarczy kraju doprowadziły w konsekwencji do upadku uzdrowiska. Opustoszałe obiekty sanatoryjne zamieniono na
budynki gospodarcze, cukrownię i mieszkania dla służby. Po śmierci Ludwika Małachowskiego w 1856 r., majątek Nałęczów został sprzedany na publicznej licytacji. Kupił go Tytus Rakowski, a po jego śmierci w 1858 r. majątek
odziedziczyli synowie: Henryk i Karol. W latach 1866–
1875 majątek należał do Franciszka Nowińskiego z Podola, w latach 1875–1876 do Rosjanina Mikołaja Bachmetiewa z Saratowa, a od 26 września 1876 r. właścicielką
została Konstancja z Orłowskich Czemierzina z Podola,
żona generała majora Aleksandra Czemierzina…
II. Dawne Kresy na nałęczowskim cmentarzu
Wytrawny turysta, zwiedzając nieznaną sobie dotąd miejscowość, zaczyna zazwyczaj od cmentarza. I my
również zacznijmy od niego. Stary, nałęczowski cmentarz
parafialny, założony w roku 1816 na Wzgórzu Bochotnickim zwanym także Wzgórzem Kościelnym, jako obiekt zabytkowy wpisany został do rejestru zabytków województwa lubelskiego w 1972 roku. Historyk Marek Borucki,
w książce Polskie nekropolie narodowe (Są takie miejsca…),
wydanej w Warszawie w 2011 r., wśród opisanych 27 nekropolii (znajdujących się w 12 miastach polskich oraz
dwu poza granicami kraju: Cmentarz Łyczakowski we
Lwowie i Cmentarz na Rossie w Wilnie) wymienia 3 nekropolie znajdujące się na Lubelszczyźnie: cmentarz przy
ul. Lipowej w Lublinie oraz cmentarze parafialne w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie. Obraz, który utrwala się
zwiedzającemu, po dłuższym spacerze w starszej części
nałęczowskiego cmentarza, to – obok grobowców ludzi
zasłużonych dla kultury narodowej, powstańców 1863
r., żołnierzy wojen światowych, zasłużonych dla regionu
i Nałęczowa – niespotykana, jak na małą miejscowość, na
obszarze centralnej Polski i na zachodnich rubieżach Polski wschodniej, duża ilość pomników nagrobnych ludzi pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej (sic!). Wśród nich są pomniki i grobowce ludzi tej
miary, jak: Michał Elwiro Andriolli (1836–1893), znakomity rysownik i malarz polski, rodem z Wilna, uczestnik
walk powstańczych w 1863 r. na Litwie i Białorusi; poeta,
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dramaturg i powieściopisarz Kazimierz Gliński (1850–
1920), autor Królewskiej pieśni, rodem z Ziemi Kijowskiej;
Oktawia z Radziwiłłowiczów p.v. Rodkiewiczowa, s.v. Żeromska (1862–1928), działaczka niepodległościowa i społeczna, muza i żona Stefana Żeromskiego, rodem z Wileńszczyzny (chociaż urodzona w Petersburgu); generał
dywizji Władysław Wejtko (1859–1933), dowódca polskiej
Samoobrony Litwy i Białorusi w 1918/1919 r. i obrońca
Warszawy w 1920 r., autor Samoobrona Litwy i Białorusi.
Szkic historyczny, pochodzący z dawnych Inflant Polskich;
Franciszek Bagieński (1830–1902), z Wołynia, chorąży ułanów (młodzieniec awansowany za odwagę i predyspozycje przywódcze przez generała Józefa Bema), walczący
w siedmiogrodzkim Legionie Polskim na Węgrzech w l.
1848–1849 r., autor Wspomnień starego Wołyniaka; Oktawia z Medunieckich, p.v. Radziwiłłowiczowa, s.v. Chmielewska (1838–1920), matka Oktawii Żeromskiej, rodem
z Wileńszczyzny, żona lekarza Ignacego Radziwiłłowicza,
która w więzieniach Petersburga opiekowała się aresztowanymi w 1863 r. powstańcami z Litwy, wędrującymi
pod strażą etapami na Sybir, dostarczając im odzież, lekarstwa i żywność, a także grypsy od więźniów do ich rodzin;
z powiatu skwirskiego w Ziemi Kijowskiej pochodził Stanisław Śliwiński (1869–1929), działacz niepodległościowy, oświatowy i gospodarczy, minister II Rzeczypospolitej;
z powiatu żytomierskiego pochodziła Rozalia z Morzyckich Brzezińska (1859–1923), znana w Warszawie i ówczesnym Królestwie Polskim działaczka oświatowa i niepodległościowa, żona przyrodnika i publicysty Mieczysława
Brzezińskiego (1858–1911), która z rodzicami spędziła 6
lat swego dzieciństwa w Usolu na Syberii, dokąd zesłano
jej ojca Juliana za udział w powstaniu 1863 r.; rodem z Kamieńca Podolskiego był generał piechoty (rosyjskiej) Wiktor Sałacki (1826–1908); na Ziemi Kijowskiej urodził się
Józef Maria Burczak-Abramowicz (1895–1966), w latach
1918–1920 uczestnik walk z wojskami bolszewickimi oraz
w wojnie polsko-niemieckiej 1939 r., jako rotmistrz 4. pułku ułanów „Zaniemeńskich”, także artysta malarz, autor
wspomnień Nad Jamcem i Wilią. Wspomnienia z Ukrainy, Wileńszczyzny, służby wojskowej i pracy artystycznej;
w Kowlu urodził się Waldemar Babinicz (1902–1969), pedagog, działacz oświatowy, znany publicysta i pisarz, autor
wielu książek, m.in. Biesiady z kumplami. Najbardziej tajemniczym i najpiękniejszym pomnikiem nagrobnym na
nałęczowskim cmentarzu jest grobowiec Wernickich; spoczęła tu po śmierci w 1895 r. Konstancja z Pollów Wernicka, rodem z Podola; w 1900 r. jej syn Wacław, właściciel
majątku Czesławice k. Nałęczowa, pochował w grobowcu
swoją żonę Elżbietę z Lilpopów, a 4 lata później nad grobem obu zmarłych kobiet stanął nowy pomnik nagrobny, z rzeźbą Archanioła Michała (dłuta florenckiego rzeźbiarza Emilio Zocchiego). W styczniu 1918 r. pochowano
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w rodzinnym grobie starszego syna Konstancji, Franciszka Wernickiego-Burgibeya, uczestnika walk powstańczych
na Wołyniu w 1863 r. i emisariusza w Turcji powstańczego Rządu Narodowego.
Odrębną – rzec można – podstawową grupę w naszym opowiadaniu, stanowią pochodzący z Kresów lekarze, uczestnicy konspiracji i powstania 1863 r., patrioci skazani przez carat na syberyjskie zesłanie i katorgę (ciężkie
roboty), twórcy w 1878 r. drugiego uzdrowiska w Nałęczowie. O losach owych czterech lekarzy oraz ich kolegów
powstańców – Sybiraków, którzy osiedlili się po 1880 r.
w Nałęczowie, dowiemy się w dalszej części wykładu.
Gdy będziemy mieli więcej czasu i zagłębimy się w alejki i dróżki między grobowcami najstarszej części cmentarza, znajdziemy wówczas szereg innych grobów – część
z nich, niestety, już w stanie krytycznym – ludzi urodzonych na polskich Kresach, owych zabużańskich Ziemiach
Zabranych; urodzonych w I i II poł. XIX w. oraz w początkach wieku XX. Większość z nich, to groby ludzi mniej
lub w ogóle nieznanych współczesnym nałęczowianom,
a tym bardziej przyjezdnym gościom uzdrowiska. Wśród
nich bez trudu odnajdziemy znakomicie zachowany pomnik, ze zdjęciem (na porcelanie) pięknej kobiety, Olimpii
z Zobernów Kornelowej Wróblewskiej (1885–1903), z guberni kijowskiej. W pobliżu jest grób artysty malarza Romualda Kononowicza, rodem z Wileńszczyzny, młodszego brata Zenona Kononowicza „Bosego”; dalej rodzinny
grób Natalii z Sadowskich Szczepińskiej, lwowianki, radcy stanu Kazimierza Julskiego, Justyny Stachowskiej. Obok
grobowca matki, Oktawii Chmielewskiej i siostry, Oktawii
Żeromskiej, stoi grobowiec ziemianina (po studiach rolniczych w Dublanach) Stanisława Radziwiłłowicza (1859–
1900), i dalej grób ojczyma, doktora Konrada Chmielewskiego. W pobliżu, wspaniały niegdyś, a dziś niszczejący
grobowiec Marii Anny z Rodziewiczów hrabiny Krasickiej
z Wołynia, a obok pomnik Alojzy Kaszowskiej; dalej, grobowiec Dominika Stempkowskiego (1854–1905), „inżyniera górniczego”, rodem z Mińska Gub., wołynianek: Marii
Cieciszowskiej i Idalii z Cieciszowskich marszałkowej Jełowickiej. Po drugiej stronie alejki są groby: Marii z Czarnowskich Kaszowskiej i Anny z Rodziewiczów Czarneckiej,
Zenona Wyszpolskiego i adwokata Zygmunta Milkowicza,
rodem z Kijowa. Powyżej grobu Stempkowskiego stoi rodzinny grób Lasockich z Wołynia: doktora Wacława Lasockiego, Marii z Mianowskich Lasockiej i Adeli z Lasockich Steckiej. W górnej, zachodniej części cmentarza, jest
grobowiec rodziny Żółtowskich, nieco wyżej grób doktora Fortunata Nowickiego, Henryka Straszyńskiego, byłego
marszałka szlachty powiatu skwirskiego; w pobliżu pochowano Teodozję z Grabowskich Oskierczynę (1840–1884),
która po upadku powstania 1863 r. na Litwie podążyła
z Wilna, szlakiem rosyjskich kupców, za narzeczonym na
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daleki Sybir. I tam, w Usolu nad Angarą, poślubiła zesłańca Aleksandra Oskierkę, byłego członka rządu powstańczego na Litwie. Nieopodal są grobowce kresowych rodzin: Berezowskich i Śliwińskich, Mariana Chmielińskiego
z Rygi, Władysława Łusakowskiego, okazały grobowiec Zawadzkich rodem z Podola, Łośkiewiczów, Wolskich z Litwy Kowieńskiej; są liczne groby kresowych rodzin Rulikowskich i Burczak-Abramowiczów; rodzinny grób Adama
Rudzkiego (1901–1987), ekonomisty, oficera 13. pułku ułanów „Wileńskich”, walczącego w kampaniach 1919–1920
i 1939, który co prawda urodził się – podobnie jak Oktawia Żeromska – w Petersburgu, ale pochodził z Kresów,
a zmarł w Nowym Jorku. Jest grób Feliksa Bortkiewicza, zesłańca i więźnia Workuty, a następnie żołnierza spod Monte Cassino; groby kresowian walczących w szeregach Armii
Krajowej: Kazimierza Dziedzickiego, leśniczego z Wołynia,
żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji AK; sióstr Śliwickich, Michaliny „Marii” i Janiny „Alicji”, sanitariuszek w powstaniu warszawskim. Są groby artystów, nauczycieli miejscowej szkoły sztuk plastycznych: rzeźbiarza Michała Pudełki
i malarza Kazimierza Smuczaka, obaj lwowianie; groby
rodzin lekarzy i farmaceutów: Kapuścińskich, Polaczków,
Wojtczaków, Kołomyjskich i Kotów; nauczycieli: Kowalików
i Żurków, Pudełków, Smuczaków, Michała Strukowa, nauczyciela z Krzemieńca, rodzinny grób wilnianki Heleny
z Mackiewiczów Babiniczowej; rodzin: Bortkiewiczów, Bogdanowiczów i Olejnickich, Chojnowskich, Chruściewiczów,
Dziedzickich, Gołąbów, Mochlińskich, Stefanszynów, Wyszpolskich; Marii Butowicz… Nie ma już grobu Elwiry Kunegundy O’Rourke (1856–1941), córki hrabiego Aleksandra
i Teofili ze Skarbków Kraszewskich, małżonków O’Rourke,
z Wileńszczyzny rodu irlandzkiego osiadłego na Litwie za
czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Na nekropolii nałęczowskiej znajdujemy także groby kresowian urodzonych już w II Rzeczypospolitej,
a wśród nich: artysty malarza Jarosława Olejnickiego, ps.
„Jol” (1923–1988), z Łucka, walczącego w powstaniu warszawskim w batalionie „Parasol”, kawalera Orderu Virtuti Militari, wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Nałęczowa; grób Józefa Kopczyńskiego, żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizji AK, Henryka Żurka, młodocianego żołnierza spod Monte Cassino, jego brata Kazimierza i bratowej Józefy z Kowalików. Są także groby kilku żołnierzy
I Armii Ludowego Wojska Polskiego, a wcześniej syberyjskich zesłańców, rodem z Kresów, którzy jako inwalidzi
wojenni przyjechali całym „oddziałem” z frontowych szpitali w 1945 r. na rehabilitację do Nałęczowa. Kilku z nich,
żeniąc się z nałęczowiankami, pozostało tu już na zawsze;
byli wśród nich: Bronisław Dobrzański, Julian Iżycki, Tadeusz Palej i Wacław Romanowski, wszyscy czterej kawalerowie Orderu Virtuti Militari…
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A – Aleksander Oskierka
B – Gen. Władysław Wejtko
C – Władysław Lasocki
D – Franciszek Bagieński z synem Aleksandrem
E – Władysław Siypniewski
F – Julian Morzycki
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Nie sposób wymienić wszystkich kresowian pochowanych na Wzgórzu Bochotnickim; jest ich wielu, bardzo
wielu. O życiu tych ludzi na Kresach, często tragicznych
losach, oraz późniejszym zamieszkaniu i pracy w Nałęczowie, można by pisać dziesiątki interesujących biogramów,
a o niektórych fascynujące wręcz opowiadania. Niestety,
niewielu z nich zostawiło wspomnienia, czy choćby notatki do swoich życiorysów.
III. Powstańcy Sybiracy 1863
Wprowadzenie do tematu niniejszego opowiadania
zakończyliśmy informacją, iż we wrześniu 1876 r. majątek Nałęczów (czyli folwarki: Nałęczów, Strzelce, Czesławice, Ludwinów, Sadurki i Antopol) kupiła Konstancja
Czemierzina z Podola. Otóż trzeba wiedzieć, iż majątek był zadłużony i raczej w kiepskim stanie. Jeżeli Czemierzina zdecydowała się go kupić, to zapewne dlatego,
iż w 1876 r. trwały prace przy budowie Kolei Nadwiślańskiej, której trasa przebiegała skrajem majątku Nałęczów,
stąd liczyła zapewne na korzyści finansowe związane z tą
inwestycją. W tym czasie przyjechał z Lipecka, w głębi europejskiej Rosji (w guberni tambowskiej) do Królestwa
Polskiego (zwanego przez zaborcę Priwislinskim Krajem)
lekarz Fortunat Nowicki (1830–1885), dyrektor i lekarz naczelny uzdrowiskowego zakładu leczniczego w Lipecku.
Po zapoznaniu się ze stanem źródeł mineralnych w guberni lubelskiej, zlokalizowanych w pobliżu budowanej Kolei
Nadwiślańskiej: Sławinek pod Lublinem, Nałęczów i Celejów, zdecydował się zainwestować w Nałęczów i stworzyć
w osadzie nowoczesne uzdrowisko.
25 października 1877 r. (6 XI Nowego stylu), w warszawskim biurze notariusza Włodzimierza Kretkowskiego, została spisana umowa dzierżawna pomiędzy Konstancją
Czemierziną, reprezentowaną przez pełnomocnika, a doktorem Fortunatem Nowickim. Umowa dotyczyła niewielkiej części folwarku Nałęczów, tj. obszaru osady pałacowo-folwarcznej, bez zabudowań gospodarskich i mieszkań
dla służby, o powierzchni 32 mórg. Natomiast 30 stycznia
1878 r., czterej lekarze: Fortunat Nowicki, inicjator przedsięwzięcia, Wacław Lasocki (1837–1921), Konrad Chmielewski
(1838–1899) i Władysław Sipniewski (1837–1904), podpisali notarialną umowę w sprawie założenia spółki udziałowej, w celu utworzenia i prowadzenia zakładu leczniczego w Nałęczowie. Wszyscy czterej pochodzili z Kresów,
Nowicki i Lasocki z Wołynia, a Chmielewski i Sipniewski
z Litwy Kowieńskiej. Lekarze ci, mieszkający i pracujący przed 1863 r. na Ukrainie i Litwie, byli zaangażowani
w konspiracyjnym ruchu niepodległościowym i przygotowaniu powstania. Nowicki i Chmielewski zostali aresztowani przed wybuchem powstania. Nowicki w 1861 r. został zesłany do Tambowa, w europejskiej części Rosji. Natomiast

Chmielewskiego zesłano w 1863 r. na Syberię, do Tobolska i kolejno: do Wierchnieuralska, Jekaterynburga i Tomska. Lasockiego aresztowano w dniu wybuchu powstania
na Ukrainie (9.05.1863). Zaś Sipniewski, zanim dostał się
do niewoli, wziął udział w trwającej ponad dwadzieścia dni
wojennej kampanii kwietniowej dowódcy powstania na Kowieńszczyźnie (Żmudzi) Zygmunta Sierakowskiego, jako
jego adiutant. Obu lekarzy zesłano do Usola w guberni irkuckiej. Kolejne amnestie ogłaszane przez cesarza Aleksandra II dla Polaków zesłanych za udział w konspiracji i powstaniu 1863 r., pozwoliły czwórce lekarzy powrócić do
kraju, ale już nie na Kresy, skąd pochodzili i gdzie pracowali; tam otrzymali zakaz pobytu. Lekarz Nowicki przeniósł
się w 1878 r. z Lipecka do Nałęczowa, pozostali trzej mieszkali w tym czasie w Warszawie. W czerwcu 1880 r. Spółka
(licząca wówczas 11 wspólników) otworzyła w osadzie nowoczesny zakład leczniczy i osada o charakterze wiejskim,
dzięki czterem lekarzom Sybirakom, rodem z Kresów, przekształciła się wkrótce w osadę uzdrowiskową o charakterze miejskim.
Na przełomie XIX i XX w. Nałęczów stał się popularnym w Królestwie Polskim uzdrowiskiem, do którego
przyjeżdżali licznie również kuracjusze z zabużańskich
Ziem Zabranych. Wielu kresowian, budując tutaj wille na
lato, czy też przyjeżdżając corocznie na kurację, stało się
wkrótce wakacyjnymi mieszkańcami Nałęczowa. Część
z nich osiadła w osadzie na stałe. Sporą grupę wśród kresowian, mieszkających wówczas w Królestwie i Galicji,
stanowili byli uczestnicy konspiracji narodowej i powstania styczniowego, którzy za swój patriotyzm zapłacili zesłaniem i syberyjską katorgą. Przyjeżdżali owi Sybiracy
do Nałęczowa do swoich kolegów weteranów 1863 r., by
podratować zdrowie, na letni wypoczynek, a także na koleżeńskie spotkania ludzi sobie bliskich. Przyjeżdżali na
„cichą prowincję”, z dala od wszechobecnych rosyjskich
żandarmów i ich donosicieli, by móc prowadzić tu „długie
Polaków nocne rozmowy o przyszłej wolnej Polsce”. Wszyscy oni, zarówno czterej twórcy uzdrowiska, jak również
ich goście, odnaleźli w Nałęczowie – rzec można – swoją nową małą ojczyznę, namiastkę utraconego po 1863 r.
domu rodzinnego na Kresach. Po śmierci w 1885 r. doktora Nowickiego, osiadł z rodziną w Nałęczowie na stałe
w 1886 r. doktor Chmielewski, a doktor Lasocki, prowadząc w uzdrowisku prywatną praktykę lekarską w letnich
sezonach, osiadł w Nałęczowie na stałe w 1898 r. Obaj lekarze spoczęli po śmierci, obok Nowickiego, na Wzgórzu
Bochotnickim. Zaś Władysław Sipniewski nadal mieszkał w Warszawie, przyjeżdżając do Nałęczowa w interesach i na wypoczynek w letnich sezonach. Zmarł i został
pochowany w Wierzbołowie (Virbalis) na Litwie.
Wśród kresowian, weteranów powstania 1863 r., którzy osiadli z czasem w Nałęczowie, byli: Julian Morzycki
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(1825–1898), były ziemianin z okolic Żytomierza, zesłany
na 15 lat do Usola nad Angarą, gdzie odbył skróconą karę,
a następnie osiedlony był w Irkucku i innych miejscowościach Rosji, ale już w europejskiej części; Ignacy Edmund
Judycki (?–1918), były ziemianin, uczestnik powstania na
Wołyniu, zesłany na Sybir, niestety, nie zachował się jego
grób; Ludwik Wacław Ładzic-Walicki (1834–1917), lekarz,
walczący w powstaniu w Mińskiem na Białorusi, zesłany
do guberni jarosławskiej, małżonek znanej w Nałęczowie
działaczki społecznej Franciszki Walickiej, podobnie jak Judyckiego, nie zachował się do dzisiaj grób małżonków Walickich; Franciszek Wernicki vel Burgibey (1843–1918), rodem z Podola, który jako student walczył w powstaniu na
Wołyniu, emigrant polityczny w Turcji; Narcyz Konopacki
(1835–1916), z rodziny ziemiańskiej na Ukrainie, porucznik w 2. pułku Jazdy Wołyńskiej gen. Edmunda Różyckiego,
zesłany do guberni penzeńskiej; Adolf Kruczkowski (1833–
1919), pochodził z rodziny kresowej osiadłej na Uralu, powstańczy cywilny naczelnik miasta Płocka, ponad 30 lat na
syberyjskim zesłaniu, gdzie stracił wskutek chorób swoją
rodzinę; Jan Przyłuski (1839–1921), pochodził z Ukrainy,
powstaniec, prawdopodobnie na Wołyniu, zesłany na Syberię. Pośród weteranów powstania 1863 r. rodem z Kresów,
którzy stali się wakacyjnymi mieszkańcami Nałęczowa, byli
wspólnicy Spółki Zakładu Leczniczego: lekarz Teodor Leopold Boryssowicz (1843–1916), z zamożnego rodu litewskiego Postwiłł-Boryssowiczów, w powiecie trockim, jako
student walczył na Litwie, skazany na osiedlenie w guberni
permskiej, nie mogąc, jak inni powstańcy z Kresów, wrócić
do swoich rodzinnych stron, zamieszkał w Warszawie, później znany chirurg ginekolog, autor wielu rozpraw naukowych; prawnik Bronisław Gieysztor (1843–1893), także z zamożnego rodu litewskiego na Żmudzi (okolice Kiejdan),
który będąc studentem w Krakowie, ruszył do powstania
w swoich stronach, walczył w partii Sierakowskiego, skazany na zamieszkanie w guberni permskiej, następnie w Ufie
i w guberni kazańskiej, po powrocie do kraju skończył studia i osiadł w Warszawie; lekarz Wincenty Szyszło (1837–
1919), także z byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, powstańczy naczelnik powiatu święciańskiego w guberni
wileńskiej, aresztowany tuż przed wybuchem powstania
na Litwie, skazany na osiedlenie w guberni penzeńskiej, od
1886 r. mieszkaniec Warszawy.
W Nałęczowie wybudował willę „Podgórze” i tutaj
przyjeżdżał z rodziną na letni wypoczynek Aleksander
Oskierka vel Oskierko (1839–1911), z zamożnej rodziny
ziemiańskiej na Polesiu, gospodarujący na Wileńszczyźnie; członek konspiracyjnego rządu powstańczego, tj.
Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy i cywilny
naczelnik miasta Wilna; skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat katorgi, którą oraz przymusowe osiedlenie
odbył z rodziną w Usolu nad Angarą, Irkucku, a następnie
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w europejskiej części Rosji; od 1872 r. był mieszkańcem
Warszawy, sekretarzem redakcji „Ateneum”; w Nałęczowie
pochował przedwcześnie zmarłą w 1884 r. żonę Teodozję.
Natomiast malarz i rysownik Michał Elwiro Andriolli, którego nazwisko już wymieniłem, był synem Włocha, oficera w armii napoleońskiej i polskiej szlachcianki; walczył
w powstaniu na Wileńszczyźnie i Białorusi; po aresztowaniu dwukrotnie uciekał z rosyjskiego więzienia; skazany
na 15 lat katorgi, którą zamieniono na zesłanie do Wiatki;
do Królestwa przyjechał po amnestii w 1871 r.; był wakacyjnym gościem uzdrowiska i tutaj, nieuleczalnie już chory, spędził wśród przyjaciół ostatnie miesiące życia.
Epilog
Kończąc opowieść o historycznych związkach Nałęczowa z Kresami Wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej, należy dopowiedzieć, iż obok pierwszego, zasadniczego okresu osadnictwa kresowian w Nałęczowie, który miał
miejsce w latach 1878–1914/1918, nastąpiła, już znacznie
mniejsza, druga fala napływu kresowian po 1918 r., a właściwie po podpisaniu traktatu ryskiego w 1921 r. Trzeci okres osiedlenia kresowian w Nałęczowie miał miejsce w latach 1939–1944. Byli to uciekinierzy z terenów
wschodnich Polski, włączonych po 17 września 1939 r.
do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a od
II połowy 1941 r. pod okupacją niemiecką. Wśród nich
byli kresowianie uciekający przed eksterminacją polskich
mieszkańców Kresów przez ukraińskich nacjonalistów
z OUN UPA. Ostatnia, znacznie większa niż poprzednia,
liczba polskich rodzin przybyła tu w latach 1944–1950
(i później) w wyniku akcji przesiedleńczej z terenów ZSRR,
należących przed 17 IX 1939 r. do II Rzeczypospolitej, tzw.
„zabużanie”; także żołnierze I Armii Ludowego Wojska
Polskiego, pochodzący z Kresów, którzy przybyli do Nałęczowa w 1945 r. na rehabilitację, jako inwalidzi wojenni.
Spośród „zabużan”, którzy przyjechali do Nałęczowa
w latach 1939–1944 i tuż po wojnie, żyje – spośród znanych
mi mieszkańców – zaledwie kilka osób: pp. Helena Chruściewicz, Maria Gołębiowska, Józef Burczak-Abramowicz,
a w latach 50. XX w. przyjechała do Nałęczowa p. Anna
z Marczuków Poniatowska. Żyją tu także dzieci, wnuki i prawnuki kilku (zaledwie) rodzin przesiedlonych zza
Buga, inni opuścili Nałęczów. Im też, oraz wszystkim miłośnikom Kresów i historii uzdrowiska nad Bystrą i Bochotniczanką dedykuję moją opowieść o związkach Nałęczowa
z Kresami Wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej2.
Jerzy Michał Sołdek
Państwa zainteresowanych tym tematem odsyłam do moich książek: Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa. Nałęczowscy powstańcy Sybiracy 1863, Nałęczów 2013 i Faustyna Morzycka-Siłaczka Żeromskiego, 2010.
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Tadeusz
Kłak

Michał Elwiro Andriolli
Wśród artystów, których nazwiska łączą się ze
wskrzeszonym Nałęczowem, znajduje się Michał Elwiro
Andriolli. W przeciwieństwie jednak do innych, którzy
do wód nałęczowskich przyjeżdżali jak do źródła zdrowia, Andriolli przybywał tu przede wszystkim jako artysta. A pracowity był niesłychanie, potrafił nie odrywać się
od swoich zajęć artystycznych nawet przez dwanaście godzin. „Nie umiał niczego robić połowicznie, musiał zaraz
oddawać się całą duszą wszystkiemu, musiał się zapalić
do tego, co robił, co przedsiębrał, co mówił i co odczuwał” – wspominał Marian Gawalewicz, znany wtedy pisarz i dziennikarz. Andriolli z każdej wyprawy przywoził
całe teki rysunków i materiałów, które potem w ciszy własnego domu przetwarzał i opracowywał.
Wskrzesicielom Nałęczowa zależało, aby – zwłaszcza
w momencie uruchamiania zakładu leczniczego – jak najszerzej rozreklamować jego zalety i urodę, zjednać jak największej publiczności. Któż mógł to wówczas lepiej uczynić niż Michał Elwiro Andriolli? Był on wtedy u szczytu
powodzenia i w pełni możliwości twórczych. „Kłosy”
i „Tygodnik Ilustrowany”, czołowe ówczesne czasopisma
literackie, jemu w dużej mierze zawdzięczały swoją poczytność. „Świat artystyczny, prasa, wydawcy, wreszcie
cały inteligentny ogół uznał w Andriollim pierwszorzędną
siłę, która pojawiła się na niwie sztuki naszej jako wyraz
dążności i potrzeb estetycznych swojego czasu. Wrażenie,
jakie wywierał nie tylko w centrum intelektualnego życia,
jakim jest Warszawa, lecz w najbardziej oddalonych zakątkach wsi i prowincjonalnych miasteczek było nadzwyczajne. Zajmowano się każdą jego nową pracą, komentowano ją – zachwycano się” – pisał krytyk Henryk Piątkowski.
„Do Nałęczowa przyjechał Andriolli po raz pierwszy
zapewne w 1880 roku, a więc był świadkiem pierwszego sezonu w odrodzonym zakładzie leczniczym. Sprawcą przyjazdu artysty stał się znany wówczas pisarz i redaktor «Kłosów», Adam Pług (właściwe nazwisko: Antoni
Pietkiewicz), od lat zaprzyjaźniony już z Andriollim. Jego
dom był przez całe lata warszawskim mieszkaniem artysty. Z Pługiem odbywał Andriolli także podróże po kraju,
o jednej z nich pisał w pośmiertnym wspomnieniu, iż prowadziła ona do Puław, Bochotnicy i Kazimierza; odbywała

się w towarzystwie licznym i miłym, do którego też należeli między innymi Prus i Bogusławski, a któremu Andriolli przewodniczył, wskazując dostrzeżone okiem
swym artystycznym najbardziej malownicze widoki i ruiny”. Wycieczka ta miała według wszelkiego prawdopodobieństwa miejsce w 1879 roku.
Adam Pług, przyjaciel Fortunata Nowickiego od czasów młodości, namówił właśnie Andriollego, aby „ze
względu na powstający tam zakład leczniczy, zdjął dla
«Kłosów» widoki z tej miejscowości”. Artysta nie dał się
zapewne zbyt długo prosić. „Andriolli – wspomina Marian Gawalewicz – był turystą z temperamentu i zamiłowania, że podróżować umiał i lubił jak prawdziwy artysta,
odczuwając piękno w naturze, gotów narazić się na największe trudy, na najbardziej karkołomną wyprawę, byle
tylko swój zamysł artystyczny zadowolić i z tego piękna
korzyść wydobyć”. Nałęczów stał się więc dla Andriollego
terenem artystycznej eksploracji. Kiedy jednak decydował
się na przyjazd tutaj, przyświecały mu także i inne cele.
Nałęczów podnosili bowiem z ruin i upadku ludzie bliscy
artyście: większość z nich była uczestnikami powstania
1863 roku, zesłańcami i sybirakami, podobnie jak i sam
Andriolli. Co więcej, byli to ludzie bliscy pochodzeniem –
wywodzili się z Litwy i Wołynia, nic więc dziwnego, że do
Nałęczowa przybywali i nawet osiedlali się krajanie Nowickiego, Lasockiego i Chmielewskiego. Z tak bliskiej Andriollemu Litwy pochodził właśnie Chmielewski, a także
Oskierka i Jan Karłowicz.
Artysta nie mógł więc odmówić wsparcia przedsięwzięciu, które świadczyło o odradzaniu się sił narodu po klęsce, pragnął także pomóc dziełu przywracającemu ludzi
naturze. Sam Andriolli przecież – po kupnie Brzegów niedaleko Warszawy – dał początek późniejszej kolonii Świder koło Otwocka, a pod koniec swego życia pragnął tam
urządzić wzorową kolonię dla dzieci. Podejmując zaproszenie Pługa, Andriolli chciał uczynić gest nie tylko jako
artysta, ale jako człowiek starał się w dostępny sobie sposób wesprzeć i rozsławić przedsięwzięcie, będące dziełem
ludzi jego pokolenia, ludzi tak mu pod wielu względami
bliskich.
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Przerwał nareszcie nudny tok obiadowania

Że ważnej i niezwykłej jest posłem nowiny.

Gość niespodziany, szybko wpadając gajowy,

Ku niemu oczy całe zwróciło zebranie.

Nie zważał nawet, że czas właśnie obiadowy,

On odetchnąwszy nieco, rzekł: „Niedźwiedź mospanie”.

Podbiegł do pana; widać z postawy i miny,
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Jedynym śladem pierwszego pobytu artysty w Nałęczowie był rysunek z widokiem tej miejscowości, zamieszczony w „Kłosach” w 1881 roku. Andriolli naszkicował widok
Nałęczowa ujęty z pewnego oddalenia. Wybrał punkt obserwacyjny na brzegu pobliskiego lasu wzniesionego nad
doliną. Z powodu zieleni wyłaniają się na rysunku główne
obiekty ówczesnego Nałęczowa: dawny pałac Małachowskich, już po przebudowie na tak zwany kursal, zabudowania folwarczne z dworem Michała Górskiego, na ostatnim zaś planie widnieje sylwetka bochotnickiego kościoła.
Nałęczów nie był wtedy wyłącznym celem wyprawy Andriollego, zresztą poza wspomnianym rysunkiem
i wzmianką wspomnieniową nie mamy innego śladu tych
odwiedzin. Nie zachował się żaden drukowany czy archiwalny przekaz. Być może powiedziałby o tych sprawach
pamiętnik Andriollego, ale nie wiadomo, czy w ogóle
przetrwał on do naszych czasów. Nałęczów stanowił poza
tym tylko jeden z celów wyprawy. Wolno się domyślać,
iż artysta przedłużył ją przez Puławy do Kazimierza, jak
zaświadczają rysunki z Kazimierza nad Wisłą, opatrzone
datą 1880 roku. Szlak prowadzący brzegami Wisły należał
bowiem do ulubionych przez Andriollego. Artysta projektował nawet wydanie osobnego albumu tych okolic.
Nastąpiła teraz dłuższa przerwa w kontakcie artysty
z Nałęczowem. Andriolli wyjechał wkrótce na kilka lat
za granicę. Mieszkając w Paryżu, współpracował z różnymi pismami oraz ilustrował wiele wydawnictw książkowych. Podróżował też sporo po Europie, jeździł kilkakrotnie – zresztą w sprawach zawodowych – do Londynu,
odwiedzał Szwajcarię i Włochy. Florencja, Rzym, Sorrento, Capri – to niektóre miejsca znajdujące się na szlaku
wędrówki Andriollego.
Przeżycia osobiste i rozstanie w tym czasie z żoną spowodowały głęboką depresję artysty. Po początkowym
okresie entuzjazmu zaczęła go nachodzić tęsknota za krajem, za Warszawą, za przyjaciółmi. „Tak mi tęskno za
Warszawą, żebym tam w liście poleciał” – pisał z Paryża do Władysława Maleszewskiego. „Włoch z pochodzenia, nigdy za Włochami nie tęskniłem, każdy mój pobyt
za granicą uważałem za wygnanie, a więdłem z tęsknoty za rzekami i borami naszymi” – wyznawał w liście do
Władysława Bełzy. W 1886 roku Andriolli powrócił do
kraju, lecz przez dłuższy czas pogrążony był w rozpaczy,
nachodziły go myśli o dobrowolnej śmierci. W urywku
pamiętnika pisał: „Teraz robię wysiłki, staram się dźwignąć, walczę i co chwilę padam, przygnębiony, bezsilny,
zdarty, zgnębiony, czy ma być tak dalej?… Dwie drogi,
albo zwalę… albo oszaleję czy skończę z życiem”.
Przełom nastąpił w połowie 1887 roku. Przyjaciel Andriollego dr Henryk Dobrzycki wspominał o pobycie artysty w Sławucie, na Ukrainie, gdzie od razu stał się duszą całego towarzystwa, wycieczek i rozrywek, obdarował

też liczne panie swoimi rysunkami. „Ile przeciągłych magnetycznych spojrzeń było ku niemu skierowanych, aby
uzyskać jakiś choć «maleńki rysuneczek», chociażby
»parę kresek«, milczy statystyka; to tylko jest pewnym,
że po wyjeździe Andriollego, który w Sławucie podówczas trzy tygodnie bawił, głucha zaległa cisza i humory
były kwaskowate”.
Ze Sławuty Andriolli przez Lublin – pisał dalej Dobrzycki – „niebawem podążył do Nałęczowa, aby tam szukać nowych wrażeń i obdzielać innych swym szczęściem,
które mu rozsadzało piersi.
Komu by przyszło na myśl, widząc wówczas tego życiem i zdrowiem tryskającego człowieka, że za lat sześć pojedzie tam dogorywać i złożyć głowę do snu wiecznego?”
Także z tego pobytu Andriollego nie mamy ani jednego
świadectwa, żadnego przekazu, nie zapisał się ten epizod
w żadnym wspomnieniu. Można jednak sądzić, iż – prócz
pracy artystycznej – Andriolli i w Nałęczowie prowadził
intensywne życie towarzyskie. Był bowiem znakomitym
gawędziarzem, a życie miał ciekawe, dramatyczne i niesłychanie barwne. W Nałęczowie bawiło w tym roku wiele
osób z warszawskiego świata literackiego, zaś wśród osiadłych na stałe znajdowali się ludzie, z którymi Andriollego
łączyły podobne losy, jak choćby powstaniec z 1863 roku
Henryk Wiercieński czy uczestnik Wiosny Ludów na Węgrzech – Franciszek Bagieński. Miał więc Andriolli z kim
i o czym rozmawiać.
Spotkał tu Andriolli i wielu innych ludzi. Tutaj na przykład poznał inżyniera Henryka Hempla z Zagłębia Dąbrowskiego, którego później artysta odwiedził, poznając
okolice Będzina i Sosnowca, i schodząc w głąb kopalni.
Przeżycia z tej podróży opisał barwnie w drukowanych
wówczas korespondencjach.
W Nałęczowie, w tutejszym pejzażu, szukał inspiracji
dla swoich prac malarskich. Zresztą – jak pisała Ewa Szelburg-Zarembina w książce pt. Zawiłości prostej drogi – do
dzieł Andriollego „pozował nie tylko krajobraz nałęczowski, ale i… postacie ludzi tamtejszych, tych zrosłych z glebą, ze źródłami wód życiodajnych, z tej gleby tryskających. Modelka do Kraszewskiego Starej baśni, dziewczyna
na schwał, przeżyła tego, któremu była natchnieniem. Widywałam ją będąc dzieckiem. I później znacznie spotkałam postarzałą, ale wciąż urodziwą, gdy w staroświeckiej
czarnej welurowej sukni spacerowała pod lipami i kasztanami w towarzystwie zadumanej jak ona, wielkookiej jak
ona krasuli pachnącej mlekiem – jedynej już przyjaciółki”.
Czy artysta przyjeżdżał do Nałęczowa jeszcze w późniejszych latach? Nie jest to wykluczone, skoro jeden
z przyjaciół napisał w pośmiertnym artykule o Andriollim, iż w Nałęczowie „najmilej czas zawsze spędzał”.
Najwięcej wiemy o ostatnim pobycie Andriollego w Nałęczowie, który zamknął jego życie, przypadł on na rok
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1893. Z jego początkiem artysta wybrał się na kilka miesięcy do Kroacji i Dalmacji, przysyłał stamtąd korespondencje do warszawskich dzienników. W tym czasie zaczęła jednak dawać znać o sobie ukryta choroba, Andriolli
przyspieszył więc powrót do Warszawy. Rak żołądka czynił błyskawiczne spustoszenia w jego organizmie. Artysta
łudził się, iż operacja u specjalisty w Londynie przywróci
mu zdrowie. Lekarze poradzili mu jednak wyjazd do nałęczowskiego zakładu leczniczego. Datę wyjazdu określa
krótki list do Władysława Maleszewskiego z 2 lipca 1893
roku: „Zapomniałeś o mnie zupełnie, a ja tu ciężkie i bolesne dole pędzę; nic mi nie lepiej, jutro jadę do Nałęczowa”.
Andriolli przebywał najpierw w zakładzie leczniczym,
w niedługi czas później umieszczono go w pokoju na piętrze domku Franciszka Krawczyńskiego (pracownika zakładu), przy dzisiejszej ulicy Poniatowskiego. Domek
ten nazywano później „Andriollówką”. Po jego pożarze
w okresie międzywojennym wybudowano na tym miejscu hotel „Polonia”. Z okna domu Krawczyńskiego miał
Andriolli widok na pobliską Górę Poniatowskiego, na dolinę, na rzeki oraz na wzgórze bochotnickiego kościoła.
W tym to „niepozornym domku, w pokoju o bielonych
ścianach, na skromnym łóżku, z obrazem Matki Boskiej
u wezgłowia, konał powoli, pasując się śmiercią długo
i ciężko; a mimo tę walkę straszną nie tracił nadziei, nie
chciał się uznać za skazanego i pokonanego” – pisał Marian Gawalewicz.
Dokładny, przejmujący i niezwykle dramatyczny obraz
ostatnich dni życia Andriollego przyniosło wspomnienie
doktora Henryka Dobrzyckiego, jego wieloletniego serdecznego przyjaciela. Dobrzycki przyjechał do Nałęczowa na początku sierpnia, w miesiąc po przyjeździe artysty.
Był on już bardzo przez chorobę zmieniony: „gdym zbliżył się – pisał Dobrzycki – utkwił we mnie swe wymowne, przenikliwe oczy, w których naraz ból głęboki, trwoga
i jakieś zwątpienie się malowało”. Andriolli był już bardzo
wycieńczony i osłabiony, ale w rozmowie z przyjacielem
usiłował jeszcze zażartować:
„ – Jeśliś zapomniał o osteologii, to sobie na mnie możesz przypomnieć; a może kto potrzebuje modelu Łazarza, to powiedz, że mu służę.
Tu wyciągnął rękę, na której oprócz skóry, kości powlekającej, nic nie było. Towarzyszył temu gorzki uśmiech,
jakiegom nigdy u niego nie widział. Pacjent nałęczowski
mówił w owym czasie już tylko monosylabami, i z wielkim wysiłkiem, a choroba i cierpienia tak zniepodobniły jego rysy, że gdyby nie głos, zgoła nic by mi go przypomnieć nie mogło…”.
Andriolli buntował się przeciw chorobie, niesłychanie
cierpiał z powodu utraty sił fizycznych, tym bardziej, że
czuł w sobie wielkie, niewyczerpane jeszcze możliwości
twórcze; „nigdy możność skupienia – mówił – nie była
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dla mnie tak łatwa jak dziś”. „Uważając się za skazanego – wspominał doktor Dobrzycki – Andriolli przez czas
swojej bytności w Nałęczowie mało co mówił o swoim
zdrowiu, choć nie ma słów na opisanie męczarni, jakie
w ostatnich kilku tygodniach przechodził; natomiast mówił ze mną prawie ciągle o sztuce, jakby się pragnął wyskarżyć na losy, że mu jej dłużej służyć nie pozwolą”.
W ostatnich tygodniach życia pielęgnowała Andriollego przyjaciółka z lat młodości, zastępowała mu ona brakującą rodzinę. Na kilka dni przed śmiercią artysta stracił
przytomność, z trudem poznawał otoczenie. Porozumiewał się z nim już tylko doktor Antoni Puławski, ordynator
zakładu leczniczego, z oddaniem opiekujący się chorym.
Wkrótce po zgonie przybyli do mieszkania Andriollego
także doktor Konrad Chmielewski i malarz R. Okniński,
przebywający w tym roku w Nałęczowie. Choroba i śmierć
zmieniły całkowicie wygląd Andriollego. „Twarz uległa
tak raptownej przemianie, iż poznać nie można było rysów. Z barczystej postaci został formalnie szkielet, wychudzony i wynędzniały” – wspominał Marian Gawalewicz.
Pogrzeb Andriollego odbył się na miejscu, pochowano
go na cmentarzu w Bochotnicy, obok wielu podobnych
jemu – powstańców i sybiraków, ludzi oderwanych od rodzinnych stron. Zwłoki artysty odprowadzało na cmentarz spore grono przebywających na wakacjach w Nałęczowie, wśród nich znajdował się Bolesław Prus, a także
garstka miejscowych ludzi. Pogrzeb artysty utrwalił malarz Okniński na rysunku zamieszczonym w „Tygodniku
Ilustrowanym”. Ukazuje on żałobny pochód nie w sierpniowym słońcu, lecz w jesiennej niemal pogodzie. Nad
tłumem widać unoszoną przez ludzi trumnę z ciałem artysty, w głębi widoczna jest droga prowadząca od Góry
Poniatowskiego do Bochotnicy oraz zamglona sylwetka
bochotnickiego kościoła.
W osobie Andriollego schodził do grobu jeden z wielkich artystów XIX wieku, jeden z ostatnich romantyków.
Wiedzieli o tym jego współcześni. „Nic w postawie jego
i obejściu – pisał anonimowy autor z «Tygodnika Ilustrowanego» – nie zdradzało romantyka – pomimo że romantykiem był z krwi i kości. Dodajmy: romantykiem ostatnim, a przynajmniej jednym z ostatnich”.
Ta podstawa Andriollego jako artysty jednała mu
u współczesnych rozgłos i sławę, ona też stawała się obiektem ataku i zastrzeżeń ze strony artystów młodszego pokolenia, którzy wskazywali, że jego twórczość należy do
innej epoki. Był romantykiem spóźnionym, przywiązanym do przeszłości. Czy wyczuwał za życia, iż jego gwiazda minęła już apogeum? Chyba tak. Na półtora mniej więcej roku przed śmiercią, osamotniony, pisał:
„Niedługo mi pozostało kołatać się na świecie, a co
światu po tym, com przeczuł i przeżył? W kilka dni po
śmierci wymażą Cię nawet najbliżsi z pamięci. Czasami
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Na głowie ma kraśny wianek,
W ręku zielony badylek,
A przed nią bieży baranek,
A nad nią leci motylek.
(Adam Mickiewicz, Dziady, cz. II)

