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PIEŚŃ KONFEDERATÓW

Juliusz Słowacki

Nigdy z królami nie będziem w aljansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi;
Bo u Chrystusa my na ordynansach —
Słudzy Maryi!
Więc choć się spęka świat, i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą;
Choćby na smokach wojska latające,
Nas nie zatrwożą.
Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce;
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce!
Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
Nie uklękniemy przed mocarzy władzą;
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.
Ze skowronkami wstaliśmy do pracy,
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy;
Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
I hufiec boży.
Bo kto zaufał Chrystusowi Panu,
I szedł na święte kraju werbowanie,
Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu,
Na trąbę wstanie.
Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki on z nami całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą,
Ani ulękną.
Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy:
Bo na Chrystusa my poszli werbunek,
Na jego żołdy
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Drodzy Czytelnicy,
Numer otwiera Pieśń konfederatów barskich pochodząca z dramatu Juliusza Słowackiego Ksiądz Marek.
Utwór naszego wieszcza jest parafrazą oryginalnej Pieśni
konfederatów będącej w czasie zaborów hymnem Polaków. Pierwotna melodia nie jest znana, nie zachowała się
w żadnym ze zbiorów pieśni patriotycznych, domowych
czy rodzinnych. Współczesna jest dziełem Andrzeja Kurylewicza, została skomponowana dla potrzeb inscenizacji
dramatu w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Przypominamy stary hymn, bowiem w roku 2018
oprócz 100.lecia odzyskania Niepodległości przypada
również rocznica zawiązania konfederacji barskiej (1768–
1772). Sejm RP uchwałą z dnia 8 czerwca 2017 roku zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Konfederacji
Barskiej. W uchwale podkreślono: „Konfederacja Barska
wraz z Konstytucją 3 maja i Powstaniem Kościuszkowskim wpisały się w zbiorową pamięć Polaków, jako przykłady walki o wolność, która zwłaszcza w okresie zaborów miała ogromne znaczenie dla przetrwania narodu,
i do której najczęściej odwoływano się w XIX wieku. Za
sprawą twórczości wieszczów romantycznych – Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Zygmunta Krasińskiego – konfederatów ukazywano jako męczenników za
wiarę, wolność i ojczyznę. Dzięki temu Konfederacja Barska stała się jednym z przełomowych momentów w dziejach świadomości narodowej i bez trudu można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy wszystkich późniejszych
polskich zrywów, do czasów współczesnych”.
W Barze na Podolu, 29 lutego 1768 roku, w obronie
wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, powstał zbrojny związek szlachty polskiej. Skierowany był
– najkrócej mówiąc – przeciwko królowi Stanisławowi
Augustowi Poniatowskiemu i popierającej go Rosji. Szczupłym siłom konfederatów trudno było sprostać regularnej armii rosyjskiej, zrodził się więc desperacki plan porwania króla. Wieczorem 3 listopada 1771 roku dokonano
w Warszawie ataku na królewską karetę. Monarcha został uprowadzony, ale plan dostarczenia jeńca na Jasną
Górę okazał się zbyt trudny do zrealizowania. Szeregi zamachowców stopniały, z królem pozostał jedynie dowódca oddziału Jan Kuźma-Kuźmicki. Cóż za traf! Był to spiskowiec o gołębim sercu, ulitował się nad pochlipującym
z przerażenia królem, odprowadził monarchę do młyna
na Marymoncie, skąd wezwano na pomoc Gwardię Królewską. Na porywaczy zapadły surowe wyroki, Kuźma,
mimo wstawiennictwa Stanisława Augusta Poniatowskiego, został skazany na banicję, ale dodatkowo miał uczestniczyć w egzekucji swych podwładnych i ich ćwiartowaniu. Na emigracji pobierał pensję regularnie wypłacaną
przez króla Stasia. Kazimierz Pułaski, który zatwierdził
plany porwania, skazany został zaocznie na śmierć, zdołał
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uciec do Ameryki, gdzie został bohaterem walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
W latach 2005–2008 ukazała się czterotomowa antologia Literatury konfederacji barskiej, część pierwsza to Dramaty, druga Dialogi, trzecia Wiersze, czwarta nosi tytuł
Silva rerum (i zgodnie z nazwą cechuje się różnorodnością, a jednocześnie nawiązuje do głównego typu pozyskiwanych źródeł, czyli gromadzonych w domach szlacheckich ksiąg rękopiśmiennych, w których utrwalano
materiały wszelkiego autoramentu, wśród nich literaturę okolicznościową).
W konfederacji barskiej brał udział bohater Pana Tadeusza, chluba zaścianka, Maciej Dobrzyński. Konfederatami byli też Cześnik Raptusiewicz, bohater Zemsty Aleksandra Fredry i Ksawery Horsztyński tytułowy bohater
dramatu Juliusza Słowackiego.
Trudno jednak powiedzieć, że temat konfederacji barskiej stał się wdzięcznym tematem powieściowym. Nie
sięgnął poń nawet Józef Ignacy Kraszewski, który czasom
stanisławowskim poświęcił niemało miejsca. Odnotować
należy dzieło autorstwa Jeana Paula Marata (1743–1794)
Przygody młodego hrabiego Potowskiego przełożone i opatrzone komentarzami przez wybitnego historyka Jerzego
Łojka. Wspomnę o powieściach Zygmunta Kaczkowskiego (1825–1896) Anuncjata i Muszyńskiej-Hoffmanowej
(1913–1995) Amazonki konfederacji barskiej.
Bogata jest ikonografia konfederacji, przypominamy
dzieła Januarego Suchodolskiego, Artura Grottgera, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Juliusza Kossaka.
W listopadzie 2018 roku znalazłem się w słowackim
Preszowie, gdzie 250 lat wcześniej ogłoszono detronizację króla Stanisław Augusta Poniatowskiego. Wśród konfederatów byli wówczas: Ignacy Bohusz, autor aktu detronizacji oraz Kazimierz Pułaski. Ten zyskał u potomnych
poetyckie tytuły „ostatniego rycerza Europy”, „awanturnika nieśmiertelnego”, w Ameryce uznano go za twórcę
amerykańskiej kawalerii, jego imię noszą miasta, szkoły,
parki, ba, okręty! W Polsce podobnie, w Krynicy usypano
mu kopiec, wystawiono dziesiątki pomników, wspomnę
choćby o postumentach w rodzinnej Warce czy Rzeszowie. Przywołuję Rzeszów, bowiem w nieodległej Wysowej
(Beskid Niski) przeciwko kolejnemu pomnikowi zaprotestowała mniejszość łemkowska. Łemkowie – tłumaczyli autorzy listów protestacyjnych rozsyłanych do władz –
mają inną ocenę zasług Pułaskiego. O tym między innymi
rozmawiałem z przyjaciółmi wracając – przez Beskid Niski – z Preszowa do Lublina.
I do spotkania za dwa miesiące – Redaktor
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Małachowscy herbu Nałęcz
Twórcy osady i uzdrowiska Nałęczów.
Część III