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Fragment opisu pasterki Zosi z dramatu Mickiewicza został wykorzystany jako refren w piosence Baranek
napisanej przez Stanisława Staszewskiego w roku 1961. Refren brzmi:

Na głowie kwietny ma wianek
W ręku zielony badylek
A przed nią bieży baranek
A nad nią lata motylek
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Ilustracja Michała Elwiro Andriollego kończąca Księgę II „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

tylko, w przystępie dobrego humoru, wykopie ktoś jakiś
żart lub opowiadańko, gdzie się będzie figurowało w sposób komiczny, albo z lekka poduczeni, jak wypada, by się
samemu świetnie i bezinteresownie przedstawić.
Widzę to i słyszę niemal co dnia. W ostatnich czasach
zmarło dużo ludzi zasługi i serca. Gorycz mnie toczyła,
słysząc, co o nich we dwa dni potem pleciono. A jeszcze
bardziej truło zupełne milczenie lub obojętność tych, którzy w chwilach powodzenia niedawno zeszłym ze świata
ludziom bakę świecili i proch sprzed stóp czołem ścierali!”.
Zawodzili go najbliżsi, zawodziła sztuka, nie zawiodła
nigdy – przyroda. Był w niej Andriolli prawdziwie rozmiłowany i z nią – wiecznie się odradzającą – nie mógł
się rozstać. „A cóż piękniejszego – mówił do doktora
Dobrzyckiego – być może nad naturę, wiecznie młodą,
wiecznie uśmiechniętą? Kto tego nie rozumie, ten już się
zestarzał, ten nie pojmuje życia; taki zwykle szuka dla siebie rozrywki w salonach, szablonowych zebraniach i banalnych rozmowach, w których ani sensu, ani prawdy nie
znajdziesz. Co do mnie, żyję tylko wtedy, gdy jestem poza
murami miast, na wolnym powietrzu, gdzie widać i lasy
i słońce, i niebo, i wodę, gdzie spokój kołem się otacza”.
W takim właśnie krajobrazie spoczął Andriolli na zawsze.
Ale wśród ludzi, przybywających dzisiaj do Nałęczowa
niewielu wie, kto to naprawdę był Michał Elwiro Andriolli, wielu dowiaduje się ze zdziwieniem, że na tutejszym
cmentarzu spoczywa. Ogarnęłoby go zapewne zapomnienie zupełne, gdyby nie jego ilustracje do Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza, przypominane po wojnie. To dzieło,
uznane przez krytykę i samego twórcę za dalekie od doskonałości, zapewnia mu trwanie w pamięci potomnych.
Współczesna badaczka sprawy Andriollego, Janina Wiercińska, napisała o nim:

„Romantyzm, bunty powstańcze i praca u podstaw, fantastyka i realność zmysłowa, swojskość i kosmopolityzm
– tyle sprzeczności w jednym życiorysie. Życiorys niebanalny, indywidualność duża, burzliwy temperament, ujmujące usposobienie, a wszystko zespolone w utalentowanym artyście, w którego twórczości zawarte są treści
jego epoki. Zaznał sławy, doznał również goryczy schyłku powodzenia. Dziś mało się o nim mówi, a wie o nim
jeszcze mniej”.
O Andriollim prawie całkowicie zapomniano też w Nałęczowie. O pamięć o nim wołał do niedawna jedynie napis na grobie artysty. Ewa Szelburg-Zarembina czyniła
swego czasu starania, by nazwać imieniem Andriollego
nałęczowskie Liceum Technik Plastycznych. We wspomnianej książce pisała wprost o krzywdzie artysty. „Zasługi Andriollego – pisała – są dostatecznie znane historii, ale
dobrze byłoby przypomnieć je nie tylko odświętnie, lecz
i na co dzień”. Andriolli był jednak zbyt konserwatywnym
– sądzono – twórcą, by patronować śniącej o nowoczesności szkole. Ofiarował więc Nałęczów pamięci artysty tylko
małą uliczkę, a właściwie aleję grabową, przylegającą do
„morgi” Żeromskiego, na której znajduje się Chata. Nie
podzielałbym przekonania autorki Ludzi z wosku, iż należała się Andriollemu w Nałęczowie „lepsza” ulica. Kto wie,
czy on sam nie wybrałby jej dla siebie. Może by mu przypominała cień cyprysowych alei dalekiej rodziny w Italii?
Tadeusz Kłak
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Moje związki z Marią,
Jerzym i Witoldem
Kuncewiczami

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że spotkanie Marii i Jerzego Kuncewiczów było największą i najprzyjemniejszą przygodą mojego życia.
W mojej pracy zawodowej i społecznej nie przewidywałem większych możliwości, bym mógł osobiście spotykać się i związać na dłużej z tymi wybitnymi ludźmi.
Wiedziałem kim są, gdzie mieszkają, choć była to wiedza powierzchowna. Maria Kuncewiczowa przez długie
lata znana mi była jako autorka „Cudzoziemki” i „Dwóch
księżyców”, o pisarstwie Jerzego Kuncewicza nie miałem
pojęcia. Dopiero moja aktywność w ruchu ludowym spowodowała, iż – bez własnej jednak inicjatywy - zetknąłem się z nim w końcówce lat 70. minionego wieku. Byłem
w tym czasie członkiem Komisji Kultury Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, następnie
jej przewodniczącym. I tu był początek kontaktów z twórczością Jerzego Kuncewicza, bowiem Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, jako pierwsza w kraju oficyna, po powrocie Kuncewiczów z emigracji, zainteresowała się publikacją jego dzieł. Komisja Kultury wspierała tę inicjatywę,
a ja miałem możliwość poznania go osobiście. Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza wydała w roku 1983 „Wieczną
przemienność”, a w roku 1985 – już po śmierci pisarza –
„Wyspy pamięci”. Ważne znaczenie w organizacji mojego
kontaktu z Jerzym Kuncewiczem miał Andrzej Zakrzewski, ówczesny zastępca dyrektora Zakładu Historii Ruchu
Ludowego, późniejszy minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także Leon Jańczyk. dyrektor Ludowej Spółdzielni Wydawniczej oraz Jerzy Żurawski, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Przełom w tych relacjach nastąpił w roku 1982, gdy zostałem powołany na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Nie przypuszczałem jednak, że jest to początek ważnego, bardzo
ciekawego i nowego etapu w moim życiu. W czerwcu tego
roku miałem przyjemność towarzyszyć Józefowi Tejchmie
ministrowi Kultury i Sztuki w jego wizycie w domu Marii
i Jerzego Kuncewiczów. Józef Tejchma, mój rodak z Markowej, odwiedził mnie w Lublinie i zaproponował wizytę
u Kuncewiczów. W spotkaniu towarzyszył Jerzy Żurawski,
dyrektor ówczesnego Muzeum Kazimierza Dolnego. Ta

wizyta uświadomiła mi konieczną aktywność lubelskich
władz kultury w stosunku do tych wybitnych twórców.
Moje miejsce pracy, właściwie rozumiana przeze mnie powinność urzędnika kultury, spowodowała, że bez wahania
poparłem aktywność dyrektora Jerzego Żurawskiego, jego
inicjatywy i konkretnie przedstawione propozycje pomocy Marii i Jerzemu Kuncewiczom w rozwiązywaniu wielu
trudnych dla nich spraw organizacyjnych, technicznych,
prawnych związanych z utrzymaniem domu, co stało się
szczególnie ważne po roku 1984, tj. po śmierci Jerzego
Kuncewicza.
Muzeum Kazimierza Dolnego przyjęło na siebie (na
podstawie podpisywanych umów) obowiązki utrzymania całego budynku i jego otoczenia, dokonywania bieżących remontów, zaopatrzenia w wodę, prąd i ogrzewanie,
a także ponoszenie wszelkich kosztów związanych z podatkami i opłatami komunalnymi. Muzeum w ramach
tego zobowiązania korzystało ze znacznej części pomieszczeń w piwnicach, części pokoi na parterze oraz budynku
gospodarczego. Muzeum dbało o dzierżawę, przeprowadzało większe remonty, konieczne uzupełnienia i naprawy. Wszystkie te sprawy prowadził bardzo starannie Jerzy Żurawski, mając całkowite wsparcie Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, w tym wojewody Tadeusza Wilka i moje osobiste. W roku 1985 willa „Pod Wiewiórką” wraz z otoczeniem została wpisana do rejestru
zabytków.
Miałem wielką przyjemność spędzać wakacje w pokojach gościnnych willi Kuncewiczów, wraz z żoną, córką
i wnuczką, widywać się z Marią Kuncewiczową bez większych ceremoniałów, usiąść z nią przy stole, pić herbatę
i rozmawiać. Przypomniała mi nasze pierwsze kontakty
i wspólne spotkania. Wcześniej bowiem, w latach siedemdziesiątych, Kuncewiczowa zgodziła się na odbycie kilku spotkań autorskich w Lublinie organizowanych przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, gdzie wówczas pracowałem. Nie doszło jednak do bliższej znajomości i głębszych relacji. Już wówczas jednak odebrałem ją jako osobę pełną gracji, dystansu do otoczenia, wypowiadającą się
pięknym, barwnym językiem. W sposobie jej bycia nie
było jednak żadnej spontaniczności, tylko niespotykana
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Archiwalne zdjęcie Kuncewiczówki. Na tarasie: Maria i Jerzy Kuncewiczowie. (Ze zbiorów W. Kuncewicza)

elegancja i pełen uroku spokój. I szacunek do słuchaczy. Zwierzyła mi się później, że nie lubiła jednak takich
otwartych spotkań w klubach, bibliotekach czy szkołach,
lepiej czuła się w dyskusjach bardziej specjalistycznych,
naukowych.
Na moje tak rozpoczęte relacje z pisarką (niestety z Jerzym Kuncewiczem były one bardzo krótkie) wpływała
już świadomość tego, kim jest, co znaczy dla polskiej kultury i literatury. Wyjątkowa urokliwość Marii Kuncewiczowej onieśmielała mnie niejednokrotnie, podnoszone przez nią sprawy przenosiły nas, jej słuchaczy, często
w przestrzeń dalece odległą. Pozostawała dla mnie chodzącym majestatem, chyba właśnie z tego brały się moje
wszystkie zachowania wobec niej, a potem zgoda na prowadzenie fundacji. Często podczas naszych licznych,
prowadzonych przy huculskim piecu rozmów, nie miałem odwagi przerywać jej, chociaż pozwalała dość chętnie na zgłaszanie do jej wywodów moich uwag i mojego
zdania. Mogłem słuchać pani Marii godzinami, urzeczony
brzmieniem jej spokojnego głosu, pięknym słownictwem
i żywymi, barwnymi opisami. Bo kiedy mówiła, można
było usłyszeć barwę każdego wyrazu, wyczuć przecinki,
pauzy, kropki. Patrząc na nią, widzieć jej wyraziste, piwne oczy, byłem nią urzeczony. Zadziwiające to były chwile
i zawsze z radością oczekiwane. Przy tych wszystkich relacjach, spotkaniach, rozmowach wyczuwałem jej wielką
życzliwość, serdeczność. Nie ośmieliłbym się jednak nazwać tego co nas łączyło, przyjaźnią.

Współpracując z Jerzym Żurawskim uczestniczyłem
w spotkaniach ważnych gości odwiedzających pisarkę,
w tym generała Wojciecha Jaruzelskiego, ministra kultury profesora Aleksandra Krawczuka, wojewody lubelskiego Tadeusza Wilka, prof. Zdzisława Cackowskiego – rektora UMCS, syna pisarki Witolda Kuncewicza, członków
rodziny, np. Jana Józefa Szczepańskiego, Anny Mańkowskiej, Barbary oraz Jerzego Musiałów oraz wielu innych
gości, chętnie przez pisarkę przyjmowanych. Brałem aktywny udział w premierze filmu „Cudzoziemka” w reżyserii Ryszarda Bera, która odbyła się w roku 1986, czy
wręczeniu autorce przez wydawcę (PAX) pierwszych egzemplarzy wydanych „Listów do Jerzego”. Lubiłem bardzo
te spotkania, ciepłe, miłe rozmowy i dyskusje.
Maria Kuncewiczowa złożyła mi także późną jesienią 1984 roku wizytę w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego wraz z wychowankiem (jak mówiła) Tadeuszem Roguskim, co było dla mnie wyjątkowym
przeżyciem. Pisarka obdarzyła mnie także bardzo ciepłymi wpisami do darowanych mi swoich książek, np.
w kwietniu 1986 roku w wydanych „Przeźroczach” napisała: „Panu Edwardowi Balawejderowi – przekazuję to
echo spraw odległych i wszechobecnych, wdzięczna za życzliwość”, zaś rok później w maju 1987 we wznowionych
„Dwóch księżycach” wpisała: „Panu Edwardowi Balawejderowi – serdeczne dzięki za względy dla Kuncewiczówki”.
To mnie jeszcze bardziej ośmielało, ale też mobilizowało
do dalszych kontaktów.
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Jak wspomniałem wcześniej, moje kontakty z Jerzym
Kuncewiczem były dość ograniczone, choć zaczęły się
dużo wcześniej, po ich powrocie z emigracji. Miałem jednak wiele rozmów na jego temat z pisarką, szczególnie
w kontekście inicjatywy Wydawnictwa Lubelskiego wydania ich dzieł. Po śmierci Jerzego udało mi się namówić
na to panią Marię, która w końcówce już, niestety, swego
życia wyraziła zgodę na wznowienie swoich dzieł wybranych (14) i dzieł (5) Jerzego Kuncewicza. Długo trwało
przekonywanie pisarki, że jest to wiarygodne przedsiębiorstwo, mające na swoim koncie wydanie dzieł wielu
wybitnych twórców, pisarzy, poetów. Miała bowiem dziwne zastrzeżenie do tego komunistycznego, jak mówiła,
wydawnictwa.
Obaj z Jerzym Żurawskim pozostawaliśmy jednak
w przekonaniu, że w bliskiej już pewnie pespektywie Muzeum przejmie Kuncewiczówkę wraz z przynależnym
do niej otoczeniem, zgodnie z zapisami w kolejnych testamentach i licznymi w tej sprawie rozmowami. Ostatni testament sporządzony 26 listopada 1986 rok jedynym
spadkobiercą czynił Witolda Kuncewicza, syna pisarki
i zobowiązywał go jednocześnie do przekazania aktem notarialnym na rzecz Muzeum części parku wraz z domem
i całym wyposażeniem ruchomym. Mieszkanie w piwnicy otrzymywał dożywotnio Tadeusz Roguski, a pokój
z biblioteką został zastrzeżony dla rodziny. Spadkobierca
został także zobowiązany do utworzenia w darowanym
domu Ośrodka Kulturalnego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów wraz z powołaniem Rady Programowej, która nadawałaby ton działalności w Ośrodku.
Zadbała także Maria Kuncewiczowa o dokumentację
związaną ze swoją twórczością, przekazując w roku 1986
Bibliotece Narodowej im. Ossolińskich we Wrocławiu
swoje archiwum literackie w postaci rękopisów i maszynopisów, zbiory wycinków prasowych, swoją korespondencję dotyczącą pracy literackiej. W okresie późniejszym
także ja, za zgodą Witolda Kuncewicza, przekazałem pozostałe jeszcze materiały, zarówno Marii jak i Jerzego
Kuncewiczów.
Po śmierci pisarki 15 lipca 1989 roku sprawami prawnymi i organizacyjnymi Kuncewiczówki zajął się Witold
Kuncewicz, który jako właściciel przedłużył Muzeum
Nadwiślańskiemu umowę dzierżawy, przyjmującemu na
siebie wszystkie koszty ewentualnych remontów. Poinformował Jerzego Żurawskiego i mnie o zamiarze utworzenia Fundacji im. Kuncewiczów, której postawił bardzo szerokie zadania. Poza upowszechnianiem wiedzy
o życiu i twórczości rodziców, Fundacja stałaby się miejscem międzynarodowych kontaktów i współpracy młodzieży polskiej z krajami Wschodu i Zachodu. Jej siedzibą
miał zostać wybudowany w parku nowy budynek, a willa
„Pod wiewiórką” przekazana Muzeum Nadwiślańskiemu

i wspólnie z Fundacją zagospodarowana. Koszty budowy, ze swoich a także zdobytych w USA środków, zapewniał Witold Kuncewicz. Jesienią 1989 roku odbyło się w tej
sprawie robocze spotkanie z wizją lokalną, ustaleniami
technicznymi, warunkami korzystania z parku i poszczególnych obiektów. Otrzymaliśmy z Jerzym Żurawskim
pełnomocnictwo wojewody lubelskiego do rozmów z Witoldem Kuncewiczem, mających doprowadzić do pełnej
realizacji testamentu pisarki, z uwzględnieniem propozycji spadkobiercy. Sprawy administracyjne oraz wszystkie
organizacyjne i techniczne w willi sprawowało nadal kierownictwo Muzeum.
Witold Kuncewicz odstąpił jednak od zamiaru budowy nowego obiektu, zaś siedzibę powoływanej przez siebie fundacji pod nazwą Fundacja Kuncewiczów postanowił umieścić w willi. Byłem informowany o wszystkich
sprawach związanych z opracowywaniem statutu, przygotowywaniem do rejestracji Fundacji. Wspólnie z Jerzym Żurawskim wspieraliśmy tę nową aktywność Witolda Kuncewicza uznając, że jest to inicjatywa warta
naszego czynnego udziału i dająca w perspektywie możliwość trwałego już i ostatecznego rozwiązania dalszych
losów Kuncewiczówki. Uznaliśmy też, mimo wielu zgłaszanych zastrzeżeń, także uwag, że spadkobierca ma prawo decydować o wszystkim zgodnie ze swoją wolą oraz
w sposób uznany przez siebie za najlepszy i zrealizować
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zobowiązanie nałożone na niego przez matkę w zaproponowanej przez siebie formie. Efektem tej działalności było
powołanie Fundacji Kuncewiczów, która uzyskała dnia 23
lutego 1991 roku wpis do rejestru sądowego. Otwartym
problemem była sprawa składu osobowego władz, a nade
wszystko jej dyrektora. Propozycję przyjęcia tej funkcji
odrzucił Jerzy Żurawski, proponując moją kandydaturę.
Nie byłem jednak na to przygotowany.
W październiku 1991 roku odbyło się w Kuncewiczówce uroczyste spotkanie inaugurujące działalność Fundacji, które zgromadziło wielu wybitnych polityków, twórców, ludzi nauki, kultury i sztuki, przedstawicieli władz
wojewódzkich, na którym oficjalnie powołany zostałem
na stanowisko dyrektora – wolontariusza Fundacji Kuncewiczów. Nie bez znaczenia na tę moją decyzję (byłem
już dyrektorem Państwowego Muzeum na Majdanku)
miała rozmowa, jaką odbyłem tego dnia z Janem Józefem Szczepańskim, który szczerze przekonywał mnie do
tego, odwołując się do naszych wcześniejszych spotkań.
Z obawą jednak przyjąłem na siebie te nowe, nieznane mi
obowiązki.
Gdy przywołuję czasy działalności Fundacji Kuncewiczów, to jest okres październik 1991 – luty 2005, nieodparcie powraca myśl, czy tak właśnie o przyszłości domu,
po swojej śmierci, myślała Maria Kuncewiczowa, czy udało nam się nie zawieść jej zaufania i nadziei, czy należycie wypełniliśmy jej ostatnią wolę. W tych rozważaniach
często także powracają słowa pisarki zawarte w „Listach
do Jerzego”: „Jerzy. Wbrew oporowi jaki u Ciebie obserwowałam przy oglądaniu cudzych rzeczy i ambicji, postanowiłeś nasz kazimierski dom przeznaczyć na muzeum. Nie
udała się „siedziba pokoleń”, jak kiedyś nie udało się wcielenie do Europy Twojej własnej „Republiki globu”. Z gęstwiny ludzkich pomyłek wrócił ideał Twojej młodości – Społeczeństwo. A więc jednak muzeum. Dokument wspólnej
przeszłości tych, co jeszcze są przeszłości ciekawi. Ciekawi
tego, co zmienia formę, ale nie przemija (Listy do Jerzego,
PAX, Warszawa, 1988, str. 122 ).
Zapewne nie miała jednak na myśli zwykłego muzeum
z kapciami, biletami wstępu i szatnią, marzyła o ciepłym,
otwartym, bliskim każdemu domu, o swoistym ośrodku
pracy twórczej, o salonie literackim. Tak też o tym nowym „muzeum” myśleliśmy, przystępując do pracy. I tak
go prowadziliśmy, tym bardziej, że wiedzieliśmy, iż w jednym z licznych wywiadów powiedziała: Chcemy, żeby dom
okaz kamienno-drewnianej architektury kazimierskiej, napełniony przedmiotami znaczącymi ślad długich wędrówek
ciała i ducha, służył ludziom po naszym stąd zniknięciu,
jako dokument pewnej epoki, pewnego stylu życia (Helena Zaworska Rozmowy z Marią Kuncewiczową, Czytelnik, 1983, str. 108 ).
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Wiele razy spotykałem się z zarzutami stawianymi Witoldowi Kuncewiczowi, czy należycie wypełnił wolę swojej matki, czy wszystkie cele zapisane w statucie i później
realizowane przez Fundację były najbardziej właściwym
rozwiązaniem, stąd długo jeszcze, po powstaniu Fundacji trwające dyskusje, czy była to jego słuszna decyzja, zamiast wyrażenia zgody na przekazanie domu Muzeum
Kazimierza Dolnego.
Postanowienie Witolda Kuncewicza zwolniło Muzeum
z jakichkolwiek zobowiązań wobec Kuncewiczówki, czego wyrazem było rozwiązanie w czerwcu 1991 r. umowy
dzierżawy. Sam Jerzy Żurawski, człowiek najbliżej i najdłużej z pełnym oddaniem współpracujący z Marią i Jerzym oraz Witoldem Kuncewiczem stanął na stanowisku,
że Witold Kuncewicz został właścicielem odziedziczonej
nieruchomości i miał prawo dysponować nią dowolnie,
a zobowiązanie jakie nałożyła na niego matka nie miało mocy prawnej i pozostawało w sferze zobowiązań rodzinnych (cyt. z tekstu J. Żurawskiego). Ale moim celem,
po wyrażeniu zgody na funkcję dyrektora-wolontariusza
Fundacji, nie było rozstrzyganie tych prawnych zawiłości,
perspektywicznych i ostatecznych jej losów, lecz szybkie
zajęcie się sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi
określonymi statutem oraz bieżącym, sprawnym funkcjonowaniem Fundacji.
Statut Fundacji zapisał bardzo klarownie jej cele i formy
działalności. Należały do nich: przede wszystkim utrwalanie pamięci i dorobku światopoglądowego i literackiego
Marii i Jerzego Kuncewiczów poprzez wielopłaszczyznowe działania w kierunku zbliżenia międzynarodowego,
prowadzenie działalności na rzecz promocji Kazimierza
Dolnego, jego historii i zabytków, upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno polskich jak i zagranicznych współczesnych twórców. Cele te miały być realizowane poprzez
swobodne udostępnianie Kuncewiczówki wszystkim ciekawym miejsca, w którym żyli i pracowali Maria i Jerzy
Kuncewiczowie, organizowanie spotkań autorskich z pisarzami, poetami, naukowcami, koncertów muzycznych,
odbywanie sesji popularno-naukowych dotyczących stosunków ze wschodnimi i zachodnimi sąsiadami, popularyzowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce, promocję młodych twórców polskich
i zagranicznych oraz prowadzenie szerokiej działalności wychowawczej. Początki działalności nie były łatwe.
Otrzymałem „w spadku” dom i Tadeusza Roguskiego, wychowanka Kuncewiczów oraz mających prawo korzystania z Kuncewiczówki członków najbliższej rodziny, bez
jasnej i bezpiecznej dla mnie gwarancji na środki finansowe, niezbędne do działalności. Nawiasem mówiąc bardzo
szybko zaprzyjaźniłem się z liczną rodziną, która wspierała mnie w działalności przez cały okres funkcjonowania Fundacji.

„Na pokojach” Kuncewiczówki. Fot. Stanisław Turski

n u m e r

Maria i Jerzy Kuncewiczowie

Po powrocie z emigracji do Kazimierza, Kuncewiczowie wyposażyli opustoszały dom od nowa. Dzięki zakupom i darom wypełnił się meblami, obrazami, sprzętami.
Już wtedy Kuncewiczówka była odwiedzana i traktowana
jako swoistego rodzaju obiekt muzealny. Odwiedzającym,
często wybitnym twórcom i uczonym, nie chodziło jednak
o oglądanie przedmiotów, lecz o kontakty z pisarką i jej
mężem w atmosferze stworzonego przez nich wnętrza.
Już w roku 1974 pisała Maria Kuncewiczowa w „Naturze”
(„Natura”, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie. Str. 189): Dom
Kazimierski, do którego wróciłam stoi na innym świecie
niż ten, na którym go zbudowano....., widzę w nim nie tyle
odzyskaną siedzibę, co muzealny zabytek. Jednak lojalnie
uprzedzam przyszłych dozorców: oprócz osób żywych, będą
tu mieli do czynienia z fantomem, który układa bukiety dla
pośmiertnych gości. Słowa te stały się dla mnie wyjątkowo
zobowiązujące. Właściwie zrozumiałem określoną przez
pisarkę funkcję przyszłego dozorcy i chciałem się z niej
wywiązać najlepiej. Istotnym więc było szybkie opracowanie wstępnego, chociażby, planu działalności, określenie wysokości kosztów tej działalności, a nade wszystko
zdobycie na to pieniędzy. Witold Kuncewicz dysponował kontem rodziców ulokowanym w jednym z banków
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w Warszawie. Nie były to znaczące kwoty, pozwalały jednak na zaplanowanie pewnych działań, głównie związanych z kosztami utrzymania domu. Bardzo wspierał mnie
w tym Tadeusz Roguski, który przejął – na moją prośbę
– obowiązki swoistego, pozastatutowego skarbnika, rozliczając się bezpośrednio z Witoldem Kuncewiczem. Konieczna jednak stała się moja aktywność na rzecz zdobycia innych, większych i pewnych środków, pozwalających
na rozwinięcie szerszej działalności statutowej.
Szczęśliwie złożyło się, że Maria Kuncewiczowa wyraziła zgodę na wznowienie swoich (14) wybranych i (5) męża
dzieł w Wydawnictwie Lubelskim. Do chwili śmierci pisarki Wydawnictwo nie wykonało jeszcze całego przyjętego zobowiązania i nie uregulowało też honorarium za
zrealizowane już wydania. Honorarium to wynosiło około
50 tys. zł. Zaproponowałem Wydawnictwu, po uzyskaniu
zgody spadkobiercy, tj. Witolda Kuncewicza, by należność
tę przejąć w formie materialnej, czyli wydanymi książkami zalegającymi jeszcze magazyny Wydawnictwa wg ówczesnych, bardzo korzystnych cen. Wydawnictwo przekazało Fundacji kilka tysięcy egzemplarzy sześciu pozycji
Marii i dwóch Jerzego Kuncewiczów. Była to bardzo ważna decyzja, która względnie zabezpieczała potrzeby materialne Fundacji, bowiem zwiedzający Kuncewiczówkę
chętnie nabywali książki, zasilając tym sposobem finanse Fundacji.
Istniała także jeszcze inna forma zdobywania pieniędzy, zaproponowana przez samych wolontariuszy: pisarzy, poetów, plastyków. Każdy z nich pozostawiał do rozprowadzenia i przekazania na rzecz Fundacji – jako dar
– kilka swoich książek, drobnych prac plastycznych czy
większy obraz, co także znacznie powiększało zasoby finansowe. Fundacja uzyskała także niewielkie dary zebrane przez Polonię amerykańską. Fundacji udawało się także zdobywać pewne środki finansowe na zadania zlecone,
w tym remonty willi, organizację części spotkań autorskich, koncertów muzycznych, wystaw itp.
Ważnym problemem, wymagającym konkretnych decyzji, było wypracowanie organizacyjnych zasad funkcjonowania, prowadzenia dyżurów przewodnickich, sprzątania pomieszczeń, opieki nad otoczeniem willi itp. Szybko
okazało się, że znalazło się wielu chętnych do tych prac.
Przyjęto bowiem zasadę, iż czynności te będą wykonywane przez kolejnych tzw. dyżurnych wolontariuszy, tj. pisarzy, poetów, aktorów, muzyków, pracowników naukowych itp., którzy prezentowali w Kuncewiczówce swój
dorobek twórczy, przyjmując jednocześnie na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności gospodarcze, techniczne i finansowe, a nade wszystko oprowadzanie zwiedzających. Dyżury takie były planowane z dużym
wyprzedzeniem, trwały najczęściej dwa tygodnie, czasem jeden miesiąc. Moja dotychczasowa praca zawodowa
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w instytucjach kultury i sztuki (m.in. dyrektora Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) oraz
długa już działalność społeczna (np. jako prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej), bardzo ułatwiały mi wyszukiwanie odpowiednich do
tych działań ludzi, zarówno dyżurnych wolontariuszy jak
również twórców i artystów, bohaterów spotkań. Szybko
też sprawa, takiej formuły funkcjonowania Kuncewiczówki, stała się na tyle znana i popularna, iż dyżury i spotkania trzeba było planować z dużym wyprzedzeniem. Było
to dla sprawności funkcjonowania Fundacji idealne rozwiązanie, chociaż czasem sprawiało pewne kłopoty organizacyjne i techniczne.
Wolontariusze, przyjmując dyżury, poza zdobytą samodzielnie wiedzą o życiu oraz twórczości Marii i Jerzego Kuncewiczów, każdorazowo bardzo starannie zapoznawali się z przygotowanymi materiałami, m.in. spisem
inwentarzowym z roku 1984 oraz filmem dokumentalnym w reżyserii Ludwika Perskiego z roku 1988 z osobistym udziałem pisarki, oprowadzającej po Kuncewiczówce, przedstawiającej historię powstania willi, jej losy oraz
wyposażenie. Otrzymywali także sporządzony tekst z informacjami o przedmiotach dodatkowo wprowadzonych
do wyposażenia.
Bezcennym źródłem wiedzy o życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej była wydana w roku 1995 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk monografia dokumentalna pt. „Maria Kuncewiczowa” autorstwa
Alicji Szałagan. Wydawca wyraził także zgodę na sprzedaż monografii, co było dodatkową atrakcją dla zwiedzających. Przygotowanie wolontariuszy do oprowadzania po
willi wymagało więc wielu zabiegów i przygotowań, mimo
to początkowo zdarzały się pewne nieporozumienia, miały miejsce błędnie przekazywane informacje. Nie zawsze
też, w pierwszym okresie działalności, proponowane spotkania były na wysokim poziomie artystycznym. Ciągle,
mimo sporych już doświadczeń zawodowych i społecznych, statusu starszego kustosza muzealnego, uczyłem
się tej nowej działalności w tym specyficznym muzeum.
Wszyscy pracowaliśmy tu całkowicie społecznie.
Te trudne początki szybko, na szczęście, minęły. Na
swej drodze spotkałem grupę życzliwych osób i bliskich
przyjaciół, chętnie wspierających mnie w tej działalności
od samego początku, którym zawdzięczam wypracowanie pewnego i stałego modelu merytorycznego, także organizacyjnego funkcjonowania Fundacji. Należeli do nich
między innymi: Zofia Kucówna wybitna aktorka, przyjaciółka Kuncewiczów, Anna Mańkowska – bratanica Marii Kuncewiczowej, Jan Józef Szczepański – pisarz, bratanek Marii Kuncewiczowej, Jerzy Musiał – siostrzeniec
Jerzego Kuncewicza oraz jego żona Barbara – kierownik

Muzeum Marii Dąbrowskiej, dr psychologii Róża Popek
– artysta plastyk, Krystyna Frelik – redaktor Wydawnictwa Lubelskiego, Krystyna Kotowicz – redaktor Radia Lublin, prof. dr hab. Teresa Zaniewska – pracownik naukowy SGGW w Warszawie, specjalista w sprawach literatury
i mniejszości narodowych, Danuta Sękalska – publicystka, tłumaczka, dr Andrzej Buck – filolog, dyrektor teatru w Zielonej Górze, dr Alina Kochańczyk – pracownik
naukowy UMCS, Jolanta Geras – artysta plastyk z Wrocławia, Anna Kozłowska – artysta malarz z Lublina, Bogusław Wróblewski – redaktor naczelny Kwartalnika Literackiego „Akcent”, Maria Raszewska – uczennica Ireny
Lorentowicz, artysta plastyk z Warszawy, Krystyna i Józef
oraz Michał Stępniowie z Lublina, znakomici dokumentaliści działalności Fundacji. Wiele uwag i podpowiedzi
otrzymałem od grupy pracowników Muzeum Literatury
w Warszawie, w tym od jego dyrekcji Janusza Odrowąża-Pieniążka i Elżbiety Banko-Sitek.
Fundacja zachowała dom w dawnym jego kształcie
i wystroju. Od samego początku odwiedzały go tłumy
zwiedzających, indywidualnie i całymi rodzinami, przybywały także liczne wycieczki. Byli to kazimierscy wczasowicze, kuracjusze z Nałęczowa, bywała młodzież i dorośli z całej Polski, a także wielu gości zagranicznych.
Przychodzili w odwiedziny i byli przyjmowani z życzliwością przez wolontariuszy, czyniących wszystko, by dom
funkcjonował zgodnie z wolą pisarki. Wyjątkową wartością była zgoda wolontariuszy, by dyżury były pełnione
przez cały tydzień o każdej porze dnia. Dyżurni wolontariusze oprowadzali zwiedzających gości, opowiadali o historii tego miejsca, o sprzętach, o życiu i twórczości Marii
i Jerzego Kuncewiczów, o ludziach kultury, sztuki, polityki związanych z pisarką i jej mężem. Byli więc przede
wszystkim przewodnikami, ale także kustoszami, administratorami wykonującymi wszystkie powinności wobec
powierzonego im domu i zgromadzonego w nim majątku. Każdy dyżur rozpoczynał się od spotkania autorskiego, wernisażu, wykładu naukowego, koncertu muzycznego itp. i był prezentacją dorobku twórczego wolontariusza
obejmującego swoje obowiązki.
Można tu przysiąść na łóżku pisarki, można przymierzyć się do biureczka, w jej kuchni poczęstować się jabłkiem...., nie ma barierek, napisów „nie dotykać”. Właściwie
cały czas odnosi się wrażenie, że gospodarze są w innym pokoju i za chwilę możemy ich spotkać” – wspomina swój pobyt w Kuncewiczówce redaktor Barbara Szmygin („Aura”
nr 6/95 ). Zobaczyłam zadeptane, stare dywany, które jeszcze pisarka łatała i cerowała, suche bukiety dekorujące kiedyś Kuncewiczówkę, masę pięknych obrazów – Fałata, Michalaka, Rivery, szkice scenograficzne Ireny Lorentowicz,
zdjęcia, drobiazgi. Jak kiedyś, tak i dziś przy okrągłym stole w przepastnej kuchni toczą się długo w noc rozmowy.
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Tuż obok znajduje się sypialnia pisarki, jej pokój, biurko
z papierami, zdjęciami w ramkach, starą lampą... Wszystko zostało jak dawniej, jakby gospodarze przed chwilą wyszli wspomina Kira Gałczyńska, bywalczyni w Kuncewiczówce („Kurier Polski” 3–7 listopada 1995).
Odwiedzający dom nie opłacali biletów wstępu, pozostawiali dobrowolne datki w zamian za książki i pamiątki,
ze świadomością, że ich dar przeznaczony jest w całości na
utrzymanie Kuncewiczówki. Działalność finansowa była
starannie i na bieżąco dokumentowana. Wolontariusze
każdorazowo, po zakończeniu dyżuru, rozliczali się z tych
uzyskanych wpływów poprzez kwitariusze „kasa przyjmie.
(nie było jeszcze w tym czasie kas fiskalnych). Prowadzone
były pełne i szczegółowe sprawozdania z wpływów i wydatków oraz sporządzane roczne bilanse. Wszystkie wpływy (poza darami i zadaniami zleconymi) księgowane były
jako środki pochodzące od Witolda Kuncewicza, on bowiem był ich prawnym właścicielem.
Szczegółowa informacja o działalności Fundacji Kuncewiczów została przekazana do archiwum Muzeum Nadwiślańskiego i stanowi dokumentację losów wilii z lat
1991–2005, to jest przed utworzeniem Oddziału Muzeum tj. Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów. Dokumentacja ta sporządzona była dla każdego roku działalności
(lata 1992–2004) i zawierała, poza teczkami pism wychodzących i przychodzących, pełne wykazy wolontariuszy
pełniących dyżury przewodnickie, informacje o frekwencji, organizowanych indywidualnych i zbiorowych wystawach plastycznych, spotkaniach autorskich, koncertach
muzycznych, spotkaniach z aktorami, odbytych konferencjach popularno-naukowych i wszystkich innych formach
działalności. Sprawozdania zawierały informacje o przeprowadzanych remontach, przychodach i wydatkach wraz
z rocznymi bilansami. W teczkach znajdowała się również
liczna korespondencja związana z organizacją działalności Fundacji.
Ambitne i szeroko zakrojone cele Fundacji Kuncewiczów, zapisane w jej statucie, zobowiązywały do poważnego i odpowiedzialnego zaprogramowania i dobrego przygotowania propozycji ich realizacji. Rozpoczyna się nie
mający wielu precedensów eksperyment muzealny – tak
bowiem można nazwać – kilkuletnią już pracę i działalność Fundacji napisała już w roku 1995 Barbara Szmygin
w „Aurze” nr 6/1995, obserwując i oceniając odbywające
się tu wydarzenia artystyczne.
Goście Kuncewiczówki mieli, rzadko spotykaną w placówkach kultury, okazję do rozmów i bezpośrednich kontaktów z twórcami. Wernisaże, liczne, wspominane już
wieczory literackie, występy teatralne, koncerty muzyczne przekształcały się bowiem w wielogodzinne często biesiady towarzyskie, dyskusje o twórczości, polityce, kulturze. Niewiele jest takich spotkań. Mają one swój zupełnie
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wyjątkowy charakter. Serdeczność i ciepło tych spotkań są
w naszych zmerkantylizowanych czasach czymś zupełnie
unikalnym – napisał jeden z uczestników w prowadzonej księdze pamiątkowej (księgę przekazano także wraz
ze sprawozdaniami z działalności do Muzeum Kazimierza Dolnego).
W okresie funkcjonowania Fundacji odbyło się w Kuncewiczówce łącznie 112 wystaw artystycznych, w tym 11
zbiorowych. Wystawiało tu swoje prace 332 artystów
-plastyków z Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Izraela,
Japonii, Kanady, Kuby, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji,
Włoch, USA. Żywym zainteresowaniem cieszyły się wystawy prac inspirowanych twórczością Marii Kuncewiczowej, np. Joanna Caspaeri, Polka mieszkająca w USA,
wystawiła akwarele inspirowane „Dwoma księżycami”,
Paweł Krawczyk z Lublina pokazał swoje bardzo interesujące zdjęcia z licznych miejsc opisanych przez pisarkę
w „Przeźroczach”. Wiele prezentowanych prac powstało
w Kazimierzu. Przedwojenny żydowsko-polski pejzaż tego
miasta przedstawiła w swoich pracach Krystyna Głowniak, współczesny Kazimierz pokazali Hanna Hryniewicz,
Jerzy Gnatowski, Jolanta Jakima-Zerek, Anna Kozłowska,
Rafał Korzeniowski. Piękny polski pejzaż prezentował Stanisław Popek, zaś młody artysta fotografik Michał Stępień
pokazał zadziwiające zdjęcia przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa litografii Feliksa Topolskiego oraz prac scenograficznych Ireny Lorentowicz
i jej uczniów, w tym Krzysztofa Kieślowskiego, Macieja
Wojtyszko, Józefa Napiórkowskiego, Marii Raszewskiej.
Te dwa wernisaże zgromadziły wielu wybitnych twórców.
Gościem Fundacji był też wybitny polski artysta Edward
Hartwig, zauroczony domem i jego otoczeniem. Po długich, ciekawych rozmowach i noclegu wykonał wiele zdjęć
z otoczenia Kuncewiczówki.
Wielkim powodzeniem cieszyły się spotkania teatralne i muzyczne. Odbyło się ich łącznie 103 z udziałem 264
wykonawców. Były to m.in. monodram pt. „Pani Maria,
o pani Marii, u pani Marii” w wykonaniu Zofii Kucówny, widowisko słowno-muzyczne pt. „Adagio księżycowe... albo gdziekolwiek jestem, żyje imię moje” z udziałem Grażyny Barszczewskiej, Joanny Jędryki, Agnieszki
Krukówny, w reżyserii Andrzeja Rozhina, czy monodram
pt. „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” Bogusława Schaeffera w wykonaniu Jana Peszka. Gośćmi Kuncewiczówki byli także m.in.
Anna Polony, Ewa Wiśniewska, Barbara Krafftówna, Beata
Tyszkiewicz, Joanna Szczepkowska, Emilia Krakowska,
Krystyna Janda, Anna Seniuk, Anna Ciepielewska, Ewa
Dałkowska, Maria Sienkiewicz, Alicja Resich-Modlińska,
Elżbieta Święcicka, Ewa Benesz, Maria Karchowska, Zbigniew Lesień, Piotr Adamczyk, Michał Pawlicki i wielu
innych artystów scen polskich. Aktorzy, poza własnym
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Sławomir Mrożek, gość w Kuncewiczówce.
(fot. Stefan Kurzawiński)

programem, przyjmowali do prezentacji teksty z książek
Kuncewiczów, wybierane przez siebie, bądź często przez
słuchaczy, nad którymi następnie wspólnie dyskutowano. Najczęściej powtarzały się teksty z „Dwóch księżyców”, „Cudzoziemki”, „Fantomów”, „Przeźroczy”, „Listów
do Jerzego”, kilka razy także z „ Przymierza z dzieckiem”
i „Twarzy mężczyzny”, zaś z twórczości Jerzego Kuncewicza z „Przebudowy”, „Wiecznej przemienności” oraz

i Barbara Krafftówna
(fot. Krystyna Stępień)

„Wysp pamięci”. Spotkania te miały ogromną wartość
i cieszyły się wielkim powodzeniem obu stron.
Gośćmi Kuncewiczówki były Nina Terentiew i Grażyna Torbicka oraz wielu wybitnych krytyków filmowych,
scenografów, reżyserów uczestniczących w organizowanym w Kazimierzu Festiwalu Filmowym. Dyskusje o filmach gromadziły wielu słuchaczy i przeradzały się często
w wielogodzinne spotkania.
Udało się na potrzeby Fundacji zdobyć (zakupione od
Fundacji im. Marii Bechczyc-Rudnickiej) dobrze funkcjonujące pianino. Pozwalało to na planowanie spotkań
muzycznych, co miało wielkie znaczenie ze względu na
muzyczne zainteresowania i pasje Marii Kuncewiczowej. Artyści muzycy, aktorzy teatrów operowych i operetkowych, wykonawcy poezji śpiewanej byli więc częstymi gośćmi Kuncewiczówki. Koncertowali tu m.in. Joanna
Rawik, Ewa Tabaczewska, Krystyna Szydłowska, Michał
Hochman, Jerzy Mamcarz, a także liczni artyści instrumentaliści, śpiewacy z Japonii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Rumunii, Izraela i Polski. Łącznie odbyły się 62 spotkania muzyczne. Na długo pozostawało
w pamięci licznie zebranych słuchaczy spotkanie z Krystyną Jandą, prezentującą piosenki z repertuaru Marleny
Dietrich, czy koncerty autorskie Renaty Przemyk i Mirosława Czyżykiewicza oraz obecnego tu kilkakrotnie Leszka Długosza, który prezentował w muzycznej aranżacji
swoje utwory poetyckie, także poświęcone Kazimierzowi.
Znakomicie przyjęte było spotkanie z Gołdą Tencer prezentującą piękne, wzruszające pieśni żydowskie. Fundacja
współpracowała, bardzo aktywnie, z Lubelskim Stowarzyszeniem „Bliżej Sztuki”, kierowanym przez Annę Fornal,
organizując liczne promocyjne spotkania muzyczne i poetyckie młodych twórców.
Życzliwie, z dużym zainteresowaniem odbierane były
spotkania autorskie wybitnych pisarzy i poetów. Przeradzały się one bardzo często w wielogodzinne biesiady literackie. Łącznie odbyło się 106 takich spotkań z udziałem
267 autorów. Gościli tu m.in. Irena Conti, Kira Gałczyńska, Maria Iwaszkiewicz, Agata Tuszyńska, Eleonora i Ryszard Bibersztajnowie, Jan Karski, Ryszard Kapuściński,
Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek
Rymkiewicz, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Bogdan Loebl, Michał Jagiełło, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Piotr
Biedrzycki, Dmytro Pawłyczko z Ukrainy, Istvan Kovacs
z Węgier. Z wielkim wzruszeniem przyjęte były spotkania z poetkami, pisarkami z Izraela – Haliną Birenbaum,
więźniarką Majdanka, Oświęcimia i Miriam Jahaw, więźniarką getta w Białymstoku. Wydarzeniem artystycznym
były dwa spotkania z Amosem Ozem, wybitnym pisarzem
z Izraela oraz promocja twórczości znanego angielskiego pisarza Jeffreya Archera z udziałem jego syna Williama. Odwiedzili Kuncewiczówkę także Ilia Nikita Tołstoj
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– wnuk Lwa Tołstoja oraz Gustaw Herling-Grudziński.
Spotkania z tymi licznymi wybitnymi twórcami gromadziły naukowców, badaczy literatury, twórców i wykładowców, czytelników i były okazją do głębokich, interesujących dyskusji o literaturze.
Częstymi gośćmi Fundacji byli młodzi twórcy z Białorusi, Czech, Grecji, Litwy, Rosji, Ukrainy, dla których
Kuncewiczówka stawała się znakomitym miejscem do
prezentacji dorobku i dyskusji o swojej twórczości. Wielkie zasługi w organizacji tych spotkań miał Bogusław
Wróblewski, poeta, redaktor naczelny Kwartalnika Literackiego „Akcent” oraz Tadeusz Cugow-Kwiatkowski, poeta, pisarz, wielki promotor młodych twórców.
Spotykali się tu także lubelscy literaci, pisarze, poeci,
członkowie zarówno Związku Literatów Polskich jak i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, m.in. Elżbieta Olszewska,
Urszula Gierszoń, Katarzyna Szeloch, Eda Ostrowska, Alina Jahołkowska, Adam Kulik, Jan Longin Okoń, Zbigniew
Okoń, Michał Korzan, Paweł Gembal, Marian Stanisław
Hermaszewski, Jerzy Sprawka, Bogdan Zadura, Bohdan
Królikowski, Stanisław Popek, Stanisław Fornal, Józef Zięba, Waldemar Michalski, Tadeusz Cugow-Kwiatkowski,
Marian Kawałko, Ryszard Kornacki i wielu innych. Bardzo
ciekawe były spotkania poetyckie księży Janusza Kozłowskiego, Krzysztofa Guzowskiego, Bogusława Wołyńskiego, Wacława Oszajcy. Fundacja Kuncewiczów współpracowała z licznymi wydawnictwami, m.in. z Norbertinum
z Lublina, Wydawnictwem UMCS, Wydawnictwem Lubelskim, Wydawnictwem Prószyński i S-ka, organizując
liczne promocje nowych pozycji literackich.
Oddzielną, bardzo ważną dziedziną działalności Fundacji stały się sesje i konferencje popularno-naukowe.
Miało tu miejsce, organizowane wspólnie z SPP i SDP
RP, spotkanie nt. „Prawda w środkach masowego przekazu” inaugurujące otwarcie działalności Fundacji, z udziałem tak wybitnych publicystów, jak Marian Podkowiński,
Aleksander Małachowski, Andrzej Jonas, Stefan Bratkowski, Maciej Iłowiecki, Piotr Kuncewicz. Inicjatorem był
Witold Kuncewicz, który zafascynowany ruchem Solidarności i następującymi w Polsce zmianami, wierzył w poprawną, obiektywną politykę informacyjną. Trzykrotnie spotykały się w Kuncewiczówce zespoły politologów,
przedstawicieli elit politycznych, kulturalnych i gospodarczych z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy. Wspólnym tematem tych dyskusji była „Polska i jej wschodni sąsiedzi –
dzień dzisiejszy i przyszłość” najkrócej mówiąc problemy
szeroko rozumianej i koniecznej współpracy Polski z jej
wschodnimi sąsiadami. W dwóch pierwszych spotkaniach
tego cyklu wzięli udział politolodzy, ekonomiści, przedsiębiorcy z Lublina, podejmując szeroką dyskusję dotyczącą
historycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych
aspektów współpracy w tej części Europy, w trzecim zaś
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studenci uczelni lubelskich pochodzący z Ukrainy, Rosji,
Białorusi i Czech, także z Polski. Fundacja współpracowała także ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska–Wschód,
organizując spotkania poświęcone tej problematyce. Opiekunem tych dyskusji był ksiądz prof. dr hab. Edward Walewander, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Warto zaznaczyć, że gorącym zwolennikiem
tego typu działań był Witold Kuncewicz, który w ten sposób pragnął przywołać poglądy polityczne i gospodarcze swego ojca, przedstawione głównie w „Przebudowie”.
Bardzo istotnym i ważnym przedsięwzięciem było otwarte
trzydniowe spotkanie polsko-litewskie na temat polskich
doświadczeń samorządowych i możliwości wykorzystania
ich dla potrzeb mniejszości polskiej na Litwie. Posłowie
i samorządowcy, działacze polityczni i gospodarczy obu
państw dyskutowali m.in. na temat ustawodawstwa samorządowego, europejskich standardów w dziedzinie praw
człowieka, aktualnych stosunków polsko-litewskich. Konferencję sponsorował Senat PR i Towarzystwo Polonia, zabezpieczając jednocześnie wykładowców, m.in. Grzegorza
Kostrzewę-Zorbasa. Opiekunem naukowym potkania był
senator RP dr Jan Sęk.
W setną rocznicę urodzin Jerzego Kuncewicza w roku
1992 zorganizowano dwudniową sesję popularno-naukową poświęconą życiu i twórczości Jerzego Kuncewicza.
Spotkanie zgromadziło dużą grupę naukowców zajmujących się historią ruchu ludowego. W sesji wziął udział Witold Kuncewicz, który podzielił się z uczestnikami swoim
spojrzeniem na życie i twórczość ojca. Dużym zainteresowaniem cieszyły się referaty dot. lubelskiego okresu życia i działalności Jerzego Kuncewicza, jego poglądów na
państwo, naród, rozważań na temat granic Polski czy środowiska naturalnego. Z bardzo dużą ciekawością przyjęli
słuchacze wykład poświęcony pamiętnikowi Wincentego
Witosa i opisanych w nim spotkaniach z Jerzym Kuncewiczem, ocenie jego oryginalnych poglądów politycznych,
opinii o działalności w rządzie Witosa, spotkaniach podczas pobytu Witosa na emigracji, różnicach między nimi
w poglądach na temat strajków chłopskich. Współorganizatorami konferencji był Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Muzeum Historii Ruchu Ludowego oraz Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza. Opiekę naukową przyjął na siebie dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. dr hab. Jan
Jachymek. Plonem tej konferencji jest wydawnictwo pt.
„Jerzy Kuncewicz – ludowiec, polityk, publicysta” wydane w 1993 roku przez Fundację.
W roku 1997 miała miejsce trzydniowa konferencja pt.
„Maria Kuncewiczowa – świadectwo wieku dwudziestego”. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością członkowie
rodziny, syn Witold Kuncewicz, pisarz Jan Józef Szczepański i Anna Mańkowska, dzieci Aleksandra Szczepańskiego, ukochanego brata pisarki, a także Jerzy Musiał,
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syn Aliny, siostry Jerzego Kuncewicza i jego żona Barbara. W obradach wzięli udział młodzi naukowcy, historycy literatury ze środowisk akademickich z Warszawy, Łodzi, Lublina, Kielc oraz wielu twórców, pisarzy, poetów,
członków Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Opiekunem naukowym konferencji był
prof. dr hab. Lech Ludorowski z UMCS. Uczestnicy spotkania podjęli rozważania o miejscu pisarki w dokumentowaniu losów świata i ludzi kończącego się dwudziestego
wieku. Była bowiem uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń, które znakomicie opisała i o których mówiła bardzo
barwnie w swoich licznych wywiadach. Omówiono więc
sprawy współczesności i historii, w tym okres II wojny
światowej w twórczości Kuncewiczowej, dokonano konfrontacji mitów z rzeczywistością w powojennej twórczości pisarki, ale też przybliżono portrety kobiet z twórczości
Kuncewiczowej, miejsce Kazimierza w jej życiu, elementy
autobiograficzne i rozważania o sztuce. Plonem tego spotkania jest również wydawnictwo pt. „Maria Kuncewiczowa – świadectwo wieku dwudziestego” z wszystkimi wygłoszonymi referatami (Wydawnictwo Lubelskie, Lublin,
2006 ).
Kuncewiczówka była również miejscem trzech jednodniowych konferencji literackich, dyskusji poświęconych
współczesnej literaturze. Uczestniczyli w niej młodzi twórcy ogromadzeni wokół Kwartalnika Literackiego „Akcent”
oraz Wydawnictwa „Kresy”. Łącznie Fundacja zorganizowała 10 sesji i konferencji politycznych i literackich.
Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl spotkań prezentujących historię i kulturę mniejszości narodowych
mieszkających w Polsce. Odbyło się siedem spotkań poświęconych Cyganom, Tatarom, Żydom, Ukraińcom, Białorusinom, Ormianom oraz Szkotom. Były to wyjątkowo
wartościowe merytorycznie i artystycznie spotkania, dające uczestnikom wiedzę o historii mniejszości zamieszkujących nasz kraj, z bardzo ciekawym, barwnym i widowiskowym pokazaniem życia, kultury i obyczajów. Udało
się bowiem, poza wykładami przeprowadzonymi przez
specjalistów, zaprezentować oryginalne grupy i zespoły artystyczne mniejszości. Wielkie zasługi w organizacji
tych spotkań miały panie prof. dr hab. Teresa Zaniewska
z SGGW w Warszawie, pisarka Danuta Sękalska, poetka Miriam Jahaw, aktorki z Lublina Krystyna Szydłowska
i Anna Świetlicka.
Kuncewiczówka była również miejscem kilku zamkniętych spotkań artystyczno-towarzyskich organizowanych przez różne instytucje, ośrodki naukowe i oświatowe a także środowiska twórcze. Były to specjalistyczne
spotkania literackie, historyczne, ekonomiczne, prawnicze, filmowe, muzyczne. Ich uczestników przyciągała tu uroda miejsca, a nade wszystko piękna przeszłość
domu jako ośrodka życia artystycznego i towarzyskiego,

Witold Kuncewicz i Edward Balawejder
przy biurku Marii Kuncewiczowej
(fot. Jolanta Geras)

inspirowanego przez Marię i Jerzego Kuncewiczów. Warto też wspomnieć o organizowanych spotkaniach towarzyskich, tanecznych, kostiumowych, odwołujących się do
czasów opisanych w „Dwóch kiężycach” czy „Cudzoziemce”, a także inspirowanych projektami scenograficznymi
Ireny Lorentowicz. Fundacja udostępniała organizatorom
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tych spotkań pomieszczenia i służyła pomocą organizacyjną i techniczną.
Informując o prowadzonej działalności, pragnę podkreślić, iż wszystkie spotkana z aktorami, muzykami, literatami, referaty wygłaszane na konferencjach i sesjach
prowadzone były całkowicie społecznie. Pewne koszty (ze
środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Urzędu Miasta Kazimierz Dolny) pokrywały jedynie konieczne wydatki techniczne i organizacyjne. Fundacja pomagała jednak materialnie młodym, początkującym
twórcom z Polski i wschodnich sąsiadów poprzez promocje wydawnicze, przyznawanie nagród w konkursach literackich, ogólnopolskich konkursach na recenzje teatralne, konkursach recytatorskich dla Polaków na Białorusi,
w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Rosji i na Ukrainie, czy
w konkursach wiedzy o wybitnych kompozytorach muzyki poważnej. Fundacja współpracowała w tych sprawach
z Radiem Lublin, Stowarzyszeniem Współpracy Polska–
Wschód i Fundacją Marii Bechczyc-Rudnickiej.
Fundacja Kuncewiczów przyjęła także na siebie zadania
związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i konserwacją domu. Sprawą niezmiernie trudną było, bez pracowników etatowych, bieżące sprzątanie, sadzenie i doglądanie
kwietników, mycie okien, koszenie trawy w dużym parku i wokół domu, jesienne sprzątanie opadających liści.
Wszystkie te prace wykonywali dyżurni wolontariusze, ale
także inni chętni z Lublina, Puław i Kazimierza. Całe otoczenie willi przez wszystkie te lata pozostawało w należytym porządku. Ze środków Witolda Kuncewicza zmienione zostało pokrycie całej willi i ułożone nowe gonty, zaś ze
środków Generalnego Konserwatora Zabytków oraz kilku
sponsorów (m.in. Zakłady Gazownicze w Lublinie, osób
prywatnych) wykonano wiele koniecznych prac, w tym
zmieniono rynny, przeprowadzono pełny remont i malowanie wnętrza domu, zmodernizowano łazienki, kuchnię,
usprawniono centralne gazowe ogrzewanie, odrestaurowano ogrodzenie, tarasy, dwukrotnie wykonano impregnację
gontów i całego obiektu.
Prowadzenie Fundacji dawało mi, z jednej strony, wielką przyjemność, z drugiej, powodowało częste kłopoty
i liczne stresy. Wynikało to z coraz częstszego powracania Witolda Kuncewicza do – jak mówił – „ostatecznego
rozwiązania losów otrzymanego spadku” tj. ewentualnej
sprzedaży domu. Powoływał się na pogarszający się stan
zdrowia, także żony Doroty, napotykane kłopoty związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, brak aktywności
w tej sprawie syna Aleksandra.
Wielokrotnie organizowałem Witoldowi biznesowe
spotkania z przedstawicielami lubelskiego biznesu, np.
z Lubellą czy Żaglem w sprawie wspólnej z nimi działalności gospodarczej. Brakowało mu jednak cierpliwości
i większej determinacji.
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Witold Kuncewicz bardzo przywiązał się do mnie i do
mojej rodziny, bywał częstym gościem w moim domu, byłem organizatorem i przewodnikiem wszystkich jego pobytów w Polsce, jego kontaktów z mieszkającą w Warszawie i Krakowie najbliższą rodziną. Prowadziłem wszystkie
jego sprawy osobiste, finansowe z jakimi borykał się
w czasie pobytów w kraju, stawałem się odbiorcą wszystkich jego kłopotów. Często też powracał do spraw związanych z pozostawioną w jego domu w Old Kennels częścią spadku literackiego swoich rodziców. Ten problem
zaistniał szczególnie po moim służbowym wyjeździe (do
Muzeum Holocaustu) w 1998 roku do Stanów Zjednoczonych, w tym także po wizycie w jego domu i po zapoznaniu się z wartością zbiorów. Na mój wniosek wyraził
zgodę na przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zasobu,
której dokonali Danuta Sękalska i jej mąż Andrzej Wojtowicz. Podczas ich dwukrotnego pobytu w Old Kennels
prace te zostały przeprowadzone. Ciągle otwarty pozostawał dla niego problem ich dalszych losów. Po śmierci
Witolda, a później Doroty Kuncewiczów, prawa autorskie
posiadał syn Aleksander, który także już nie żyje i nie pozostawił spadkobierców. Z wielką troską i poświęceniem
sprawy te stara się koordynować Danuta Sękalska.
Zachowanie Witolda Kuncewicza podczas jego pobytów w Kazimierzu i podejmowane działania najwyraźniej
sugerowały, iż zmierza do zakończenia swojej tu aktywności. Pierwszym dowodem na to była jego prośba skierowana do mnie o możliwie pilne rozpoznanie możliwości dokonania podziału działki i ewentualnej sprzedaży
jej części. Władze samorządowe Kazimierza i Puław pozytywnie ustosunkowały się do tego problemu, cała nieruchomość podzielona została na trzy części, dwie z nich
w końcówce lat 90. zostały sprzedane osobom fizycznym.
Pozostała przy Witoldzie Kuncewiczu własność (willa
i ponad hektar parku) została w r. 1996, na jego prośbę,
wyceniona na 1630 tys. zł.
Fundacja działała dalej bez większych kłopotów, lecz
coraz częściej dyżurni wolontariusze spotykali się z zapytaniami dotyczącymi sprzedaży domu. Nastąpił bowiem
okres wyjątkowego zainteresowania obiektem, głównie
ludzi biznesu, ale też znanych architektów, twórców, artystów różnych specjalności, oględzin, dyskusji, zapytań
dotyczących przyszłości willi. Sprawa nabrała tempa po
roku 2000, gdy Witold Kuncewicz oficjalnie ogłosił swój
zamiar sprzedaży domu, nie krył tego w licznych rozmowach. Uwiarygodnił to także pisemnym oświadczeniem
złożonym dnia 27 sierpnia 2003 roku, pisząc m.in.: Matka
czyniąc mnie spadkobiercą wielokrotnie o tym rozmawiała ze mną, że ten dom mogę udostępnić tak długo, jak będę
mógł sobie na to pozwolić. Jak już nie będziesz w stanie,
to zrobisz, co będziesz musiał (cytat z pisemnego oświadczenia Witolda Kuncewicza z dnia 27.08.2003 będącego
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Maria i Jerzy Kuncewiczowie na płótnach Antoniego Michalaka

w mojej dyspozycji). Witold Kuncewicz zdecydował się
sprzedać nieruchomość, zaś jej wyposażenie przekazać
nowemu nabywcy nieodpłatnie, pod warunkiem udostępniania całego wnętrza domu wszystkim osobom zainteresowanym. Była to bardzo trudna do zrealizowania
w przyszłości perspektywa, zważywszy na określane przez

zainteresowanych kupców przeznaczenie nabytego domu.
Z tego też powodu, w obawie o dewastację wnętrza, za
zgodą Witolda, cały księgozbiór Kuncewiczów przekazany został odpłatnie (środki przeznaczono na impregnację
gontów) Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była to próba ratowania zbiorów, która
w perspektywie okazała się przedwczesna.
Przytoczę tu jeszcze gorzkie słowa Witolda napisane
w powyższym oświadczeniu, w którym przedstawił swój
życiorys i zawarł osobisty stosunek do otrzymanego spadku, zaangażowania swojego i społecznych współpracowników w prowadzenie Fundacji: …W ten sposób przeszło
trzynaście lat w takiej, można powiedzieć <spółce ze społeczeństwem>. Przez cały ten czas Edward działał, organizował życie kulturalne i artystyczne, wypraszał wsparcie,
przysparzał gości miastu itp., a ja dawałem co mogłem. Jak
to mówią: wszystko dobre, ale w miarę. Jak wszystko w życiu i w świecie, to też musi się zmienić. Wszyscy staramy się,
by wyszło jak najlepiej można.
Rozpoczął się dla mnie, i wspierających mnie osób,
wyścig z czasem, by zdobyć środki na wykup Kuncewiczówki, w obawie przed nabyciem jej przez osobę fizyczną. Rozpocząłem rozmowy w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przejęcia Kuncewiczówki. Minister Andrzej Celiński złożył wizytę w willi,
z uznaniem przyjął informacje o prowadzonej działalności, obecności w niej tak wybitnych twórców, aktorów, pisarzy, poetów, muzyków. Powstała więc, wstępna jeszcze,
inicjatywa utworzenia w willi Kuncewiczów Ośrodka Pracy Twórczej administrowanego przez Bibliotekę Narodową. Pomysł ten zaakceptował Minister Celiński oraz Michał Jagiełło, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dostałem od
ministra Celińskiego zaskakującą mnie propozycję objęcia stanowiska dyrektora tego ośrodka (wyraziłem zgodę,
że będzie to pół, bądź 1/4 etatu oraz 2 pracowników obsługi) z pozostaniem na stanowisku w Państwowym Muzeum na Majdanku. Niestety, nowy szef resortu kultury
Waldemar Dąbrowski odrzucił inicjatywę przejęcia willi.
Na nic zdało się otwarte spotkanie w Lublinie wielu twórców i działaczy kultury oraz władz wojewódzkich z ministrem Dąbrowskim. Minister uznał bowiem, że jest to
sprawa regionalna. Nie przekonała go do zmiany decyzji
nawet wizyta w Kuncewiczówce na zaproszenie wspierającego nas Jana Wołka, który nakręcił tu piękny program
telewizyjny, poświęcony ważności tego typu działań, jakie
były tu prowadzone.
Za pośrednictwem wolontariuszki Joanny Caspaery, mieszkającej w Stanach, zainicjowana została zbiórka
pieniędzy wśród Polonii Amerykańskiej na wykupienie
Kuncewiczówki, nie zdała ona jednak egzaminu. Występowaliśmy z licznym apelami i pismami do ludzi biznesu
w Polsce, także bez większego sukcesu. Podejmowaliśmy
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rozmowy z ważnymi w kraju osobistościami, m.in. z Jolantą Kwaśniewską, Janem Wołkiem, Sławomirem Mrożkiem, Amosem Ozem, Wojciechem Jaruzelskim (rządziła krajem lewica) i wieloma innymi. Ich interwencje nie
dały żadnego rezultatu, chociaż uczyniły sprawę głośną
w kraju.
Moja determinacja i grupy wolontariuszy, w tym szczególnie redaktor Radia Lublin Krystyny Kotowicz, doprowadziła do powołania w dniu 23 lipca 2003 roku Stowarzyszenia Kuncewiczówka, której celem była ochrona
dorobku twórczego oraz materialnego Marii i Jerzego
Kuncewiczów poprzez m.in. zbiórkę funduszy na wykupienie Kuncewiczówki. Na liście członków założycieli znalazły się 52 osoby. Prezesem Stowarzyszenia została
dr med. Wanda Skrzypczak, wiceprezesem Krystyna Kotowicz, sekretarzem Edward Balawejder, zaś skarbnikiem
Wiesław Maciuszczak. Rozpoczął się kolejny okres zabiegów o zdobycie środków na wykup domu. Licznie podejmowane działania, jak bale charytatywne, aukcje, zbiórki
do puszek itp. także nie zakończyły się sukcesem. Zdobyte środki finansowe w wysokości około 45 tys. zł. spożytkowane zostały później na sfinansowanie wspomnianej

Miejsce spoczynku Marii i Jerzego Kuncewiczów (fot. Stanisław Turski)

3 (87)

m a j

-

c z e r w i e c

2 0 1 8

•

4 5

wyżej publikacji pt. „Maria Kuncewiczowa – świadectwo
wieku dwudziestego”. Nasze starania i zabiegi bardzo mocno wspierały środki masowego przekazu, prasa centralna, regionalna, radio i telewizja. Byłem częstym gościem
redakcji, udzielałem licznych wywiadów, dziennikarze
odwiedzali Kuncewiczówkę, rozmawiali z dyżurującymi
wolontariuszami, pisali reportaże, opracowywali większe
informacje o prowadzonej działalności. Zapewne znajdują
się one nadal w archiwach redakcyjnych, sporo tych tekstów umieściłem w teczkach sprawozdań przekazanych do
archiwum Muzeum Nadwiślańskiego.
Sprawa dalszych losów Kuncewiczówki stała się na tyle
znana i głośna, że zainteresowały się nią władze samorządowe województwa lubelskiego. Pierwszą osobą z kierownictwa, której przedstawiłem wszystkie problemy był członek Sejmiku Województwa Lubelskiego Edward Wojtas,
późniejszy marszałek Województwa, który życzliwie odniósł się do mojej prośby o ewentualne nabycie Kuncewiczówki jako przyszłego muzeum poświęconego życiu
i twórczości Kuncewiczów. Tę inicjatywę wspierał także
bardzo życzliwie radny sejmiku prof. dr hab. Ryszard Bender. Członkowie Zarządu Fundacji oraz Stowarzyszenia
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Kuncewiczówka rozpoczęli szeroką akcję propagandową
w tej sprawie, uznając iż jest to najwłaściwsze rozwiązanie.
Do załatwienia pozostała bardzo istotna sprawa związana z przekonaniem do tego Witolda Kuncewicza, co wiązało się z koniecznością jego zgody na obniżenie ceny
sprzedaży. Był to problem, do którego zostałem, z przyczyn oczywistych, zobowiązany. Udało się to po wielu
rozmowach, przekonywaniach, podawanych racjach, załatwić pozytywnie, pod warunkiem, iż nie będzie to kwota
mniejsza niż 50% dokonanej wyceny. Ważnym teraz problemem było przekonanie o takim rozwiązaniu radnych
Sejmiku Województwa Lubelskiego. Znalazłem tu, poza
już wspomnianymi, bardzo życzliwych tej sprawie kilku
członków kierownictwa województwa, a przede wszystkim wicemarszałka Mirosława Złomańca, także marszałka Henryka Makarewicza oraz, co ważne, Konrada Rękasa
przewodniczącego Sejmiku Województwa. W tych trzech
osobach miałem bardzo mocnych sojuszników, którzy doprowadzili do pozytywnego rozwiązania sprawy, tj. wprowadzenia w końcówce roku 2004 pod obrady Sejmiku
Województwa Lubelskiego wykupu Kuncewiczówki ze
środków wojewódzkich. Działalność Fundacji Kuncewiczów znana była większości członków Zarządu i Sejmiku.
W pewnym okresie Fundacja otrzymywała decyzją Zarządu Województwa środki finansowe na prowadzenie działalności, wielu radnych Sejmiku i pracowników Urzędu
brało w nich udział. Zarząd Fundacji przekazywał także
władzom wojewódzkim coroczne sprawozdania z prowadzonej działalności. Tę przyjazną atmosferę wokół takiego rozwiązania sprawy dalszych losów willi Marii i Jerzego Kuncewiczów podejmowały nadal środki masowego
przekazu, szczególnie Telewizja Lublin przeprowadzając
liczne rozmowy, zarówno ze mną jak i przedstawicielami
władz, czy wieloma twórcami.
Wszystko to doprowadziło do podjęcia w dniu 8 listopada 2004 roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego
Uchwały Nr XXVII/380/04 o nabyciu za 950 tys. złotych
willi Marii i Jerzego Kuncewiczów i utworzeniu w niej
Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego. Brałem w tym posiedzeniu udział, otrzymałem prawo do zabrania głosu
i przedstawienia uzasadnienia do takiego rozstrzygnięcia.
Moje wystąpienie zostało bardzo życzliwie przyjęte, wielu radnych dzieliło się swoimi osobistymi doświadczeniami z pobytu w willi Kuncewiczów, jednoznacznie wsparło
starania dot. wykupu i utworzenia Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów jako Oddziału Muzeum Nadwislańskiego. W tych wszystkich działaniach nie angażowało się kierownictwo Muzeum Nadwiślańskiego, deklarując jednak
zajęcie się sprawą po decyzji władz samorządowych, którym Muzeum podlegało.
Podpisanie przez Witolda Kuncewicza aktu notarialnego, z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego

Henryka Makarewicza i licznie zebranych gości, miało miejsce w dniu 16 lutego 2005 roku. Były już właściciel Kuncewiczówki skwitował ten moment słowami: …
Kuncewiczówka w przyszłości nie musi mieć nic wspólnego
ze mną czy moimi rodzicami. Ważne, żeby po prostu była.
(„Kurier Lubelski” z 17 lutego 2005 roku ), zaś w „Dzienniku Wschodnim” powiedział: …Ale mam nadzieję, że będzie służyć kazimierskim artystom i kulturze. Był jednak
bardzo szczęśliwy, że dalsze losy Kuncewiczówki zostały w taki sposób załatwione. Był to dla niego, jak mówił,
ostatni moment, był bowiem bardzo zmęczony wszystkimi sprawami, także narastającymi kłopotami rodzinnymi, które mobilizowały go do szybkiego zakończenia
kazimierskich spraw. Zgodnie z danym zobowiązaniem
Witold Kuncewicz przekazał przyszłemu użytkownikowi
Kuncewiczówki, tj. Muzeum Nadwiślańskiemu znajdujące się w domu ruchomości na podstawie sporządzonego
w 2005 roku spisu. Fundacja Kuncewiczów została rozwiązana jesienią 2005 roku, zaś Stowarzyszenie Kuncewiczówka w 2006 roku.
Dla nas, wolontariuszy od kilku lat związanych z Fundacją Kuncewiczów, był to także bardzo ważny moment.
Od roku 1992 angażowaliśmy się we wszystko, co było
związane z realizacją jej celów statutowych, a w końcówce podjęliśmy wszelkie możliwe starania, by dom nie stał
się własnością osób prywatnych. Idealnym więc rozwiązaniem było przekazanie Kuncewiczówki Muzeum Nadwiślańskiemu i zorganizowanie w niej jego kolejnego
własnego Oddziału, nazwanego Domem Marii i Jerzego Kuncewiczów. Dość okrężną drogą, ale w ostateczności stało się tak, jak pragnęli tego Maria i Jerzy Kuncewiczowie. Dla mnie osobiście była to największa satysfakcja
a jednocześnie pewność, że będzie to już placówka muzealna z prawdziwego zdarzenia.
Nie wszyscy jednak byli wolontariusze prawidłowo rozumieli nową sytuację prawną i organizacyjną Kuncewiczówki, nie mogli pogodzić się ze zmianą funkcjonowania
obiektu, określonymi godzinami otwarcia, brakiem przewodnika, biletami wstępu. Nie byli przecież zawodowymi muzealnikami. Ich często bardzo emocjonalne wypowiedzi, bez znajomości obowiązujących przepisów, miały
negatywny wpływ na relacje z nowym właścicielem i stały się początkiem wzajemnej niechęci, braku życzliwości a nawet jawnych konfliktów. Swoistej oliwy do ognia
dolała odmowa zapraszania byłych wolontariuszy na organizowane w nowej placówce spotkania, mimo mojej
prośby i dwukrotnego przekazania pełnej listy osób z adresami. Nie miałem – jak okazało się – na to wpływu.
Pewną rolę w tym rodzącym się konflikcie miała książka pt. „Kuncewiczówka. Dom ponad czasem” Katarzyny Szeloch, w której autorka zawarła bardzo piękne, ciepłe wypowiedzi i wspomnienia m.in. Zofii Kucówny, Zofii
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Nasierowskiej, Janusza Majewskiego, Adama Hanuszkiewicza, Ewy Wiśniewskiej, Jerzego Pomianowskiego, Jerzego Gnatowskiego, opisała działalność Fundacji Kuncewiczów, prezentując jednocześnie swoją prywatną opinię na
temat nowej formuły działalności powstałej placówki muzealnej. Osobiście miałem pełną świadomość, że utworzony Oddział Muzeum Nadwiślańskiego otrzymał swój statut, strukturę organizacyjną, regulamin, środki finansowe,
pracowników etatowych itp. i organizował placówkę wg
tych obowiązujących zasad. Kierownikiem Oddziału została Wanda Konopińska-Michalak, bezpośredni nadzór
sprawował dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego Tadeusz
Rozłowski. Informując byłych wolontariuszy o tych koniecznych prawnych zmianach, wyjaśniałem, że obecnie
Kuncewiczówka nie jest już prywatną własnością Witolda, miejscem działalności Fundacji, otwartym bez ograniczeń dla zwiedzających, w którym oni byli społecznymi
opiekunami i przewodnikami, miejscem spotkań, koncertów, wystaw itp., lecz jest to już obiekt muzealny, mający swój statut i prawnie usankcjonowane oraz całkowicie
nowe, zasady funkcjonowania. Wielu z nich uczestniczyło w organizowanych przez nowe kierownictwo spotkaniach, także ja osobiście. Upłynęło trochę czasu i relacje
te są obecnie prawidłowe. Byli wolontariusze, na prośbę
kierownictwa Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów chętnie wspierają prowadzoną działalność.
Postscriptum:
Pozostała jednak sprawa, która wywołała niezadowolenie b. właściciela, tj. Witolda Kuncewicza. Nowe
kierownictwo Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów zmieniło wnętrze domu, na podstawie spisu inwentarzowego
sporządzonego w roku 1984, bez uwzględnienia aktualnego stanu na rok 2005, tj. przekazania ruchomości przez
Witolda Kuncewicza. Ten stan rzeczy spowodował przykre konsekwencje pomawiania byłych wolontariuszy Fundacji Kuncewiczów o brak należytej opieki nad wnętrzem
domu, a nawet o prywatne przejęcie części wyposażenia.
Informacje takie przekazywane były w środkach masowego przekazu, opisywane we własnych wydawnictwach,
a także w korespondencji z Urzędem Marszałkowskim.
Witold Kuncewicz zareagował na tę sytuację faksem, przesłanym dnia 1 grudnia 2005 roku kierownictwu Muzeum
nadwiślańskiego, następującej treści: Na mocy Postanowienia Sądu spadek po Matce objąłem w całości. Zgodnie z tym
postępowałem w każdej mierze w sposób, który uważałem
za słuszny i uzasadniony. Wyposażenie domu to moja osobista darowizna dla Muzeum… Przedmioty przeze mnie
osobiście zachowane, lub uprzednio darowane innym przez
Matkę i mnie, jak i przedmioty ukradzione jeszcze za życia Mamy (o których mi wiadomo), oczywistym jest, nie
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były częścią darowizny…, spis wyposażenia sporządzony
na lata przed śmiercią Matki nie odbierał ani Jej ani mnie
prawa własności rozporządzania się tym w myśl własnej
woli… Dar mój dla Muzeum składa się z tego co znajdowało się w domu i było moją własnością w dniu przejęcia
nieruchomości przez Muzeum. Zarówno Pan Edward Balawejder jak i ja udzielamy Panu wszelkiej możliwej pomocy, ale, przypominam iż zarówno nieruchomość jak zawartość, przekazane były tak jak istniały i w stanie, w którym
były w momencie Wam ich przekazania. Niestety, sprawa pozostała bez reakcji kierownictwa Muzeum, mimo
mojego osobistego wyjaśniania wszystkich zaistniałych,
a znanych mi, zmian. Oto one: toaletka podróżna (lustro)
Heleny Modrzejewskiej nie zaginęła przed 2005 rokiem,
jak napisano w „Klematisie”, lecz została przekazana (za
symboliczną odpłatnością dla Fundacji) do tworzonego
w tym czasie Muzeum Paderewskiego, przeznaczeniem na
ekspozycję w Izbie poświęconej Helenie Modrzejewskiej
(Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Pad. 80). Witold Kuncewicz sprzedał w roku 1998 (także na potrzeby Fundacji) srebrną cukiernicę, początkiem 2004 roku
jedną akwarelę Tadeusza Brzozowskiego, dwie prace Michała Borucińskiego, zestaw (teki prac przywiózł z Old
Kennels) kilkudziesięciu rysunków Feliksa Topolskiego
, a także – jak podałem w innym miejscu – księgozbiór
Kuncewiczów. Często przywoził także z Old Kennels inne
różne przedmioty, były wśród nich oczywiście prace nie
wyszczególnione w spisie inwentarzowym z roku 1984, ale
na prośbę właściciela znalazły się na ekspozycji. W salonie
np. powieszone zostały portrety Doroty i Witolda Kuncewiczów, autorstwa Antoniego Michalaka, zdjęcia z doktoratu honoris causa Marii Kuncewiczowej, zdjęcie Witolda
z matką z lat młodości i inne. Wolontariusze oprowadzając po domu zawsze informowali zwiedzających o tym dodatkowym wyposażeniu.
Witold Kuncewicz, przygotowując dom do przekazania nowemu właścicielowi zabrał do Old Kennels wszystkie prace Jerzego Gnatowskiego, portret Jerzego Kuncewicza autorstwa St. Appenzella, mnie osobiście przekazał
obraz olejny Władysława Filipiaka „Bukiet kwiatów” wiszący w kuchni, walizę podróżną rodziców, znajdującą się
na strychu domu, podarował Annie Kozłowskiej, akwarelkę Ireny Lorentowicz (chyba studium kostiumu arlekina) przekazał Józefowi Miłoszowi. Kilka lat wcześniej, po
śmierci Tadeusza Roguskiego, przy likwidacji jego mieszkania mieszczącego się w piwnicy Kuncewiczówki, otrzymałem akwarelkę „My fair lady” Ireny Lorentowicz, która wisiała w pokoju zmarłego. Podczas funkcjonowania
Fundacji zaginął w roku 1998 klucz z kolekcji Hermanna
Göringa. Miało to miejce w czasie dyżuru Michała Korzana, poety, członka Związku Literatów Polskich. O zaginięciu został poinformowany Witold Kuncewicz. Klucz ten,
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o którym Maria Kuncewiczowa opowiada w filmie Ludwika Perskiego, nie został wyszczególniony w informacjach
kierownictwa Muzeum jako brakujący. O innych rozbieżnościach między spisami z roku 1984 a 2005 nic mi nie
wiadomo. W cytowanym wyżej oświadczeniu mówi Witold Kuncewicz o kradzieżach i darowiznach jeszcze za
życia jego matki. Wiem także od niego, że wielu członków najbliższej rodziny zostało obdarowanych przez matkę indywidualnymi upominkami, niektórzy z nich samodzielnie, po jej śmierci, zabrali pewne pamiątki po pisarce.
Wspominał o tym wielokrotnie. Było wystarczająco dużo
czasu między kupnem Kuncewiczówki a śmiercią Witolda, by sprawę różnic w zapisach inwentarzowych wyjaśnić, tym bardziej że domem, także po śmierci pisarki, do
jesieni 1991 roku, tj. utworzenia Fundacji, opiekowało się
Muzeum Nadwiślańskie.
Witold Kuncewicz zareagował także negatywnie na
inne zmiany wnętrza domu, tj. likwidację toalety w sypialni i wybicie w niej drugich drzwi, uznając to za naruszenie atmosfery i intymności tej, ważnej dla Marii Kuncewiczowej, części willi.
Dnia 06 lipca 2006 roku napisał w tej sprawie pisemne
oświadczenie : Projekt i plany Karola Sicińskiego i intencje
Ojca nie przewidywały drugiego wejścia do sypialni. Stwarzanie <gładkiej drogi> dla ruchu zwiedzających odbiera
im możliwość wyczucia prywatności i intymności zamierzonych dla tam, kiedyś, mieszkańców. Poza powyższym, projektowanie zmiany nie godzą się z duchem obowiązującego
prawa. Przypuszczalnie, innowacje są zamierzone by akomodować duże ilości zwiedzających i szybko. Takie podejście jest sprzeczne z możliwością odtworzenia autentycznej atmosfery. Zwiedzanie <sposobu życia> (aby można go
wyczuć) powinno być w małych grupach i <osobiste>. Tego
samego dnia przysłał mi jeszcze inny krótki tekst: Drzwi
takich jak obecnie planowane nie było. Był osobą najlepiej
znającą wnętrze domu. Kierownictwo Muzeum także nie
uwzględniło tego sprzeciwu.
Nie jest też prawdą, że willę kupiło Muzeum Nadwiślańskie (z zapisu w folderze: …Witold, obywatel USA,
który w r. 2005 sprzedał dom Muzeum Nadwiślańskiemu
w Kazimierzu Dolnym) i że w tej sprawie wielkie zasługi
ma ówczesna dyrekcja Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Jedyną zasługą jej jest zgoda na przejęcie roli nowego już gospodarza, pośredniczenie w transferze środków finansowych na prywatne konto Witolda Kuncewicza
i organizacja placówki. Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, rodził się z wielkim trudem,
kosztem opisanych wcześniej, działań wielu osób, a nie
podawanej przez kierownictwo Domu własnej, odbiegającej od prawdy, aktywności.