Ludwik Małachowski
(1783–1814)

W drugiej części artykułu o Nałęcz Małachowskich („Lublin”, Nr 5/2015) ukazałem przedstawicieli
starszej linii Małachowskich herbu Nałęcz, a wśród nich
Jana Małachowskiego (1698–1762), kanclerza wielkiego
koronnego i jego syna Antoniego, wojewodę mazowieckiego, założyciela uzdrowiska w Nałęczowie. Przypomniałem także najbliższą rodzinę wojewody. W trzeciej
części przybliżam czytelnikowi hrabiego Ludwika Małachowskiego, barwną postać, człowieka, który stworzył –
popularny w Kongresówce i na Kresach Wschodnich –
nowoczesny zakład leczniczy w Nałęczowie.
„Urodził się 1 czerwca 1783 r. jako trzecie dziecko,
a drugi syn Antoniego Małachowskiego (1739–1796) herbu Nałęcz, wówczas sekretarza wielkiego koronnego i Katarzyny z Działyńskich Małachowskiej (1753–1814). Na
chrzcie dano mu na pierwsze imię Ludwik, kolejne dwa,
które otrzymał, to Jakub i Jan. Bohater nasz spędził dzieciństwo i pierwsze lata młodzieńcze w rodzinnym Nałęczowie.”1 W nałęczowskim pałacu, pod okiem matki,
pobierał pierwsze nauki, kształcony przez prywatnych nauczycieli. Ludwik posiadał czworo rodzeństwa: Konstancję (1773–1893), Józefa Tomasza Tadeusza Jana (1778–?),
Cyt. J.M. Sołdek, Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa. Nałęczowscy powstańcy sybiracy 1863, Nałęczów 2013, s. 57.
1

Onufrego Michała Nikodema (1788–1848) i Mariannę
(1794–1863). Gdy miał niespełna 13 lat, 11 marca 1796 r.
zmarł ojciec (od 1784 r. piastujący senatorski urząd wojewody mazowieckiego). Zaraz po śmierci Antoniego nastąpiło otwarcie spadku. Z majątku spadkowego młodemu Ludwikowi przypadły w udziale dobra nałęczowskie.
Katarzyna Małachowska, ustanowiona testamentem przez
małżonka dożywotnią dziedziczką majątku, zarządzała
Nałęczowem i pozostałymi kluczami i dobrami rodzinnymi aż do śmierci w 1814 roku.
W 1800 roku Katarzyna opuściła z dziećmi Nałęczów,
zostawiając w majątku zarządcę i przeniosła się do rodzinnych Borkowic, w ówczesnym cyrkule szydłowieckim. Nieletnie dzieci, w tym Ludwik, na wniosek matki
zostały oddane orzeczeniem sądowym pod opiekę brata
Antoniego, Stanisława Bartłomieja Ludwika Małachowskiego (1736–1809), byłego już referendarza koronnego
i byłego marszałka wiekopomnego Sejmu Czteroletniego. Młody Ludwik został domownikiem u bezdzietnego
stryja, w warszawskim pałacu przy Krakowskim Przedmieściu, oraz w jego wspaniałej rezydencji na prowincji,
pałacu w Białaczowie. W warszawskim pałacu stryja Ludwik poznał Wincentego Krasińskiego, starościca opinogórskiego, narzeczonego, a od 1803 roku męża pasierbicy i wychowanki Stanisława Małachowskiego, księżniczki
Marii Urszuli Radziwiłłówny. Pod patronatem Stanisława
Małachowskiego Wincenty Krasiński, Ludwik Małachowski wraz ze starszym bratem Józefem i kilku innymi młodymi arystokratami zawiązali rodzaj patriotycznego koła,
nazwanego Towarzystwem Przyjaciół Ojczyzny (TPO);
prezesem Towarzystwa został Krasiński.
Tymczasem do porozbiorowej Warszawy, pod pruskim
panowaniem monarchii absolutnej Fryderyka Wilhelma
III Hohenzollerna, docierają echa walk z Austriakami
we Włoszech (w 1796–1797 r.). Walczą u boku Francuzów pod dowództwem generała Bonaparte Legiony polskie generała Jana Henryka Dąbrowskiego, później Legie
generałów Karola Kniaziewicza i Józefa Wielhorskiego.
Trwa epopeja legionowa, podnosząc na duchu Polaków
w kraju i na emigracji. Wzrasta wiara w geniusz wojenny
i wszechmoc Napoleona I Bonaparte, od 1804 r. cesarza
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Pałac w Nałęczowie rys. H. Wiercieński