Byli wolontariusze Fundacji Kuncewiczów oraz byli
członkowie Stowarzyszenia Kuncewiczówka wdzięczni są
za treść tablicy umieszczonej, na prośbę Witolda, przed
wejściem do Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów: Obiekt
wzniesiony w 1936 r. wg projektu Karola Sicińskiego. Okresowo zamieszkały przez właścicieli, do września 1939 r. i od
1962 r. do śmierci. W latach 1990–2004 znajdował się pod
opieką Fundacji Kuncewiczów, założonej i wspieranej finansowo przez Witolda Kuncewicza, której działalnością
naukową i artystyczną kierował Edward Balawejder. W lutym 2005 r. dzięki staraniom sympatyków obiektu, wykupiony przez Samorząd Województwa Lubelskiego i przekazany Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym.
Jej umieszczenie i treść doprowadził do realizacji ówczesny zastępca dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego
Wiktor Kowalczyk, dobrze znający działalność Fundacji, uczestniczący wielokrotnie w organizowanych spotkaniach. I jestem mu wdzięczny za tę otwarcie napisaną prawdę.
Dla mnie największą satysfakcją i nagrodą za wiele lat
aktywności jest fakt, że Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów
nie dostał się w prywatne ręce, że stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym, placówką muzealną z prawdziwego
zdarzenia, dobrze zorganizowaną i prowadzoną, z bardzo
ciekawymi formami pracy, interesującymi publikacjami.
I że mam w tym swój mały udział.
Edward Balawejder

Postscriptum 2
Aktualna dyrekcja Muzeum Nadwiślańskiego
i nowe kierownictwo Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów życzliwie przyjmują nasze przedstawione wyjaśnienia oraz zgłoszone uwagi i pozostają otwarte na współpracę z twórcami, ludźmi kultury i sztuki, związanymi kiedyś
z Fundacją. Pragniemy również wspólnie doprowadzić do
końca odzyskanie pozostałych w Old Kennels (miejscu
zamieszkania zmarłych już spadkobierców: Witolda, jego
żony Doroty i syna Aleksandra Kuncewiczów) dokumentów i osobistych pamiątek pisarki. W sprawę włączyła się
wspomniana już Danuta Sękalska, była wolontariuszka Fundacji, której pełne rozeznanie w pozostawionych
w Old Kennels zasobach daje gwarancję na sukces.
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Kazimierzowskie sentymenty
w „Dwóch księżycach"
Marii Kuncewiczowej
Pierwsze wrażenie lektury Dwóch księżyców daje
pewność: Kuncewiczowa lubiła przebywać w Kazimierzu.
Wyobraźnię pisarki fascynowała jedyna w swoim rodzaju
przestrzeń tego miejsca. Kolorowy mikroświat prowincjonalnego miasteczka o wyjątkowej architekturze oraz historycznych zabytkach. Pociągał rustykalny i naturalny świat,
pełen szczegółów i impresji pejzażu, żyjący rytmem odwiecznej przyrody, stabilny, bezpiecznie odcięty Wisłą od
przestrzeni zewnętrznej. Autorkę Fantomów interesował
również małomiasteczkowy klimat, codzienność ludzi
i heterogeniczność środowisk międzywojennego Kazimierza, ontologia domów, siedlisk, sprzętów oraz drobiazgów.
Egzotyka rozmaitych środowisk, które już współcześnie
nie istnieją; koloryt egzystencji miejscowych tragarzy, robotników garbarni, Żydów, kupców oraz lokalnej elity.
Sama pisarka w wywiadzie z 1937 roku twierdziła:
[...] mało bym wiedziała o życiu, gdyby nie Kazimierz.
Tu zobaczyłam różne byty ludzkie; w swoim ubóstwie tak
zdumiewająco egzotyczne - to była lekcja życia. Tu się zetknęłam z rzemieślnikami, z sąsiadami, tu się zahaczyłam
o konkretność życia, tu miałam swój kawałek ziemi, swój
domek. Poznałam technikę życia, zetknęłam się ze zwierzętami, z roślinami, z różnymi gatunkami fikcji, w których żyją ci ludzie1.
Kazimierz fascynował i wciąż zachwyca wielu artystów
malarzy. Jego pejzaż i architektura stały się tematem obrazów dla twórców takiego formatu, jak: Zygmunt Vogel, Michał Andriolli, Józef Brandt, Wojciech Gerson, Stanisław
Masłowski, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowinski,
Władysław Ślewiński, Leon Wyczółkowski i Antoni Michalak oraz współczesnych: Marii Anto, Bolesława Cybisa,
Franciszka Kmity, Stanisława Jana Łazorka i Jana Wołka.
Największą popularność zdobyło miasteczko na przełomie
lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Sezonowe życie kolonii artystycznej spod znaku Bractwa Świętego Łukasza rozsławili dwaj profesorowie Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie: Władysław Skoczylas i Tadeusz

A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895–1989,
Warszawa 1995, s. 44.
1
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Szcześniak

Pruszkowski.2 Lato w miasteczku spędzali ekscentryczni
i malowniczy artyści, wśród których wyróżniali się:
Pruszkowski zwany Grubasem w marszczonej marynarce, wysokich bułach i sombrerze, zadziwiający wszystkich efektownymi przylotami do miasteczka własną awionetką, Skoczylas w pasiastej kurtce i ogromnym kapeluszu,
upozowana na wampa i aszantkę Teresa Rożkowska, Aleksander Zyw w turbanie, Edward John zawsze w baskijskim
berecie, piękna Irena Lorentowicz, Feliks Topolski, bardzo
później sławny, wesoły Eliasz Kanarek, bliźniacy Efraim
i Menasze Seidenbeutlowie, Antoni Michalak, skory do
zabawy jak i jego koledzy. [...] Wszystkie orientacje plastyczne znajdują tu pożywkę i materiał, który mogą włączyć w krąg własnych doświadczeń, a który może przyśpieszyć święto znalezienia siebie3.
W malowniczym, kazimierzowskim świecie bywali też podczas sezonu inni artyści, intelektualiści i pisarze, ale stosunkowo rzadko pisali oni o miasteczku.
Kazimierz występuje zaledwie w kilku tomikach poezji i powieściach np. Adama Ważyka Latarnie świecą w Karpowie (1933), Adolfa Rudnickiego Lato (1938),
Patrz: H. Mordkowicz-Olczakowa, Bunt wspomnień, Warszawa 1959;
K. Bielski, Spotkania z Kazimierzem, Lublin 1965; I. Lorentowicz, Oczarowania, Warszawa 1972; por. też: A. Szałagan, op. cit., s. 42-43.
2

K. Winkler, Kazimierz malarski, „Wiadomości Literackie” 1939, nr 2,
s. 4; por.też: A. Szałagan, op. cit., s. 43.
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Hanny Mordkowicz-Olczakowej Światłocienie (1975).
Wspominali o nim także twórcy w swoich biografiach
i pamiętnikach.
Trzeba najdobitniej podkreślić, że kazimierzowską legendę literacką zainspirowała właśnie Maria Kuncewiczowa. Jej podwaliny stworzyła w Dwóch księżycach już
w roku 1933. Książka spotkała się z szerokim odzewem
wśród krytyków, jednak wywołała ona mieszane uczucia
wśród „malarii”, która nie zawsze była zadowolona ze swoich wizerunków utrwalonych w tym zbiorze. Warto w tym
miejscu przypomnieć za Alicją Szałagan recenzję przyjaciółki pisarki Ireny Lorentowicz, która dziwiła się recepcji
książki Kuncewiczowej w środowisku artystów, która pisała: „Oprowadzałam (Marię Kuncewiczową) po wzgórzach
kazimierskich i moich, zdawało mi się własnych osobliwościach, bo tylko do nas miało prawo to jedyne miasteczko należeć - malarzy. I czemuśmy wtedy mieli wtedy taki
głupi żal do Marii, że nam zabrała Kazimierz. Ona, która
go więcej niż my rozsławiła?”4.
Kazimierz pojawił się w życiu pisarki w roku 1927.5
O tym jak ważny był dla Kuncewiczowej, świadczy jest
osobiste wyznanie, w którym miasteczko zalicza do tych
czynników, które ją tworzyły i dalej tworzą:
Dla mnie ten leśno-ogrodowy obszar i ten dom są miejscem, gdzie powstało wiele moich utworów. [...] Miasteczko posiada wszystkie cechy reprezentacyjne polskiego
krajobrazu i wszystkie uroki dawności. [...] To zabawny,
maleńki, wzruszający Kazimierz, gdzie gród Króla i tragarzy, znakomitych mieszczan renesansowych i ubogich Żydów, osada rybacka, dawna metropolia handlu zbożowego,
randez-vous najświetniejszych spichrzów, teraz zbiegowisko malarzy, stolica pleinairu, polskie Barbizon, ryneczek
kwadratowy, obdziergany z jednej strony kamiennymi attykami patrycjuszy, strzeżony z wysoka przez Farę i klasztor
Reformatorów, oparty o werandę restauracyjną Berensa6.
Po latach peregrynacji i tułaczki po świecie miejsce to
stało się dla Kuncewiczowej najważniejsze na ziemi. Pisarka utrwaliła Kazimierz także w innych utworach, m.in.
w esejach Z Kazimierzowskiej teki oraz powieściach Klucze,
Zmowa nieobecnych, Dni powszednie państwa Kowalskich,
Fantomy i Natura.
Marię i Jerzego Kuncewiczów „osiedliła” w Kazimierzu nad Wisłą wielka admiratorka miasteczka Irena
4

I. Lorentowicz, Oczarowania, s. 77, cyt. za: A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa...,

s. 44.

Por.: W. Husarski, Kazimierz Dolny, Warszawa 1957; H. Rutkowski,
Kazimierz Dolny, Warszawa 1956; J. Teodorowicz-Czerpińska,
Kazimierz Dolny, Kazimierz 1981; A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa...,
s. 41–44. Warto dodać, że prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Tadeusz Pruszkowski od roku 1923 przywoził na letnie plenery do
Kazimierza swoich studentów.
5

M. Kuncewiczowa, Mój Kazimierz oraz Najdonioślejsza sprawa lata [w:] Z Kazimierzowskiej teki. Dwa Księżyce, Lublin 1989, s. 212.

Lorentowicz, która skierowała ich do Reginy Białowiejskiej sprzedającej parcelę z sadem i maleńką chatkę ustyuowaną na szczycie Wąwozu Małachowskiego. Wraz
z nabyciem nieruchomości Kuncewiczowie postanowili
wybudować tu swój rodzinny dom. Kiedy pisarka „w brzeziniaku, przy drewnianym stole wkopanym we mchy i ziemię” pisała utwór Dwa księżyce, była już w tym czasie
właścicielką letniej posiadłości w Kazimierzu. Tuż przed
wybuchem drugiej wojny światowej stała się właścicielką
pięknego, całorocznego domu, który do dziś stanowi niepowtarzalne i znane miejsce w krajobrazie i architekturze miasteczka. Dzięki posiadaniu własnego domu w tym
właśnie miejscu pisarka unieśmiertelniła to bajkowe miasteczko, do którego ściągają turyści z całego świata.
Okoliczności powstania Dwóch księżyców sprawiły, że
jest to utwór z kluczem. Częściowo zdeszyfrowała go sama
autorka, zdradzając nazwę miasteczka. Aby obraz potencjalnych kontekstów interpretacyjnych był pełniejszy, warto przypomnieć jeszcze fakt istnienia prototypów niektórych bohaterów np. Mena to Irena Lorentowicz, Malwina
- Regina Białowiejska, Magda - scenografka Teresa Roszkowska, Jeremi to malarz Antoni Michalak. Również postaci literackie należące do stałych mieszkańców miasteczka,
środowiska opisanego w utworze mają cechy autentycznych mieszkańców Kazimierza, np. charakter modela malarzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, niewido
mego starca Józefa Kozdronia, przejął w opowiadaniach
Ślepy. Natomiast pierwowzorem bohaterki panny Walentyny Krajewskiej była Wiera Zdanowicz prowadząca w tym
czasie w miasteczku pracownię krawiecką.
Dziewiętnaście opowiadań opatrzonych podtytułem
Z tomu ,,Dwa księżyce” drukowanych było początkowo
na łamach warszawskich gazet (od 1929 do 1932 r.)7. Następnie weszły one (poza Powrotem Tarlowskiego) w skład
tomu poszerzonego o dwa opowiadania uprzednio nigdzie niedrukowane. Tytułowy utwór Dwa księżyce pełnił
w zbiorku funkcję ekspozycji, natomiast drugi Kłamstwo
zamykał cały cykl. Pierwsze wydanie w edycji książkowej
ukazało się w roku 1933. Było ono wzbogacone stylowymi ilustracjami miasteczka wykonanymi przez przyjaciółkę Kuncewiczowej Irenę Lorentowicz. W dwudziestoleciu
międzywojennym Dwa księżyce doczekały się jeszcze tylko
jednego wydania w roku 1938. Natomiast po wojnie utwór
ukazywał się w Polsce siedem razy, zaś za granicą wydano
go w Anglii, Szwecji, Niemczech i Czechach.
Dwa księżyce miały na ogół przychylną recepcję krytycznoliteracką. Inspirująca dla literaturoznawców okazała się konstatacja Wandy Kragen, która dopatrzyła się
związku poetyki Kuncewiczowej z najnowszymi tendencjami współczesnej prozy. Badaczka scharakteryzowała

6

7

Przyt. za: A. Szałagan, op. cit., s. 169.
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tę nowatorską strategię jako dominację: „wszechwładnie
rzeczywistości i mowy faktu, dążenie do uzewnętrzniania uczuć za pomocą gestów, wizualnej plastyki w miejsce analitycznego rozbioru stanów psychicznych i obnażania stanów duszy”.8
W recepcji krytycznej podnoszono również nowatorstwo konstrukcyjne utworu Kuncewiczowej, wskazując na
jego powinowactwa z tymi trendami prozy dwudziestolecia międzywojennego, które zwracały się ku małemu realizmowi, nowej rzeczowości i literaturze faktu. Włodzi
mierz Wójcik wskazał na współistnienie z jednej strony
kompozycji właściwie otwartej, z drugiej natomiast poprzez jedność miejsca i czasu oraz wielką dyscyplinę
w warstwie stylistycznej - zespolenie tych małych narracji
w jedną, zwartą całość. Taką kompozycję uzasadniał tym,
że Kuncewiczowa rozważała w utworze antynomie pomiędzy światem miejskim a światem prowincjonalnym, peryferyjnym. Antynomia ta, stwierdzał „w klasyfikacji postaci literackich przybiera nomenklaturę: przybysze i tubylcy,
w klasyfikacji zaś zachowań funduje znamienną dychotomię: z jednej strony sztuczność, minoderia, ekstrawagancja; z drugiej strony naturalność, szczerość, prostota,
otwartość. Na jednym biegunie mamy ludzi codziennej
pracy, trudu, znoju, respektujących realia codzienności,
rozumiejących wagę spraw pragmatycznych, na drugim
zaś bohemę artystyczną lub satelitów owej bohemy, szukających inspiracji malarskich bądź też impulsów do niezwykłych przeżyć zmysłowych i duchowych”9.
Ważne dla ustaleń dotyczących nowatorstwa kompozycji Dwóch księżyców Kuncewiczowej było stwierdzenie Leona Piwińskiego, w którym przekonywał, iż pisarka tylko
przez zbytnią ostrożność nie nazwała swojej książki powieścią. Swoją tezę tak oto argumentował: ,,Obraz składa
się z drobnych scen nie połączonych ze sobą wątkiem fabuły, czasem tylko zachodzących jedna na drugą maleńkim skrawkiem akcji lub ponownym ukazaniem znanych
już postaci, ale dzięki jedności terenu i wspólnej wszystkim scenom wakacyjnej, letniej atmosfery, posiada organiczność, w której każde, drobne ogniwo spełnia określoną
i potrzebną funkcję”.10 Trop ten podtrzymuje monografistka Marii Kuncewiczowej Alicja Szałagan, która uważa, że
fakt, iż drukowane wcześniej w prasie poszczególne części
utworu miały podtytuł Z tomu ,,Dwa księżyce”, potwierdza
hipotezę, że autorka „zamyślała pewną całość, choć sama
nie była zdecydowana, jak zaklasyfikować ją gatunkowo”.11
W. Kragen, Książka o dziwnym miasteczku, „Nowy Dziennik” 1933,
nr 146, s. 8.
8

9
W. Wójcik, Dialog biegunów (Kilka uwag o tworczości literackiej Marii Kuncewiczowej), [w:] W stronę Kuncewiczowej. Studia i szkice, Katowice 1988, s.10.

L. Piwiński, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 21, s. 3; przyt. za: A.
Szałagan, op. cit., s. 172.
10

11

Ibidem.

3 (87)

m a j

-

c z e r w i e c

2 0 1 8

•

5 1

Zwraca również uwagę na to, że Kuncewiczowa w jednym
z wywiadów przeprowadzonych w roku 1932 mówiła, iż
pisze „rodzaj rozczłonkowanej powieści, lub raczej zbiór
nowel, które będą związane wspólnością tła i niektórych
bohaterów występujących raz jako postaci pierwszoplanowe, raz jako komparsi”12.
Dwa księżyce, jak konstatuje Tadeusz Kłak, „otwierały bardzo ważne wątki artystyczne w twórczości Marii
Kuncewiczowej - jeden dotyczył Kazimierza nad Wisłą,
jego ludzi, architektury i krajobrazu, drugi - problematyki związanej z domem”13.
W okresie powojennym krytycy zwrócili również uwagę na motywy budowania nastroju przez Kuncewiczową
oraz niezwykłe poetyckie fragmenty deskryptywne kształtujące obraz Kazimierza. Pisarka przedstawiła ciekawą alternatywę dla motywu bogactwa, architektury, pejzażu
i historii miasta wybranego przez bohemę na swoją wakacyjną stolicę. Jest nią kontrast życia stałych mieszkańców
Kazimierza, antynomiczny wobec teatralnej inscenizacji
każdego dnia pobytu artystów w tym miasteczku.W pamięci czytelnika Dwóch księżyców pozostaje, oprócz frapującej akcji, także oryginalny sposób przekazu poetyckich opisów ukazujących Kuncewiczowskie krajobrazy
Kazimierza, zjawiska, fakty i rzeczy, których opisy najbardziej interesowały samą autorkę. W Najdonioślejszej sprawie lata pisarka przekonywała:
Rok ludzki podzielony jest na dwie części: jedna to pora
zamknięcia się w murach i sprawach najbliższych, pora zimowa, kiedy człowiek zajęty jest przede wszystkim tym,
żeby przetrwać; i druga pora, letnia - czas wzmożonego
tętna, czas podboju. Ośmieleni przez słońce, otwieramy na
przestrzał drzwi - świat staje się naszym domem14.
Wydaje się, że pisarkę najbardziej pociągała impresjonistyczna wizja Kazimierza nad Wisłą i słowna ewokacja tej
wizji. Stąd również impresjonistyczna kompozycja utworu, na wpół niedokończona, migotliwa, zapraszająca czytelnika do współtworzenia.
Bohaterowie artyści, którzy ulegają snobistycznym ciągotom „bycia w Kazimierzu” i plenerowym zachwytom,
dążą do upoetyzowania małomiasteczkowej rzeczywistości. Jego pejzaże poznają wszystkimi zmysłami, stąd synestezyjne, opalizujące słowne opisy i zmysłowe impresje.
Okupując wakacyjny Kazimierz, bardzo dużo czasu spędzają w ogrodach, sadach, na wyprawach nad Wisłę, na
plaży i wycieczkach do pobliskich wsi. Niemal bez przerwy spacerują po uliczkach, wąwozach, odwiedzają się
wzajemnie, improwizują spotkania towarzyskie, wyprawy
12

Przyt. za: ibidem.

T. Kłak, Ogród świata. O twórczości Marii Kuncewiczowej, [w:] Maria Kun
cewiczowa, Dwa Księżyce, Lublin 1989.
13

14
M. Kuncewiczowa, Najdonioślejsza sprawa lata, [w:] Z Kazimierzowskiej teki.
Dwa Księżyce, Lublin 1989, s.209.
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Nad Grodarzem w Kazimierzu. Rysunek Aleksandra Gierymskiego z „Tygodnika Ilustrowanego” rok 1899

i malarskie plenery (np. w opowiadaniach Dwa księżyce,
Ballada o pięknym dniu, Wyspa, Turban i dzika, Eksploracje, Kłamstwo). Jednak reprezentanci bohemy artystycznej
lub satelici tego środowiska dostrzegają w architekturze
Kazimierza zawsze to, co jest dla nich ważne, np. malarze szukają inspiracji bądź też impulsów do niezwykłych
przeżyć zmysłowych i duchowych, wychwytując tylko te
elementy przestrzeni, które potrzebne są dla ich wizji artystycznych. Czasem jest to przewrotne, chociaż wyrafinowane, turpistyczne piękno, jak dla malarza Pawła z opowiadania Dziwna Rachel:
[...] malarz krążył po zaułkach, upatrując tematu [...]
Uświadomił sobie [...], że to, co nieciekawej skądinąd
płaszczyźnie nadaje kolor wytwornej makaty, że to jest
właśnie brud. Albo, że niektóre fantastyczne kształty byłyby ordynarne, gdyby ich nie modelowało zniszczenie.
Gapił się z podziwem na flaszki – zaśniedziałe i przydymione opalizujące w niskich oknach jak zjawy... Na suknie
kobiet, na gałgany dziewczynek, podobne z ekspresji do
ubrań teatralnych... Zachwyt nie opuszczał go ani u brzegu gnojówki, gdzie staruchy, rozsiadłe na kulawych stołkach, zażywały wczasu, ani pośród śmietnisk, z których
dzieci wygrzebywały - by je tulić jakieś przedmioty15.

15

M. Kuncewiczowa, Dziwna Rachel, s. 94.

Wszystkie kazimierzowskie deskrypcje charakterystycznych widoków krajobrazowych i architektury mają
w tym utworze swoje kombinacje antytetyczne, repetycje i warianty spacjalne, które tworzą niepowtarzalny
charakter tego miejsca. Nie stanowią jednak nigdy wizji
kompletnych, całościowych i skończonych w obrazie miasteczka. Raczej antycypują impresje i obserwacje narratora bądź inspirują retrospekcje widoków zapamiętanych
przez bohaterów, które tworzą panoramę i klimat wakacyjny, odświętny. Różne konfiguracje obrazów przestrzeni
wykreowane przez opisy architektury (rynku ze straganami, zabytkowej studni, fary, baszty, ruin zamczyska, renesansowych kamienic, trzech krzyży na szczycie wzgórza)
i charakterystycznych miejsc krajobrazowych (wąwozów,
Wisły, sadów i ogrodów) tworzą globalną referencyjność
topograficzną przestrzeni. Elementy specjalne w Dwóch
księżycach pełnią funkcję nie tylko tła zdarzeń, ornamentu dla scen, faktów lub sytuacji, ale także są przez autorkę chętnie waloryzowane. Owe funkcje naturocentrycznego opisu mają na celu zauroczenie czytelnika magią tego
niepowtarzalnego miasteczka. Waloryzacja natury pełni również funkcję pretekstową, podporządkowaną wyższym celom, a mianowicie ukazuje dylematy egzystencjalne i niepokoje etyczne bohaterów dwóch środowisk.
Deskrypcje pejzażu posiadają w Dwóch księżycach dwa
odmienne porządki znaczeniowe. Pierwszy jest zazwyczaj
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realistyczną stylizacją krajobrazu miasteczka, drugi natomiast waloryzuje naturę, aby ukazać wyczulenie pisarki
na świat poznawany. Werystyczna selekcja opisów i wydarzeń wyrażona przez fakty i uczestniczących w niej ludzi,
interpretuje się sama. Jak pisała Z. Mokranowska - pisarka w swojej twórczości „[...] uparcie dąży do uchwycenia
prawdy o świecie i człowieku, silna przeświadczeniem »że
świat jest wart patrzenia na świat«”16.
Jednym ze sposobów osiągnięcia wzruszenia w utworze
jest stała rejestracja wzajemnej zależności pomiędzy naturą i człowiekiem. Taka kreacja przestrzeni wynikała z chęci zauroczenia czytelnika przez Kuncewiczową atmosferą tego niezwykłego miejsca, lata i beztroskich wakacji.
W kreacji pejzażu miasteczka autorka Cudzoziemki łączyła różne komponenty przedstawieniowe - kolorystyczne i synestezyjne, tworząc niezwykłe jakości estetyczne.
Dość przypomnieć jeden z opisów Kazimierza nad Wisłą
w opowiadaniu Ślepy:
Miasteczko było maleńkie [...]. Ale zamek jaśniał
w słońcu niemal alabastrowo, rzeka pod nim niosła z polnej oddali gęstą zieleń, płową żółtość, jedwabne szafiry.
Przerośnięta skrzepem mielizn, zżarta przez piasek, niby
przez złoty liszaj, skręcała w liniach bogatych. Zza spróchniałych budek przeglądały renesansowe attyki, aż szalone od kamiennego przepychu. Kościół broczył różowo
w oplocie akacji wygiętych jak święci baroku, studnie miały pozór kapliczek [...]17
Wiele fragmentów deskrypcyjnych ma charakter impresjonistyczny, na który składa się gra świateł oraz barw
kładzionych „plamami”. Oddziałują one na wszystkie
zmysły odbiorcy, np. „berberysy chwytały za suknię, pachniało teraz macierzanką. Im wyżej wchodzili, tym rzeka
odsłaniała się dalej. Niebawem mogli już ją widzieć aż po
trzeci, szeroki, srebrny zakręt”18.
Przytoczony cytat ukazuje jeszcze inny sposób obrazowania, którego celem jest podpatrywanie urody świata. Tworzy on opisy doznawane wszystkimi zmysłami,
które są nie tylko „widziane”, ale jednocześnie „słyszane”,
a nawet fizjologicznie „odczuwane”. Owe obrazy, złożone z różnych elementów krajobrazowych, oglądane przez
bohaterów, a także epatujące ich światło, cienie, kolory
i szumy elementów krajobrazowych kreują ich ikonosferę.
Kazimierzowskie krajobrazy są również ważne w poszukiwaniu przez artystów najważniejszych wartości oraz prób
dotarcia przez nich do tajemnicy transcendencji. Zawsze
jednak, podziwiając piękno natury, szukają oni w przyrodzie przede wszystkim potwierdzenia własnej tożsamości:
Por.: Z. Mokranowska, Zbudować fikcję prawdziwszą od życia. Uwagi
o poetyce autobiograficznych opowieści Marii Kuncewiczowej, [w:] W stronę
Kuncewiczowej..., s. 84.
16

17

M. Kuncewiczowa, Ślepy, [w:] Dwa księżyce, Lublin 1989, s. 117-118.

18

M. Kuncewiczowa, Dwa księżyce, s. 32
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Wzrok wessał już co najświetniejsze tęcze, kształty co
najbardziej soczyste. A przecież miejsce było tak piękne,
że Jeremi nie odjeżdżał. Wałęsał się, nadsłuchując. Właśnie to polubił teraz: słuchać. Może objawi się uszom sprawa zakryta dla wzroku? Może dźwięk jest kluczem tajemnic? Kładł się w macierzankach, w berberysowej gęstwinie
na stoku wzgórza, które dźwigało zamek. Uchem przylegał
do traw. Pasikonie chrzęściły namiętnie, pluskała rzeka,
niezliczone stwory ćwierkały w gorączkowych rytmach,
nie wiadomo - ptaki czy wielkie, stroskane owady. W gardzielach kogutów grała zła i dobra pogoda, wiatr szumiał
jak morze, raz z bliskich, raz z dalekich przestrzeni wypływały odgłosy robót, kłótni i zgody19.
Artyści, doświadczając egzystencjalnej samotności,
pragną wtopić się w przestrzeń natury, nasycić się jej duchowością. Poczucie związku z przyrodą budzi potrzebę
doświadczenia oraz zrozumienia tych wartości, które owa
sielska przyroda symbolizuje: piękna, zgody na przemijanie i dobra. Jeremi wybiera metodę podglądania świata natury, którą podpatrzył u ślepca Michała. Kaleka poznawał świat tylko przez zapach i dotyk, toteż zyskał sobie
przydomek Niuchacz. On to widział najwięcej „po niewidomemu” i uczył innych obserwacji krajobrazu. Malarz
Jeremi, który obserwował Michała „widział jak dużo Michał WIE. Nigdy wszakże ślepy nie mówił o tym, co czuje - najchętniej gawędził o barwach różnych rzeczy albo
o sposobie zbawienia”20.
Interesującą próbę odczytania funkcji krajobrazowych
w Dwóch księżycach zaproponowała Hanna Kirchner konstatując, iż miasteczko jest tu: „piękną i zarazem kunsztowną scenografią, groteskowym połączeniem dziwności
i realizmu, szokującą wymianą spektakli: prawdziwego
życia stałych mieszkańców miasteczka i teatru cieni, żywych obrazów, rapsodycznego gestu przyjezdnych artystów”.21 Kazimierz jest dla cyganerii „urlopem od życia”,
egzotyczną krainą, która budzi potrzebę „charakteryzacji,
zdobienia, drapowania się w kostium”.22 Narrator podkreśla wówczas umowność przedstawianych faktów, sytuacji
i opisów, gdyż artyści, przybywając do miasteczka na czas
letni, przenoszą się w nowy wymiar – w odmienny czas
oraz w inną przestrzeń. Wyzwalają one w bohemie potrzebę teatralizacji, ulepszania miejsc, w których przebywa i tworzenia nowej, fikcyjnej osobowości:
Mena zdobiła nie tylko wnętrza i stroje, ale i plenery, i sytuacje, i swoje życie, i wszystkie życia po drodze.
Przy tym nie ograniczała się w środkach. Suknie zdobiła
19

M. Kuncewiczowa, Ślepy..., s. 48.

20

Ibid., s. 51.

H. Kirchner, Kazimierz – miasto sceniczne, ,,Nowe Książki” 1960, nr 17,
s. 1040.
21

22

Ibid., s. 1040.
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erudycją, malarstwo humorem, przyrodę muzyką, rzeczywistość snem, a wszystko - sobą [...].23
Dzięki artystom magia miasteczka urastała w sezonie
do rozmiarów całkiem nierealnych.
Sezon wakacyjny ma - jak pisał Tadeusz Kłak – „cechy
wielkiego święta, wyłączenia się z codzienności, zespolenia z rzeczywistością sakralną, nawet jeśli to jest tylko sakralność sztuki”24.
Przestrzeń literacka staje się zatem najważniejsza
w opowiadaniach Kuncewiczowej, jest również scenerią
działalności bohaterów, stałych mieszkańców Kazimierza,
żyjących w krajobrazie niemal dosłownie. W tym migotliwym świecie Dwóch księżyców nie mniej ważne są również te fragmenty, które są pozornie pozbawione stylizacji.
Świat widziany przez prostych ludzi jest równie urokliwy
i tajemniczy jak ten poddany teatralnej obróbce. To będzie
nieprzekłamany świat barw, zapachów i emocji płynących
prosto z serca, niegranych. On też podlega stylizacji, lecz
innej, gdyż prości ludzie, stali mieszkańcy miasteczka pragną wydobyć z niego całe piękno, które tkwi w naturze.
Dlatego Malwina wynosi łóżko do sadu, aby w nim mieszkać od wiosny do późnej jesieni. Bohaterka traktuje swój
ogród jak dom, a drzewa i krzewy jak bliskie istoty, które obdarza różnymi uczuciami i emocjami.Kuncewiczowa próbuje dostrzec magię Kazimierza także przez pryzmat doznań niewidomego Michała, który odczuwa pory
roku i piękno ojczystego pejzażu wszystkimi, oprócz oczu,
zmysłami. To on uczy swoich sąsiadów i znajomych urody świata natury. Ci wszyscy ludzie, którzy zainspirowani
zachwytem Michała nareszcie dostrzegają piękno otoczenia, czują się głęboko zawstydzeni tym, że wrażliwości na
przyrodę nauczył ich ślepiec.
Natomiast inni bohaterowie w opowiadaniu Majowe
stadło bardzo sugestywnie przeżywają wiosenną burzę,
która uświadamia im ich wielkie uczucie:
W jakiś miesiąc po ślubie Staśków trafiła się burza. [...]
przez chwilę nikt nie mrugał i nie oddychał w mieszkaniu
- straszno było słuchać łoskotu ogromnych fal, co jedna
za drugą urywały się z nieba i roztrącały o ziemię. Blaski
zaczęły się też ślizgać po okienku - nieustanne, jadowite
i ciche. Aż za serce ściskało od tego sąsiedztwa przez ścianę z rozdartymi chmurami i z ogniem niebieskim. [...]
Drzewa szarpane rogami błyskawic, zdawały się pryskać,
upadać na wsze strony, tu czarne, tu już zaraz wybladłe25.
Jest to obraz malowany słowem, który udowadnia,
że zagadnienie przestrzeni plastycznej to problem dostosowania treści do formy, ponieważ stanowią one elementy zsynchronizowane ze sobą. Specjalne miejsce
23

w ikonosferze opowiadań zajmują dwa księżyce – leitmotiv klamrą spinający wszystkie utwory. Motyw ten pomaga uwypuklić i dookreślić dwoistą strukturę kazimierzowskiej rzeczywistości, ukazać zróżnicowanie świata
bohaterów, któremu odpowiada modyfikacja pejzażu, sygnalizowana w całym zbiorze: „my” i „oni”, księżyc czerwony – dla ubogich i biały – dla artystów:
– Księżyc był czerwony, kiedy TAMCI ludzie szli spać...
Teraz jest biały. Zupełnie inny. Czy też TAMCI wiedzą, jak
wygląda biały księżyc?
Jeremi odpowiedział:
– Może w ogóle są dwa księżyce... Jeden dla TAMTYCH, drugi - tylko dla nas26.
To właśnie wówczas, gdy Jeremi dostrzegł dwa księżyce nad Kazimierzem zakochał się w zakątku pod basztą, „gdzie lęgną się słodkie, sekretnym dreszczem przejmujące ciemności”.Kuncewiczowa opisuje drogę swoich
bohaterów od obserwacji świata do odkrywania jego
sensów. Połączenie perspektywy obiektywnej i subiektywnej w prezentowaniu świata ma również na celu pokazanie portretów wewnętrznych bohaterów. Eksploracja przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej na tle scenerii
pięknego, rozsłonecznionego latem Kazimierza staje się
historią człowieka dążącego do poznania i samopoznania, poszukującego nieuchwytnego, wciąż zmieniającego
się i umykającego mu celu. W konsekwencji opowiadania te odsłaniają raczej życie wewnętrzne i wrażenia artystów oraz prostych mieszkańców miasteczka doznawane
poprzez kontakt i obcowanie z jedynym w swoim rodzaju
pejzażem i architekturą tego miasteczka.
Kazimierz nad Wisłą w pełni zasługuje na swoją legendę wykreowaną przez dwa światy w utworze Kuncewiczowej, a Dwa księżyce – na wdzięczną pamięć czytelników,
którzy z upodobaniem mogą konfrontować literackie wizje pisarki, przemierzając kazimierzowskie uliczki i urokliwe wąwozy. Fascynacja tą lekturą tkwi w jej otwartej
kompozycji (niedokończonej), a tym samym w możliwości dopełniania przez wielokrotne autopsje i powroty do
lektury. Przeszłość, patyna historii staje się kolejnym atrybutem przyciągającym do lektury Dwóch księżyców, gdyż
pozwala tropić ślady historii i losy ludzi, których już nie
ma, a nie tylko miejsc, zmieniając tym samym charakter
recepcji utworu.
Janina Szcześniak

M. Kuncewiczowa, Kłamstwo, [w:] Dwa księżyce..., s. 203.

T. Kłak, Legenda Kazimierza w twórczości Kuncewiczowej, [w:] W stronę
Kuncewiczowej..., s.109.
24

25

M. Kuncewiczowa, Majowe stadło, s. 128.

26

M. Kuncewiczowa, Dwa Księżyce..., s.33
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Stanisław
Turski

Szlak Marii Kuncewiczowej
w Kazimierzu Dolnym
Żaden pisarz nie rozsławił Kazimierza Dolnego
tak jak uczyniła to Maria Kuncewiczowa. Związana z miasteczkiem nad Wisłą przez kilkadziesiąt lat, do którego
przyjeżdżała wraz z mężem, Jerzym jeszcze przed II wojną
światową, była obserwatorką i uczestniczką zarówno życia
artystycznego jak i codziennej egzystencji mieszkańców.
Kuncewiczowa opisywała tutejsze realia społeczne,
a także urodę pejzażu i architektury na kartach opowiadań, powieści, szkiców i wspomnień, umiejętnie łącząc
fakty z fikcją literacką.
Szlak Marii Kuncewiczowej umożliwia turystom odwiedzenie miejsc, które są w różnym stopniu związane
z życiem i twórczością pisarki oraz postaciami wykreowanymi na kartach jej książek.
W przewodniku, który opisuje 12 wybranych lokalizacji, zostały uwzględnione opinie i spostrzeżenia jakie
Maria Kuncewiczowa utrwaliła na kartach cyklu 20 opowiadań pod wspólnym tytułem Dwa księżyce oraz wspomnieniowego utworu literackiego Listy do Jerzego.
Długość trasy, która zaczyna się w Domu – Muzeum
Kuncewiczów a kończy na cmentarzu parafialnym, wynosi około 2 km. Na jej niespieszne przejście i zwiedzanie
należy przeznaczyć do 3 godzin.
1.Dom Kuncewiczów
Siedziba Marii i Jerzego Kuncewiczów, zwana domem pod Wiewiórką (potocznie także Kuncewiczówką), wznosi się na wierzchowinie, na którą prowadzi wąwóz Małachowskiego. Dom powstał w 1936 roku, według
projektu znanego architekta Karola Sicińskiego. Wcześniej
Kuncewiczowie spędzali wakacje w wiejskim domku, który
stał w pobliżu, na posesji odkupionej od, mieszkającej po
sąsiedzku Reginy Białowiejskiej – Glinkowej, w 1928 roku.
Maria Kuncewiczowa urodziła się w 1895 roku w Rosji,
w Samarze. Po studiach filologicznych oraz muzycznych
w Polsce i we Francji, zadebiutowała jako pisarka w 1918
roku pod panieńskim nazwiskiem Szczepańska. Jednocześnie występowała na koncertach muzycznych, śpiewając
pieśni Ravela, arie operowe i stare francuskie piosenki.
Ostatecznie miłość do literatury i odniesione na tym polu

sukcesy przeważyły o pisarskiej karierze Marii. W literacki talent Marii wierzył i ogromnie ją wspierał mąż Jerzy –
wzięty adwokat, polityk i literat.
Po raz pierwszy Kuncewiczowa przyjechała do Kazimierza Dolnego w 1927 roku. Przywiózł ją tu Jerzy, który
znał miasteczko od dzieciństwa, z czasów wypraw wakacyjnych z rodzicami.
Na wzgórze Małachowskiego przyprowadziła Kuncewiczową Irena Lorentowicz, jej najbliższa przyjaciółka, malarka ze szkoły Tadeusza Pruszkowskiego, scenografka,
natchniona Mela z Dwóch księżyców.
Nie zachował się stary domek wiejski, który stał wśród
brzóz ani też stolik, przy którym Maria Kuncewiczowa
pisała Dwa Księżyce. W pobliżu dawnej chatki stoją tylko
cementowe słupy, podtrzymujące niegdyś bramę i furtkę.
Pomysłodawcą budowy domu z prawdziwego zdarzenia
– jak nazywała go później Maria –był Jerzy Kuncewicz. Na
budowę nowego domu sprowadzono sosnowe bale; podwaliny wykonano z kazimierskiej opoki z pobliskiego kamieniołomu; dach pokrył gont. Częste konsultacje Jerzego
z architektem Karolem Sicińskim zaowocowały powstaniem przytulnego gniazda rodzinnego. W Listach do Jerzego pisarka wyznaje: „Raz jeszcze Karol Siciński wykazał
talent: rozmaite belkowate stropy i piękne posadzki. Nie
zabrakło wiechy na gontowym ganku, proboszcza z kropidłem i uczty dla rzemieślników. Od tego to właśnie domu
wyjechaliśmy wkrótce na długo”.
Wybuch wojny zastał Kuncewiczów w Kazimierzu. To
tu udziela schronienia uchodźcom z Warszawy m.in. Julianowi Tuwimowi i Antoniemu Słonimskiemu. 10 września 1939 roku goście i gospodarze opuścili dom pod Wiewiórką. Kuncewiczowie spędzili na emigracji ponad 20
lat. Mieszkali m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych.
W czasie okupacji Kuncewiczówka była mieszkaniem
niemieckiego lekarza wojskowego, a od jesieni 1944 siedzibą sztabu Armii Czerwonej. Po wojnie całą posesję zajął Urząd Bezpieczeństwa, by na jej terenie organizować
kolonie letnie dla dzieci.
Pod koniec lat 50. XX wieku, po kilkudniowym pobycie Marii w Polsce, w tym także – w Kazimierzu Dolnym,
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Kuncewiczowie rozpoczynają wysiłki aby odzyskać swój
kazimierski dom, i już w roku 1962 wprowadzają się ponownie na ul. Małachowskiego 19. Na odzyskanie domu
miały wpływ: zaangażowanie Jerzego Kuncewicza w działalność ruchu ludowego, oraz pokaźny dorobek literacki Marii. Na emigracji ukazały się: Leśnik, Klucze, Zmowa nieobecnych i Tristan 1946. Niesłabnącą popularnością
cieszyły się Dwa księżyce i Cudzoziemka. Kolejne książki,
jak choćby Natura czy Przeźrocza pisane już po powrocie
do Polski, znajdowały liczne grono czytelników.
Jednym z najbardziej wzruszających dzieł Marii Kuncewiczowej są Listy do Jerzego. Pisarka podjęła próbę literackiej rozmowy z mężem po jego śmierci, wiosną 1984
roku. W tej książce znalazły się także wersy odnoszące
się do przyszłości kazimierskiej siedziby Kuncewiczów.
Wolę rodziców uszanował syn, Witold Kuncewicz, który
po śmierci matki, w roku 1989, założył Fundację Kuncewiczów. Dzięki niej dom służył celom społecznym. Kuncewiczówka stała się miejscem spotkań, wystaw, koncertów
i innych wydarzeń artystycznych. Występowali w niej znani ludzie kultury: Zofia Kucówna, Ewa Wiśniewska, Anna
Seniuk, Sławomir Mrożek, Ryszard Kapuściński, Tadeusz
Różewicz, Leszek Długosz. Domem opiekowali się wolontariusze z całej Polski.
W 2005 roku Zarząd Województwa Lubelskiego odkupił dom Kuncewiczów z przeznaczeniem na cele muzealne. Teraz działa tu Muzeum Kuncewiczów, będące oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Stała ekspozycja obejmuje oryginalny wystrój domu.
W pomieszczeniach na parterze i piętrze można zwiedzić
sień, hol, gabinet Jerzego, salon oraz apartamenty prywatne: pokój pani Marii, jej sypialnię z garderobą i kuchnię.
Wśród eksponatów są sprzęty codziennego użytku, liczne rodzinne pamiątki oraz prace (obrazy i fotografie) artystów związanych z Kazimierzem Dolnym: Antoniego
i Tadeusza Michalaków, Władysława Filipiaka, Franciszka Kmity, Tadeusza Pruszkowskiego. Cennym zabytkiem
jest piec huculski z malowanymi ręcznie kaflami z XIX
wieku, stojący w salonie domu.
Zwiedzanie Domu Kuncewiczów jest płatne.

Posesja Ołdakowskich

Po śmierci właścicielki część domu stała się własnością
jej kuzynki, Heleny Wróblewskiej. Drugą połowę domu
zajmowała rodzina Edwarda Łaszanowskiego. Był on cenionym stolarzem, pszczelarzem i sadownikiem, bliskim
znajomym Kuncewiczów. To on dorobił kunsztowne fotele
do kompletu, stojące do dzisiaj w salonie Kuncewiczówki.
Miód z jego pasieki jadała zawsze na śniadanie pani Maria. O dużej zażyłości Edwarda Łaszanowskiego z Kuncewiczami świadczy fakt, że gospodarze domu pod Wiewiórką udostępnili mu cześć przyziemia na warsztat stolarski.
Pomiędzy obiema posesjami została wydeptana ścieżka w sadzie, którą przemierzał często Łaszanowski, a także
Kuncewiczowie, jako że lubili odwiedzać swoich sąsiadów.
Maria i Jerzy zatrzymywali się przed ich domem podczas
wieczornych spacerów. Szli najczęściej w stronę domostwa
Skoczków, które znajdowało się u wylotu wąwozu, zwanego Plebanką. Pani Maria prowadziła z gospodynią pogwarki na temat kwiatów, gdy tymczasem panowie dyskutowali o pszczelarstwie i sadownictwie, nie unikając
żarliwych sporów politycznych.
Spotkania te odbywały się w ciepłej porze roku, ponieważ Wróblewscy jak i Kuncewiczowie opuszczali Kazimierz
na zimę. Na miejscu zostawał Łaszanowski z rodziną.
Na wzmiankę zasługuje życiorys Edwarda Łaszanowskiego. To uczestnik kampanii wrześniowej, który został
wzięty do niewoli rosyjskiej, a potem poznał okrucieństwa
sowieckiego łagru. Udało mu się dotrzeć do armii Andersa, z którą przeszedł długi szlak bojowy, walcząc m.in. pod

2. Sąsiedzi Kuncewiczów
Dom pod Wiewiórką stanął w pobliżu innych interesujących willi.
Bliską sąsiadką Kuncewiczów była Regina Białowieska-Glinkowa. Po sprzedaniu części działki Kuncewiczom,
postawiła na pozostałym gruncie drewniany dom. Budynek zaprojektował Karol Siciński, nadając mu wygląd ziemiańskiego dworku, z frontowym gankiem wspartym na
dwóch kolumnach i z oszkloną werandą od strony sadu.