Francji. W tym samym 1804 r. Ludwik Małachowski, będąc poddanym austriackim,2 otrzymał od cesarza Franciszka I Habsburga tytuł hrabiowski (należy wyjaśnić, że
po trzecim rozbiorze Polski tytuł hrabiowski w Galicji
otrzymywali, po złożeniu podania i opłaty, aktualni posiadacze lub potomkowie posiadaczy godności senatorskich w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej).
Nadszedł rok 1806. Wybuchła wojna francusko-pruska.
Wojska napoleońskie kroczyły od
zwycięstwa do zwycięstwa. W listopadzie rozgorzało powstanie w Wielkopolsce. Do wyzwolonego Poznania pospieszył prezes TPO Krasiński, wraz z braćmi Małachowskimi, Janem Leonem Kozietulskim, Tomaszem
Łubieńskim i całą gromadą Przyjaciół Ojczyzny. Tam generał Dąbrowski wcielił młodzieńców do tworzącego się
wojska polskiego. A tymczasem sojusznik Prus, cesarz
Aleksander I Romanow, nadciągnął z armią rosyjską ku
granicy Prus Wschodnich. Krasiński, dzięki swoim koneksjom i ustawicznym zabiegom, otrzymał od generała Dąbrowskiego nominację na komendanta warszawskiej
Gwardii Honorowej Polskiej, która stanowiła przyboczną
świtę cesarza. Wiązało się to z awansem na stopień pułkownika. Za swym prezesem wstąpili niebawem do Gwardii jego najbliżsi współpracownicy z grona Towarzystwa
Przyjaciół Ojczyzny, a wśród nich hrabia Ludwik. 27
Po trzecim rozbiorze Polski Sandomierskie i Lubelskie, gdzie Małachowscy
mieli majątki, znalazły się w zaborze austriackim, w tzw. Galicji Nowej.
2

listopada 1806 r. wkroczyły do Warszawy pierwsze oddziały wojsk francuskich. Dziesięć dni później generał
książę Józef Poniatowski przyjął od marszałka Joachima
Murata obowiązki dowódcy tworzącego się w Warszawie
wojska polskiego. 19 grudnia przybył do
Warszawy cesarz Napoleon. Rozpoczęła się gorączka
organizowania polskich sił zbrojnych oraz próby podjęcia rozmów politycznych z cesarzem w sprawie polskiej. 1
stycznia 1807 r. Ludwik Małachowski został przyjęty formalnie do Gwardii Honorowej Polskiej
Z końcem stycznia ruszyła ofensywa rosyjskiej armii,
z resztkami armii pruskiej, w kierunku Wisły. Wyszły im
naprzeciw wojska francuskie, a u ich boku, ze sztabem cesarskim część Gwardii Honorowej Polskiej; wśród nich był
Ludwik Małachowski. Ku przedrozbiorowej granicy z Prusami, obok armii napoleońskiej podążały oddziały pospolitego ruszenia szlachty polskiej, uformowanej w pułki kawalerii narodowej. Dla Ludwika Małachowskiego była to
pierwsza wyprawa wojenna i pierwsza bitwa, pod Pułtuskiem. W następnej walczył, w dniach 7–8 lutego 1807
r., razem z piętnastoma kolegami gwardzistami, pod Iławą Pruską (Eulan). Pod Iławą obie armie stoczyły jedną
z najbardziej krwawych bitew tamtej epoki. Na placu boju
jedna i druga strona pozostawiły po około 20 tysięcy zabitych i rannych. Rosjanie zostali zatrzymani, ale nie zostali pobici. Wydaje się, że owa straszna batalia mogła,
obok innych przyczyn, mieć wpływ na ostateczną decyzję
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Katarzyna z Małachowska z działyńskich (1793–1814)

Ludwika co do jego dalszej kariery wojskowej. O żadnych
ranach czy kontuzji gwardzisty Ludwika w tej bitwie rodzinne dokumenty i listy nie wspominają, jednak mogły
pozostać jakieś jej ślady w psychice młodego wojaka. Ale
nie wyprzedzajmy wydarzeń...
6 kwietnia 1807 r. w kwaterze cesarskiej w Finckenstein (obecnie Kamieniec koło Suszu) Napoleon podpisał dekret o powołaniu „Pułku Lekkokonnego Polskiego Gwardii Cesarskiej”. Nazajutrz, 7 kwietnia wydano dwa dekrety.
W pierwszym ustalono polski korpus oficerski. Dowódcą
w stopniu pułkownika został Wincenty Krasiński. Na szefów szwadronów w randze majorów powołano Tomasza
Łubieńskiego i Jana Kozietulskiego, późniejszego bohatera spod Somosierry. Oprócz nich mianowano pięciu kapitanów, a wśród nich Ludwika Małachowskiego, a także
ośmiu poruczników i pięciu podporuczników. Pierwsi oficerowie wywodzili się w „przytłaczającej większości” spośród dawnych towarzyszy Przyjaciół Ojczyzny i członków
Gwardii Honorowej Polskiej. Drugi dekret nominacyjny
zatwierdzał francuską kadrę instruktorską dla szwoleżerów. Zastępcami dowódcy pułku zostali: podpułkownik
Karol Delaitre oraz podpułkownik Pierre Dautancourt.
Obaj byli zaufanymi oficerami gwardii cesarskiej i oddelegowani zostali do pułku przez samego Napoleona. Przydzielono im do pomocy dwóch adiutantów w randze kapitanów. Pułk miał liczyć 1000 etatów żołnierskich, które
stanowiły cztery szwadrony po 250 etatów każdy. Kompanie, jak łatwo obliczyć, miały mieć po 125 ludzi.