Posesja Wróblewskich

n u m e r

Monte Cassino. Po wojnie wrócił do Kazimierza, gdzie
czekali na niego żona i synowie. Jak pisała później Maria Kuncewiczowa, Edward Łaszanowski to jedyny znany jej stolarz mówiący biegle po angielsku i... prenumerujący „Przekrój”.
Edward Łaszanowski zmarł w 1977 roku. Jego grób
znajduje się na kazimierskim cmentarzu, na którym spoczywają także Jerzy i Maria Kuncewiczowie.
Do domu, w którym mieszkali Wróblewscy i Łaszanowscy nadal prowadzi ścieżka, wiodąca z Kuncewiczówki przez dawny sad, a następnie przez pozostałości bramy.
Dom zachował się do dziś w bardzo dobrym stanie. Życzliwi właściciele pokazują go turystom.
Warto także zobaczyć dom kolejnego sąsiada Kuncewiczów, Kazimierza Ołdakowskiego, przedwojennego właściciela Fabryki Broni w Radomu. Budynek zaprojektował
również Karol Siciński. Znajduje się on na posesji położonej w prawo od domu Wróblewskich – Łaszanowskich, po
drugiej stronie wąwozu. Niestety, piękna kiedyś willa nie
jest w dobrym stanie.
Najbliżej domu Kuncewiczów stał pensjonat wypoczynkowy „Świtezianka”, należący do Sonii i Szymona
Wiszniów. Nie zachował się po nim żaden ślad ani też fotografia. Pensjonat stał mniej więcej naprzeciwko obecnego Domu Dziennikarza, po drugiej stronie drogi.
Właściciele „Świtezianki” byli patriotami i miłośnikami polskiej kultury. Nic dziwnego, że nazwa pensjonatu
nawiązuje do znanej ballady polskiego wieszcza, Adama
Mickiewicza.
Dorastające panienki Wiszniów były zaprzyjaźnione
z synem Kuncewiczów, Witoldem.
Opuszczona przez gospodarzy „Świtezianka” została
zniszczona w okresie wojennym i powojennym. Szymona Wisznię rozstrzelali Rosjanie w Kownie, ale jego żona
i córki przetrwały okupację w Polsce.
Sonia Wisznia została bohaterką świętokrzyskiej wsi
Mirocice w czasie II wojny światowej. Wystąpiła w obronie mieszkańców wsi, których chcieli rozstrzelać niemieccy żołnierze. Jej postawa tak zaimponowała faszystom, że
darowali życie wszystkim mieszkańcom Mirocic. Dawna
sąsiadka Kuncewiczów zmarła w Izraelu w 1989 roku.
3.Wąwóz Małachowskiego
Położona na lessowej wierzchowinie posesja Marii
i Jerzego Kuncewiczów, łączy się z doliną Grodarza i miasteczkiem brukowaną drogą, zwaną Wąwozem Małachowskiego. Jego nazwa związana jest z postacią pułkownika
Juliana hrabiego Małachowskiego herbu Nałęcz, dowódcy
Batalionu Strzelców Sandomierskich. Walczył w Powstaniu Listopadowym przeciwko rosyjskiemu zaborcy i poległ bohaterską śmiercią, prowadząc żołnierzy do ataku.
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Miejsce śmierci dowódcy, na skraju wąwozu i miejskich
pól, upamiętnia kamienna płyta odsłonięta 18 kwietnia
1931 roku, w stulecie bitwy.
Z geomorfologicznego punktu widzenia droga wiodącą
do Domu Pracy Twórczej Dziennikarzy Polskich i położonego nieco dalej Domu Kuncewiczów, jest głębocznicą
czyli formą erozyjną, której powstanie zainicjował człowiek. Wystarczyło, że koła furmanek wytworzyły koleiny
w miękkim podłożu lessowym, a wody opadowe i roztopowe rozpoczęły proces pogłębiania tak powstałej dolinki.
Utwardzenie drogi brukowcami granitowymi, bazaltowymi i kwarcytowymi, zatrzymało erozję wgłębną i poprawiło jej walory komunikacyjne. Wąwóz to, według geografów, naturalna forma erozyjna, która powstała bez udziału
człowieka. Kazimierz Dolny, położony na Płaskowyżu Nałęczowskim, zwany jest Krainą Lessowych Wąwozów, których w tutejszej gminie naliczono prawie trzysta.
Trudno sobie wyobrazić ile setek czy może tysięcy razy
pokonywali Kuncewiczowie Wąwóz Małachowskiego,

Posesja Wróblewskich

zarówno w górę jak i w dół, pieszo i własnym samochodem. Zapewne, gdy poszli zobaczyć pierwszy raz miejsce swojej przyszłej posesji, musieli wspiąć się po stromej,
półkilometrowej drodze, wtedy jeszcze gruntowej i pełnej
nierówności. Mimo trudności, droga wąwozami inspirowała Marię Kuncewiczową wielokrotnie.
W tytułowym opowiadaniu z cyklu Dwa księżyce bohaterowie, reprezentujący artystyczną bohemę „…zbiegli
w wąwóz rozwłócząc za sobą perfumy”. Zanim rozbawieni dotarli na ulice miasteczka, wyrażali głośno zachwyt
nad przeświecającymi przez liście drzew gwiazdami, zapachem siana dochodzącym z pól oraz wąwozem, „który
porośnięty buczyną wyglądał jak dekoracja z Wagnerowskiej opery”. Tu ciekawostka: buczyny w Kazimierzu Dolnym nie rosną, ale pisarka zastosowała tu licentia poetica.
Kilkakrotnie jeszcze pojawiają się wąwozy w innych
miejscach tekstu utworu Dwa księżyce, min. w opowiadaniu Majowe stadło. Może ktoś z Czytelników tego przewodnika sięgnie po wymienioną książkę i odnajdzie inne
fragmenty na ten temat?
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W dolnej części Wąwozu Małachowskiego odsłania się
wspaniały widok na zamek, basztę, dom – pracownię malarską Tadeusza Pruszkowskiego, Górę Trzech Krzyży oraz
kościół św. Anny
Z lewej strony drogi, przy skrzyżowaniu z ulicą
Nadrzeczną, stoi dawny dwór z pierwszej połowy XIX
wieku, zaadaptowany na siedzibę mieszkalną przez słynną
rodzinę Michalaków. Pierwotny dom – pracownia malarska Antoniego Michalaka, zbudowana w 1930 roku wznosi się u stóp zamkowej baszty. Ten wybitny artysta malarz,
żyjący w latach 1905 – 1975, jeden z liderów malarskiej
grupy kazimierskiej Bractwa Świętego Łukasza, był długoletnim przyjacielem Marii Kuncewiczowej. Pisarka uczyniła go jednym z bohaterów opowiadań Dwa księżyce,
nadając mu literackie imię Jeremi. Michalak namalował
portrety Marii i Jerzego Kuncewiczów, których szkice zdobią do dziś ściany domu pod Wiewiórką. To także Antoni
Michalak towarzyszył Marii Kuncewiczowej w pierwszej,
powojennej wizycie w kazimierskim domu. Pisarka przywołała to zdarzenie w Kluczach.

z koślawymi mostkami i stojącymi na nich „rozmarzonymi kozami”. Dostrzega wspaniałą kompozycję malarską
w widoku pokrzywionych chałup na zabłoconym brzegu. Ten obraz dopełnia postać żydowskiej dziewczynki,
Racheli stojącej w rzeczułce. Dziecko polewa się brudną
wodą, co wywołuje złociste lśnienie kropli na tle zachodzącego słońca.
Malarza, pracującego nad obrazem kąpiącej się
w rynsztoku dziewczynki, skrytykowało ostro ciotka Walentyna Krajewska, która wypowiedziała pod adresem siostrzeńca bardzo znamienne słowa: „Dla degeneratów im
szkaradniej, tym piękniej”. Ta literacka scena, stworzona
piórem Marii Kuncewiczowej, odzwierciedla dwa światy
kazimierskiego życia z tamtych lat: artystyczny i codzienny. Ich metaforycznym symbolem są dwa księżyce: czerwony, który przyświeca duszom poetów, aktorów i malarzy oraz biały – dla zwykłych mieszkańców miasteczka,
zmagających się z codziennymi trudami życia.

4. Grodarz

Zajmuje ponad półhektarowy obszar położony pomiędzy rzeką Grodarz, Dużym Rynkiem, ul. Lubelską
i filialnym kościołem św. Anny. Pierwotnie nazywano
go Placem Targowym albo Tyłem Rynku; obecna nazwa
ukształtowała się w okresie międzywojennym.
Mały Rynek stanowił od wielu stuleci centrum dzielnicy żydowskiej. Przypuszcza się, że Żydzi osiedlili się
w nadwiślańskim miasteczku za panowania Kazimierza
Wielkiego. Z czasem stworzyli osadę, zwaną w języku jidisz Kuźmir sztetł, która na początku XX wieku liczyła ok.
3 tysięcy osób, tj. prawie 60% mieszkańców miasteczka.
W latach 30. XX wieku, gdy Maria Kuncewiczowa tworzyła cykl opowiadań Dwa księżyce, Mały Rynek był ciasno zabudowany i bardzo zaniedbany. W drewnianych
domach mieszkała przeważnie żydowska biedota, a w suterenach i przybudówkach mieściły się drobne kantory,
sklepiki i warsztaty: krawieckie, szewskie, rymarskie i powroźnicze. Pośród straganów i kramów dominował drewniany, około stupięćdziesięcioletni budynek jatek koszernych, w którym sprzedawano mięso zwierząt pochodzące
z rytualnego uboju.
W opowiadaniu Ballada o pięknym dniu, Maria Kuncewiczowa nazywa jatki „spróchniałymi”, zaś plac wokół
przedstawia jako pokryty błotem, z którego wystają kamienie brukowe. To po nich stąpa wytworna Flora – bohaterka utworu – starając się nie zabrudzić pantofelków
na wysokim obcasie.
Wśród drewnianej zabudowy wyróżniał się murowany
budynek bożnicy z drugiej połowy XVIII wieku. Niestety, istniejący wówczas dom cadyka nie zachował się, podobnie jak większość przedwojennej zabudowy Małego

Gdyby natura nie stworzyła tej rzeki, będącej prawobrzeżnym dopływem Wisły. nie mogłoby powstać
w istniejącym kształcie miasteczko Kazimierz Dolny. Ta
kilkumetrowej długości rzeka utworzyła głęboką dolinę
w miękkim podłożu lessowym, szeroką na tyle by stworzyć dosyć miejsca na rozwinięcie się kazimierskiej osady.
Dolina Grodarza była wykorzystywana już w średniowieczu jako trakt komunikacyjno – handlowy wiodący ze
wschodu na zachód Polski, który krzyżował się z wiślaną
drogą wodno – lądową. Nad Grodarzem lokowano młyny, tartaki, stawy, a nawet browar i garbarnię, co świadczy
o znacznie większej niż obecnie wielkości rzeki.
Tymczasem rzeka, chociaż o dumnej nazwie Grodarz,
jest zaledwie strugą, często wysychającą i niknącą w rumoszu skalnym w górnym jej odcinku, koło wsi Wylągi.
Pojawia się na powierzchni na przedmieściu Doły, w odległości 2, 5 km od ujścia. Bywały lata gdy silny deszcz
czynił z Grodarza rozszalałego „potwora”, który wypełniał
wodną kipielą dno doliny, porywającą wszystkie ruchome
sprzęty z obejść gospodarskich.
W latach 70. XX wieku skanalizowano dolny odcinek
Grodarza, ujmując koryto w wysokie murowane brzegi,
co odcięło rzeczkę od miasta i zeszpeciło jej otoczenie.
Istniejący plan rewitalizacji przyrodniczo-krajobrazowej
rzeki który mogły przywrócić jej naturalny charakter, czeka na realizację.
Bohater opowiadania Marii Kuncewiczowej Dziwna
Rachel, zamieszczonym w tomiku Dwa Księżyce, malarz
Paweł, zachwyca się strugą płynącą przy ul. Nadrzecznej,
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Rynku, ulegając barbarzyńskiemu zniszczeniu podczas
II wojny światowej, z rozkazu niemieckich okupantów.
Przedtem, to jest w latach 1940–1942, Mały Rynek był częścią getta, którego żydowska ludność podzieliła tragiczny
los pobratymców w hitlerowskich obozach zagłady.
Bożnicę oraz jatki odrestaurowano po wojnie, pod kierunkiem architekta Karola Sicińskiego, natomiast w ostatnich latach wystawiono kilka stylowych budynków wzdłuż
ulicy Lubelskiej. We wschodniej części Małego Rynku
widnieją odremontowane stare domy mieszkalne.
Podczas premiery filmu Andrzeja Barańskiego Dwa
księżyce, który odbył się w kinie urządzonym po wojnie
dawnej bożnicy, ożyły na ekranie postacie jego dawnych
mieszkańców: kupca żelaznego Mistiga, przewoźnika wiślanego Szulima, tragarza Moszka Ruchlingera, jego żony
Sary i córki Racheli.
W okazałym budynku jatek mieszczą się dzisiaj galerie, sklepy z pamiątkami i kawiarnia. Na placu rynkowym
znowu stoją stragany, na których sprzedaje się różnorodne
towary, najczęściej starocie i pamiątki. W weekendowe dni
pełno tu kupujących i zwiedzających, wśród których przeważają turyści, zwabieni handlową atmosferą targowiska.
6.Bożnica

Stanisław Turski, przewodnik i autor tekstu, podczas
otwarcia szlaku M. Kuncewiczowej i z turystami na szlaku

Stojąca na Małym Rynku bożnica powstała w drugiej połowie XVII wieku dzięki przywilejowi jaki uzyskali
kazimierscy Żydzi od króla Jana Sobieskiego. Była to już
czwarta świątynia lokowana w miejscu poprzednich synagog. Bohaterowie pięknego opowiadania Marii Kuncewiczowej, Może wszystko zgaśnie, Jerzy i Krystyna, utożsamiani z pisarką i jej mężem, weszli dyskretnie do wnętrza
bożnicy, by zobaczyć i przeżyć tajemnicę modłów szabasowych. Pod wpływem osobliwego śpiewu kantora, widoku rozmodlonych wiernych w czarnych chałatach,
zapachu i płomieniach świec, Krystyna, jak pisze Kuncewiczowa, wstąpiła w czwarty wymiar.
Na modlących się patrzyły lwy umieszczone na świeczniku Estery, w sąsiedztwie innych liturgicznych sprzętów
w jakie była wyposażona wówczas synagoga. Najcenniejsze precjoza religijne jak: dwie korony na rodały, z których
jedna była według tradycji ofiarowana przez Kazimierza
Wielkiego, oraz firanka do przesłaniania rodałów – ponoć
haftowana rękami samej Esterki – wnoszono do świątyni
tylko na czas świątecznych modlitw. Na co dzień były przechowywane w domu zaufanego członka żydowskiej gminy wyznaniowej. Cenny był również rękopiśmienny modlitewnik z rysunkiem Żydów stojących przed majestatem
królewskim Kazimierza Wielkiego oraz tekstem modlitwy,
jaką odprawiali corocznie Żydzi na cześć polskiego władcy.
Goszczący w 1928 roku w Kazimierzu Dolnym minister Felicjan Sławoj-Składkowski wyasygnował kwotę
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pieniędzy potrzebną na sporządzenie futerałów na najcenniejsze sprzęty liturgiczne dla bożnicy.
Zachowane fotografie wnętrza synagogi z okresu międzywojennego, a także dokładny opis jej wyposażenia
i dekoracji, w tym polichromii, świadczą o bogactwie
świątyni. Malowidła przedstawiały m.in. Ścianę Płaczu
w Jerozolimie, grób Racheli i kapłańskie szaty liturgiczne.
Niemcy zamknęli bożnicę już w 1939 roku. Przetrwała
ona w niezmienionym stanie do lipca 1944 roku, kiedy ją
zdewastowano i częściowo zburzono. Przez kilka powojennych lat budynek popadał w ruinę. Bożnicę odrestaurowano w 1953 roku pod nadzorem Karola Sicińskiego z przeznaczeniem na miejskie kino Wisła, z zachowaniem dawnej
formy architektonicznej: ośmioboczną kopułą i salą modlitw. Kino w synagodze funkcjonowało do 2003 roku.
Obrazy dawno minionych lat wraz z postaciami mieszkańców Kazimierza Dolnego, pojawiały się na ekranie tutejszego kina. Widzowie mogli obejrzeć zarówno film
Dwa księżyce, powstały na podstawie opowiadań Marii
Kuncewiczowej, jak i przedwojenne filmy w jidisz pt: Judel gra na skrzypcach, Jeden z trzydziestu sześciu i Dybuk,
prezentowane w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej.
Obecnie bożnica należy do Warszawskiej Gminy Żydowskiej. Odbywają się w niej koncerty, spektakle
i projekcje.
7. Krzywe Koło i dom Sicińskich

Stanisław Turski z turystami na
Małym Rynku i pod Kuncewiczówką

Krzywe Koło to krótka, malownicza uliczka o łukowatym zarysie, która odchodząc od ulicy Lubelskiej, łączy się przy farze i dzwonnicy z ulicami Puławską i Góry.
W okresie międzywojennym nazywano ją Podgórną, ponieważ przebiegała u stóp Góry Trzykrzyskiej.
Obecny kształt Krzywego Koła zawdzięczamy Karolowi Sicińskiemu, który w połowie lat pięćdziesiątych zbudował przy niej piękny, drewniany dom rodzinny, w charakterystycznym dla tego architekta stylu.
Karol Siciński, urodzony w 1884 roku w Pabianicach,
absolwent uczelni krakowskich: Wydziału Architektury
w Wyższej Szkole Przemysłowej i Akademii Sztuk Pięknych po raz pierwszy przybył do Kazimierza w 1916 roku.
Przyjechał na zlecenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, po wielkim pożarze jaki zniszczył miasteczko. Prowadził tu prace inwentaryzacyjne. Zafascynowany Kazimierzem postanowił osiąść w nim na stałe.
Jerzy i Maria Kuncewiczowie znali dobrze Sicińskiego
i nie mieli wahań co do wyboru projektanta swojej willi,
zachwycając się domami na Wzgórzu Małachowskiego,
które były dziełem Sicińskiego. (patrz przystanek 2). Jak
wiadomo architekt wywiązał się doskonale z powierzonego mu zadania, tworząc uroczą i wygodną siedzibę dla rodziny Kuncewiczów.

n u m e r

Niełatwa była jednak rola Sicińskiego jako konserwatora zabytków dbającego o urbanistyczne dziedzictwo kulturowe. Często rodziło to konflikty z mieszkańcami, zarówno przed wojną jak i po 1945 roku, gdy do władzy doszli
komunistyczni decydenci bez skrupułów.
Konsekwencja i determinacja Karola Sicińskiego przyczyniły się do zachowania oryginalnego kształtu urbanistycznego Kazimierza Dolnego, m.in. dzięki starannej odbudowie i restauracji wielu obiektów po zniszczeniach
wojennych. Kazimierski konserwator uzupełnił zrujnowaną
w części pierzeję zachodnią rynku, stawiając Dom Architekta a w pobliżu dom Kifnerów, Radka, u Fryzjera i inne.
Drewno i miejscowa opoka były wymaganymi surowcami budowlanymi, a pokryte gontami dachy – szczególnie
preferowane. Architekt nawiązywał w swojej twórczości
do doświadczeń poprzednika. Był to Jan Koszczyc-Witkiewicz, projektant kazimierskich studni, zespołu szkół
zawodowych, odbudowy południowej pierzei Rynku czy
budynku Łaźni.
Maria Kuncewiczowa rozsławiała Kazimierz Dolny
piórem, Antoni Michalak, Jan Łazorek, Franciszek Kmita i inni malarze – obrazami, a Karol Siciński obiektami
architektury. Warto wymienić przykładowo jeszcze inne
jego realizacje: dom Krwawicza a nieco dalej willa Berensów – Wolnych czy kamienny wiadukt nad wąwozem łączący Stary i Nowy Cmentarz.
Zmarły w 1965 roku Karol Siciński spoczywa w rodzinnym grobowcu na kazimierskim cmentarzu.
8.Kościół farny
Jest jednym z najładniejszych kościołów renesansowych w Polsce. Jego wspaniałą bryłę architektoniczną,
która dominuje nad Rynkiem, widać z wielu odległych
miejsc.
Od powstania świątyni w XIV wieku modliły się w niej
niezliczone pokolenia wiernych. Przed ołtarzem – obecnie barokowym – stawały dziesiątki tysięcy par, jeszcze
więcej dzieci ochrzczono i udzielono im Pierwszej Komunii Świętej.
Od czterech wieków towarzyszą wiernym zabytkowe
organy będące wspaniałym instrumentarium. Kazimierskie koncerty organowe przyciągają rzesze fanów. Kościół
odwiedzają liczni turyści, podziwiający jego zabytkowy
wystrój.
Kazimierską farę nawiedzała też Maria Kuncewiczowa,
czerpiąc inspiracje do swoich utworów. W jednym z opowiadań zbioru Dwa księżyce pisze: „Kościół broczył różowo w oprawie akacji, wygiętych jak święci baroku…”.
W opowiadaniu Ślepiec wnętrze fary jest sceną sugestywnego kazania proboszcza, które poruszyło dusze wiernych, w tym niewidomego Michała (niezapomniana rola
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Artura Barcisia w filmie Andrzeja Barańskiego). Uczestnicząca w wieczornym nabożeństwie Krystyna – bohaterka
opowiadania Może wszystko zgaśnie – odpoczywa w kościelnej ławie po wizycie w bożnicy. Doznaje ukojenia za
sprawą sacrum, którego siła bije z męki Jezusa na krzyżu,
postaci aniołów, hostii, pieśni i modlitw.
Krystyna jest świadkiem niespodziewanego i cichego
misterium śmierci żebraczki Agaty, modlącej się jeszcze
przed chwilą przed ołtarzem. Wzbudza to refleksje nad
losem człowieka. Maria Kuncewiczowa przytacza opinie świadków śmierci Agaty, jakby oczami jej znajomych,
opisuje kondukt pogrzebowy, i kreśli piórem znamienne
zdanie: „W żarliwej przyjaźni dla trupa katolicy pobratali
się z żydostwem, dając do zrozumienia że przed Bogiem
i Jahwe wszyscy jesteśmy równi”.
9. Miejsce po Hotelu Polskim
Znajduje się u wylotu Krzywego Koła w pobliżu
fary i dzwonnicy.
W przewodniku turystycznym Kazimierz Dolny. Jego
zabytki i okolice, z 1933 roku, autorstwa Ignacego Kołodziejczyka – Sekretarza Magistratu – zamieszczona jest
całostronicowe ogłoszenie reklamujące „Hotel Polski”.
Jego ówczesna właścicielka, Bronisława Berens, informuje czytelników, że jej obiekt istnieje od 1880 roku. Jednocześnie poleca noclegi, wyżywienie, a nawet codzienne
dancingi z własną orkiestrą.
Mieszkańcy Kazimierza Dolnego jak też przyjezdni
bywalcy lokalu, który był znany szeroko poza granicami
miasteczka, nazywali go powszechnie u Berensa. Taka nazwa utrzymywała się nawet po wojnie i była używana zamiennie z Esterką – bo takie miano przybrała, znacjonalizowana w latach 50. XX wieku, GS-owska gospoda.
Na początku działalności obiektu, państwo Berensowie – Aleksander i Bronisława – otworzyli, tuż przy kościele farnym, „Gospodę Chrześcijańską”, która posiadała
również pokoje noclegowe, przechowalnię bagażu a nawet
konie na potrzeby gości. Po śmierci Bronisławy Berens
w 1951 roku, obiekt przeszedł w ręce ich córki Genowefy i jej męża Kazimierza Zakrzewskiego. Był on mistrzem
gorzelnictwa, znawcą wódek i likierów więc restauracja
zaczęła słynąć z doskonałych trunków. Smakosze dobrej
kuchni zajadali się wyśmienitymi potrawami, wśród których prym wiodły dania rybne, jak: łosoś i sandacz po polsku, miętus po żydowsku, pstrąg z wody czy lin zapiekany
w śmietanie. Świeże ryby pozyskiwano z Wisły i okolicznych stawów.
Przy stolikach toczono rozmowy na różne tematy, a ich
poziom był uzależniony od doboru gości. Bywali tu znani artyści i literaci, m.in. Hanka Ordonówna, Jan Lechoń, Aleksander Zelwerowicz, Antoni Słonimski, Julian
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Kazimierz, ul. Senatorska

Tuwim, Leon Schiller, a także adiutant Józefa Piłsudskiego
– generał Wieniawa Długoszowski. Lokal okupowała też
kazimierska „malarnia”, czyli malarze z Bractwa Świętego
Łukasza ze swoim guru Tadeuszem Pruszkowskim. Niewątpliwie towarzyszyła im czasami Maria Kuncewiczowa.
W napisanych na emigracji Kluczach informuje czytelników o fakcie zbliżenia się swojej osoby do tutejszej cyganerii, jak nazywa młodych malarzy, a w Listach do Jerzego wspomina towarzyskie spotkania u Berensa, gdzie
raczono się strawą cielesną w postaci węgorza w galarecie i pierogów ze śmietaną oraz strawą duchową jakiej dostarczały widoki na kościół farny i studnię z „daszkiem
szpiczastym.”
W jednej ze scen opowiadania Nienawiść z cyklu Dwa
księżyce, tutejszy burmistrz pije kawę „albo i coś lepszego”
na werandzie hotelu. Natomiast mecenasowa Stefa, ukazana w opowiadaniu Sztuka miłosna, nie tylko degustuje kakao na tarasie hoteliku ale też „… dłubie te mereżki”.
Niestety, nie istnieje już ani weranda ani taras ani
sam hotel i restauracja. W 1977 roku ówczesny właściciel obiektu, jakim były Lubelskie Zakłady Gastronomiczne, sprzedały go prywatnemu nabywcy. Ruszył remont
ale wkrótce prace ustały a nieczynny lokal zaczął straszyć
swoim wyglądem. Prawie nic nie uczynił kolejny właściciel, który odkupując posesję w 2006 roku, składał deklarację przed władzami miasta, że odbuduje hotel i restaurację za dwa lata…
Istniejące gruzowisko, ogrodzone drewnianym płotem,
będące symbolem decyzyjnego i inwestycyjnego marazmu, wywołuje powszechną krytykę mieszkańców miasteczka i turystów.
10.Rynek Główny
Wszystkie drogi kazimierskie wiodą do Rynku. Wynika to z jego położenia topograficzno – urbanistycznego, rangi historycznej, wyjątkowej urody otaczających go
kamieniczek, a także pięknych widoków na otaczające
wzgórza.

Maria Kuncewiczowa miała obiekcje by przyjechać do
miasteczka, w którym – jak napisze w Fantomach – Rynek jest zabrudzony końskim nawozem, „pstry od fur,
sukman, od chałatów, kóz, świn, gęsi i pejsów”. Bardzo
szybko niechęć pisarki przeszła w oczarowanie malowniczością miasteczka i jego mieszkańcami.
W opowiadaniach Dwa księżyce tutejszy Rynek jest
świadkiem wielu scenek rodzajowych z udziałem stałych
mieszkańców, letników i artystów. Najczęstszą czynnością
jest tu… czekanie. Oto Żyd, Mistig, którego postać odtwarza rewelacyjnie Henryk Bista w filmowej wersji opowiadań Kuncewiczowej, wypatruje łapczywie ewentualnego klienta swojego sklepu żelaznego. Tenże kupiec czeka
cierpliwie na wtorkowy targ by zaskarbić sobie wdzięczność pani ministrowej; pomoże jej w zakupach a wtedy licencja na loterię „klasiczną” trafi w jego ręce. Obok studni czekają tragarze na przyjazd autobusu, z którego być
może wyjdą letnicy z ciężkimi bagażami i dadzą zarobić?
Ruchlinger, Chaskiel, Cackowski i inni tragarze oznaczeni
magistrackimi numerami, wiecznie zaaferowani trudami
codziennego życia, nie dostrzegają piękna manierystycznej kamienicy Przybyłów, widząc w niej jedynie siedzibę
miejskiej władzy, od której także uzależniony jest ich los.
Na autobus czeka także, z bijącym sercem, Flora z opowiadania Ballada o pięknym dniu, chcąca olśnić Przyjaciela wyszukaną suknią „Amour”. Na progu apteki pojawia się sam pan burmistrz. Kto wie? Może skończył przed
chwilą partyjkę pokera z aptekarzem Lichtsonem?
Pisarka kreśli też obraz opustoszałego wieczorem Rynku. Oświetlają go tylko dwie latarnie, wydobywające
z mroku nieczynne stragany, zabłąkanego kota i ciemne
postacie Żydów, którzy zdążają w szabas do synagogi. Natomiast jasne od świateł okna w farze świadczą, że chrześcijanie modlą się na nieszporach.
Maria Kuncewiczowa zawsze nosiła w swojej pamięci uroczy obraz Kazimierza. „Proszę sobie wyobrazić, te
wzgórza i te jary lecące ku Wiśle… – pisała w Gazecie Polskiej z 1938 roku – ten ryneczek kwadratowy, obdziergany
z jednej strony kamiennymi attykami patrycjuszy, strzeżony przez Farę i klasztor Reformatów, oparty o werandę artystyczną Berensa”.
Pisarkę można było często spotkać na kazimierskim
Rynku, przed wojną jak i po powrocie z emigracji w 1962
roku. Pani Maria lubiła kupować na straganach wyroby rękodzielnicze i drobne pamiątki, jak na przykład „gliniane
kogutki”– o czym wspomina w Listach do Jerzego.
11.Kościół i klasztor Ojców Reformatów
Ten okazały zespół sakralny wznosi się na zboczu
historycznej Wietrznej Góry, nad wąwozem Plebanka, w połowie drogi pomiędzy Rynkiem a cmentarzem.
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W pierwszej połowie XVII wieku, sprowadzeni tu księża
franciszkanie zbudowali piętrowy klasztor a istniejącą kaplicę przekształcili w kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Kto się chce dostać na dziedziniec kościelny, musi pokonać 60 dębowych schodów, które wiodą zadaszonym korytarzem. Widok jaki się rozpościera zza kościelnego muru
jest zachwycający. Miasteczko leży u naszych stóp, zaś góra
Trzech Krzyży i Zamkowa zdają się być na wyciągniecie
ręki. Możemy przyjrzeć się najważniejszym zabytkom Kazimierza Dolnego: baszcie, zamkowi, farze, kamieniczkom
wokół Rynku Głównego, budynkom Rynku Małego a także kościołowi św. Anny. Błękitną toń Wisły otaczają wiklinowe zarośla, łąki, sady i pola. Wzrok patrzących przyciąga też osobliwy dom, który wznosi się na Górze Trzech
Krzyży na prawo od zamku. To dom – pracownia malarska Tadeusza Pruszkowskiego, która gościła wielu adeptów
i mistrzów pędzla i palety a także innych twórców. Pruszkowski, wykładowca rysunku i malarstwa na warszawskiej
ASP, uważany jest za odkrywcę miasteczka nad Wisłą oraz
inspiratora tutejszego życia artystycznego.
Podobnym widokiem zachwycała się zapewne Maria
Kuncewiczowa, ubierając swoje wrażenia w poetyckie
wręcz słowa w opowiadaniu Ślepiec z cyklu Dwa księżyce: „Ale zamek jaśniał w słońcu niemal alabastrowo, rzeka
pod nim niosła z polnej oddali gęstą zieleń, płową żółtość,
jedwabne szafiry. Przerośnięta skrzepami mielizn, zżarta przez piasek, niby przez złoty liszaj, skręcała się w liniach bogatych”.
We wnękach kościelnego muru znajdują się osobliwe
obrazy Męki Pańskiej, ukazane nie w realiach Jerozolimy
lecz Kazimierza Dolnego.
Warto wejść do wnętrza klasztoru by zobaczyć krużganki oraz wirydarz a następnie przejść do kościoła.
W jego ołtarzu znajduje się słynący łaskami, obraz Matki Boskiej Kazimierskiej z przełomu XVI i XVII wieku.
W niedzielę 7 września 1986 roku odbyła się w Wąwolnicy koronacja obrazu Kazimierskiej Madonny. Potem została odprawiona okolicznościowa msza na kazimierskim
Rynku. W uroczystościach współuczestniczyła 79-letnia
Maria Kuncewiczowa. Opisując swoje wrażenia w Listach
do Jerzego podaje, że przyjęła Komunię Świętą, określając
religijne misterium na rynku pięknymi i symbolicznymi
słowami: „arcydzieło wspólnoty”. Z zachowanych listów
wiemy, że przyjaźniła się z tutejszymi zakonnikami. Lubiła również przychodzić do świątyni by posłuchać grającego na organach Jerzego Kuny.
12.Mogiła Marii i Jerzego Kuncewiczów
Ostatnie droga Jerzego i Marii Kuncewiczów wiodła ulicą Cmentarną, obok kościoła i klasztoru Ojców
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Reformatów. Zbliżający się do bramy cmentarnej kondukt
pogrzebowy pozostawiał za sobą najpiękniejszą niewątpliwie panoramę Kazimierza Dolnego. Żałobnicy przeszli
niemal cały Stary Cmentarz, by w jego najwyższej części,
zatrzymać się przed sędziwym dębem. Miejsce przyszłego
pochówku wybrał Jerzy Kuncewicz. On także zdecydował
jak ma wyglądać pomnik wykonany przez mistrza kamieniarskiego z Bełżyc, Witolda Marcewicza. Jerzy Kuncewicz
zmarł 15 marca 1984 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się cztery dni później, w kościele farnym.
Zanim pisarka spoczęła obok męża wielokrotnie odwiedzała jego mogiłę. Pomimo smutku potrafiła dostrzec
wyjątkowo piękne położenie kazimierskiej nekropolii i jej
oblicze. W jednym z Listów do Jerzego nazywa cmentarz
uroczyskiem, któremu nawet włoskie Campo Santo nie
dorównuje urodą. Odwiedzała nie tylko grób męża, ale
też zostawiła kiść owoców jarzębiny na grobie Karola Sicińskiego, jako że zmarły kazał jej sadzić drzewka jarzębinowe koło domu. Dbała również o grób Jerzego Wójcika – długoletniego opiekuna domu, kładąc na mogile
słoneczniki, ponieważ pamiętała, że pan Józef bardzo lubił ich pestki.
U stóp dwóch granitowych krzyży obejmujących się
ramionami osadzono w ziemi dwie kamienne tablice ze
skromnymi napisami:
Jerzy Kuncewicz 1893–1984. Ludowiec. Prawnik. Filozof.
Maria Kuncewicz 1897–1989. Pisarka.
Trzecia tablica zawiera następujący fragment z Ewangelii św. Mateusza:
Błogosławieni, którzy płaczą albowiem będą pocieszeni.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni.
Maria Kuncewiczowa zmarła 15 lipca 1989 roku. Świadkowie wspominają, że był to piękny letni dzień. W ostatniej drodze z kościoła Reformatów towarzyszyli jej bliscy,
przyjaciele, sąsiedzi i koncert Brahmsa grany na organach
przez niezrównanego Jerzego Kunę.
Po opuszczeniu mogiły Kuncewiczów można odszukać
na cmentarzu groby wielu znanych i zasłużonych kazimierzan, jak np. Berensów, malarzy – Antoniego Michalaka, Jana Łazorka, Andrzeja Siemińskiego, ale też wielu
zasiedziałych w miasteczku przedstawicieli takich rodów
jak: Pisulów, Kobiałków, Duniów, Doraczyńskich, Góreckich i innych.
Cmentarz kazimierski odwiedzają nie tylko rodziny
spoczywających tu ludzi. To również miejsce, w którym
odpoczywa się od gwaru i tłumu turystów odwiedzających licznie Kazimierz Dolny.
Stanisław Turski
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Zbigniew
Jóźwik

U Początku
Lubelscy plastycy niezrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 50. i 60. ubiegłego
wieku, podejmowali próby jednoczenia się w klubach czy
Domach Kultury. Były to jednak krótkotrwałe formy działalności. Dopiero inicjatywa Bohdana Białkowskiego, powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Lublinie, spełniła oczekiwania lubelskich twórców.
12 listopada 1964 roku Bogdan Białkowski, w porozumieniu z Henrykiem Głazowskim i Pawłem Grzankowskim, organizuje w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie
zebranie organizacyjne powołania do życia TPSP. Wybrano Tymczasowy Zarząd z Bogdanem Białkowskim – prezesem i Henrykiem Głazowskim – sekretarzem. Wcześniej, bo na początku 1964 roku Bohdan Białkowski zbiera
grupę plastyków lubelskich, w większości późniejszych założycieli Towarzystwa, z propozycją, którą otrzymał od
działacza polonijnego w Australii – Stefana Dzimińskiego, uczestnictwa w wystawie sztuki polskiej w Australii
z okazji obchodów 1000-lecia i Chrztu Polski.
Propozycję udziału w wystawie przyjęli: Zygmunt Bartkiewicz, Bohdan Białkowski, Kazimierz Bogusławski, Halina Ciepielowa, Andrzej Czarkowski, Feliks Dołgań, Henryk Głazowski, Mariusz Głazowski, Edward Godlewski,
Paweł Grzankowski, Marta Izdebska, Stanisław Izdebski,
Zbigniew Jóźwik, Kazimierz Kulecki, Janina Miłosiowa, Antoni Niemczykowski, Maria Nowakowska, Mirosław Ogłaza, Kajetan Ostojadło, Julian Petryk, Janina
Rachwald, Jan Skop, Janina Skorupka, Tadeusz Wawszkiewicz i Michał Ziółkowski.
Wystawa twórczości plastycznej artystów lubelskich doszła do skutku dzięki powołaniu w Sydney Komitetu Ekspozycji Sztuki Polskiej i Polskiego Komitetu Obchodów
1000-lecia Chrztu i Państwa Polskiego w Australii. Instytucje te przejęły na siebie cały trud organizacyjny. Było to
w owym czasie nie lada wyzwanie i niełatwe przedsięwzięcie, ale w końcu obu stronom, polskiej i australijskiej, udało się pokonać wszelkie trudności.
Wystawa plastyków lubelskich odbyła się w ośmiu miastach Australii, zyskując wysokie uznanie zwiedzających.
Wydano katalog i plakat projektu Haliny Miłosiowej. Polonia australijska ufundowała zestaw książek naukowych

dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Można zaryzykować
stwierdzenie, że wejście TPSP w życie kulturalne Lublina
odbyło się z wyjątkowym akcentem.
Komitet Obchodów Tysiąclecia Polski, powołany
przez Związek Polaków w Australii, powstał z inicjatywy
– wspomnianego już wcześniej – Stefana Dzimińskiego.
Jako główny cel postawił sobie właśnie organizację ekspozycji artystów lubelskich. Plastycy, wśród których byli
zarówno członkowie ZPAP jak i twórcy zrzeszeni w TPSP
w Lublinie, przesłali blisko 500 prac z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki i wycinanki. Ta, jedyna w swoim rodzaju, inicjatywa polska w Australii – dzięki zapaleńcom
z Sydney, ich entuzjazmowi i mozolnej pracy – wzbudziła
ogromne zainteresowanie Polską. Prasa australijska polsko- i angielskojęzyczna podaje liczbę 9000 (dziewięciu
tysięcy) odwiedzających wystawę w 8 miastach Australii.
Był to ogromny sukces i jednocześnie tytaniczne dokonanie, które według wielu osób uchodziło za niemożliwe do
przeprowadzenia.
W australijskich gazetach ukazał się szereg pochlebnych artykułów, wymienię tu polskojęzyczne „Wiadomości Polskie” i „Polonia”, wychodzące w Sydney. Także
gazety w Polsce poświęciły wiele miejsca temu wydarzeniu. Włodzimierz Wójcikowski w obszernym artykule
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na łamach „Kuriera Lubelskiego”, z dnia 3 września 1967
roku, szeroko opisał sukces lubelskich plastyków, podkreślając zarówno uroczysty charakter jak i patriotyczną oprawę ekspozycji otwieranych w kolejnych miastach
Australii. Zwrócił też uwagę na fakt, że organizatorzy odnieśli zarówno pełny sukces organizacyjny jak i moralny,
gdyż wystawa lubelska wywołała wśród polonii australijskiej wielkie poruszenie, pobudzając uczucia patriotyczne oraz tęsknotę za krajem.
Otwieranie kolejnych wystaw, dokonywane przez pana
Stefana Dzimińskiego, udokumentowano w 1-godzinnym
filmie, którego producentem i scenarzystą był również S.
Dzimiński. Film ten potem wyświetlano we wszystkich
ośrodkach polonijnych w Australii, a także w Polsce. Przytoczę tu wybrany z filmu fragment zapisu słownego, który
dotyczy otwarcia wystawy w Domu Polskim „Milenium”
w Maitland w dniu 8 czerwca 1966 roku. „…Tak krajobraz polskiej tęsknoty, rozpostarty wskroś tysięcy mil,
przez siedem mórz i oceanów, poprzez długie, twarde lata
rozłąki napiętnowane tułaczką, przepocone upartą walką o byt, zgorzkniałe obczyzną, samotnością… Ach, tyle,
tyle wspomnień, tyle przysypanych już pyłem zapomnienia fragmentów życia – dawno nieznanego, dziwnie zmienionego – przywodzi teraz na pamięć wizja polskiego malarza na zwykłym płótnie, na płótnie, co nawet mówić nie
potrafi, ani też szturchnąć w łokieć nie może, żebyśmy się
z zadumy ocknąć mogli… i odeszli po cichu, uroczyście,
tak żeby usłyszeć delikatny szelest najtkliwszych rzewnych wspomnień w spłoszonym, drżącym sercu… Tak,
czas już odejść… Jeszcze jedno tylko, ostatnie, powłóczyste spojrzenie w tę otwartą na oścież chatę Ojczyzny, skąd
bije zapach dalekiego Kraju, aromat polskiego sentymentu ogrzanego upalnym tutejszym słońcem”. Film kończy
się znamiennym komentarzem – „był to wielki dzień dla
Polaków i ich przyjaciół w dolnym biegu rzeki Hunter”.
W rezultacie wystawa lubelskich plastyków na antypodach wywołała nowe impulsy twórcze i organizacyjne
u początku życia i działalności TPSP w Lublinie. Dotyczyło to głównie szerokich dyskusji, z udziałem znawców
przedmiotu, na tematy dotyczące sztuki jak i organizacji nowych wystaw w Lublinie i na terenie naszego kraju,
a także udziału twórców w plenerach.
Jak zawsze, za tworzeniem pozytywnego i twórczego
wizerunku Towarzystwa stoją ludzie. Także i na początku działalności TPSP były takie osoby. Wspomnieć w tym
kontekście należy Bohdana Białkowskiego, Pawła Grzankowskiego, Henryka Głazowskiego, Juliana Petryka, Martę i Stanisława Izdebskich, Feliksa Dołgania, Kazimierza
Znamierowskiego, Jana Skopa czy Michała Ziółkowskiego.
Chciałbym tu przybliżyć sylwetki trzech osób, z którymi łączyła mnie bliższa znajomość, współpraca przez szereg lat w Towarzystwie jak również współorganizowanie
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TPSP. Są to: Henryk Głazowski – malarz akwarelista, wieloletni sekretarz, Feliks Dołgań – malarz i rzeźbiarz, przewodniczący i wieloletni członek Komisji Artystycznej,
a także Kazimierz Znamierowski – malarz i twórca mozaiki, przewodniczący Komisji Artystycznej i wieloletni jej
członek. To wspaniali artyści i koledzy, poświęcający swój
czas sztuce i kształtujący nowo powstałe Towarzystwo.
Jak już wspomniałem, prace nasze koncentrowały się
także na organizowaniu i urządzaniu wystaw w Lublinie
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Zbigniew Jóźwik Błogosławiona Salomea, Linoryt, 2011
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Zbigniew Jóźwik Drabina jakubowa, Linoryt, 2000
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i wielu miastach Polski: Krakowie, Częstochowie, Warszawie i w Puławach. Brak funduszy na te przedsięwzięcia pokrywaliśmy często zbiórką pieniędzy wśród wystawiających swoje prace. Niewielkie składki członkowskie,
podobnie jak dzisiaj, nie wystarczały na podstawową działalność statutową. Pamiętam nasze wyjazdy z Feliksem
Dołganiem, kiedy obładowani paczkami obrazów przewoziliśmy je do odległych miast transportem kolejowym,
a czasem także autobusami. Mimo dużego wysiłku radość
była ogromna, kiedy zawieszone na ścianach sal wystawowych prace przyciągały wzrok zwiedzających. „To dobra wystawa, udało się” – komentowaliśmy z Feliksem
Dołganiem.
Feliks Dołgań – doskonały pejzażysta po Państwowej
Szkole Przemysłu Drzewnego, którą kończy jako prymus w 1932 roku. Ze względów finansowych decyduje się
na dalszą naukę w Centrum Wychowania Żandarmerii
w Grudziądzu, którą kończy także jako prymus. To daje
mu prawo wyboru miejsca pracy. Wybiera Brześć, gdzie
zastaje Go wybuch II Wojny Światowej. Wraca do Warszawy zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym do ochrony sztabu. Unika niewoli niemieckiej. Trafia do konspiracji w Lublinie, pracując w Elewatorze. Zostaje członkiem
Kedywu AK. Bierze udział w różnych akcjach. Po wojnie zatrudnia się najpierw w PKP, a później jako dekorator w SPOŁEM. Maluje portrety, plakaty, a na użytek
własny wykonuje rzeźby. Prace Jego zyskują uznanie wrażliwych na piękno. Wyjeżdża na plenery, urządza wystawy.
Tworzy widoki Kazimierza nad Wisłą, Lublina i okolic,
pejzaże jugosłowiańskie, krajobrazy wsi lubelskiej. Feliks
Dołgań był członkiem Towarzystwa Legionowego, a za
działalność w Kedywie AK został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Medalem „W Hołdzie
Komendantowi” przyznanym przez Kapitułę Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
Henryk Głazowski – lublinianin po szkole średniej
ogólnej. Przez całe życie związany z Lublinem, pracował
jako instruktor do spraw kultury w PKP. Przez ostatnie
lata pracy kierował działem kultury w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie. Żołnierz Armii Krajowej na terenie
Lubelszczyzny. Działał na trudnych i odpowiedzialnych
odcinkach konspiracji. Uhonorowany wieloma odznaczeniami Rządu Polskiego na Uchodźstwie w Londynie. Więzień Zamku Lubelskiego za obraz poświęcony Katyniowi
(informacja ustna od H.G.). Rozmiłowany w malarstwie
batalistycznym z wielką swobodą tworzył – w trudnej
technice, jaką jest akwarela – swoje wizje oparte na faktach historycznych. Wiele miejsca w jego twórczości zajmują obrazy II wojny światowej. Znawca oręża i jego detalu (barwa i broń). Wielbiciel koni, które ze znawstwem
portretował. Oddany bez reszty działalności w TPSP, które

Zbigniew Józwik Gwiazda, Linoryt 2012

było dla Niego drugim domem. Podkreślić także należy
Jego wielką swobodę w wypowiedziach na tematy teorii
sztuki i historii. Dowodziło to o Jego studiach i znajomości przedmiotu. Celnie krytykował każdą ułomność przy
klasyfikacji prac na wystawy. Przyjaźń nasza ugruntowana
w Towarzystwie przetrwała do końca dni Jego życia. Spoczął na cmentarzu przy ul. Unickiej blisko grobów pomordowanych bestialsko żołnierzy Armii Krajowej.
Kazimierz Znamierowski – władający pędzlem jak wytrawny szermierz. Zaskakiwał nas wciąż nowymi pomysłami twórczymi, których poszukiwał do końca swych dni.
Skromny w wypowiedziach, potrafił znakomicie ocenić
prace kolegów, jako osoba decydująca o wyborze obrazów na wystawy. Nigdy wszelako nikogo nie uraził i nie
wprowadzał w wątpliwość. Sam znakomicie operował kolorem, często dając wyraz swoim obserwacjom poprzez
kładzenie dużych plam. Tworzył również obrazy z kawałków ceramicznych. Wiele z tych prac zdobi domy w Lublinie. Zawodowo pracował jako dekorator, szkoląc młodych adeptów.
Odeszli z marszu założyciele i wieloletni członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, pozostawiając trwałe ślady – swoje obrazy, pozostawiając niezapomnianą atmosferę pierwszych lat istnienia TPSP. Pozostawili przesłania kształtowania piękna i przekazywania
go kolejnym pokoleniom.