Na miejsce postoju I Pułku Szwoleżerów Gwardii wyznaczono koszary na warszawskim Mirowie. Tam też stacjonował kapitan Ludwik Małachowski, komenderując
i szkoląc swoich konnych gwardzistów. W chwilach wolnych od zajęć wojskowych odwiedzał, zapewne dość często, pałac na Krakowskim Przedmieściu i jego lokatorów,
zarówno stryja Stanisława, jak również tu mieszkających,
przyjaciela i dowódcę (gdy Wincenty przebywał w domu)
i jego uroczą żonę, Marię Urszulę Krasińską. W tym właśnie czasie stary marszałek Małachowski znów wrócił do
polityki, gdyż od 14 stycznia 1807 r. zajmował stanowisko
prezesa rządu tymczasowego, zwanego Komisją Rządzącą,
która została powołana dekretem Napoleona.
5 czerwca 1807 r. Ludwik Małachowski dostał nominację na szefa 4 szwadronu
szwoleżerów i zapewne awans na stopień majora, który przysługiwał dowódcy szwadronu szwoleżerów gwardii. Nie dane mu jednak było wyjechać ze swoimi lekkokonnymi z Warszawy i kraju, jak kolegom z pułku,
Łubieńskiemu i Kozietulskiemu (w lipcu i wrześniu 1807
r.), którzy przez Berlin, Paryż i Bordeaux dotarli do dalekiej Hiszpanii. Tam dołączył do nich, na przedwiośniu
1808 r., dowódca pułku, wraz z francuskimi instruktorami gwardzistów i dalsze pododdziały polskich szwoleżerów w służbie cesarza Francji. 30 listopada 1808 r. miała
miejsce najbardziej znana bitwa kampanii hiszpańskiej,
słynna szarża szwoleżerów Kozietulskiego w wąwozie Somosierra. Brawurowy i niezwykle skuteczny, z punktu widzenia strategicznego, atak polskiej kawalerii, przyniósł
zasłużoną sławę i chwałę Polakom, Kozietulskiemu i jego
szwoleżerom. Ojcostwo tego słynnego manewru, mimo
że nie był jego strategiem i nie brał bezpośrednio udziału
w ataku na hiszpańskie baterie, chciał sobie później przypisać dowódca lekkokonnych, pułkownik Krasiński; człowiek dumny i próżny, niezwykle przy tym ambitny; zwany
pieszczotliwie, a często z sarkazmem „Wicusiem”.3
Jeszcze przed wyjazdem pierwszych pododdziałów
szwoleżerów z Warszawy, doszło do pokojowych rokowań
obu cesarzy, Napoleona I i Aleksandra I, w Tylży. W ich
wyniku powstało niepodległe, choć nie w pełni suwerenne państwo, Księstwo Warszawskie. 22 lipca 1807 r. przyjęto konstytucję Księstwa. Prezesem Rady Ministrów został Stanisław Małachowski.
Natomiast bratanek premiera, major hr. Ludwik Małachowski, pozostał w Warszawie, gdzie nadal musztrował i wysyłał na parady wojskowe swoich lekkokonnych.
Młody i ustosunkowany arystokrata na pewno prowadził
w Warszawie bogate życie towarzyskie. Będąc bliskim
O I Pułku Szwoleżerów Gwardii zob.: R. Bielecki, Szwoleżerowie gwardii, Warszawa 1996; M. Brandys, Kozietulski i inni, Warszawa 1997; B. Gembarzewski,
Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, Warszawa 1905; M. Kukiel,
Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej 1797-1815, Poznań [1912] i inne
opracowania oraz źródła.
3
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Borkowce: pałac z 1908 roku wzniesiony na miejscu dworu Małachowskich

kuzynem premiera, bywał także, jak sądzić należy, w sferach rządowych; obowiązkowo na salonach warszawskiej
arystokracji; odwiedzał eleganckie kawiarnie i chodził
do teatru, uczęszczał na bale i flirtował, przystojny oficer szwoleżerów, z pięknymi paniami z towarzystwa. Ale
również, jak na wojaka przystało, grał w karty, biesiadując z kolegami oficerami w warszawskich oraz podmiejskich austeriach i gospodach. I nagle coś się stało. Kariera
wojskowa hrabiego Ludwika raptem się skończyła. Z nieznanych nam bliżej powodów w dniu 1 grudnia 1807 r.,
jak odnotowano w rozkazie pułku, w języku francuskim:
„ Mr Małachowski Louis (…). Radiation: De’missionne le
1-re decembre 1807.”4 (podał się do dymisji...).
Kto lub co wpłynęło na tę decyzję Ludwika Małachowskiego? Czyżby doszło do znaczącej różnicy zdań w jakiejś
zasadniczej kwestii, czy większej awantury między przyjaciółmi, upartym i wybuchowym dowódcą, a podwładnym
oficerem? A może wpływ na to mogła mieć jego przyszła,
bądź aktualna narzeczona, którą nie wiemy, kiedy poznał?
Wiemy natomiast, że około 1809 r. poślubił dymisjonowany podpułkownik Ludwik Małachowski swoją imienniczkę, Ludwikę z Komarów, herbu Lilie. Może do tych
lub innych przyczyn dołączyło także wspomnienie batalii
i rzezi pod Iławą i stąd jakiś uraz, trauma po morderczej
Cyt. [A. Rembowski]: Źródła do historyi pułku polskiego lekkokonnego Gwardyi Napoleona I. Z rękopisów oryginalnych i druków wydał i przedmową zaopatrzył..., Warszawa 1899, s.547.
4