Zbigniew Jóźwik – współzałożyciel i Członek Honorowy TPSP w Lublinie. Jóźwiczówka II, w sierpniu 2014
roku
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Urszula
Uklejewska

Jubileusz Towarzystwa
Tak szybko mijają kolejne lata. Jeszcze niedawno,
jako nowo przyjęta do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych (wtedy Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie), z podziwem patrzyłam
na członków założycieli, którzy eksponowali swoje prace
podczas wystawy związanej z obchodami 20-lecia Towarzystwa. „Jak można należeć aż 20 lat do jednej organizacji?” myślałam, sama mając niewiele lat więcej. A wkrótce
potem była kolejna uroczystość - obchody 25-lecia TPSP
z ogromną wystawą 270 prac 135 członków zaaranżowaną
w dawnych salach BWA przy ul. Narutowicza 4.
W obecnym roku świętujemy już pięćdziesiątą rocznicę istnienia i działalności społeczno-kulturalnej Towarzystwa. W ciągu tego półwiecza zmieniali się nasi członkowie i ich liczebność, zmieniały się Zarządy TPSP i ich
kształt. Kolejne grupy osób podejmowały systematyczną
aktywność społeczną, a Towarzystwo, najczęściej z konieczności, przenosiło się do kolejnych siedzib o różnorodnym standardzie lokalowym, nieustannie pulsując
swoim organizacyjnym życiem w zmieniającym się dosyć
szybko społeczno-politycznym środowisku naszego kraju.
Okrągła rocznica jest, jak zawsze, okazją do podsumowań i wspominania najważniejszych wydarzeń z minionych lat. Obecny Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Lublinie postanowił, aby opracować to w formie kalendarium.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie jest
stowarzyszeniem kulturalnym posiadającym osobowość
prawną. Swoją działalność opiera głównie na pracy społecznej członków. Celem Towarzystwa (według statutu)
jest, między innymi, krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych i kształtowanie kultury plastycznej, kształcenie świadomości artystycznej członków
TPSP oraz dbanie o podnoszenie ich umiejętności i poziomu warsztatowego, a także opieka nad ruchem amatorskim w zakresie szkolenia, organizowania przeglądów
i wystaw. Towarzystwo realizuje te cele prezentując wystawy we własnej galerii „Przy Bramie” oraz w innych miejscach (zarówno w Lublinie jak i innych miastach Polski,
a nawet za granicą), organizując konkursy plastyczne,
warsztaty i plenery malarskie dla swoich członków

Elwira
Wasak

i zaproszonych gości. W ramach działalności edukacyjnej
Towarzystwo prowadzi Ognisko Plastyczne dla młodzieży i dorosłych, organizuje wycieczki na wystawy i prelekcje o sztuce. TPSP prowadzi także działania integrujące
swoich członków w postaci trzeciopiątkowych, comiesięcznych zebrań informacyjnych jak też comiesięcznych
wtorkowych spotkań przy kawie odbywających się w siedzibie przy ul. Grodzkiej. Organizuje uroczystości wigilijno-opłatkowe w galerii oraz spotkania przy ognisku podczas plenerów.
Siedziba TPSP (biuro, galeria i ognisko plastyczne)
mieści się Lublinie przy ul. Grodzkiej 34/36.
Władzami Towarzystwa są władze naczelne i władze terenowe. Organami władz naczelnych są: Walne Zebranie
Członków, Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna i Sąd
Koleżeński.
Członkami TPSP są twórcy sztuki, zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, a także sympatycy sztuki różnych zawodów. Osoby szczególnie zasłużone dla upowszechniania twórczości plastycznej i dla Towarzystwa otrzymały
zaszczytne miano Członka Honorowego. Obecnie są to:
Zbigniew Jóźwik, Kazimierz Drzewiński, który posiada
również tytuł Honorowego Prezesa TPSP, Elwira Wasak,
Roman Rogala, Henryk Matyjasek, Jan Wieczorek, Lucyna Juchkiewicz i Stanisław Mrówczyński.
Towarzystwo prowadzi swoją działalność w oparciu
o niewielki dochód własny (ze składek członków i funkcjonowania Ogniska Plastycznego), dotacje celowe pochodzące od Wydziałów Kultury Urzędu Miasta Lublin
i Urzędu Wojewódzkiego oraz okazjonalnie z darowizn
i dotacji różnych firm i przedsiębiorstw zwanych członkami wspierającymi (sponsorami), które zmieniały się na
przestrzeni tych kilkudziesięciu lat.
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Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych powstało z inicjatywy grupy zapaleńców: Bogdana Białkowskiego – inżyniera geodety, Henryka Głazowskiego – pracownika
Domu Kultury Kolejarza i Pawła Grzankowskiego – artysty plastyka, a trzeba wiedzieć, że w tamtym czasie zarówno malarstwo amatorskie jak i jakikolwiek samodzielny i oddolny ruch społeczny nie były dobrze widziane.
•
Ulica Grodzka to główna arteria lubelskiej Starówki. Tu, w sąsiedztwie Bramy Grodzkiej mieści
się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Lublinie oraz jej galeria wystawiennicza „Przy Bramie”.
W 2019 r. Towarzystwo obchodzić będzie 55-lecie swojej działalności.
TPSP powstało w 1964 r. z inicjatywy trzech osób i na
początku liczyło dwadzieścia kilka osób. Pod koniec lat 90.
Liczba członków wzrosła do około 250 a aktualnie wynosi 160 osób.
W początkowym okresie swojej działalności Towarzystwo nie posiadało swojej siedziby. I tak najpierw korzystało z gościnności Domu Kultury Kolejarza w Lublinie, następnie z sali udostępnionej przez Wydział Kultury PWRN
oraz Białej Sali Miejskiego Domu Kultury. Powstałe

Urszula Uklejewska, Staruszek dąb

w 1976 r. Ognisko Plastyczne, miało zajęcia w budynku
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Grodzkiej w Lublinie, gdzie zajęcia prowadzili nauczyciele tegoż liceum.
Dopiero po 15 latach, w 1979 r., TPSP w Lublinie otrzymało do swojej dyspozycji parter i suterenę po Liceum
Sztuk Plastycznych przy ul. Grodzkiej, gdzie można było
urządzić własną galerię.
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie jest
stowarzyszeniem kulturalnym i swoją działalność opiera
głównie na pracy społecznej członków. Celem Towarzystwa jest przybliżanie sztuki społeczeństwu naszego miasta
oraz kształcenie świadomości artystycznej członków TPSP.
Cele te są realizowane poprzez szkolenia w istniejącym
przy Towarzystwie Ognisku Plastycznym oraz organizację przeglądów i wystaw w galerii. Ponadto członkowie
mogą uczestniczyć w corocznych wyjazdach plenerowych.
Członkami Towarzystwa są twórcy sztuki, zarówno
profesjonaliści jak i amatorzy reprezentujący różne wykształcenie i wiek. Towarzystwo prowadzi swoją działalność w oparciu o dochód ze składek członków i szkoleń
w Ognisku Plastycznym.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przyznaje rokrocznie dofinansowanie do wystawy konkursowej „Lublin

n u m e r

w malarstwie”. Ponadto sporadycznie wpływają darowizny
od firm i osób fizycznych.
Pierwszym prezesem TPSP w Lublinie był Bohdan Białkowski, współzałożyciel Towarzystwa. Kolejno tę funkcję sprawowali: Alina Wawrzosek, Hieronim Masiulanis,
Henryk Trochimiuk, Kazimierz Drzewiński , który prezesował 20 lat oraz aktualna prezes (od 2011 r.) Urszula Uklejewska.
W ponad półwiecznej historii trzeba zauważyć działania Towarzystwa na rzecz upowszechniania kultury polskich artystów. Zaprezentowano ponad pół tysiąca wystaw zarówno w galerii własnej jak i gościnnie w innych
placówkach kultury Lublina i na terenie kraju, np. w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Dęblinie, Klubie Empik w Warszawie, w Częstochowie i Nowej Hucie. W wyniku współpracy z artystami z Węgier, Ukrainy czy Białorusi
organizowane były wymienne wystawy i plenery malarskie. W galerii TPSP w Lublinie organizowano konkursy
plastyczne zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów, np.
odbyło się pięć edycji Ogólnopolskiego Triennale Akwareli.
Towarzystwo ma również na swoim koncie działalność charytatywną w formie przekazywania prac członków na rzecz
instytucji i osób prywatnych potrzebujących pomocy, np.
na rzecz Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie czy
budowę przedszkola integracyjnego w Lublinie.
Z okazji 30-lecia działalności Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Lublinie otrzymało Dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki za działalność artystyczną i edukacyjną oraz List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Lublina.
W ramach obchodów 40-lecia, 23 członków TPSP zostało
uhonorowanych odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, natomiast jubileusz 50-lecia miał miejsce w 2014 r.
Z tej okazji, w lubelskim Centrum Kultury Towarzystwo
otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin w Dziedzinie Kultury oraz okolicznościową nagrodę finansową za
dokonania w upowszechnianiu kultury. Ostatnim uhonorowaniem TPSP w Lublinie było przyznanie przez Prezydenta Miasta Lublin medalu za wkład i zaangażowanie
w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców
z okazji 700-lecia Lublina.
W ciągu całego okresu swojej działalności Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie borykało się
z licznymi trudnościami zarówno lokalowymi jak i finansowymi. Do końca XX w. mogło liczyć na wsparcie władz
Lublina i Lubelszczyzny, szczególnie Dyrektora Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin oraz Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Aktualnie
trudno jest pozyskać wsparcie finansowe od darczyńców
czy sponsorów. Towarzystwo musi sobie radzić w oparciu
o determinację jego członków.
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Ewelina Maliborska, Krakowskie Przedmieście, akwarela 58x40

Pomimo to liczni członkowie naszego stowarzyszenia
osiągają sukcesy. Wielu z nich po edukacji w Ognisku Plastycznym przechodzi ze świata twórczości amatorskiej do
profesjonalnej, zostając członkami wielu związków twórczych, jak: Związek Polskich Artystów Plastyków, Polskie
Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej, Kazimierska Konfraternia Sztuki, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków
i wielu innych stowarzyszeń na terenie województwa lubelskiego. Wielu członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Lublinie osiąga sukcesy, zdobywając nagrody
za swoją twórczość w konkursach w całym kraju. Prace ich
znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i za granicą.
Wszystkich członków TPSP łączy jedna pasja, tj. umiłowanie sztuki i pracy twórczej. Wspólne zainteresowania integrują społeczność artystyczną oraz tworzą trwałe
przyjaźnie. Galerię „Przy Bramie” odwiedza licznie społeczność lubelska oraz goście z Polski i zagranicy.
Osoby zainteresowane historią TPSP w Lublinie odsyłamy do wydanego w 2014r. kalendarium „Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie 1964–2014” dostępnego w siedzibie Towarzystwa przy ul. Grodzkiej 34/36
w Lublinie.
Urszula Uklejewska, Elwira Wasak

Urszula Uklejewska, Morskie wspomnienia
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Stefan
Kruk

O moim malowaniu
słów kilka

Prof. Stefan Kruk

Czy istnieje jakaś „recepta” na okres emerytalny?
Naturalnie takich wytycznych nie ma; każdy emeryt wypełnia wolny czas na swój sposób. Jedni uprawiają „działkę pracowniczą”, inni ogródek przydomowy. Wielu z nas
opiekuje się wnukami. Jeszcze inni uczęszczają na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niemała grupa kontynuuje pracę zawodową w nieco uszczuplonym wymiarze.
Słowem – „wiele dróg prowadzi do Rzymu”. Ale są między
nami i tacy, którzy przez całe życie pielęgnowali w sobie
marzenie o zajęciu „wyśnionym”, na które dotąd nie było
czasu. Są to na przykład prace hobbystyczne, którym teraz można poświęcić całą energię. Dla mnie takim zajęciem stało się malowanie obrazów.
Droga do własnej palety
Jak to się zaczęło i kiedy? Bardzo wcześnie, bo w r.
1944, gdy miałem zaledwie cztery lata. Otóż w tym roku,
na przełomie lipca i sierpnia, do naszego mieszkania dokwaterowano pluton (!) sowieckich żołnierzy. Byli to
tzw. taboryci – oddziały zaopatrzenia, w istocie element
spod „czarnej sotni”. Ale wśród tej zezwierzęconej hołoty,

uganiającej się w wolnych chwilach za polskimi kobietami,
zdarzały się zdumiewające wyjątki. Już w gronie 50-latków obserwowało się inną postawę, nacechowaną życzliwością, nierzadko też zaufaniem. Tak więc na osobności taki wąsal imieniem Dubow opowiadał mojemu ojcu
o głodzie na Ukrainie. Inny żołnierz o nazwisku Henczerenko był chyba prawdziwym artystą, gdyż widząc małego
szkraba w zatłoczonej izbie (naszej izbie) poprosił o papier
i ołówek, a gdy je otrzymał, rysował z niezwykłą biegłością konie w pełnym galopie. Potem wręczył mi to „dzieło”. W taki oto sposób dawał upust ludzkiej oraz artystycznej naturze. Zapewne w swej ojczyźnie zostawił syna lub
córkę w zbliżonym wieku.
Gdy byłem w starszych klasach szkoły podstawowej,
Rodzice prenumerowali dla mnie „Płomyk”, w którym
zamieszczano reprodukcje arcydzieł malarstwa polskiego. Zbierałem je dla zaspokojenia potrzeb estetycznych.
Od września 1953 r. uczyłem się w Lublinie. Tutaj mogłem już oglądać prawdziwe obrazy wystawiane w witrynach kilku sklepów artystycznych. Jeszcze nie ośmielałem
się wejść do środka, by zobaczyć szerszą ofertę tych placówek. Gdy zaś w 1957 r. rozpocząłem studia, zacząłem odwiedzać sale wystawowe BWA, mieszczące się w gmachu
Biblioteki im. H. Łopacińskiego.
Był to znamienny okres rozwoju sztuki polskiej. W życiu politycznym i społecznym kraju nadal obowiązywała
władza monopartii, środki masowego przekazu w dalszym
ciągu uprawiały indoktrynację światopoglądową. Jednak
życie polskie w PRL-u po przełomie październikowym
tym różniło się od klimatu życia kulturalnego w ZSRR
oraz NRD, że tam nadal obowiązywały dogmaty socrealizmu, u nas zaś dopuszczono do pluralizmu w sztuce.
Było to ogromne zwycięstwo narodu polskiego. W literaturze zaczęto uznawać książki pisarzy zakazanych, takich
jak: S. I. Witkiewicz, W. Gombrowicz, Z. Kossak. Zmiana
klimatu najbardziej uwidoczniła się w sztukach plastycznych; socrealiści byli w odwrocie, triumfalnie wierność
swej konwencji zaznaczali postimpresjoniści („koloryści”). Mało tego, eksplodowała feerią barw abstrakcja
wszelkich odcieni – od taszyzmu T. Kantora poczynając, poprzez abstrakcję liryczną T. Dominika i J. Hałasa,
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abstrakcję surrealistyczną A. Lenicy (jego brat Jan malował piękne plakaty), unizm W. Strzemińskiego, konstruktywizm H. Starzewskiego. A jeszcze mieliśmy abstrakcję
ekspresjonistyczną T. Brzozowskiego i J. Tchórzewskiego,
ikonizm J. Nowosielskiego, op-art. S. Gierowskiego itd.
Doprawdy trzeba było pilnie baczyć, by od tego natłoku
doznań nie dostać zawrotu głowy. Do Polski docierała ponadto sztuka obca, wystawy nowego malarstwa francuskiego, angielskiego, amerykańskiego, włoskiego, fińskiego. Słowem – uczta dla oczu, radość dla kontemplującego
intelektu. Pod koniec lat 70. XX w. pojawił się hiper- i foto-realizm (teraz abstrakcja była w odwrocie) i tu zaczyna się moja – jakże skromna – przygoda.
Jak malować?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba omówić
wyniki mej dotychczasowej edukacji malarskiej. Miała
ona charakter czysto intelektualny; przejście do rozwiązań praktycznych to proces tyleż ryzykowny, co i zuchwały. A to tym bardziej, że nie uczestniczyłem w żadnym
kursie malowania obrazów, jakie organizowały niektóre domy kultury. Jednak „do odważnych świat należy”.
W moim wypadku chodziło wyłącznie o „zabawę w malowanie”, nie zaś o dodatkowe źródło dochodu. Zresztą kto
chciałby kupić obraz od człowieka, który nie ukończył nawet średniej szkoły plastycznej, nie należy do związku zawodowego artystów itp. itd. A przecież spróbować było
warto. Tym bardziej, że przez tych kilka dziesiątków lat
widziałem wiele obrazów, przeczytałem niektóre książki
dotyczące historii sztuki polskiej oraz światowej, co pozwoliło wyrobić sobie jakie takie pojęcie o tym, co i jak
mogę malować, które gatunki oraz style budzą moje zainteresowanie. I tak, obojętnie przechodziłem wobec malarstwa historycznego (w tym i biblijnego) oraz rodzajowego. Malarstwo symboliczne (owe „błędne koła” i „zatrute
studnie” J. Malczewskiego) było mi z gruntu obce. Z gatunków malarskich interesował mnie głównie pejzaż, i to
rustykalny, nie zaś weduty, choćby tak znakomite jak widoki Warszawy pędzla B. Canaletta. Oprócz krajobrazu
tzw. martwa natura (w tym motywy kwiatowe) oraz zabytki architektoniczne.
A gdy idzie o konkretne przykłady, to podziwiałem pełne światła pejzaże Turnera, soczyste krajobrazy Constable’a, subtelne kompozycje przestrzenne Corota. Z impresjonistów najbliżsi mi byli: Pissarro i Sisley, z syntetystów:
Gauguin i nasz artysta W. Ślewiński. A skoro jestem przy
kontekście polskim, to wymienię jeszcze nazwiska: A. Gierymskiego (mam tu na myśli tylko pejzaże) oraz późnego Chełmońskiego, choć i wcześniejsze kompozycje zachwycają swoim rozmachem („Dropie”, „Noc gwiaździsta”,
„Jutrzenka”, „Kuropatwy” i wiele innych). Nie można

Stefan Kruk Pejzaż (olej na płótnie)

pominąć wcześniejszych dokonań polskich artystów: Kotsisa, Szermentowskiego, Gersona, a z późniejszych: pasteli
S. Wyspiańskiego, prac olejnych J. Stanisławskiego, S. Kamockiego, S. Filipkiewicza. Z kolorystów polskich najbardziej ceniłem malarstwo lublinianki H. Rudzkiej-Cybisowej oraz A. Nachta-Samborskiego, wreszcie miejscowych
artystów: Filipiaka i Kononowicza.
No dobrze, to jest wiedza, zresztą jakże okrojona, gdzie
tu przejście do praktycznych rozwiązań? Oczywiście nie
ma żadnego. A skoro nie przeszedłem kindersztuby malarskiej, trzeba było szukać podręcznika wprowadzającego
w skomplikowane czynności prowadzące do samodzielnej przygody malarskiej. Istnieje sporo takich poradników, mnie najwięcej pomogły rady katalońskiego artysty,
pedagoga i wydawcy Jose Parramona, zawarte w kilku
książkach drukowanych przez „Ossolineum”. Jego malarstwo przypomina nieco obrazy Corota, a także amerykańskiego przedstawiciela nowego realizmu: E. Hoppera.
Parramon doradza, aby malować pejzaż na podstawie fotografii, gdyż w ten sposób unikamy postronnych obserwatorów – intruzów, eliminujemy niespodzianki pogodowe, wreszcie związane ze zmieniającym się rozłożeniem
plam jasnych (nasłonecznionych) oraz ciemnych (zacienionych). Fotografia utrwala jeden stan oświetlenia, a zarazem podpowiada kompozycję obrazu. Nie znaczy to, że
mamy trzymać się niewolniczo planu kompozycyjnego
utrwalonego na kliszy. Logika obrazu wymaga niekiedy
drobnego przesunięcia, lub eliminacji, jakiegoś motywu,
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Stefa Kruk Człowiek i pies w pejzażu (olej na płótnie)

np. drzewa. Jednak główny zarys kompozycji, obmyślony
w czasie wykonywania zdjęcia, zostaje utrzymany.
A teraz parę słów na temat podobrazia oraz wyboru
rodzaju farb. Maluję na płótnie, zrazu farbami olejnymi,
potem akrylowymi, którymi posługuję się do dziś. Farby olejne lepiej „kryją”, ale długo schną (od tygodnia do
roku), natomiast akryle wysychają w ciągu czterech godzin, to kolosalna różnica ułatwiająca pracę.
Co malować?
Odpowiedź jest prosta – Polskę, a nade wszystko
naszą małą ojczyznę – Ziemię Lubelską. Przeto w moich
pracach pojawiają się motywy morskie i górskie, wreszcie
Mazury. Przy czym dominuje krajobraz letni i jesienny,
rzadziej pojawiają się widoki wiosny oraz zimy.
Szczególnym sentymentem darzę motywy lokalne: wąwolnickie wąwozy, pola pełne dojrzałego zboża, zbiorniki wodne. Nie pogniewałbym się, gdyby mnie nazwano
piewcą lubelskiego lessu.
Wspomnieć muszę jeszcze o dwu motywach, jakie pojawiają się w moich obrazach, tj. o zwierzętach i architekturze. Zwierzęta: ptaki, psy, zające, sarny to owi „bracia mniejsi”, o których mówił św. Franciszek. One dopełniają świat
ludzki. Ale nie tylko. O ile motyw drogi, często pojawiający

się na moich płótnach, służy budowaniu głębi obrazu, o tyle
zwierzęta wprowadzają ułudę ruchu, dynamizują go.
Co się zaś tyczy motywów architektonicznych, to
unikam panoramy miasta, wolę pojedyncze budowle, np. dworki, domki podmiejskie, ale także niektóre zamki średniowieczne, bądź ich ruiny. Ten ostatni
temat podsunął mi 10-letni wówczas wnuk po powrocie z wycieczki szkolnej w rejon Orlich Gniazd w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.
To wszystko? – Prawie wszystko. Dodam tylko, że
w kompozycji obrazu bliska jest mi zasada klasycystycznej symetrii. Dla ocieplenia widoku przy dominacji zimnej gamy zielonego koloru wprowadzam elementy
o zabarwieniu zbliżonym do czerwieni, nierzadko wykorzystuję barwę żółtą (słoneczną) oraz pewne odcienie
ochry. A resztę „dośpiewa” życzliwy widz. Malkontentów
oraz szyderców pomijam, gdyż oni bardziej zasługują na
współczucie niż pogardę. A ja pragnę, by moje obrazy były
traktowane jako środek komunikacji społecznej, a nade
wszystko budowania zdrowej więzi społecznej z własną
dużą i małą Ojczyzną, wreszcie z rodakami. Warto być
Polakiem, kochać swój kraj, dbać o jego specyfikę i ocalałe szczęśliwie piękno. To nasz obowiązek.

Stefan Kruk,
fot. Marek Dybek
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Czesław
Michałowski

Rozszumiały się wierzby
płaczące…
Żyjemy w czasach, w których patriotyzm (wg
„Słownika wyrazów obcych” słowo to pochodzi z języka
greckiego i oznacza ziomka, rodaka, czyli człowieka kochającego swoją ojczyznę i naród, gotowego do poświęceń dla ich dobra) to obowiązująca postawa społeczno-polityczna i forma ideologii. Nie ma sensu rozwodzić się
nad tym pojęciem szerzej, bowiem wszyscy, czy też prawie wszyscy wiemy, na czym ono polega.
Moje pokolenie, które cudem przeżyło czas wojny, było
niejednokrotnie świadkiem heroicznych zachowań rodaków w obronie wartości patriotycznych. Niemniej, było
również niekiedy świadkami instrumentalnego traktowania tych wartości dla swoich cynicznych celów. Jak mawiała moja Babcia Wiktoria „Modli się pod figurą a diabła ma
za skórą”. Pamiętam o tym.
Kiedy mowa o okupacji niemieckiej, to przyznam, iż
wspominam ją często, przywołując w pamięci pieśni partyzanckie poznane w tamtych czasach w większości przypadków w Zawichoście, w którym mieszkałem. Mimo tylu
lat z reguły pamiętam melodie i fragmenty tekstów, rzadko całą zwrotkę i tytuły utworów.
W domu pani Franciszki Kaczmarskiej w Zawichoście
co jakiś czas zbierali się chłopcy i dziewczęta ze Związku
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, by sobie trochę potańczyć przy muzyce z gramofonu z ogromną tubą. Niekiedy cichutko nucili partyzanckie piosenki. Wraz z bratem Mietkiem bywałem na takich
potańcówkach, oczywiście ze względu na wiek w charakterze widza.
Liczącym się źródłem poznania byli moi dwaj bracia:
stryjeczny Mieczysław kapral podchorąży AK ps. „Rajmund” i przyrodni Zbigniew – żołnierz AK ps. „Burza”
uczestnik Powstania Warszawskiego w Batalionie Chrobry 1 (raniony trafił do niemieckiej niewoli).
Mietek z rodzicami i siostrą Izą (była członkiem
Wojskowej Służby Kobiet) po wysiedleniu z Lublina
(ich mieszkanie przy ulicy Bernardyńskiej 28 zajął jakiś folksdojcz) mieszkał razem ze mną u Babci Wiktorii Oszczepalskiej, w Zawichoście. Czasami znikał na kilka dni z domu. Domyślałem się, że uczestniczył wówczas
w jakiś konspiracyjnych akcjach. Po powrocie na ulicę

Dorota Michałowski,
córka Edwina Mieczysława
Michałowskiego i Anny
Kaczmarskiej. Urodzona
w 1962 r. w Lublinie,
zamieszkała w USA

Sandomierską 8 czasami zapoznawał mnie z nową piosenką partyzancką. Natomiast Zbyszek mieszkał w Warszawie. W czasie, kiedy go odwiedziłem w czerwcu 1944
roku, w ciągu kilku dni uczył mnie dwóch piosenek, jak
mówił, bardzo popularnych.
Trzecim źródłem byli moi szkolni koledzy w Zawichoście, którzy mieli rodzinne kontakty z członkami ruchu
oporu.
Według Tadeusza Szewery, autora antologii pieśni z lat
1939–1945 „Niech wiatr ją poniesie” (Wydawnictwo Łódzkie 1975) ich liczbę określa na ponad 400. Korzystałem
z jego dzieła głównie w przypadkach dotyczących historii powstania pieśni, a także uzupełniałem znane mi ich

Edwin Mieczysław
Michalowski (1924 – 2004),
kapral podchorąży ZWZ-AK,
odznaczony Krzyżem
Partyzanckim
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fragmenty. Niektóre poznane w czasach okupacji teksty różnią się w szczegółach od tych, jakie znajdują się w antologii.
To zrozumiałe, bowiem wielu partyzantów dostosowywało
słowa pieśni, piosenek czy ballad do znanych sobie warunków konspiracji, czy pseudonimów dowódców. Wszystkie
one oddają jednak żarliwy patriotyzm, miłość ojczyzny, bohaterską walkę z wrogiem, tęsknotę za ukochaną bądź ukochanym, czy wreszcie pewność zwycięstwa.
W prezentowanym tekście umieściłem wyłącznie –
poza dwoma przypadkami – pieśni poznane w czasie okupacji. Nie sięgnąłem do tych, z którymi zapoznałem się po
zakończeniu wojny. A jest ich spora liczba.
Ze względów redakcyjnych skróciłem większość pieśni
uważając, że zainteresowani nimi Czytelnicy sięgną do antologii T. Szewery, w której znajdą brakujące teksty.
1. Rozszumiały się wierzby płaczące…
Rozszumiały się wierzby płaczące
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące,
Na żołnierski, na twardy życia los.
Nie szumcie wierzby nam
Żalu co serce rwie,
Nie płacz dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, stenów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy co to lęk.
Błoto, deszcz, czy słoneczna spiekota,
Zawsze słychać miarowy równy krok,
To maszeruje ta leśna piechota,
Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.
Piosenkę tę napisał Roman Ślęzak do muzyki starorosyjskiego marsza „Pożegnanie Słowianki” kompozycji
Wasyla I. Agapkina. Autor słów pochodził z Baranowa
k.Sandomierza i był nauczycielem muzyki w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich nr 3 w Nisku nad Sanem. Piosenka napisana w r. 1937 zdobyła niezwykłe powodzenie
w jednostkach wojskowych całego kraju oraz w drużynach
harcerskich. Do oddziałów partyzanckich pierwsi przenieśli ją słuchacze Szkoły Podoficerskiej, dokonując drobnych zmian w przedwojennym tekście. W czasie okupacji
hitlerowskiej była powszechnie uważana za hymn Armii
Krajowej. Autor zmarł w r. 1968.
2. Więc szumcie nam jodły piosenkę
Choć z dala swą mamy rodzinę i bliskich

My polscy żołnierze spod Gór Świętokrzyskich,
Lecz chciały Niebiosa, by krew nam po rosach
Ścieliła kobierzec wolności.
Nie dbamy o spokój, nie dbamy o ciszę,
A do snu nas głuchy szum jodeł kołysze.
Pod głową w chlebaku żelazo granatów,
A uśmiech na ustach spokojny.
Więc szumcie nam jodły piosenkę,
Rodacy podajcie swą rękę.
Wśród lasu wertepów na ostrzach bagnetów,
Wolności niesiemy jutrzenkę.
A kiedy się walka z najeźdźcą rozpęta,
Suniemy po lesie jak leśne zwierzęta.
Tu oddział nasz leży, tam gromem uderzy,
Ponury nas uczył brawury.
Organizatorem jednego z największych zgrupowań
partyzantów Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich
był Jan Piwnik ps. „Ponury”. 7 listopada 1941 roku jako
tzw. „cichociemny” został zrzucony z brytyjskiego samolotu w rejonie Wyszkowa na Mazowszu. Rok później działał w ramach „Wachlarza” na wschód od Bugu i Narwi.
W r. 1943 będąc szefem dywersji na rodzinnej Kielecczyźnie, a następnie dowódcą oddziału partyzanckiego, zasłynął jako niezwykle dzielny bojownik. W tym samym roku
narodziła się ta pieśń będąca hymnem zgrupowania.
Autorem słów był podchorąży ps. „Andrzej” – Andrzej
Gawroński, który dostosował je do starej melodii hymnu
ludowego „Gdy naród do boju wystąpił z orężem”, napisanego przez poetę Gustawa Ehrenberga po upadku powstania listopadowego (r. 1831). „Ponury” poległ w czerwcu
1944 roku w bitwie pod Jewłaszczami na Wileńszczyźnie.
3. My kraj bez Quislingów, Petainów
Za nasze trudy i męki,
Cóż dumna Anglio nam dasz,
Czy mamy złożyć ci dzięki,
Czy rzucić przekleństwo ci w twarz?
My kraj bez Quislingów, Petainów,
My naród nadziei i złód,
Za kilka koltów czy stenów
Krwawimy od Warty po Bug.
Ta pieśń pełna goryczy powstała późno, bo w drugiej
połowie 1944 roku w czasie trwania akcji „Burza”, zakończonej upadkiem powstania warszawskiego. Autorem słów był Andrzej Gawroński ps. „Andrzej”, partyzant
zgrupowania „Ponurego” na Kielecczyźnie. Śpiewano ją
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Por. Wincenty Michałowski,
ojciec Czesława, autora tekstu.
Rozstrzelany przez Niemców 8
kwietnia 1940 r. za współpracę
z oddziałem mjr. „Hubala”

4. Już nad samym wieczorem
Już nad samym wieczorem
Wyruszyliśmy w pole
By odwalić robotę na fest
Aby Niemców rozbroić
A Polaków uzbroić
I zasłużyć na chwałę i cześć

Tablica pamiątkowa wmurowana
w ścianę kaplicy cmentarnej
przy ulicy Unickiej w Lublinie

My zbierali się krótko
rozmawiali cichutko
Każdy nerwy napięte z nas miał
Krew nam w żyłach krążyła
Nasze siły burzyła
Kiedy rozkaz dowódca nam dał
Okrążamy koszary
Warta stoi u bramy
A „Znicz” pierwszy wskakuje do drzwi
Hande hoh krzyczy głośno
Niemcy ręce podnoszą
A ze strachu latają im brwi
My wracali z powrotem
Wsie budzili tupotem
Wiatr piosenki układał o nas
O „Zniczowcach” odważnych
W swej robocie poważnych
Którzy niosą zwycięstwa dla mas
Piosenka ta dotarła do mnie mniej więcej rok przed wysiedleniem z Zawichostu, czyli latem 1943 roku. Nucił ją
Tadeusz Sokalski, który był zdania, że śpiewa ją oddział
Narodowych Sił Zbrojnych zza Wisły czyli z Lubelszczyzny. Dowodził nim „Znicz”, o którym nigdy nie słyszałem.
Tadeusz Szewera pisze w swojej antologii, że w r. 1943
na terenie powiatu opatowskiego działał oddział partyzancki „Sokoła”, którym dowodził Wasyl Wojczenko ps.
„Saszko”. Oddział składał się głównie z b. żołnierzy radzieckich, którzy zbiegli z niewoli. W tym samym czasie
na Kielecczyźnie pojawiła się piosenka o „saszkowcach”,
której autorem był prawdopodobnie „Paweł”, nauczyciel
z Ostrowca Świętokrzyskiego. Piosenkę tę śpiewali partyzanci różnych ugrupowań politycznych, wstawiając
w tekst pseudonimy swoich dowódców (w przypadku NSZ
„Znicz”, w przypadku BCh – „Bechowiec” itp.). Melodię

piosenki zaczerpnięto z jakiegoś utworu rosyjskiego. „Paweł” – przypuszczalnie Paweł Łysenko zginął 23 listopada
1943 roku w czasie obławy niemieckiej na oddział kwaterujący w gajówce Małachów.
5. Jędrusiowa dola
Idzie wojsko poprzez wieś
Błoto, słota, siąpi deszcz.
Leje deszcz jak z cebra,
A to ci manewry,
A to ci żołnierka fest.
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Jędrusiowa dola, partyzancka dola,
Będzie lepiej, pociesz się.
Idzie wojsko poprzez wieś,
Hej dziewczyno nie ciesz się,
Długo nie zabawią,
Pójdą i zostawią,
Z Jędrusiami już tak jest.
Jędrusiowa dola, partyzancka dola
Będzie lepiej, pociesz się.
Piosenka powstała pod koniec r. 1942 w Radomsku
w mieszkaniu kompozytora Henryka Fajta, nauczyciela
śpiewu. Słowa napisał Czesław Kałkusiński ps. „Czachura”,
który zainspirował się działaniami tarnobrzeskiego partyzanta Władysława Jasińskiego, instruktora harcerskiego. Jasiński przyjął pseudonim „Jędruś” od zdrobniałego
imienia swojego dwuletniego syna Andrzeja.
„Jędrusie” wyrośli z samorzutnie powstałej w r. 1939
konspiracyjnej organizacji „Odwet”, by w r. 1941 wyruszyć w pole jako oddział partyzancki. Organizacja początkowo składająca się z młodzieży licealnej i harcerzy w następnych latach przyjęła starsze pokolenie, współpracujące
ze Związkiem Walki Zbrojnej – Armią Krajową oraz „Rochem” i Batalionami Chłopskimi. „Jędrusie” działali głównie
na terenach powiatów: sandomierskiego, stopnickiego, opatowskiego oraz Gór Świętokrzyskich docierając nawet do Limanowej. Dokonali kilkudziesięciu akcji zbrojnych oraz rozbili więzienia w Opatowie i Mielcu, uwalniając więźniów. Już
jako czwarta kompania Armii Krajowej wyróżnili się w bitwie o Radoszyce w powiecie konińskim i pod Radkowem k/
Jędrzejowa. Władysław Jasiński poległ 9 stycznia 1943 roku
w starciu z niemieckimi żandarmami we wsi Trzcianka pomiędzy Połańcem i Osiekiem. Pochowany jest na cmentarzu
w Sulisławicach we wspólnej mogile „Jędrusiów”.
6. Hej, chłopcy, bagnety na broń
Hej chłopcy, bagnety na broń,
Długa droga, daleka przed nami,
Mocne serca, a w ręku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.
Ciemna noc się nad nami
Roziskrzyła gwiazdami,
Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni,
Nowa Polska Zwycięska, jest w nas i przed nami
W równym rytmie marszu, raz, dwa, trzy.
Hej chłopcy, bagnet na broń,
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Piosenka ta kompozycji Krystyny Krahelskiej ps. „Danuta”, sanitariuszki w czasie Powstania Warszawskiego
stała się nieoficjalnym hymnem Szarych Szeregów. Śpiewano ją w Kieleckiem, Łódzkiem, Krakowskiem. Krahelska ukończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim,
a w czasach studenckich pozowała znanej artystce Ludwice Nitschowej do pomnika Warszawska Syrenka, który
stoi w stolicy do dziś. Postać ma twarz Krystyny. Z piosenką zapoznał mnie w czerwcu 1944 roku mój przyrodni
brat Zbigniew. Udało mi się zapamiętać pierwszą zwrotkę
i kilka fragmentów następnej.
Prezentowany tekst pochodzi z antologii Tadeusza Szewery. Autorka zmarła od ran 2 sierpnia 1944 roku mając 30 lat.
Dzięki uprzejmości dra Mariusza Zarychty otrzymałem zdjęcie tablicy wmurowanej w ścianę Pałacu Czartoryskich Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, poświęconej Krystynie Krahelskiej,
wykutej przez Marię Kapturkiewicz-Szewczyk i Wiesława Rymkiewicza.
Krahelska pracowała w okresie okupacji w charakterze
laborantki bakteriologii w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (nazwa przedwojenna: Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego).
7. Deszcz, jesienny deszcz
Deszcz, jesienny deszcz
Smutne pieśni gra
Mokną w nim karabiny
Hełmy kryje rdza.
Nieś po błocie w dal
W zapłakany świat
Przemoczone pod plecakiem
Osiemnaście lat.
Może dobry Bóg
Da, że wrócisz znów,
Będziesz tulił ciemną główkę
Miłej twej do snu.
Autorem tej piosenki był Marian Matuszkiewicz ps.
„Rysiek”, żołnierz Armii Krajowej, który w r. 1944 zginął
zamordowany w obozie zagłady w Stutthofie. Piosenka
znana była głównie wśród żołnierzy działających w Puszczy Kampinoskiej. Zapoznał mnie z nią mój przyrodni
brat Zbigniew. Przez długie lata pamiętałem tylko kilka
fragmentów tej wzruszającej pieśni.
8. Po partyzancie dziewczyna płacze
Po partyzancie dziewczyna płacze,
Jutro się jeszcze z tobą zobaczę,
Będziemy razem ja i ty.

n u m e r

Jutro się jeszcze z tobą zobaczę,
Będziemy razem ja i ty.
A jeśli spotkasz mogiłę w lesie,
Co nad nią szumią liście drzew,
Niech i twe słowa wiatr w dal poniesie,
O, partyzancie zanuć pieśń
Niech i twe słowa wiatr w dal poniesie,
O, partyzancie zanuć pieśń.
Słowa tej pieśni, której kolebką była Lubelszczyzna
ułożył Józef Nikodem Kłosowski, natomiast melodia jest
dziełem nieznanego kompozytora. Wśród kieleckich partyzantów niezależnie od ich politycznego zabarwienia cieszyła się dużą popularnością. Miała wiele wersji znacznie
różniących się od pierwowzoru. W czasie okupacji, poza
melodią, znałem tylko pierwszą zwrotkę.
9. Kołysanka leśna
Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
Idę zaraz w nocy mrok,
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próżno wzrok.
Na co ci kochanie widzieć,
Gdzie dziś w nocy będę spać,
Dłużej tu nie mogę siedzieć,
Na mnie czeka leśna brać.
Księżyc zaszedł już za lasem,
We wsi gdzie szczekają psy,
A nie pomyśl sobie czasem,
Ze do innej śpieszno mi.
Kiedy wrócę znów do ciebie,
Może w dzień, a może w noc,
Dobrze będzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc.
Gdy nie wrócę niechaj wiosną,
Moją rolę sieje brat,
Kości moje w mech porosłe,
Niech użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź którego ranka,
Na snop żyta ręce złóż,
I ucałuj jak kochanka,
Ja żyć będę w kłosach zbóż.
Piosenkę tę usłyszałem po raz pierwszy po wojnie w r.
1945, lub 1946. Byłem wówczas uczniem Państwowego
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie i któryś
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z moich szkolnych kolegów zanucił ją przy mnie. Być
może był to Stasio Pawlęga, który miał niejasne kontakty ze zbrojną opozycją, bądź Mirek Latałło, pochodzący
z podlubelskiej wsi znanej z silnego ruchu oporu. Kilka lat
później w czasie studiów na Wydziale Rolnym, a następnie
Zootechnicznym (1950–1955) należałem do chóru akademickiego tych dwóch Wydziałów UMCS. I wówczas po raz
drugi usłyszałem tą pieśń w wykonaniu jednego z chórzystów. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku osiadłem na stałe w Lublinie i tu poznałem dra Jana Magierskiego, adiunkta Akademii Rolniczej. Od docenta Leszka
Malickiego dowiedziałem się, że mój nowy znajomy jesy
synem Stanisława Magierskiego, autora „Kołysanki leśnej”,
której melodię ledwo zapamiętałem. Była to słynna na Lubelszczyźnie piosenka partyzancka, mniej znana w Kieleckiem. W antologii Tadeusza Szewery wyczytałem, że kompozytor o pseudonimie „Jacek II” był członkiem służby
sanitarnej Komendy Okręgu Armii Krajowej, a od stycznia 1943 roku także zastępcą szefa Biura Informacji i Propagandy w Lublinie. Prawykonanie tej pieśni odbyło się
w tym samym roku w mieszkaniu pp. Koseckich w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej nr 24 (w tym samym czasie
wraz z rodziną mieszkałem obok pod numerem 28).
Stanisław Magierski urodził się 21 sierpnia 1904 roku
w Lublinie. Po ukończeniu szkoły średniej w r. 1927 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim dyplom magistra
farmacji. Pracę podjął w firmie drogeryjnej swojego ojca
Jana. Był człowiekiem niezwykle uzdolnionym. Pisał wiersze, piosenki, uprawiał malarstwo akwarelowe i fotografię
artystyczną. Uzyskał także wykształcenie muzyczne. Od
pierwszych dni okupacji należał do ruchu oporu organizując m.in. zaopatrzenie sanitarne oddziałów partyzanckich. Obok tych działań magazynował broń i kolportował
prasę podziemną. W swoim mieszkaniu ukrywał ściganych przez Gestapo: dowódcę „Kedywu” Janusza Nawrata ps. „Lucjan”, Jana Stobnickiego ps. „Murzyn” pełniącego
funkcję zastępcy dowódcy oddziału „Przepiórki” i innych
ważnych postaci Polski Walczącej. Również żona Danuta
pełniła w tym czasie funkcję zastępczyni Wojskowej Służby Kobiet przy Komendzie Okręgu Armii Krajowej. Była
też ostatnią komendantką konspiracyjnej Chorągwi Harcerstwa Żeńskiego w Lublinie (po wojnie represjonowana i skazana na karę więzienia).
Stanisław Magierski był kompozytorem wielu piosenek
w czasie okupacji, a także po wojnie. Wiele utworów skomponował także dla teatralnego zespołu „Latarnia”, który
przez wiele lat działał przy Chemiczno-Farmaceutycznej
Spółdzielni Pracy „Permedia”. Był także dziennikarzem.
Recenzje z koncertów w Filharmonii Lubelskiej drukował
na łamach prasy miejscowej i w czasopiśmie „Muzyka”. Za
działalność Niepodległościową został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł w Lublinie 28
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stycznia 1957 roku. Pochowany z żoną w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
Pamięć o zasłużonym dla Lublina małżeństwie Danuty i Stanisława Magierskich winna być – moim zdaniem
– w świadomości społecznej ugruntowana w godny sposób. Wyrażam nadzieję, że władze miasta rozważą odpowiednią formę uhonorowania.
10. Partyzanci majora „Hubali”
My partyzanci majora „Hubali”,
Idziemy dziś na krwawy z Niemcem bój,
Pragnienie zemsty serca nasze pali,
A przeciw nam bombowców wroga rój.
Więc granat w garść, a erkaem przy boku,
Na wrogów swych przypuśćmy dzielny szturm,
Niech stal granatów rani ich głęboko,
A nam przygrywa dźwięk bojowych surm.
Za gruzy naszych miast,
Za braci naszych krew,
Szarpajmy wrogów ciała,
Niech zniknie szwabski chwast.
Odpowie na nasz zew,
Powstając – Polska cała.
Pieśń tę zupełnie dla mnie nieznaną, skomponował na
melodię „Marsz strzelców” (tj. pieśni powstańców styczniowych 1863 r. kompozycji Ludwika Anczyca „Hej strzelcy wraz nad nami Orzeł Biały”) ppor. Józef Wustenberg
ps. „Tchórzewski”. Piosenka narodziła się w powiecie opoczyńskim w lutym bądź marcu 1940 roku. Major Henryk
hr. Dobrzański ps. „Hubal” (rodowy przydomek) przeprowadzał w tych miesiącach mobilizację ochotników do
Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego. „Hubalczycy”
rozpoczęli partyzantkę 30 września 1939 roku i walczyli
z Niemcami do 25 czerwca 1940 r. tj. prawie dwa miesiące
po śmierci dowódcy, który zginął pod Anielinem 30 kwietnia 1940 roku. Historia oddziału jest w zasadzie ogólnie
znana m.in. dzięki książce Melchiora Wańkowicza „Hubalczycy” (1959 r.) jak i nakręconemu na ten temat filmowi.
O zmieszczeniu pieśni w prezentowanej publikacji zadecydowały względy osobiste. A mianowicie, mój Ojciec
Wincenty Mieczysław Michałowski ppor. rezerwy będąc
leśniczym w miejscowości Szałas Stary w Górach Świętokrzyskich został 8 kwietnia 1940 r. Rozstrzelany przez
Niemców za współpracę z oddziałem majora „Hubala”.
Mieszkańcy wsi postawili mojemu Ojcu pomnik, zaś Bogumił Józef Serdelski, autor „Lasy nasiąkłe krwią” odnotował tę niemiecką zbrodnię w swojej książce.
Czesław Michałowski

Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im.
Józefa Łobodowskiego dla pisarzy, tłumaczy
i popularyzatorów literatury Środkowej
i Wschodniej Europy
1. Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego fundowana przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Polska – Wschód”, oraz Fundacje „Willa Polonia”
(Lublin) i „Dla Pokoleń” (Lublin) przyznawana jest co roku.
2. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
a) Dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka
ukazała się w przekładzie na język polski.
b) Dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki
współczesnego autora polskiego na jeden z języków środkowej i wschodniej Europy.
c) Dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy
na polu polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów środkowej i wschodniej Europy.
3. Wraz z Nagrodami, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu Nagrody przyznaje się dyplomy honorowe dla:
w punkcie a) – tłumacza nagrodzonej książki;
w punkcie b) – jej autora.
4. Do Nagrody mogą być zgłaszane książki wydane w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających edycję
konkursu.
5. Termin zgłaszania kandydatur i książek: 22 listopada 2018 r . Warunkiem uznania zgłoszenia za niewadliwe
jest załączenie do pisemnego wniosku dwóch egzemplarzy
zgłaszanego dzieła w kategoriach Nagrody dla książki pisarza z krajów wschodnich i tłumacza literatury polskiej,
zaś w ostatniej z kategorii szczegółowego przedstawienia
dokonań kandydata do nagrody. Zgłoszenia wraz z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20–112 Lublin z dopiskiem
„Konkurs im. Józefa Łobodowskiego.”
6. Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe
organizacje literackie, wydawnictwa, biblioteki, instytucje kultury i twórcy indywidualni (we własnym imieniu)
z krajów środkowej i wschodniej Europy.
7. Nagroda może być przyznawana za jedną książkę,
za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub
twórczości autora.
8. W szczególnych okolicznościach Jury zakłada możliwość przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma
literackiego.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród – grudzień 2018 roku.
10. Jury powołanemu przez Organizatorów przewodniczy Ks. prof. dr hab. Edward Walewander.

n u m e r

Stanisław Rogala

Anna z parkowej
kaplicy*
Święta Anno z parkowej kaplicy
rozpalam u Twoich stóp
światło wieczności
by nie zgasło w żadnej duszy
a Maskalis nie wysechł bez wody
wiatr nie zastawił pajęczyną
drogi dobroci
drzewa nie łamały się od wiatru
żeby nie ucichł śpiew ptaków
nawet tych kraczących
całą noc wron
dzieci mogły schodzić z „Górki”
bez lasek
…………………………………….
wspominam ciężar córki
jej gipsowego kokonu
gdy niosłem ją po schodach
w dół
a ręce mdlały z bezsilności
skromna kaplica
z trudem mieści chętnych
wokół twojego ołtarza
a ludzie spragnieni
drżącego światła
ciągle gromadzą się
i gromadzą
………………………………
wszyscy do Twoich stóp
o święta Anno
z parkowej kaplicy
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* Kaplica św. Anny to skromna neogotycka świątynia
wybudowana w latach 1884–1888. Stoi na najwyższym
wzniesieniu w buskim parku, pośród wiekowych drzew.
Ciekawa jest jej historia. Kaplica powstała bez zgody
cara w ciągu 3 tygodni pod nieobecność carskiego administratora uzdrowiska. Budowano ją w nocy i dzień ze
składek kuracjuszy. Ostatecznie car pozwolił na jej wybudowanie, ale ukarano budowniczego kaplicy – Karola
Pawłowskiego – 14 dniami aresztu.
W ołtarzu kaplicy znajduje się piękny obraz św. Anny.
Ołtarz kaplicy zdobią dwie figury wykonane z drzewa lipowego z buskiego paku. Są też obrazy św. Jacka Odrowąża, św. Józefa, św. Maksymiliana Kolbe i bł. Wincentego Kadłubka. Kaplica pełni rolę zdrojowego kościółka.
W pobliżu kościółka sączy się niewielki potoczek biorący swój początek w Busku w okolicy Góry Kwiatkowej.
Przepływa obok sanatorium (szpitala dziecięcego „Górka”), następnie wije się meandrami przez „rajskie łąki”
wschodnią stroną Brzezia, w pobliżu Chotla Czerwonego, Gorysławic, Kociny, Czarkowego – czyli miejscowościami najstarszego osadnictwa polskiego południowej
Kielecczyzny. Między Czarkowami a Starym Korczynem Maskalis (Maskalisa, tak jest też określany) łączy się
w Nidą.
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Wiktor
Kowalczyk

Dworek Białego Kruka
To nie lada „ornitologiczna” sensacja – w tym
roku biały kruk obserwowany był w Lublinie aż dwukrotnie! Przed miesiącem Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem został uhonorowany lublinianin, mec. Andrzej
Malinga. Tym razem odznaczenie otrzymał inny polski
bibliofil, od lat mieszkający w Kanadzie, choć rodem z lubelskiej Kalinowszczyzny, Henryk Wójcik.
Tradycja dekoracji tym prestiżowym odznaczeniem
w Dworku Wincentego Pola sięga już niemal trzydziestu
lat. Bodaj jako pierwszy otrzymał je w tym miejscu krakowski znawca książek, dr Stanisław Czarniecki, a było
to w roku 1990. Ów dworek nie jest miejscem przypadkowym. Jego patrona bowiem, jako czytelnika i autora
– partnera licznych wydawców i drukarzy, a także orędownika uprzystępnienia książek uboższej części społeczeństwa, wpisać można śmiało w poczet bibliofilów.
Obok osiemnastu dotychczasowych edycji Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, to drugie z cyklicznych wydarzeń, które łączą muzeum poety-geografa z Lubelskim Towarzystwem Miłośników Książki. Jako
„przyjaciel Miłośników”, od dawna z sympatią sekunduję jego szlachetnej aktywności, jako opiekun muzeum od
lat kilku z satysfakcją uczestniczę zaś we współtworzeniu
niektórych przedsięwzięć.
Uroczysta przedwieczerz bibliofilska, w trakcie której
Order trafił z rąk Wielkiego Mistrza na piersi trzydziestego dziewiątego kawalera, była wyjątkową okazją do poznania człowieka wielkiej pasji i znawstwa, skromnego i oddanego sprawie, mającego poczucie misji, a jednocześnie

Dworek Wincentego Pola w Lublinie

Order Białego Kruka ze Słonecznikiem

emanującego radością z obcowania ze słowem drukowanym – w większości słowem polskim, na emigracji, w Kanadzie. Lista kolekcjonerskich i edytorskich zasług Henryka Wójcika, jakie długo odczytywano i uzupełniano
w trakcie ceremonii, była imponująca, a wyrazy uznania ze strony licznie przybyłych na uroczystość przyjaciół
i znajomych stanowiły dobitne jej potwierdzenie.
■
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Wyznanie bibliofila, czyli o pięknych i mądrych ksiąg
rzadkim miłowaniu oraz nadziejach ze słowem
związanych
Kto czyta – żyje wielokrotnie
Józef Czechowicz

Wystąpienie Henryka Wójcika podczas uroczystości wręczenia Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem, nadanego
mu przez Kapitułę Orderu Lubelskiego
Towarzystwa Miłośników Książki w Lublinie w dniu 29 czerwca 2018 roku.
Przezacni mężowie!
Jeszcze nigdy w życiu, ani w jego latach dojrzałych, ani też w powiciu, gdym jako dziecię ciekawość niezwykłą zdradzał świata, wówczas raczej instynktem co
raczej się nie splata w dzieciństwie z wiedzą, lecz wrażliwym zmysłem dotyku, smaku tudzież słuchu, w sensie zatem ścisłym somy wrażeń spragnionej, nie doświadczyłem
podobnego stanu wzruszenia. A choć, o czym wiadomo,
nie z jednego pieca chleb jadłem pielgrzymując po świecie z bliskiego sercu Lublina do Toronto za wielką wodą,
co skutecznie koiła innego ból wygnańca, Wacława, z którego wierszy biła niezwykła miłość Lubelszczyzny, kolebki
polskiego słowa, ojczyzny mistrza Jana, Bolesława, który
z Hrubieszowa odbył pielgrzymkę na Parnas, atamana Łobody oraz grona obfitego innych pisarzów znamienitych,
których nieskończona lista mieści nazwiska Pola, Czechowicza, wymieniać by długo twórców wybitnych co zdobią
historię miasta niejedną zasługą. A śledząc z należną uwagą dzieje lubelskiego grodu stwierdzimy, że jest on sławny
w Polsce z innego też powodu – wielkiego ksiąg umiłowania, pisanych dzieł sztuki, z których narody czerpią dumę,
a także niezbędne nauki. Jest tedy ojczyzną rzadkich ptaków wielce spolegliwych, mądrych białych kruków, niezmiernie wrażliwych na piękno ksiąg, co wedle Czechowicza są mikrokosmosem odbijającym epokę. Wybaczcie
więc, że z pewnym patosem, stojąc przed Wami złożę swe
wyznanie, pokornie chyląc głowę i przed majestatem Waszym wygłoszę stosowną przemowę. A wyznam w niej co
skrzętnie skrywałem przed światem przez lat kilkadziesiąt:

od zawsze byłem chory na książki, zatem niech Was nie
zdziwi, że już jako chłopiec śledziłem z uwagą i dziwnym
w jego wieku wzruszeniem Wasze spotkania, z powagą
nad wiek rozwiniętą chłonąłem z niezwykłym przejęciem
Wasze słowa, piękny rytuał, uczone dysputy, a będąc młodzieńcem do głowy mi nie przyszło, że kiedyś w przyszłości, tak przecie moja miłość do pięknej książki z Waszą miłością się splecie, że spotka mnie zaszczyt, iż stanę
w pokorze przed Wami, i że obsypany cennymi nad wyraz splendorami jak równy z równym do stołu z moimi
Mistrzami zasiędę i w tej niezwykłej duchowej biesiadzie
uczestniczyć będę; że wcześniej, uklęknąwszy, przysięgi
słów złożę, i pasowany na Kawalera Orderu małą cegiełkę
dołożę do dzieła, które w świecie niknących wartości ma
prawo i obowiązek w życiu człowieka wyraźniej zagościć
i osiąść w nim na stałe.
Dziełem tym pięknych ksiąg umiłowanie, ujętej w słowa
ludzkiej pamięci, bez której nie pozostanie nic z naszych
działań, zmagań, porażek, sukcesów, emocji i marzeń.
Bez słowa życie duchowe niechybnie kresu dobiegnie,
a to co pozostanie będzie mizerią, fascynacją rzeczy, a zatem czymś ulotnym. Człowiek przeto winien mieć na pieczy to wszystko, co jest bogactwem jego myśli, wyobraźni,
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Uroczystość w Dworku Pola. Przemawia dr Zbigniew Jóźwik

ducha i tego przede wszystkim winien i szukać, i słuchać
zarówno w czasie przeszłym, w epokach minionych, jak
wśród współczesnych, i miast bić pokłony złudnej materii – winien ćwiczyć się w kulturze, a zatem czynić to, co
najważniejsze jest w jego naturze.
W tym miejscu jeszcze jedną wyznać intymną rzecz
muszę; kocham książki w ogóle, lecz zwłaszcza te, które
mają duszę; druki rzadkie i piękne, dzieła ludzkiej pasji,
talentu i miłości, która otwiera świat dostępny nielicznym,
i która radości niezwykłej dostarcza.
Wy to znacie przezacni panowie: ten zapach papierów
szlachetnych od czego aż się kręci w głowie, urodę rzadkiej czcionki, piękno druku, subtelny dotyk skóry ksiąg
mistrzowsko oprawnych, ów wyśniony ideał, który spać
nie daje, krew burzy, rytm serca niebezpiecznie śpieszy
póki obiekt naszej miłości w zbiorze własnym oka nie
ucieszy. A tak się często dzieje, gdyż jak dla wybranki swego serca, nie znamy granic wyrzeczeń i niemożliwego by
wejść z nim w bliski kontakt, jako dziełem sztuki co więcej
nam wrażeń i wiedzy dostarczy niż lata nauki, w uniwersytetach przednich, odkryje lądy nieznane, losy ich twórcy, wyroki cynicznej historii niezbadane.
O rękodzieła sztuki drukarskiej dla których gotowy jestem poświęcić wiele, zwłaszcza dla linotypowych pras
oraz ręcznych, w których geniusz arcymistrza, poety druku niewymownie wzbogaca nas i wywyższa! In principio
erat Verbum.

Słowo nas zrodziło rzecze Biblia. I gdyby go zabrakło
to wszystko by było, jak mądrze prawi poeta, bezimienne, czyli nie zostawiające śladów. I niech nas nie zmyli
mnogość wspaniałych rzeczy, te znikną po chwili, ostanie
się tylko mądrość słowa, pamięć sztuki a to jest domena
twórców. Białe kruki przetrwają nawałnice dziejów, wojny które sieją zniszczenie, wniwecz obracają znojny trud
pokoleń. Gdy człowiek lekkomyślnie traci, to, co go autentycznie wewnętrznie bogaci tylko dzieła mistrzów ocalić
nas mogą, dlatego jedną tylko musimy iść drogą – kochać
książki, te ślady naszej twórczej obecności, dowody ludzkiego geniuszu, niezwykłej wielkości, ducha, lecz i wad
licznych o których twórca prawy, czyli wybitny, wierny
prawdzie nie dla zabawy w swych dziełach mówi, lecz by
z twarzy świata oraz swojej – zerwać wszystkie maski, by
bogata treść ludzkiej egzystencji mogła wyrazić się w słowie, które po nas zostanie i naszym następcom opowie
kim byliśmy.
A choć słowo nie jest teraz w cenie my róbmy swoje, niech każdy z nas swoje marzenie spełnia wytrwale.
Wbrew pozorom ksiąg umiłowanie jest pasją wielu. Żyjąc na obczyźnie byłem w stanie dotrzeć do ich dzieł rzadkich: Tyszkiewicz, Girs, Gliwa, Themersonowie, Prohaska
i wielu innych moja tkliwa pamięć zachowa na zawsze,
także licznych pisarzy najwyższej miary: Dudek, Cohen,
Layton, że zdarzy mi się niektórych z nich poznać osobiście nawet marzyć nie miałem odwagi, a przecież tak było.
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Mogłem gwarzyć dowoli z Iwaniukiem, Tomaszewskimi, młodszych rzeszą, wydawać ich cenne książki, co od
lat już cieszą miłośników słowa, Czaykowskiego czy Buszy, które do ojczystej na stałe weszły już literatury i ważą
w niej wiele. Gdybym na tym poprzestał winy miałbym
poczucie wielkie, bowiem jeszcze oficyny tego kontynentu należy wspomnieć, a to rozdział cały: The Coach House Press i jego dorobek wspaniały, Aliquando Press, Barbarian Press oraz wiele innych w Kanadzie, w kraju dla
pięknej książeczki gościnnym nadzwyczaj. W mojej kolekcji emanującej polskością i ciekawej świata literatura
emigrantów tekstów jakością cieszy, ale i druków urodą
rzadkich koneserów raczy które każdy miłośnik książki
chciałby raz zobaczyć.
Tak, Przezacni Panowie, było na obczyźnie, a przecież
nie jest tajemnicą, że również w ojczyźnie, mimo złych
trendów kultury masowej – wiele ocalało; jest Towarzystwo, trochę bibliofilów, a to już niemało. Czy jednak
fakt ten lekkomyślnego bieg odwróci losu, czy jest w ogóle możliwy jeszcze jakiś sposób, by do reszty nie ulec nicości – tej wszechwładnej pani, którą współcześni bezgranicznie są tak dziś oczarowani? – nie wiem!
To, Przezacni Panowie, wyznać szczerze muszę, że dla
słowa, pięknej książki zniosę najcięższe katusze. I to jest
moje największe przesłanie dla wnuków: jeśli chcą żyć
normalnie, książkę i Bractwo Białych Kruków muszą otoczyć opieką szczególną. Niech dla książki płonie w ich sercach miłość, bo inaczej nicości ich piekło pochłonie.
Henryk Wójcik

Toronto, w maju 2018 r.

Henryk Wójcik z Urszulą Gierszon

oraz z Al. Leszkiem Gzellą i Zbigniewem W. Fronczkiem
fot. Wiktor Kowalczyk

Gwoli kronikarskiej rzetelności wydawca pragnie zaznaczyć, że wyznanie powyższe, stanowiące wierne odzwierciedlenie przemyśleń Henryka Wójcika i jego
stosunku do słowa, zwłaszcza zaś do pięknodruków łączących miłośników bibliofilskiej książki na całym świecie, specjalnie na lubelską uroczystość spisał EDWARD
ZYMAN – poeta, krytyk literacki i prozaik zamieszkały w Toronto.
Tekst przez niego przygotowany złożył i graficznie
ozdobił YAREK DĄBROWSKI (Collingwood, Ontario), a POLSKI FUNDUSZ WYDAWNICZY w Kanadzie
wydał w postaci druku okolicznościowego, jako wyraz
uznania dla wieloletniej, bezinteresownej pracy Laureata
w Funduszu, która zaowocowała bogatą kolekcją książek,
w sposób istotny wzbogacających dorobek polskiej literatury na obczyźnie.
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Ciekawa publikacja
jubileuszowa
Na jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego ukazuje się wiele interesujących publikacji.
Jedną z nich jest książka prof. tej Uczelni, Mieczysława
Ryby, zatytułowana Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, źródła tożsamości. Podtytuł dzieła mówi sam
za siebie.
Rozdział pierwszy omawia specyfikę i zagrożenie płynące z epoki, w której narodził się Uniwersytet Lubelski,
a drugi zatytułowany jest wymownie: Na ratunek katolickiej kulturze. Rozdział trzeci przedstawia rolę i oddziaływanie wszechnicy lubelskiej, a czwarty, ostatni, stawia
ważne pytanie: Polska katolicka czy laicka?
Praca zawiera bardzo ciekawe aneksy. Są to encykliki
Leona XIII Aeterni Patris i Jana Pawła II Fides et ratio, rozważania ks. Idziego Radziszewskiego pt. Uniwersytet katolicki w Polsce oraz wypowiedzi dwóch kardynałów Desira
Merciera i Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie aneksy nie
straciły w niczym na swej szczególnej aktualności. Wiele
ciekawych treści wnosi też Słowo wstępne wojewody lubelskiego, Przemysława Czarnka, profesora KUL-u.
Recenzowana książka jest ważna i bardzo potrzebna, bowiem ukazuje jak po długim okresie niewoli narodowej i zaborów odrodzona Polska musiała w 1918

r. wszystko zaczynać od nowa. Pierwsza wojna światowa pozostawiła po sobie wielkie spustoszenie materialne, moralne i cywilizacyjne. Zniszczenia dotknęły różne polskie struktury społeczne, w tym także środowiska
kościelne i edukacyjne. Straty poniesione na tym polu to
przede wszystkim forsowana przez zaborców depolonizacja, idące w ślad za nią zobojętnienie na religię i laicyzacja, co podcinało korzenie światopoglądowe oraz wartości duchowe. Przyszłość kraju zależała zatem najbardziej
od szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa, czyli nowej pracy u podstaw (s. 55-71).
Powstałe z niewoli państwo kosztem ogromnego wysiłku
leczyło straty materialne i moralne, zadane krajowi bezpośrednio przez I wojnę światową, przede wszystkim musiało
goić rany doznane w ciągu prawie półtora wieku zaborów.
W tym celu tworzyło nie tylko stosowne instytucje administracyjne, ale powoływało też odpowiednie kadry.
Budowa świadomości narodowej Polaków w warunkach niepodległości, a także niejednolitego etnicznie
społeczeństwa polskiego po 1918 r. przypadła na czas,
który można by nazwać zmierzchem pozytywizmu. Myślenie pozytywistyczne zapanowało niepodzielnie w świadomości polskiej inteligencji bezpośrednio po upadku
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Mieczysław Ryba, Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Korzenie,
początki, źródła tożsamości, Wyd.
von Borowiecky, WarszawaRadzymin 2018, ss. 176, aneksy,
indeks osobowy, summary

romantycznego zrywu, jakim było bez wątpienia Powstanie Styczniowe.
Na przełomie XIX i XX w. inteligencja polska znajdowała
się pod przemożnym wpływem ewolucjonistycznego scjentyzmu, głoszonego na Zachodzie Europy przez Herberta
Spencera, Ernsta Haeckla, Ernesta Renana i innych filozofów, biologów i przedstawicieli nauk społecznych. Nurt ten
reprezentował u nas znakomitą większość pisarzy i uczonych, przede wszystkim Aleksander Świętochowski. Z ideologii pozytywizmu wyrosło odżegnywanie się od walki
zbrojnej o wolność. Zamiast niej wyeksponowano program
pracy od podstaw. Ze swoim agnostycyzmem, a często antyklerykalizmem, pozytywizm towarzyszył na ziemiach
polskich początkom socjalizmu i narodowej demokracji. Warto podkreślić, że pod wpływem takich kierunków
kształciło się wielu znanych polityków tego okresu, a nawet
śmiało można stwierdzić, że przesiąknięta nimi była większość inteligencji, w najlepszym razie indyferentnej.
Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw pozytywizmu, również ks. Idzi Radziszewski za przedmiot swoich
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studiów wybrał właśnie nauki przyrodnicze oraz filozofię przyrody. W zmaganiu z pozytywizmem zrodził się
ruch lowański kard. Désiré Josepha Merciera. Pod wpływem Lowanium znajdował się zarówno ks. Radziszewski, jak i o. Jacek Woroniecki. Obaj dali podstawy ideowe
powstałemu w 1918 r. Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, którego celem było kształcenie w odrodzonej
Polsce zastępów inteligencji katolickiej (por. rozdział II,
s. 37-54).
Sytuacja wyjściowa do rozwoju gospodarczego odrodzonej II Rzeczypospolitej była nie mniej trudna niż
troska o zaplecze ideologiczne, odpowiadające tradycji i przekonaniom większości narodu. Przezwyciężenia na polu gospodarczym i moralnym wymagały skutki wojny.
Recenzowana rozprawa, w tym też bardzo dobrze dobrany i ciekawy aneks, potwierdza, że uniwersytet to
bardzo prestiżowe słowo. To istota demokracji i jedna
z najważniejszych instytucji całej bogatej kultury świata zachodniego. Potwierdza to między innymi tekst prof.
Henryka Kieresia pt. Uniwersytet: arcydzieło ludzkiej kultury (s. 11-14).
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to instytucja niezwykła, to korona Kościoła w Polsce (por. s. 9195). Stuletnie dzieje KUL-u potwierdzają jak ta Uczelnia
ze swej natury kocha młodzież z rzadko spotykaną wielkodusznością, zrozumieniem i poświęceniem. Umożliwia
młodym szlachetne, inteligentne i racjonalne podjęcie wyzwań, takich jak poszukiwanie prawdy, a także zrozumienie takich pojęć jak rodzina i miłość.
Lektura książki nie pozostawi z pewnością czytelników
obojętnymi na sprawy przyszłości wszystkich uczelni wyższych, nie tylko świętującego swój piękny jubileusz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
■
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Ocalanie od niepamięci
Poloniści z KUL o koledze
Michale Sytniku – człowieku
wielu talentów

Michał Sytnik polonista,
red. Barbara Wilczewska,
Białystok 2018, ss. 225,
ilustracje, fotografie, listy

Kim jest bohater tej publikacji? Na okładce wita
tajemnicza postać starszego siwego pana w oparach papierosowego dymu. Skoro na tytułowej stronie okładki
widnieje zdjęcie z papierosem, to zapewne jakiś znak rozpoznawczy polonisty Michała Sytnika. Tak sobie pomyślałem na początku. Przykuł moją uwagę jeszcze jeden detal. Spore znamię na skroni bohatera, które pewnie było
jakimś znakiem po poważnej operacji. Te moje pierwsze
spostrzeżenia wzbogaciły obszerne fragmenty recenzji
wydawniczej umieszczonej na ostatniej stronie okładki.
Jej autorką jest znana i ceniona w środowisku naukowym
profesor językoznawstwa Wanda Decyk-Zięba z Uniwersytetu Warszawskiego. Spostrzeżenia recenzentki bez wątpienia zachęcają do lektury.
Już w pierwszych zdaniach publikacji czytelnik odkrywa motyw powstania książki. Po pogrzebie Michała Sytnika żona poinformowała jego przyjaciół, że po zmarłym
zostało wiele interesujących pamiątek w postaci listów,
dokumentów, zdjęć, a także opowiadań, które publikował
w niskonakładowym czasopiśmie „Rękopis”. W słowie
wstępnym redaktorka Barbara Wilczewska pisze: „Wszystko to sprawiło, że powstał swoisty portret Michała –
stworzony z potrzeby serca kochającej żony i przyjaciół
z polonistycznych studiów na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim”. W drugiej części Antonina Sytnik przedstawia życie swojego męża od trudnego dzieciństwa, etapu
szkolnego, czasów studenckich, pracy zawodowej do ciężkiej choroby, z którą się zmagał, i przedwczesnej śmierci.

Kolejna część książki to cztery opowiadania Michała
Sytnika – Mieszanie, Ułan, Sztandar reakcji oraz Orygenes
i gęsi. Wszystkie z opublikowanych tekstów zawierają wiele elementów autobiograficznych. Autor pisze o swoim nazwisku, ojcu, niełatwym dzieciństwie, rodzinnym Śląsku
Cieszyńskim, ukochanym Chybiu, czasach szkolnych, uniwersyteckich, trudnej rzeczywistości PRL-u w różnych jej
aspektach itp. Opowiadania napisane są sprawnym, żywym
językiem, nie wolnym od cech stylu potocznego, ale i poetyckiego. Mówiąc najprościej, bardzo dobrze się je czyta. Nie znaczy to jednak, iż są naiwne. Bynajmniej! Wiele
w nich życiowej mądrości, ludzkiej wrażliwości, skomplikowanych wielokulturowych relacji, literackich aluzji etc.
Nie przez przypadek ktoś kiedyś powiedział, że Michał Sytnik ma „hrabalowskie pióro”. Warto w tym miejscu odnotować śląskie cechy językowe obecne w jego opowiadaniach. Na uwagę tę zwrócił profesor Zygmunt Gałecki
z Katedry Języka Polskiego KUL, który poświęcił swojemu koledze trzy artykuły naukowe. W pierwszym przeanalizował nazwisko Sytnik na tle biograficznym, wykorzystując w tym celu metodę historycznoporównawczą
oraz metodę geografii lingwistycznej, w drugim, będącym
post scriptum do artykułu o nazwisku Sytnik, przedstawił
analizę oraz własną etymologię nazwiska Przyboś, w trzecim zaś zajął się wspomnianym już wyżej językiem opowiadań zmarłego kolegi. Trzeba odnotować w tym miejscu, iż wszystkie artykuły naukowe Zygmunta Gałeckiego
napisane zostały językiem, który zrozumie nie tylko wprowadzony w realia nauki językoznawca onomasta, ale także
czytelnik bez odpowiedniego warsztatu metodologicznego.
To coraz rzadziej spotykana cecha w nasączonych czasem
zbędną terminologią publikacjach naukowych.
Kolejna część publikacji przynosi wypowiedzi koleżanek i kolegów, którzy w krótkich formach opowiadają
o swoim koledze. Z ich relacji wyłania się drobna sylwetka
przystojnego mężczyzny o czarnych włosach, ciemnych,
błyszczących oczach i czarnym wąsiku. Z relacji koleżanek
można wywnioskować, że Michał podobał się kobietom.
Ponadto miał duże poczucie humoru. Alicja Kucharzykówna-Kowalczuk przywołuje sytuację, kiedy to w jeden z czerwcowych bardzo pogodnych dni przyszedł na
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uczelnię z parasolem. Ktoś miał wówczas zapytać, po co
mu dzisiaj parasol. Ten zaś znacząco odpowiedział: „Ryby
będą czy nie będą, zawsze chodzić trzeba z wędą”. W opinii koleżeństwa z uczelni Sytnik był bardzo zdolny, utalentowany. Przy różnych okazjach z powodzeniem wcielał
się w aktorskie role. Zawsze pomocny, empatyczny, swój.
Następna część książki to Dziennik wycieczki na Białoruś (6–10 VII 2017) autorstwa Ewy Królickiej. Dziennik ten został dedykowany Tosi i Michałowi, którzy razem
z kolegami z czasów studiów mieli również odbyć tę wspólną eskapadę. Los jednak sprawił inaczej. Dziennik poprzedza motto wycieczki – piosenka Czas jak rzeka Czesława
Niemena. W dalszej części autorka dziennika szczegółowo opisuje każdy dzień białoruskiego rajdu, uwzględniając
wszystkie odwiedzane miejscowości i miejsca. Całodniowe
zwiedzanie kończyło się wspólną kolacją, w trakcie której
dzielono się własnymi spostrzeżeniami, refleksjami, a także
czytano utwory polskich wieszczów. Z dziennika wyłania
się obraz przyjaciół, których łączy wyjątkowa więź z czasów studiów, kontynuowana w trakcie zjazdów, spotkań,
wspólnych wojaży przez kolejne lata. To coraz rzadsze we
współczesnym zglobalizowanym świecie, gdzie przyjaciele
i znajomi mają dla siebie relatywnie mało czasu, a kontakty ze sobą częstokroć sprowadzają do doraźnych dyskusji
na portalach społecznościowych bądź raz na kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt lat w trakcie jubileuszowych zjazdów.
Grupa przyjaciół, o której mowa w książce, nie potrzebuje Naszej Klasy, Facebooka, Twittera, czy Instagramu, aby
utrzymywać ze sobą stały kontakt, spotykając się przynajmniej raz do roku w różnych częściach kraju, a nawet poza
jego granicami. Wydaje się, że młodsze pokolenie mogłoby się od niej wiele nauczyć, jak skutecznie, szczerze i bez
żadnego zadęcia, tj. w zupełnie naturalny sposób podtrzymywać kontakty „w realu”. Warto jeszcze w tym miejscu
odnotować, że trzeciego dnia wycieczki po Białorusi grupa wycieczkowiczów odwiedziła Boryczewo – miejscowość
rodzinną profesora Czesława Zgorzelskiego. Zapewne to
zainspirowało autorów publikacji, aby umieścić w niej
fragment wspomnień profesora pt. Kraj rodzinny – na zawsze utracony, które Czesław Zgorzelski zamieścił w książce Przywołane z pamięci (Lublin 1996, s. 12–20).
Bardzo cenne w publikacji są listy, które otrzymywał
Michał Sytnik od profesora Czesława Zgorzelskiego i profesor Jadwigi Sokołowskiej. Na szczególną uwagę zasługuje ożywiona korespondencja z profesorem Zgorzelskim,
którą prowadził Michał Sytnik aż do śmierci profesora.
W publikacji zamieszczone zostały skany oryginalnych
listów pisanych profesorską ręką. W korespondencji łatwo zauważyć wyjątkową relację nauczyciela z uczniem.
Profesor Zgorzelski motywował swojego byłego seminarzystę do dalszej pracy, polecał do przeczytania literaturę, a nawet recenzował jego literackie próby. Widać też

3 (87)

m a j

-

c z e r w i e c

2 0 1 8

•

8 9

profesorską troskę o dalsze losy swojego ucznia, którego
los kierował w różne strony Polski. Z listów Czesława Zgorzelskiego do Michała Sytnika wyłania się obraz profesora – doradcy, opiekuna, recenzenta itp. Część epistolarną
kończy przepełniony wyznaniami miłosnymi list do jego
przyszłej małżonki – Antoniny Pachany oraz cztery listy
do przyjaciela Zygmunta Gałeckiego.
Ostatnia część publikacji to skany przeróżnych dokumentów, odręcznie zdobionych kopert, a także odbitki
czarno-białej i kolorowej fotografii. Archiwalia przedstawione w publikacji ukazują drogę życiową Michała
Sytnika – ucznia, studenta, nauczyciela, działacza Solidarności, ławnika sądowego i emeryta. Ujmujące fotografie rodzinne dopełniają zdjęcia z czasów uniwersyteckich. Te ostatnie są utrwalonym w soczewce aparatu
fragmentem Filologii Polskiej KUL z lat 70. XX wieku.
Poza studentami na materiale ikonograficznym są znamienici badacze i wykładowcy – profesorowie: Irena Sławińska, Czesław Zgorzelski, Tadeusz Brajerski, Adam
Rodziński, Ryszard Bender oraz wiele innych zasłużonych osób dla lubelskiego uniwersytetu i nie tylko. Jest
to pewien wycinek historii uczelni funkcjonującej wówczas w zgoła odmiennej rzeczywistości. To z niej wyrósł
również przywoływany tutaj wielokrotnie Michał Sytnik
– syn Cieszyńskiej Ziemi z Chybia – polonista, nauczyciel, literat, muzyk, aktor, rysownik. Człowiek wielu pasji
i talentów. Trudne dzieciństwo, niełatwy start zawodowy
ukształtowały człowieka mającego dar głębszego odczuwania ludzkiej krzywdy, a także coraz rzadziej spotykanej wrażliwości i empatii.
Podsumowując garść tych nieco luźnych refleksji, warto
pokusić się o jeszcze jedno spostrzeżenie. Otóż tak się złożyło, że publikację poświęconą Michałowi Sytnikowi wydali jego bliscy i przyjaciele ze studiów w roku obchodów stulecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wydali własnym kosztem, własnym nakładem pracy, własnych sił oraz własnych talentów. Parafrazując nieco słowa
poety, w swoich działaniach byli sterem, żeglarzem i okrętem całego przedsięwzięcia. Nikt im w tej materii nie pomagał. A podkreślić w tym miejscu trzeba, że to hołd złożony
nie tylko ich przyjacielowi ze studiów, ale także fragmentowi historii uniwersytetu i kulowskiej polonistyki. Jest to zatem promocja uczelni w roku jej jubileuszu lub, jak kto woli,
swoiste public relations tej lubelskiej Alma Mater. Wszystkim więc pomysłodawcom i autorom książki pragnę z całego serca pogratulować tego dzieła o zwyczajnym i niezwyczajnym człowieku nazywanym też przez przyjaciół
Synkiem z Chybia. Kończąc te rozważania, z pełnym przekonaniem chcę powiedzieć, iż to Wy – bliscy śp. Michała
Sytnika w pełni zrealizowaliście myśl płynącą z sentencji
wiersza Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.	
■
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Cenne rozważania
i refleksje
Ksiądz profesor Stanisław Kowalczyk to autor,
który jest ciągle chętnie czytany. Duży rozgłos spośród
jego ogromnego dorobku naukowego przyniosły mu
książki o tematyce filozoficznej i światopoglądowej. Chyba najbardziej znane dzieło z tej dziedziny to Podstawy
światopoglądu chrześcijańskiego (I wyd., Wrocław 1995).
Praca ta w niedługim czasie doczekała się aż czterech wielonakładowych wydań. Przez dłuży czas słusznie była zaliczana do bestsellerów.
Inna bardzo znana jego książka pt. Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego (Warszawa 1977)
dotyczyła marksizmu. Również i ta pozycja spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Może także dlatego, że jej autor już wówczas był bardzo sceptyczny co do przyszłości
systemu komunistycznego w Polsce i na świecie. Przewidywał jego schyłek i upadek. Przyciągało to bardzo czytelnika, zwłaszcza młodego i krytycznego wobec obowiązującego wówczas systemu, który na zewnątrz miał się
wtedy całkiem nieźle.
W ostatnich latach autor ten podjął się również bardzo
aktualnej tematyki duchowości chrześcijańskiej, modnej
obecnie dziedziny teologicznej. Jego publikacje z tej dziedziny cieszą się także zrozumiałym zainteresowaniem nie
tylko kapłanów, ale i laikatu.
Bardzo ciekawa jest część II nowego tomu Rozważań
w kręgu słowa Bożego. Są to teksty powstałe i wygłaszane przy różnych okazjach. Wśród nich znajdują się kazania, okolicznościowe przemówienia dotyczące zagadnień społecznych i politycznych, a nawet sprawozdanie
z pielgrzymki.
Większość tekstów dotyczy tematyki na wskroś chrystologicznej, takiej jak między innymi Społeczny wymiar
nauczania Chrystusa (s. 22-26) czy Spotkanie z Chrystusem - istotą chrześcijaństwa (s. 3-36). Autor nie pomija
także zagadnień dotyczących sensu życia (s. 86-89), wierności, przebaczenia, milczenia, dobroci (s. 111-130). Wiele miejsca poświęca Matce Jezusa. Maryję nazywa wzorem
wiary i wierności Chrystusowi (s. 224). Nie pominął też zagadnień z dziedziny hagiografii chrześcijańskiej. Przybliża
czytelnikowi takich świętych jak Tadeusz, Antoni Padewski, Edyta Stein, Maksymilian Kolbe (s. 247-271). Wiele

Ks. Stanisław Kowalczyk,
Rozważania w kręgu słowa
Bożego, cz. 2, Wyd. Diecezjalne
i Drukarnia w Sandomierzu,
Lublin-Sandomierz 2018, ss. 302.

pisze także na temat kandydatów na ołtarze, m.in. Wincentego Granata.
W pracy pojawia się też bardzo aktualny artykuł pod
tytułem Chrześcijańskie wartości a wartości Unii Europejskiej (s. 96-100). Do tego tematu ks. prof. Kowalczyk
słusznie wraca bardzo często i poświęca mu wiele uwagi.
Szkoda, że nie podał kiedy i przy jakich okazjach poszczególne teksty były wygłaszane, ponieważ cały kontekst
społeczno-religijny ich powstawania ma swoją wymowę.
Recenzowaną książkę wieńczy reporterski opis pielgrzymki autora do Ziemi Świętej, odbytej w dniach od 12
do 18 października 2017 r. (s. 282-300).
Dnia 23 czerwca 1988 r. razem z ks. prof. Kowalczykiem uczestniczyłem w audiencji u Ojca Świętego Jana
Pawła II w Rzymie. Dobrze zapamiętałem wyraźny
uśmiech na twarzy papieża, kiedy otrzymał książkę ks.
Kowalczyka pt. Człowiek i Bóg w myśli św. Augustyna.
W spontanicznym podziękowaniu papież o jej autorze powiedział głośno z nieukrywaną radością i uznaniem: płodny sandomierzanin!
Myślę, że wbrew mimo woli czynionym zapowiedziom
autora recenzowana książka nie będzie jego ostatnim dziełem zwartym. Czytelnicy czekają na kolejne prace tego
bardzo pracowitego i twórczego ks. infułata prof. Stanisława Kowalczyka.	
■
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Jerzy
Doroszewski

Krasnobród. Sanktuarium
i duszpasterze

Ks. Edeward Walewander
Krasnobród. Sanktuarium
i duszpasterze, Wyd. II, Lublin
2018, s. 94, ilustracje