bitwie, w której uczestniczył? Czy rzeczywiście tak było?
Być może w przyszłości odnajdą się nieznane dotąd historykom dokumenty, które pozwolą sprawę wyjaśnić.
Wróćmy do Nałęczowa, gdzie administrator Katarzyny Małachowskiej, po jej wyjeździe w 1800 r. z dziećmi
do Borkowic, doglądał majątku i, niewielkiego wówczas,
zakładu kąpielowego.
Mały zakład, a raczej kąpielisko z wodami żelazistymi,
zaczął funkcjonować w Nałęczowie w początkach lat 80.
XVIII w., za sprawą, jak sądzić należy, Jacka Małachowskiego, zwanego Hiacyntem (1737–1821), kanclerza wielkiego koronnego, który radził zapewne młodszemu bratu Antoniemu, w sprawie źródeł „czerwonej wody” w jego
nałęczowskim majątku. Jacek, podobnie jak Antoni, był
właścicielem kopalń rud żelaza, wielkich pieców i manufaktur w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Nadto
był przewodniczącym Komisji Kruszcowej, która zajmowała się poszukiwaniem rud żelaza. I on mógł zapewnić
brata o „dobroczynnym” działaniu nałęczowskiej mineralnej wody żelazistej na wiele dolegliwości. Dodać należy, iż
trzej bracia Małachowscy: Mikołaj (1730–1784) wojewoda sieradzki, Stanisław, referendarz wielki koronny i Antoni, chorowali na podagrę. Podagrę, czyli skazę moczanową stawów palucha, leczono wówczas także kąpielami
w wodach mineralnych.
Pierwszym obiektem w Nałęczowie, gdzie zamieszkiwali kuracjusze i gdzie stosowano kąpiele mineralne
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była sześciopokojowa, piętrowa austeria (murowany zajazd; dzisiaj, po przebudowie w 1879 r., Willa „Gotycka”,
zwana też „Angielską”, dawniej „Zakładową”). Od 1800 r.
jako hotel zaczął służyć kuracjuszom również pałac, a także murowany zameczek starościński (zwany później oficyną) oraz małe pawilony, zaadoptowane z budynków dworskich. Latem 1807 r. przebywali na kuracji w Nałęczowie
tak znamienici goście, jak książę Adam Kazimierz Czartoryski, starosta generalny ziem podolskich, właściciel pobliskich Puław i biskup łucki Kasper Cieciszowski. W 1809
r. Katarzyna Małachowska kazała wznieść, na stoku wzgórza zwanego Armatnią Górą, tuż nad źródłem wody mineralnej, sześciopokojowy parterowy dworek, nazwany „Nad
Źródłem”; który zmienił później nazwę na „Dworek Biskupi” (kurował się tu w następnych latach biskup Cieciszowski). Obiektem kuracyjnym, który już mógł być urządzony dla większej ilości gości uzdrowiska były, nieznane
z opisu, „stancje kąpielne” (określane też jako „stancje
kąpielowe”). Urządzono je prawdopodobnie w drewnianym, starym budynku po nieczynnej gorzelni z browarem (w miejscu, gdzie dzisiaj jest zlokalizowane sanatorium „Książę Józef ”)5
Jest niemal pewne, że z chwilą zakończenia w grudniu
1807 r. kariery wojskowej w pułku lekkokonnym polskim,
hrabia Ludwik podjął działalność gospodarczą, przede
wszystkim pomagając matce Katarzynie w nadzorze i kierowaniu majątkiem nałęczowskim, który mocą spadku
miał niebawem przejąć. Należy przypuszczać, że zaślubiona, ok. 1809 r., Ludwika z Komarów (ok. 1792–1850)
wniosła mężowi Ludwikowi majątek, który pozwolił mu
usamodzielnić się finansowo. Sytuacja ekonomiczna hrabiego uległa dalszej poprawie, gdy po śmierci bezdzietnego stryja Stanisława Małachowskiego, 29 grudnia 1809 r.,
Ludwik został jednym z dwunastu sukcesorów po zmarłym. Otrzymał z czasem również plenipotencję spadkobierców do działania w ich imieniu. W wyniku podziału substancji spadkowej Ludwik otrzymał największą jej
część, z kluczem dobrskim (pow. limanowski) i rękorajskim (pow. piotrkowski). Zaś w latach 1809 – 1819 wykupił majątek Białaczów. „Klucz białaczowski z Białaczowem (m.) wykupił z rąk spadkobierców, oraz borkowicki
i niekłański, oszacowane na 1 400 000 złp – mocą aktu
z 16 maja 1815 roku spisanego w Borkowicach.”6 Dominium białaczowskie (pow. opoczyński) było jednym z największych majątków w Księstwie Warszawskim. W jego
skład wchodziło miasto Białaczów z dużym folwarkiem
i pięknym klasycystycznym pałacem wybudowanym dla
Stanisława Małachowskiego w latach 1797–1800 według
5
Szerzej o hipotezie, co do lokalizacji „stancji kąpielnych”, zob. w: J.M. Sołdek,
Osobliwości, zagadki, op. cit., s. 71 – 72.