Dzieje Krasnobrodu, tamtejszego sanktuarium
i działalność pracujących w nim duchownych jest przedmiotem kolejnego opracowania historycznego. Stało się
to za sprawą publikacji znakomitego znawcy historii Kościoła katolickiego i pedagoga, ale także samego Krasnobrodu, jakim jest ks. prof. dr hab. Edward Walewander.
Jego książka została przygotowana nadzwyczaj rzetelnie,
zgodnie ze wszelkimi kanonami obowiązującymi w badaniach naukowych. Przede wszystkim wykorzystał bogate zbiory archiwalne zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie, Archiwum Diecezjalnym
w Zamościu (w odniesieniu do ostatniego okresu), a także dokumenty znajdujące się w zbiorach wielu parafii.
Z należną uwagą zostało potraktowane ówczesne czasopiśmiennictwo i późniejsze publikacje (naukowe oraz
prasowe), liczne wspomnienia i pamiętniki. Dzięki temu
wszystkie omawiane fakty, wydarzenia, sądy i omówienia posiadają pełne udokumentowanie, przemawiają
autentyzmem.
Całość opracowania (stosowanie do tytułu) składa się
z dwu zasadniczych części. W pierwszej autor zaprezentował historię kultu maryjnego, który zrodził się w połowie XVII w. Wiązany był z różnymi wydarzeniami życiowymi miejscowych mieszkańców, a jeszcze częściej

z ważnymi procesami historycznymi (od najazdu Kozaków w 1648 r. po dzień dzisiejszy). Wszystkie one kształtowały wiarę w łaski Matki Bożej. Ten kult w miarę upływu lat stał się powszechny wśród całego najbliższego
regionu, zaowocował coraz liczniejszymi pielgrzymkami,
które trwają po czasy współczesne. Druga część została
poświęcona działalności proboszczów krasnobrodzkich
w okresie od połowy XIX w. do lat dzisiejszych. Trzeba
od razu podkreślić, że zdecydowana większość z nich
była osobowościami dużego formatu. Nie ograniczali
się oni tylko do wypełniania podstawowych obowiązków duszpasterskich. Czuli się związani emocjonalnie
z wiernymi ze swojej parafii, żyli ich codziennymi problemami, organizowali różne akcje religijne i społeczne.
Stali się prawdziwymi organizatorami codziennego życia miejscowej ludności. Dzięki temu ich postawa i aktywność przetrwała lata, obrosła pewną historią i funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Trzeba też dodać, że autor
nie pomijał w swej krytycznej ocenie negatywnych zachowań niektórych duchownych.
Omawiane opracowanie, bez wątpienia o dużej wartości poznawczo- historycznej, może być rozpatrywane także jako swego rodzaju studium społeczno- socjologiczne. Ukazuje ono bowiem postawy, zachowania i zwyczaje
miejscowej ludności. Wszystkie wymieniane zjawiska,
procesy i oceny zostały pogłębione wiedzą poza źródłową
wyniesioną z autopsji autora. Pochodzi on bowiem ze wsi
Niemirówek w tej parafii i od najmłodszych lat w sposób
naturalny we wszystkich wydarzeniach, wyrastał w majestacie kultu maryjnego, co podkreśla w każdym miejscu,
i który trwa po dzień dzisiejszy (omawiane opracowanie
jest tego najlepszym dowodem).
Trzeba jednoznacznie potwierdzić, że omawiana publikacja posiada duże walory popularnonaukowe, kształtuje
postawy i służy pogłębianiu wiary. Została ona przygotowana nadzwyczaj starannie (od doboru świetnego papieru zaczynając). Zawartość treści wzbogacono ciekawymi i dobrze dobranymi zdjęciami. Nie ma wątpliwości, że
spotka się ona z dużym zainteresowaniem wśród społeczności krasnobrodzkiej jak też licznych rzesz przybywających tam turystów.	
■
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Akcja Katolicka
w diecezji lubelskiej
Ruch i organizacja katolików świeckich, działające w Polsce od 1930 r. pod nazwą Akcja Katolicka, były
w okresie międzywojennym skutecznym antidotum przeciwko rosnącym w siłę totalitaryzmom. Zapewne dlatego
była tak masowo zwalczana z wielu stron przez wszystkich, którzy pretendowali wówczas do rządu dusz. Gdy po
zakończeniu II wojny światowej Polską zawładnął sowiecki totalitaryzm komunistyczny, również on nie był w stanie zniszczyć jej silnego oddziaływania religijnego na wierzące społeczeństwo.
Była ruchem potężnym. Dlatego już u zarania swej
działalności budziła, jak każda nowość, pewien opór także wśród części duchowieństwa, bo burzył dawne, zaśniedziałe tradycje, do których było przyzwyczajonych wielu
duszpasterzy. W realizacji tej tak bardzo pożądanej inicjatywy formacyjnej popełniono też wiele błędów: zbyt
dużo uwagi przywiązywano do statystyk, a niektóre inicjatywy i przedsięwzięcia nie ustrzegły się od zarzutu
powierzchowności.
Ciekawa książka dr Elizy Księskiej zatytułowana Środowisko organizacyjne Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej w okresie międzywojennym gruntownie przedstawia
działalność tego stowarzyszenia na terenie diecezji lubelskiej. Praca jest dobrze osadzona w źródłach. Autorka wykorzystała przede wszystkim bogate zasoby Archiwum
Archidiecezjalnego w Lublinie, Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Archiwum Akt Nowych
w Warszawie. W pracy posłużyła się też licznymi źródłami drukowanymi, między innymi encyklikami i listami
papieskimi oraz dokumentami Mariana Leona Fulmana,
ówczesnego biskupa lubelskiego. Bardzo dużo informacji
zaczerpnęła z prasy Akcji Katolickiej, przede wszystkim
jednak z „Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich”.
Z uwagi na tak różnorodne źródła historyczne wybrała metodę analityczno-syntetyczną, która pozwoliła jej
wyodrębnić tematy zasadnicze i wyznaczyć obszary dalszych badań. Na podstawie zebranych źródeł sformułowała główny problem badawczy:
Jaką rolę odegrała Akcja Katolicka w duszpasterskiej
misji Kościoła w diecezji lubelskiej i na ile inspirowała

diecezję? W swej gruntownej pracy autorka dała wyczerpujące odpowiedzi na obydwa te pytania.
Najpierw ukazała szerokie tło i realia historyczno-społeczne, z których wyrosła Akcja Katolicka. Zagadnienie
to omówiła gruntownie w rozdziale I, zatytułowanym Kościół w Europie i w Polsce wobec wyzwań społecznych na
początku XX wieku. Wbrew określeniu takich ram czasowych jej analiza sięga w istocie głębiej, do drugiej połowy
XIX stulecia. Warto mocno podkreślić, że Eliza Księska
zwróciła uwagę na fakt, iż istniał wówczas ścisły związek
przyczynowy pomiędzy prądami sekularyzacyjnymi, masową ideologią ateistyczną i materialistyczną a stworzoną przez Kościół nową formą ewangelizacji. W dalszej
części tego rozdziału omówiona została również działalność Akcji Katolickiej w różnych krajach Europy Zachodniej, szczególnie we Włoszech, ponieważ tamtejszy
jej model uważano w Polsce za wzorcowy. Rozdział I zamyka panorama dziejów Ligi i Akcji Katolickiej w Polsce
międzywojennej.
Następny rozdział dotyczy organizacji i form działalności Ligi i Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej. Nieodzowny okazał się tutaj najpierw krótki szkic na temat
jej ponadstuletnich dziejów, a dopiero później w tekście
znalazły się informacje o powstaniu Ligi Katolickiej oraz
organów kierowniczych i form działalności Akcji Katolickiej na Lubelszczyźnie.
Liga Katolicka była stowarzyszeniem inspirowanym
zwłaszcza przez papieży Piusa X i Piusa XI. Miała na celu
pogłębienie wśród wiernych znajomości prawd wiary katolickiej i wdrażanie ich do apostolatu. Stanowiła organizacyjną i doktrynalną podstawę Akcji Katolickiej.
Rozdział III poświęcony jest organizacjom młodzieżowy działającym w diecezji lubelskiej w ramach Akcji Katolickiej. Omówione w nim zostały różne formy aktywności młodych, zwłaszcza dwie najliczniejsze organizacje:
Katolicki Związek Młodzieży Męskiej i Katolicki Związek
Młodzieży Żeńskiej. Kościół uważał je za najbardziej aktywne i skuteczne. Zaangażowanie się w ten nowo powstały ruch duchowieństwa i młodych katolików świeckich służyło zdynamizowaniu ich roli w życiu społecznym
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i ukształtowaniu mocnej postawy religijnej pokolenia,
które podjęło budowę niepodległej Polski.
W rozdziale IV z kolei przedmiotem zainteresowania Autorki są organizacje zrzeszające dorosłych, głównie Katolicki Związek Mężów i Katolicki Związek Kobiet. Udział laikatu w Akcji Katolickiej i owocność jego
działania zależały w duże mierze od wpływu, jaki mieli na niego duszpasterze, bowiem to oni wychodzili z inicjatywą i zachęcali wiernych do realizowania programów
tej organizacji w parafii. W związku z tym autorka stara
się ukazać, jak dalece duchowieństwo było aktywne w tej
roli i jak owocne okazało się jego oddziaływanie na dużą
część katolików.
Rozdział V przedstawia konkretny przykład realizacji
programu Akcji Katolickiej w rodzinie Stanisława Kostki Starowieyskiego, jednego z jej wybitnych działaczy,
który po swojej męczeńskiej śmierci 13 kwietnia 1941 r.
w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau został
później jej patronem. W końcowej części tego rozdziału
ukazano działalność społeczno-religijną małżonków Stanisława i Marii Starowieyskich, która wyrastała z motywacji chrześcijańskiej.
Struktura pracy jest przejrzysta i nie budzi żadnych
zastrzeżeń.
Autorka przeprowadziła rzetelne metodycznie badania,
a ich rezultaty ujęła w kilkunastu tabelach. Sporządziła też
obszerny aneks (s. 253-302). Zamieściła wiele interesujących ilustracji z epoki. Niektóre z nich są publikowane po
raz pierwszy.
Z przekonaniem można stwierdzić, że rozprawa dr Elizy Księskiej jest udaną próbą ukazania w sposób syntetyczny i komplementarny genezy i rozwoju Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej w okresie międzywojennym na
szerokim tle działalności ogólnokościelnej. Autorka pisze
globalnie o całej Akcji Katolickiej na badanym terenie, pomija przy tym słusznie wiele szczegółów dotyczących jej
dokonań na najniższych płaszczyznach organizacyjnych.
Wiele wątków szczegółowych pozostawia na uboczu, sugerując możliwość ich kontynuowania jako nowych tematów badawczych (por. Wstęp, s. 15).
Nie przedstawia obrazu tryumfalnego. Raczej stara się
uchwycić codzienne problemy związane z działalnością
Akcji Katolickiej z wielu punktów widzenia. Ze studium
Elizy Księskiej czytelnik dowie się, jaki był zasięg struktur akcyjnych i na ile realne było ich oddziaływanie. Praca
daje też wgląd w czynniki hamujące rozwój Akcji Katolickiej, co nieczęsto zdarza się w literaturze przedmiotu. Autorka dokonała rzetelnej analizy nastrojów społecznych,
poziomu świadomości światopoglądowej wiernych, a także realnej oceny możliwości oddziaływania formacyjnego, jakimi dysponował Kościół na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939.
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Rozprawa dr Elizy Księskiej prezentuje dobre rozpoznanie sytuacji społeczeństwa katolickiego w Polsce okresu międzywojennego w kilku dziedzinach, nie tylko na
płaszczyźnie kościelnej. Dlatego jest ważna zarówno dla
historyków, a przede wszystkim dla socjologów. Akcja
Katolicka, oprócz swego głównego nurtu religijnego, była
także szkołą wprowadzania katolickiej nauki społecznej
w codzienne życie człowieka.
Studium Środowisko organizacyjne Akcji Katolickiej
w diecezji lubelskiej w okresie międzywojennym jest bardzo ważne i potrzebne nie tylko dla jej obecnych działaczy
oraz sympatyków podejmujących różnorakie inicjatywy
organizacyjno-duszpasterskie na Lubelszczyźnie. Warto
więc, by książkę wziął do ręki każdy pedagog. Wszystkim
zainteresowanym regionem lubelskim czy oświatą czasu
ojców i dziadków książka ta potrafi bardzo wiele powiedzieć. Na kanwie bardzo bogatych źródeł książka ukazuje wielkie bogactwo oddziaływania wychowawczego poszczególnych agend związanych z funkcjonowaniem Akcji
Katolickiej. Z udanych, a czasami może chybionych prób
podejmowanych w okresie międzywojennym, rozprawa
pozwala wyprowadzić wnioski służące obecnie aktualnym
inicjatywom formacyjnym Kościoła.
■
Eliza Księska, Środowisko organizacyjne Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej w okresie międzywojennym, Wyd.
Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2018, ss. 332,
aneksy, il.
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Ks. Zygmunt
Zieliński

„Do przyjaciół Moskali”

Polska i Polacy w poezji rosyjskiej.
Wiersze wybrał i przełożył Jan
Orłowski, przedmowa J. Bryll
i E. Walewander, Wydawnictwo
Liber Duo, Lublin 2018, ss. 112.

Kilka słów na temat zbioru wierszy, które wybrał
i przełożył – a w dwóch przypadkach sam napisał – profesor Jan Orłowski rozpoczyna tytuł wiersza Adama Mickiewicza. Jest w nim skarga na los narodu ujarzmionego,
ale także hołd i najwyższe uznanie dla tych Moskali, którzy stanęli po stronie ofiar samodzierżawia i wraz z nimi
zapłacili najwyższą cenę.
Książka ukazała się staraniem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska –
Wschód, a w dedykacji pióra ks. profesora Edwarda Walewandra czytamy, że ma ona upamiętnić setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W zapleczu tej ciekawej inicjatywy jest jednak wymienione Stowarzyszenie, nie tylko Lubelski Oddział Wojewódzki, ale jako organizacja ogólnopolska, której warszawskie władze reprezentuje pan prezes Józef Bryll.
Wspomniano o tym, gdyż w Przedmowie do prezentowanego tomu wierszy podzielili się autorstwem on i ks. Walewander. Obaj zwrócili uwagę na rolę nie tyle, lub nie tylko,
artystyczną, jaką pełniła poezja, a może trzeba by powiedzieć w ogóle literatura rosyjska w budowaniu nastrojów
w stosunku do Polski, do sprawy polskiej i do Polaków.
Nie było to bezkolizyjne pasmo niczym nie zakłócanych
relacji. Po obu stronach stali ludzie związani z własnym
establishmentem. W przypadku Polaków mocno naruszonym ranami, jakich doznali, dopominając się o własną
Ojczyznę i jej niepodległość. W literaturze tak rosyjskiej,
jak i polskiej częściej dawały o sobie znać resentymenty,

a co może szczególnie było ważne, brak wzajemnego
zrozumienia.
Te sprawy pojawiają się o wiele pełniej w merytorycznym wstępie profesora Orłowskiego, bez którego być
może właściwe odczytanie wierszy nie dla każdego byłoby
łatwe. Ukazał on rzecz ogromnie ważną. A jest nią historia
jako żywa tkanka zarówno dziejów rosyjskich, jak i polskich. Było to splecenie zabójcze. Stało przekleństwem dla
wielu pokoleń mających zapis cierpienia wkomponowany w życiorysy. Było także dla Rosji i wielu Rosjan piętnem zniewolenia obciążającym sumienie nie tylko cara,
ale także narodu. To z niego wychodziły głosy potępienia
dla polskich miateżnikow, jak i współczucia dla umęczonych braci Słowian.
Profesor Orłowski umieścił niejako wybrane przez siebie wiersze w panoramie dziejów łączących Polskę i Polaków z Rosją i Rosjanami, a były to jak wiadomo, dzieje tragiczne. Polacy w oczach wielu Rosjan uchodzili za
wiecznie wichrzących i spiskujących wrogów, a sankcje
carskie, czy w nowszej epoce stalinowskie, wobec nich stosowane były postrzegane jako środki wychowawcze lub
słuszna kara za przestępstwa polityczne. Symbioza, o której tu mowa – słowo może niewłaściwe, gdyż była ona wymuszona – zamieniała się często w dobrowolne lub przypadkowe wrastanie w społeczeństwo i kulturę rosyjską.
Spotyka się zatem twórców w różnych dziedzinach, którzy pomnażali dobra materialne i kulturalne Rosji. Bardzo często bywali nimi polscy zesłańcy. Płacili za zło
dobrem. Ich wnuki już zaledwie wiedzieli o dziadkach,
o swych polskich korzeniach, ale czuli i tworzyli po rosyjsku. Ich poezja, co w książce tu prezentowanej obecne jest nader obficie, to swoista dokumentacja zagmatwanych dziejów polsko-rosyjskich. Wiersze Jana Bernarda
(Wspomnienia o kajdanach, Rozmyślanie w dolinie) oddają
ze zdumiewającym wyczuciem atmosferę marszów na Sybir, mknących kibitek, rozpaczy oderwanych od rodziny,
stron ojczystych. Inne przybliżają Chopina, polskich poetów, muzyków, krajobraz, obyczaj ludowy. Jest to poezja
nie dla Polaków, ale dla Rosjan. Karmieni często literaturą
wrogą wszystkiemu co polskie, tutaj mogą znaleźć odtrutkę. Oczywiście to, co zawiera książka, to tylko fragmenty
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całości bogatszej i staranniej wznoszącej pomosty między
Polską a Rosją. A zarazem burzy ona sztuczne więzy, jakie narzucał Związek Radziecki. Bo nie o panowanie tu
chodzi, ale o bliskość. Nie tylko w sensie topograficznym,
ale także na płaszczyźnie rozumienia wzajemnego tego
wszystkiego co duch podszeptuje.
Poezja rosyjska ma w sobie silnie przemawiającą do
czytelnika zaangażowanego lirykę. Nie ma tam konstrukcji mentalnych, metafor, aluzji. Jest oratio recta, czyli mówienie wprost o tym co leży na sercu. Jest tak w wierszach
nostalgicznych i rozliczeniowych z przeszłością po obu
stronach trudną. Nie po to, by jątrzyć, ale by goić rany,
nie oglądając się na gabinety. Ale jest w tych wierszach
jeszcze coś czego nie powinno się łączyć ani z polityką,
ani z historią, ani z jakimkolwiek zobowiązaniem do poprawności takiej czy innej, jest w nich spontaniczność,
a ona możliwa jest dopiero w czasach, kiedy droga do Moskwy, Petersburga, nad Bajkał nie jest przegrodzona żadnym szlabanem. Tego szlabanu nie ma też w kontaktach
z ludźmi. Może go zresztą nigdy nie było w ludzkich głowach i sercach, a tylko istniał on w biurokratycznej obroży? Te wiersze sięgają początku ubiegłego stulecia i sięgają
aż po nasze czasy. W kilku miejscach potykają się o Związek Radziecki. Oddają nastrój czasów bardzo się między
sobą różniących. Dowodzą, że nigdy nie było tak, żeby
człowiek nie miał potrzeby wypowiedzenia tego, co mu
leży na sercu.
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód ma
swoją historię. Poprzedziła je inna instytucja, właściwie
o podobnych celach, a mimo to bardzo od Stowarzyszenia różna. Była zaprogramowana i niejako nakazana.
Niby działała w obie strony, ale od Bugu w kierunku Uralu bardziej z obowiązku. W stronę przeciwną jako segment pewnej polityki. Stowarzyszenie działa spontanicznie i bez umocowania w polityce. Wychodzi z ludzkiej,
zwyczajnej inicjatywy. Pragnie ze zbliżenia na gruncie
podległości uczynić bliskość sąsiedzką, między człowiekiem a człowiekiem, zdeterminowanych tylko pragnieniem wzajemnego dobra.
Owoc tego zbliżenia jest wieloraki, są kontakty, jest
choćby ten tomik wierszy tak bardzo podnoszący na duchu, budujący nadzieję. Jest wola, by to, co kiedyś budowano na kruchych podstawach przenieść na grunt skalisty, prawdziwy fundament nie nakazanej, ale potrzebnej
i chcianej przyjaźni.
Zechciejmy w tym duchu zajrzeć do książki profesora Orłowskiego, a może jeszcze bardziej do serc i myśli, które on Czytelnikowi w tak pięknych przekładach
udostępnił.	
■
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Nikołaj Agniwcew

Do braci Polaków
O, dzieci Polski rozszarpanej
Na wrogów uderzcie swych jak dawniej!...
Czy ojców czyny są już zapomniane?
Czy gaśnie pamieć o historii sławnej?
A może ręce wasze już osłabły
I oczy się zakryły mgłą?
Czy może stare polskie szable
Dla wnuków już za ciężkie są?
O, nie! Wszak stypy pogrzebowej
Nagd grobem Polski nie nadszedł czas.
Krwi nie poskąpią jej synowie
I płomień w sercach ich nie zgasł.
Wrogości mrok już zapomniany,
Odwieczny skończył się nasz spór
I wszystkie nasze dawne rany
Ożywczej wody niechaj zmyje zdrój.
Nad Polską świta zorza ranna
I gwiazda nad nią wschodzi znów –
Przepiękna tak jak polska panna,
Która zna zawsze honor swój.
					1915

Jewgienija Russat

Modlitwa Polski
– Komu wyjawię smutek móoj?
Kogo ma rozpacz poruszy?
Przed kim skrywany w mej duszy odkryję ten mój
wielki ból?
Rażacy miecz ze szczękiem tnie
I moje serce wciąż rani.
Lecz dośc już
! Miłosierny panie,
– Wysłuchaj mnie!
Z rosyjskiego przełożył Jan Orłowski

9 6

•

l u b l i n

Irena
Iwańczyk

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Alina Jahołkowska –
utalentowana poetka
lubelska

Dnia 4 maja 2018 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w Lublinie Alina Jahołkowska, utalentowana
poetka, animatorka kultury, założycielka Stowarzyszenia
Edukacyjnego „Salon Literacki”, nauczycielka języka polskiego, członek Zarządu Lubelskiego Związku Literatów
Polskich, nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą
Ministra Edukacji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Miasta Lublina oraz Srebrnym
Wawrzynem Literackim.
Związana z Lublinem, długoletnim miejscem zamieszkania, z Chełmem, gdzie się urodziła oraz z Piasecznem,
Nałęczowem, Kazimierzem, miastami, które często odwiedzała, więc poświęciła im miejsce w swoich pięciu miniaturkach poetyckich: „Lublin nocą”, „Chełmskie reminiscencje”, „Piaseczno mój Eden”, „Ścieżką nałęczowskich
wzruszeń”, „Zaczarowana Kuncewiczówka”.
Alina Jahołkowska w ciągu krótkiego czasu osiągnęła
znaczny dorobek poetycki i literacki, aż jedenaście zbiorów, łącznie z miniaturkami poetyckimi, oraz esej pod tytułem „Franciszka Arsztajnowa – Legenda Lublina”.
Utwory „Przekroczyć granice zwątpienia”, „Podążać za
Miłością”, „Uciec od samotności”, „Lustro duszy”, „W świecie oczekiwań i prawdy”, „To jeszcze twój czas” zdobyły

duże zainteresowanie krytyków literackich, historyków
literatury, a także wybitnych kompozytorów takich jak:
prof. Andrzej Nikodemowicz, który przygotował opracowania muzyczne do sześciu pieśni Aliny Jahołowskiej na
głos i fortepian do tomiku „Podążać za Miłością”, z kolei
prof. Mariusz Dubaj – jedno opracowanie muzyczne tomiku „Lublin nocą” i Dariusz Kwiatkowski dwa opracowania muzyczne do tomiku „Podążać za Miłością”.
Zbiory wierszy Aliny Jahołkowskiej przyciągały również uwagę translatorów zajmujących się przekładem poezji na języki obce. I tak Aleksander Serban przełożył na
język rumuński dwa tomiki Aliny Jahołkowskiej „Lustro
duszy” i „To jeszcze twój czas”. Z kolei Tadeusz Karbowicz
przełożył na język ukraiński tomiki Aliny Jahołkowskiej
pod tytułem „W świecie oczekiwań i prawdy”.
Dużo pracy i energii poświęciła Alina Jahołkowska na
dziesięcioletnią działalność charytatywną w Stowarzyszeniu Edukacyjnym „Salon Literacki”, które sama założyła
i była jego prezesem. Stowarzyszenie kształciło, promowało i integrowało młodych twórców Lubelszczyzny. Alina
Jahołkowska prowadziła warsztaty literackie i organizowała koncerty, poświęcone wybitnym ludziom takim jak
ksiądz Jan Twardowski, kardynał Stefan Wyszyński i inni.
Z jej inicjatywy ukazał się w 2005 roku tomik debiutantów z wierszami dzieci i młodzieży z Lublina.
Wykreowana przez nią postać to kobieta dojrzała, doświadczona, ma swój subiektywny świat i wie czego może
oczekiwać od ludzi.
W całej twórczości Aliny Jahołkowskiej dominuje pytanie o sens naszej egzystencji, o hierarchię wartości w naszym życiu. Co w nim jest najważniejsze? I sugeruje, że
najważniejsze jest uciec przed samotnością, odnaleźć
współbrzmienie wśród najbliższych i przyjaciół. A sensem życia jest twórczość, pokonywanie życiowych przeszkód, miłość, spełnienie ze współbrzmieniem uczuć.
W wierszach autorki na uwagę zasługuje projekcja
uczuć na postrzeganą rzeczywistość, stąd twórczość poetycka nabiera rysów szczególnego emocjonalizmu, przejęcia problemami ludzkiego bytowania.
Dużo uwagi poświęciła Alina Jahołkowska w swojej twórczości kreacjom obrazu. Autorka tworzy rodzaj
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oryginalnych pejzaży miejskich, oglądanych przez obserwatora, znajdującego się w ruchu, na przechadzce w parku, nad brzegiem Wisły w Kazimierzu, na Starym Mieście
w Lublinie. Jej obserwacja świata skupia się na sekwencjach czasowych, poranku, brzasku, zachodzie słońca, widokach po burzy. Ta poezja wyczulona jest na zjawiska kolorystyczno-świetlne oraz dźwiękowe, na odcienie barw,
na blaski i cienie, na szumy i szmery. Poetka przekazuje
aksjologię człowieka, wychodzącego ku ludziom i naturze przekonanego, „że dobro przenika naturę piękna”, że
w losie natury i człowieka istnieją ślady obecności Boga.
Ostatnim etapem twórczości Aliny Jahołkowskiej jest
poezja związana z jej chorobą. Swój pobyt w szpitalu, cierpienie fizyczne i psychiczne, zmaganie się z bólem, strach
przed wyrokiem diagnozy zamknęła autorka w strofy
wierszy w tomiku „To jeszcze twój czas”. Choć uświadamia sobie możliwość walki z losem, wypełnieniem czasu do końca, a zatem odejściem z godnością i poczuciem
spełnienia, to jednak poetkę przenika nadzieja na poprawę zdrowia, z wiarą, że zwycięży życie, ale też ostrzega,
że nigdy nie należy się poddawać, bo psychika w walce
z chorobą odgrywa ważną rolę. Wskazuje też jakie znaczenie ma w cierpieniu pomocna dłoń lekarza, Odysa –
męża Bogdana i każdego człowieka (…) w cierpieniu /
otulonym miłością / łatwiej znieść dramatyczne przeżycia / pokonać słabości ciała i duszy. (…) Będziesz błogosławić / każdy dzień przeżyty w szpitalu / z wielką miłością samarytanina / oddanego Odysa ofiarującemu żonie
/ każdy dzień / w imię heroicznej walki / z przeciwnościami losu / Postscriptum”.
Motyw przeżyć związanych z chorobą rzadko odtwarzanych w poezji u Aliny Jahołkowskiej zasługuje na
szczególną uwagę, jako niewyeksploatowany artystycznie
i unikatowy nurt literatury, stanowiący potrzebne dopełnienie literatury współczesnej.
Pamiętnikarskie zapiski intymne są domeną kobiet
w każdym wieku. Gdy zajrzymy do tomików wierszy Aliny Jahołowskiej, dowiemy się, że są to wiersze o naturze
refleksyjnej, które powstały z chęci zatrzymania ulotnej
chwili. Fascynuje czas przeszły i teraźniejszy, zatrzymany
na papierze, uwieczniony słowem poetki.
Może i my czytelnicy i słuchacze poezji zapisanej po
spełnionym i szczęśliwym życiu Aliny Jahołkowskiej,
taki poetycki przewodnik, który nam autorka podarowała, mogli napisać o sobie? A może, gdy otworzymy kartki
jej książek znajdziemy w nich nasze refleksje, które będą
pomysłem do nowego życia. Może też wystarczy nowym
spojrzeniem ujrzeć naszą rzeczywistość, w której wypadło
nam żyć, albo że już mamy szczęście, tylko nie potrafimy
go dostrzec, docenić i zaakceptować i nie trzeba gonić marzeń. Spójrzmy na naszą kronikę życia, jest sfatygowana
codziennością, ale jakże interesująca i budująca.	
■
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Alojzy Leszek
Gzella

Nie spotkaliśmy się już
na „górce”…

Umawialiśmy się na spotkanie od końca lutego. Ludwik skarżył się na dolegliwość głowy, odczuwał jej zawroty, więc odkładaliśmy nasze, pewnie trochę już
tradycyjne, spotkania na pięterku w kawiarence Chmielewskiego. W 2007 r. Towarzystwo Miłośników Lublina
wydało w Wydawnictwie Tylda w Lublinie piękną książkę Ludwika Paczyńskiego pt. „Aktorzy lubelscy w anegdocie”. Na promocyjne spotkanie w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w zaproszeniu wyznał, że w Teatrze Lubelskim
w 1961 r., gdy zaczął tu swoją aktorską pracę, spotkał jeszcze wielu aktorów z okresu przedwojennego i tych, którzy
na scenę trafili tuż po wojnie. „Opowiadali. Starałem się
zapamiętywać. Anegdoty są ułożone chronologicznie od
roku 1944. Dziękuję tym wszystkim, dzięki którym mogła powstać ta książka. Nazwiska i role aktorów zaciera
czas. Niech więc choć w ten sposób nie będą zapomniane”.
W dedykacji napisał mi: „Leszkowi – Ludwik [...] Chmielewski przewidział zapewne, że MY na pięterku będziemy
siadywali. Dlatego je wybudował”.
Otrzymałem od Ludwika jeszcze jedną dedykację wypisaną na przygotowanym w grudniu 2013 r. „albumiku”. Składał się ze spiętych satyrycznych kilkunastu grafik
„na tematy aktualne”. Napisał: „Nie udało się [spotkanie]
w adwencie, udało się w karnawale u Chmielewskiego, tu
w styczniu 2014”.
Wtedy też był autorem trafnej, teraz również bardzo
aktualnej, sentencji: „Niektórzy wybrańcy narodu, nasi

ukochani parlamentarzyści m y ś l ą, że są politykami”.
Dodałbym – jeżeli w ogóle myślą.
Nasze bliższe kontakty chyba zaczęły się w redakcji,
z którą Ludwik jako grafik nawiązał współpracę i zasilał
nas swoimi rysunkami „Pana Koziołka”. Zdarzało się, że
niektórzy czytelnicy „Kuriera Lubelskiego” zapewniali,
że gazetę kupują właśnie dla „Koziołka”. Ludwik rozwijał
swoją działalność aktorską w Teatrze im. J. Osterwy, a ja
na łamach dziennika pisałem recenzję ze spektakli. Nie zawsze one były pełne entuzjazmu dla realizatorów.
Wtedy, z okazji spotkań redakcyjnych z Ludwikiem podejmowaliśmy dyskusję, a on często wypowiadał recenzję
moich recenzji. I tak powstał w drugiej połowie lat siedemdziesiątych pomysł na „Listy do Pana Artysty”. Co pewien czas wypisywałem do Ludwika takie epistoły na tematy związane z teatrem, aktorstwem, sztuką, reżyserią.
Ludwik odpowiadał wytykając mi błędy w ocenach, a czasami w sztuce pisania.
A tymczasem praca Ludwika Paczyńskiego w teatrze
obfitowała w nowe role i sukcesy artystyczne. Sporo tych
aktorskich postaci Ludwika zapamiętałem, jak Smugonia
w „Uciekła mi przepióreczka”, Kajetana w „Szewcach”, Majora w „Fantazym”, w „Nocy Listopadowej” Księcia Konstantego. Ludwik był realistą, więc nie zostawił w pamięci
widzów ról amantów, ale przekrój jego kreacyjnych możliwości na scenie był duży.
Raczej unikaliśmy rozmów na tematy typowo polityczne, choć wszystkie nasze spotkania miały tło związane z polityką. On wilnianin z lekko kresowym czy
wschodnim zaciąganiem, ja z obsesyjnym krytycyzmem wobec lubelskiego mieszczaństwa, które przecież po wojnie było rodem ze środowisk chłopskich,
folwarcznych. Lublin się rozwijał w tempie nieprawdopodobnym, rosły ZOR-y Zachód i Wschód w pobliżu
FSC i starych Bronowic. Czy zgadzał się z moimi obsesjami, trudno powiedzieć. Ale wśród anegdot w jego
książce jest pewnego rodzaju pokłosie i moich uwag.
Oto przykład. Opisując realizację filmu o „Modrzejewskiej” na placyku przed teatrem, przy pomniku Kochanowskiego, aktorzy z lubelskiego teatru grający w tym
filmie oczekiwali na przyjazd Jandy i Englerta. Lubelski
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aktor Jerzy Mędrkiewicz znalazł wolne krzesło i siadł na
nim w pobliżu kamery. Raptem zjawiła się któraś z pracownic kamerzysty i z krzykiem spędziła go jak intruza z krzesła.
– To jest krzesło dla pana Englerta!
– Przepraszam, nie wiedziałem – Mędrkiewicz wstał
i ukłonił się babie.
– To trzeba było wiedzieć! Same wsioki w tym Lublinie!
– wrzeszczała dama z filmu.
– A pani to zapewne z Warszawy – szarmancki Mędrkiewicz jest pełen podziwu.
– No przecie – powiada z godnością warszawianka i zabiera krzesło.
Jerzy Mędrkiewicz miał tyle współnego ze wsią, że jego
dziad i ojciec byli przed wojną właścicielami dużej połaci
ziemi na Sławinku, a on sam urodził się w dworku Kościuszki, stojącym na terenie obecnego Ogrodu Botanicznego.
(„Aktorzy lubelscy w anegdocie”, s. 104)
Pasjonowaliśmy się wtedy kynologią. Miałem owczarka alzackiego z rodowodem, czarnego, przyjaznego, Gryfa.
Jak wywąchał milicjanta szczekał. To jego naturalna przywara, nie znosił munduru, był gotów rzucić się na spokojnego mundurowego. A przed domem idąc na spacer
raptem skoczył na jednego z dwu przechodzących ulicą
mężczyzn. Byłem przerażony. Gryfa starałem się utemperować, a ten zaatakowany po opanowaniu groźnej sytuacji zwrócił się do mnie raczej z przyjaznymi słowami. Był
milicjantem w cywilu zajmującym się zawodowo szkoleniem psów na potrzeby służbowe. Zaprosił mnie na ćwiczenia dla psów. Zaczął wychwalać naturalne właściwości
mojego owczarka, bo ten zaatakował skacząc mu na plecy, a nie do gardła. Ponoć to rzadka psia cecha. Wyraził
zainteresowanie jego zakupem. Oczywiście, skorzystałem
z propozycji szkolenia.
Gdy w naszej gazecie ukazała się krótka informacja jakiejś czytelniczki skarżącej się, że w Ogrodzie Saskim i na
pl. Litewskim pieski na spacerze załatwiają się pod drzewami i krzewami niszcząc zieleń, Ludwik w swoim liście
napisał krytycznie. „Zgadzam się, że chuligani zrywają kwiaty, natomiast przemiła gazeta jest chyba pierwszą
w Europie, która podała rewelacyjną wiadomość o niszczeniu zieleni przez siusiające pieski”. I dalej: „... przyzna
Pan, że podobna wiadomość akceptowana przez byłego
kynologa, jakkolwiek psiego sympatyka, może wywołać co
najmniej zdziwienie. Ze zdziwioną tedy miną oraz z pełnym przerażeniem z racji odkrycia nowego Fredry, przesyłam piękne pozdrowienia”.
Do listu było dołączone zdjęcie pięknego boksera na
plaży nad Bałtykiem. Z datą 18 czerwca 1967 na adres redakcji „Kuriera Lubelskiego” przy ul. 3 Maja, 14 otrzymałem list wraz z wywiadem napisanym specjalnie dla redakcji. Przytaczam go w całości, bo wtedy, przed 57 laty, nie
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wydrukowaliśmy tej może wymarzonej, chociaż całkowicie zmyślonej relacji.
***
Lotnisko Radawiec. Ląduje TU-104. Z samolotu wysiada uśmiechnięty i znakomity artysta dramatyczny p. Ludwik PACZYŃSKI, witany owacyjnie przez tłum wokół
zebrany i naszego wysłannika i jego psa Reksa.
– Czy można wiedzieć, skąd Pan obecnie wraca?
– Po festiwalach w Cannes, Karlovych Varach, Kalisii
i Resovii wracam obecnie z Parczewa Zdroju. Ach, co za
męcząca przyjemność!!!
– Czy zdradzi PAN czytelnikom, co będzie teraz robił
w Lublinie... Cień namysłu przemknął po uwarunkowanym czole znakomitego AKTORA.
– No cóż! Nie będę grał teraz żadnej głównej i ciężkiej
jak młot „Kowala” roli. Nie będę również ASYSTENTEM
kochanej Jubilatki. Spory w trosce o dobro sztuki odłożę
na Jubileusz 50-lecia pracy twórczej kolegi J. Felczyńskiego, który odbędzie się w 1972 w TEATRZE LALKOWYM
w WARSZAWIE.
– Słyszałem, że jest PAN jedyną osobą, która nie śpiewa w tym teatrze.
– O przepraszam!!! Śpiewam, a nawet ostatnio przygotowuję recital z własną muzyką na gitarę elektryczną oraz
dwa wzmacniacze (6000 zł !!!) do dobrych tekstów poety
Homera. Właśnie wczoraj otrzymałem DROGĄ LOTNICZĄ od córki poety p. Kiry Homerówny (urocza kobieta!) oryginalne teksty „Iliady” i „Odysei”...
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– A czy prawdą jest, że nie otrzymał PAN stypendium
Min.[isterstwa] Kult.[ury] i Sztuki i nie był PAN w związku z tym w Leningradzie i Moskwie?
– Tak!!! Prawdą jest też, że nie widziałem „10 dni, które wstrząsnęły światem” i M. Plisieckiej w tańcu. Było to
niezapomniane wrażenie.
– Co chciałby PAN przekazać czytelnikom „Kuriera
Lubelskiego” oraz lubelskim widzom?
– Wspaniałym i inteligentniejszym CZYTELNIKOM
„Kuriera” i MOIM kochanym widzom przekazuję serdeczne pozdrowienia z „Czarciej Łapy” od wujka Tytusa [Wilskiego] oraz ze „STOLICY” od ulubieńca kobiet – dziadka Feli-Felczyńskiego.
***

Przez wiele lat spacerował po Nałęczowie w roli Bolesława Prusa. Na początku czerwca każdego roku odbywa
się, wyznaczony przez Muzeum imieniem Pisarza w Pałacu Małachowskich oraz władze miasta, Dzień autora „Lalki”. Ludwik tę rolę odtwarzał z powagą i oddaniem. Opowiadał mi, że wtedy jako Prus miał najwięcej zdjęć, które
wykonywali przechodnie, turyści, pensjonariusze. Każdy
chciał mieć pamiątkę z „Panem Prusem”, najchętniej przy
ławeczce Prusa (powstałą po latach). A i pytania do niego
kierowane były dość osobliwe. Dzieci pytały, gdzie mieszka, czy ma dzieci, co aktualnie pisze, np. czy ciąg dalszy
„Lalki”. A i starsze osoby, niezorientowane w realiach, zadawały pytania, które można było zaliczyć do dość dowcipnych, humorystycznych. Pani z ufarbowanymi włosami
na czarno zapytała – filuternie mrużąc oczy – czy jest żonaty, bo występującą z nim żonę, p. Halinę, traktowała jak
jego „lalkę”, a pewnie siebie jako ewentualną kandydatkę.
Przez prawie 30. lat współpracował z „Kurierem Lubelskim”, do którego dostarczał swoje rysunki „Pana Koziołka”, jak „Pana Filutka” Lengren w „Przekroju”. Kilka lat
temu w holu Teatru im. J. Osterwy urządzono w gablotach wystawę jego satyrycznych grafik.
W marcu 2013 r. na obchodzony Międzynarodowy
Dzień Teatru w Domu Kultury LSM otwarto wystawę jego
prac pt. „Rysunki teatralne i inne”. Był aktorem teatralnym
i filmowym, rysownikiem, ilustratorem książek, ale i autorem kilku publikacji, głównie dla dzieci. Wspólnie z red.
Włodzimierzem Wójcikowskim przygotował przewodnik po Roztoczu. Wcześniej wspólnie z Wiktorem Zawadą (czyli red. Witoldem Welczem) współtworzyli „Kaktusy z Zielonej ulicy”, „Wielką wojnę z czarną flagą”, „Leśną
szkołę strzelca Kaktusa”, „Szukam pana Kalandra”, „Gruby i inni” czy „Między nami chłopakami”.
We wszystkich jego pracach zawsze dawało się wyczuć
zaangażowanie i pazur satyryka. To właśnie z inicjatywy
dzieci otrzymał odznakę „Przyjaciela Dzieci”, którą zawsze się szczycił. Zanotowano, że odbył około dziewięciuset spotkań z dziećmi i młodzieżą w dawnych klubach
„Ruchu” i „Rolnika”, nie tylko lubelskiego województwa.
A w teatrze „przeżył”, jak wyznał „dziesięciu dyrektorów, w tym jednego przyjaciela, trzech wybitnych twórców
i dwóch, o których nie warto wspominać”.
Na ostatnie święta Zmartwychwstania przesłał mi rysunek „wielkanocnego jajka”, które było obwiązane kolczastym drutem, co miało swój aluzyjny akcent, jednak polityczny. Z życzeniami: „Nie dajmy się, Alleluja!” (1918).
Nie dajmy się!
Ludwik zmarł w poniedziałek rano 28 maja, został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Al. Leszek Gzella
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Konkursy! Konkursy! Konkursy!
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
ogłasza doroczny – XXVII już – konkurs literacki na tomik poezji lub prozy. W konkursie mogą wziąć udział
młodzi autorzy z Lublina i Lubelszczyzny, nie zrzeszeni
w literackich związkach twórczych.
Na konkurs należy nadesłać zestaw wierszy (ok. 30 – 35
utworów) lub około 70 stron prozy z tytułem, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego ksero, opatrzonych
godłem (dowolnie obranym słowem, a nie znakiem graficznym!), z dodatkiem zaklejonej koperty, opatrzonej takim samym godłem, a zawierającej informację o autorze: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres, numer telefonu.
Zestaw nadesłanych utworów nie może być wcześniej
publikowany ani nagradzany w innych konkursach.
Prace należy nadsyłać do 30 października 2018 roku
pod adres:
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3,
20–112 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs SPP”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018
roku. Nagrodą dla zwycięzcy będzie opublikowanie jego
tomiku jako osobnej pozycji wydawniczej nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Jury przewodniczy red. Wojciech Pestka.
Informacje o konkursie pod lubelskim numerem telefonu: (81) 532 30 90.
Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych twórczością literacką. Uwaga: Organizatorzy
nie zwracają nadesłanych prac!
***
LUBELSKA NAGRODA LITERACKA
im. Sebastiana Fabiana Klonowica
za prace literackie i naukowe napisane w języku polskim, wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury, przyczyniające się do budowy świadomości
historyczno-narodowej.
1. Lubelska Nagroda Literacka im. Sebastiana Klonowica fundowana przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Polska
– Wschód”, oraz Fundacje „Willa Polonia” (Lublin) i „Dla
Pokoleń” (Lublin) przyznawana jest co roku.
2. Patronem nagrody jest Sebastian Fabian Klonowic (1550–1602), poeta, erudyta, kronikarz, burmistrz
Lublina.

3. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
a) Dla poety, prozaika, eseisty czerpiącego inspiracje
z literatury staropolskiej,
b) Dla badaczy literatury podejmujących w swych pracach naukowych tematy staropolskie.
4. Do Nagród mogą być zgłaszane książki wydane w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających edycję
konkursu.
5. Termin zgłaszania kandydatur i książek: 15 listopada 2018 r. Zgłoszenia wraz z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20–112 Lublin z dopiskiem „Konkurs im. Sebastiana
Klonowica”.
6. Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe organizacje literackie, wydawnictwa, biblioteki, instytucje kultury i twórcy indywidualni (we własnym
imieniu).
7. Nagroda może być przyznawana za jedną książkę,
za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub
twórczości autora.
8. Organizatorzy zakładają możliwość przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma literackiego lub
historycznego.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród – grudzień 2018.
10. Jury przewodniczy prof. dr hab. Feliks Czyżewski.
***
LUBELSKI LAUR NIEPODLEGŁOŚCI
Po 123. Latach niewoli Polska odzyskała Niepodległość. Dzisiaj o tej rocznicy mówimy głośniej niż kiedyś.
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich pragnie nagrodzić autorów książek poetyckich i prozatorskich poświęconych polskiej drodze do niepodległości.
O Laur mogą ubiegać się autorzy tomów wierszy, powieści, zbiorów opowiadań, szkiców, gawęd, esejów wydanych w latach 1944–2018. Książki winni nadsyłać autorzy, czytelnicy, wydawcy. Czekamy na nie – pod adresem
Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, 20 – 112 Lublin,
ul. Złota 3 z dopiskiem „konkurs Niepodległość” – do 15
listopada 2018 roku. Dla autorów najciekawszych publikacji nagrody pieniężne. Rozstrzygniecie konkursu –
grudzień 2018 r. Jury przewodniczy prof. Jan Gurba.
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Zbigniew Włodzimierski

Rybne pieśni z ulicy Rybnej w Lublinie
1. Ryby ponoć głosu nie mają, a w Lublinie śpiewają – uhahuha! Płyną sobie nad Rybną powoli, powoli,
a ciekawscy patrzą do woli, do woli i słuchają, jak ryby śpiewają: uhahuha pryghyk.
2. Płyną ryby nad Rybną wysoko, wysoko, świecą oczami szeroko, szeroko, a lud głowy zadziera wysoko
i słucha, jak ryby śpiewają: po rybiemu, beztrosko, po rybiemu i morsko: uhahuha pryghk!
3. Nie ma ryby bez ości, nie ma baby bez złości. Tak śpiewają ryby, co głosu nie mają, a w Lublinie
pływają nad Rybną, wysoko, wysoko, bo na Rybnej głęboko, głęboko: uhahuha pryghyk.
4. Każda ryba wielka, która urwała się z wędki. Kto chce ten wierzy, ryba nie wierzy, bo nie wędkuje, ale
podśpiewuje! Na Rybnej, gdzie głęboko, gdzie sum sunie wysoko! Uhahuha pryguhkt!
5. W starych księgach zapisano: ryba szuka gdzie głębiej, a człowiek gdzie lepiej. Ryby po księgi nie
sięgają, ale życie znają i śpiewają, że ludzie bez swobody jak one bez wody! Uhahuha prghkp!
6. O czym jeszcze śpiewają ryby, co nie w Bystrzycy pływają, a nad Rybną latają? Że karp w wodzie nie
utonie, zaś koza w ogrodzie, bo karp ryba a koza zwierzyna! Uhahuha pryghkt!
7. Ludzie, gdy się z bliźnich naśmiewają, to sobie gadają: jadłby kot ryby, ale ogona nie chce moczyć.
I ryba z ryby się śmieje, gdy rum w siebie leje! W Lublinie, na Rybnej: uhahahuha pryghk!
8. Kobieta bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru. Tak w Lublinie śpiewają ryby, co na rowerach
śmigają! Nad Rybną, wysoko, w obłokach i po dachach w podskokach; uhahuha prghk!
9. Wielkie ryby małe żrą. Ludzie ludzi nie łykają, ale unicestwiają. I o tym też ryby śpiewają w Lublinie,
kiedy w okna zaglądają. Na Rybnej wysoko, nad dachami, pod chmurami: uhahuha pryghkt!
10. Góra z górą się nie zejdzie, a ryba z rybą się spotka! W Lublinie na Rybnej, za stołem, przy wesołym
dzbanie, nie daj panie wielorybie, żeby na straganie! Uhahuha pryghtpb!