Cyt. J. Piwek, Działalność gospodarcza Małachowskich w XVIII i XIX wieku,
Kielce 1999, s.42.

projektu Jakuba Kubickiego, jak również siedemnaście
wsi. Tam właśnie, w Białaczowie Ludwik urządził swoją
stałą rezydencję.
Mieszkając w Białaczowie Ludwik, co jest raczej pewne, przyjeżdżał w sezonach letnich do Nałęczowa, a także
otrzymywał pocztą raporty i sprawozdania administratora
nałęczowskiego majątku Gembarzewskiego, jak również
listowne porady bochotnickiego plebana Stachurskiego.
Pozwoliło to gospodarzowi racjonalnie kierować rozwojem rodzinnego zakładu uzdrowiskowego. Podkreślić należy, przy tym, że zakład kąpielowy Małachowskich stanowił odrębną instytucję; wyodrębnione gospodarstwo,
prowadzące oddzielną rachunkowość i pozostające w bezpośredniej administracji dworu. O kondycji uzdrowiska
i frekwencji kuracjuszy w sezonie 1814 r., możemy dowiedzieć się z listu księdza Stachurskiego do dziedzica,
z 15 maja 1814 r., w którym pleban pisze, że w związku
z „intradycją licznych gości do tutejszych łazienek wypada obmyślić dla nich lepszą wygodę niż mieli za dawnej
posesji”.7 Stąd należy wyciągnąć wnioski, iż mimo regresu politycznego, a głównie gospodarczego, spowodowanego ciężarami wojennymi, które dźwigało niewielkie państwo, jakim było Księstwo Warszawskie, zakład kąpielowy
Małachowskich musiał nieźle prosperować, jak również,
że hrabia już wówczas musiał myśleć o nowych inwestycjach w nałęczowskim uzdrowisku.
17 grudnia 1814 r. zmarła Katarzyna Małachowska. 16
maja 1815 r. miał miejsce zjazd rodzinny w Borkowicach,
gdzie odbył się podział majątku, pomiędzy pięciorgiem
dzieci Antoniego i Katarzyny Małachowskich (otwarcie
spadku miało miejsce – przypomnijmy – już w 1796 r.
w Nałęczowie, tuż po śmierci Antoniego Małachowskiego). Dobra nałęczowskie, do których należały: folwark
Nałęczów z zakładem kąpielowym, wsie: Bochotnica,
Cynków, Chruszczów i pozostałości folwarku Chruszczów
(włączonego do folwarku Nałęczów), część wsi Strzelce,
folwark Antopol, wieś i folwark Sadurki, oraz część wsi
Czesławice wraz z folwarkiem, które oszacowano łącznie na 400 tysięcy złotych, przypadł w spadku Ludwikowi Małachowskiemu.
W „Almanachu lubelskim”, na rok 1815, czyli regionalnym kalendarzu, wydrukowano artykuł „Opis historyczno-malarski departamentu lubelskiego.” W artykule
tym autor pisał: „W Nałęczowie Bóstwo zdrowia poświęcone ma źródło, gdzie Wody żelazne użyczayą nieszczęśliwym dobroczynney pomocy. Gdyby to mieysce upięknionem było sztuką, więcey by wystawiało przyjemności:
lecz się spodziewać trzeba, że Właściciel onego zechce dla
wygody i zabawy iuż znacznie do tych wód zieżdżaiących
się Osób, na wzór innych sławnych Kąpieli, ozdobić one,

6

7

Cyt. za: M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów 1989, s. 60.
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podaiąc pomocną rękę Naturze...”8 I właściciel Nałęczowa „zechciał” podjąć nowe inwestycje w zakładzie kąpielowym i upiększyć swoje uzdrowisko.
***
Po prawomocnym przejęciu majątku Ludwik Małachowski rozpoczął, na zdecydowanie większą skalę niż
dotąd, rozbudowę i modernizację nałęczowskiego zakładu. W 1816 roku podjął budowę nowoczesnych łazienek
kąpielowych. Zlokalizowano je u stóp wzgórza (zwanego później Armatnią Górą), poniżej Dworku Biskupiego,
tuż koło źródła wody żelazistej. Inwestycja, zaplanowana z rozmachem, realizowana była przez kilka lat. Klasycystyczny, zgrabny budynek parterowy, z zaplanowanymi
25 kabinami i pokojami do wypoczynku, został oddany do dyspozycji kuracjuszy z początkiem sezonu 1821
roku. „Kurier Warszawski” pisał wówczas o tej inwestycji:
„Wody mineralne w Nałęczowie opatrzone zostały coraz
większemi wygodami i przyjemnościami. Piękne łazienki nowe, na wzór warszawskich murowane i urządzone...”.9 Jednak „piękne łazienki” nie były jeszcze w pełni
gotowe. Tylko część łaźni udostępniono kuracjuszom latem 1821 roku. Budowa wnętrz i ich wyposażanie trwały jeszcze w roku następnym. Koszty inwestycji wyniosły
60 tysięcy złotych. Łazienki zostały zaopatrzone w odpowiednią armaturę i meble: drewniane heblowane wanny
z miedzianymi rurami doprowadzającymi wodę ze źródła, mosiężne „smoki”, czyli krany, kanapy, sofy, tapczany, fotele i krzesła „wyściełane gustownymi materiałami”;
ponadto: wieszaki, stoliki, bilard i inne udogodnienia dla
kuracjuszy oczekujących na kąpiel i odpoczywających po
zabiegach.
W relacji z Nałęczowa żurnalista „Kuriera Warszawskiego” tak wówczas pisał o uzdrowisku Ludwika Małachowskiego: „Pałac i kilka dworków do najęcia przeznaczonych. Apteka, ogród w nowy sposób dla przechadzki
ukształcony, oślice dla mleka sprowadzone i serwatka
w tymże sposobie jak w Reinerz urządzona; wszystko to
stanowi wygody miejsca tego. Co zaś do położenia okolicy, natura ją wielu pięknościami ubogaciła. Powietrze
czyste, zdrowe, wzgórza okryte cienistemi gajami; brzegi strumieni otoczone rozmaitemi drzewami; widoki naokoło przyjemne. […] Ci, którzy bardziej z nałogu niż
z istotnej potrzeby trwonią pieniądze na zagraniczne kąpiele, mogą wygodnie i korzystnie w Nałęczowie przepędzić kilka miesięcy, […]. Protokół starannie utrzymywany

Cyt. K. Puchała, Opis historyczno-malarski departamentu lubelskiego (w:) Almanach lubelski na rok 1815 dla amatorów literatury oyczystey, Lublin b .r., s.17.
8

9

Cyt.”Kurier Warszawski: Nr 86, 10.04.1821.
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świadczy, ilu już chorych doznało skutecznej pomocy i ile
te krajowe wody są użyteczne”10.
Czytelnik winien wiedzieć także, iż do rozwoju,
a w konsekwencji wzrostu popularności Nałęczowa przyczynił się również brak uzdrowisk w tej części porozbiorowej Polski. Uzdrowisko w Busku powstało dopiero w 1828
r., w Ciechocinku funkcjonowało od 1836 r., w Solcu od
1837 r., Nowym Mieście nad Pilicą od 1874 r., natomiast
w Inowrocławiu od 1875/6 roku.
Wraz z rozpoczęciem budowy Łazienek właściciel
uzdrowiska pomyślał o naukowym potwierdzeniu walorów leczniczych nałęczowskiego źródła wody żelazistej, co
też miało się wkrótce stać znakomitą reklamą uzdrowiska
i jego wód. Wodę do analizy chemicznej pobrano tylko ze
źródła przy Dworku Biskupim. Było bowiem tu jeszcze
drugie źródło żelaziste, wypływające tuż za stawem zwanym „Przy młynie”, dzisiaj nazwane źródłem „Miłości”.
Wodę ze źródła dostarczono do Warszawy, do doktora Józefa Jana Celińskiego, założyciela i wykładowcy Akademii
Lekarskiej (zwanej Wydziałem Akademicko-Lekarskim),
a od 1817 r. profesora – utworzonego w 1816 r. – Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki analizy wody z nałęczowskiego źródła doktor Celiński przedstawił na posiedzeniu
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 15
stycznia 1817 roku. Analizę i opis walorów wody nałęczowskiej, wraz z porównaniem do innych znanych wód
europejskich: w Godefroi, Capus, St. Victoria, Rheims,
a także do wody altwaserskiej, oraz śląskich zdrojów: we
Flinsbergu (dzisiaj Świeradowie Zdroju), i Reinerz (dzisiaj
Dusznikach Zdroju), opublikowano staraniem i na koszt
Ludwika Małachowskiego. Wydano ją w formie dwujęzycznej broszury, w języku polskim i niemieckim. Miało
to miejsce w Warszawie, w tym samym 1817 roku. Tekst
analizy został wydrukowany również w „Rocznikach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” na rok 1818.
Była to pierwsza, jak sądzę, analiza chemiczna wody mineralnej, którą opublikowano drukiem na ziemiach porozbiorowej Polski.
Nim zakończono budowę Łazienek, Ludwik zrealizował
w uzdrowisku kolejne inwestycje. Niedaleko – na wschód
od Łazienek, w miejscu, gdzie były, jak sądzić należy,
„stancje kąpielne”, urządzone w drewnianych budynkach
po dawnym folwarku chruszczowskim – wybudował murowany hotel kuracyjny. Był to budynek dwukondygnacjowy, posiadający 20 pokoi, zwany „domem gościnnym”
(dzisiaj, po przebudowie w 1878/79 r., a następnie rekonstrukcji, jest to budynek dawnej Hydropatii). Tuż obok,
na południowy zachód, przy samym gościńcu wąwolnickim, stanął drugi obiekt także dwukondygnacjowy, który pełnił funkcję restauracji, z kuchnią i dużym salonem
10
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– bawialnią dla kuracjuszy i zapewne kilku pokojami dla
lekarza i personelu. Zwany był potocznie karczmą (aktualnie, po dobudowaniu drugiego piętra i rozbudowie w latach 1878–79 jest to sanatorium Książę Józef). Oba budynki połączono, na wysokości piętra, krytym korytarzem
z oknami. Na zapleczu tych obiektów wybudowano stajnie z wozownią. Przed sezonem 1823 roku Łazienki były
już w pełni gotowe. Niewykluczone, iż przebudowano wewnątrz również starą austerię (pierwszy obiekt sanatoryjny w uzdrowisku; dzisiaj, po przebudowie w 1879 roku,
Willa Angielska), dostosowując ją do aktualnych potrzeb
kuracjuszy.
Uzdrowisko zaczęło przynosić niezłe dochody. Według
wyliczeń właściciela wynosiły one rocznie 8900 złotych,
co stanowiło wówczas dość pokaźną kwotę. Zatrudniono w Nałęczowie pierwszego lekarza uzdrowiskowego. Był
nim doktor Jan Walenty Dysiewicz (1796–1828), lekarz
ordynujący w lubelskim szpitalu Sióstr Miłosierdzia. Notatka w prasie warszawskiej poinformowała czytelników
i potencjalnych kuracjuszy Nałęczowa o tym wydarzeniu:
„Doktór w miejscu dyrekcją nad Wodami maiący znajdować się będzie. Znany z swej gorliwości o stan zdrowia Osób iemu powierzaiących się, W. Dysiewicz Doktór
Medycyny w Lublinie zamieszkały dodaie do niespracowanych w dawaniu ulgi cierpiącej ludzkości zalet, nowy

Łazienki w Nałęczowie, rys. F. Brzozowski

dowód posługi, poświęcaiąc czas 3 miesięczny od d. 15
Czerwca r. b. na pobyt w Nałęczowie. Troskliwy o swe
zdrowie Pacjent wiele iuż pomocy doznaie, gdy obok Doktora spokojność zyskuie”...11
Nałęczowskie inwestycje uzdrowiskowe mógł hrabia Ludwik realizować głównie dzięki dochodom, które
przynosiły mu manufaktury w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Już bowiem w początkach lat 20. XIX wieku
utworzył tam cały kompleks przemysłowy, składający się
z fabryk w zakładach białaczowskich, borkowickich i niekłańskich. Posiadał tam: 21 kopalń rud żelaza, 4 wielkie
piece hutnicze (w tym po ojcu w Ruskim Brodzie), 21 fryszerek czyli pieców do uzyskiwania z surówki różnych gatunków żelaza, oraz zakłady produkcyjne.12 Gwoli prawdy
dodać jednak wypada, że działalność gospodarcza Ludwika Małachowskiego w Zagłębiu Staropolskim przynosiła
wprawdzie zyski, jednak nie tak wysokie, jakich spodziewał się właściciel. Wynikało to głównie z tego, iż rudy żelaza w kopalniach Zagłębia Staropolskiego posiadały niską zawartość metalu i wytop żelaza w oparciu o węgiel
drzewny był już technologią przestarzałą. Mankamentem
Cyt. Kurier Warszawski Nr 131, 3 VI. 1823; zob. także J. M. Sołdek, Zakład
leczniczy Małachowskich (w): Ten sam, Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa. Nałęczowscy powstańcy sybiracy 1863, Nałęczów 2013, passim.
11

J. Piwek, Działalność gospodarcza Małachowskich w XVIII i XIX wieku, Kielce
1999, s. 125–126 i dalsze; zob. J. M. Sołdek, Zakład leczniczy...
12
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była też słaba sieć komunikacyjna w tej części kraju. Te
i zapewne inne przyczyny – jak chociażby rozłożona na
wiele lat spłata dóbr białaczowskich i dobrskich, które Ludwik Małachowski spłacał sukcesorom stryja Stanisława
(1736–1809) – miały wpływ na to, iż budowa nałęczowskich łazienek kąpielowych trwała sześć lat.
Mieszkając w Białaczowie, wizytował zapewne regularnie, szczególnie podczas letnich sezonów kuracyjnych,
Nałęczów, jak również inne swoje majątki. Pełniąc także różne urzędy i funkcje publiczne w czasach Królestwa
Polskiego (Kongresowego), bywał dość częstym gościem
w Warszawie. W latach 1818–1826 Ludwik Małachowski był posłem na sejmy Królestwa Polskiego. W roku
1822 został członkiem Rady Województwa Sandomierskiego; w 1824 r. został wybrany marszałkiem sejmiku
powiatu koneckiego, a w 1825 r. piastował funkcję radcy pokoju ziemi koneckiej. W latach 1828–1830 i w 1831
r. jako kasztelan sandomierski zasiadał w Senacie Królestwa Polskiego.
Ludwik Małachowski, podobnie jak jego bracia Józef
i Onufry oraz brat stryjeczny Stanisław Aleksander (generał, dowódca pułku kirasjerów), wstąpił z końcem 1811 r.
do loży wolnomularskiej Wielkiego Wschodu Narodowego

w Księstwie Warszawskim,13 gdzie był członkiem stołecznej loży „Świątynia Izys”, która w 1812 r. liczyła 209 członków. Izys reprezentowała, co należy podkreślić, „ciągłość
polskiej tradycji wolnomularskiej, tradycje zaangażowania w ruchu odrodzenia narodowo-państwowego, w ciągu dwu ostatnich dziesięcioleci minionego wieku”14. Warto zapamiętać, że wolnomularzami na przełomie XVIII
i XIX wieku byli polscy patrioci, tak wybitni ludzie, jak:
Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki i Stanisław Kostka Potocki, gen. Jan Henryk Dąbrowski, książę Józef Poniatowski, książę Adam Jerzy Czartoryski i księżna Izabella
z Flemingów Czartoryska, Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek Stanisław Lubomirski, hetman Michał Kazimierz
Ogiński, Stanisław Potocki, Mikołaj Radziwiłł, Helena
Radziwiłłowa, generałowie: Michał Sokolnicki, Aleksander Szembek, Józef Niemojewski czy Aleksander Chodkiewicz, także: Cyprian Godebski, Jakub Jasiński, Stanisław Sołtyk, Aleksandra i Anna Potockie (i osiem innych
St. Małachowski – Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich
członków w latach 1738–1821, poprzedzony zarysem historii Wolnomularstwa
Polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodu Polskiego, „Archiwum Komisji
Historycznej” (PAU),Nr 80, ser. 2. T.II ogólnego zbioru, T. XIV, Kraków 1930,
s. 254.
13

Cyt. L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa
w Warszawie (1721–1821), Warszawa 1980, s. 329.
14
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Książę Józef Poniatowski, mal. F. Paderewski

pań Potockich), Franciszek Dionizy Kniaźnin, Kajetan
Koźmian, Ludwik Osiński, Józef Elsner, Karol Kurpiński,
Wojciech Bogusławski, Józef Kalasanty Szaniawski, ksiądz
Konstanty Dembek czy bohater spod Somosierry płk. Jan
Kozietulski; wolnomularzem był także „złej sławy” ksiądz
prymas Jan Gabriel Podoski, a także wielu innych znanych
Polaków. Latem 1812 r. w liczącej wówczas 78000 mieszkańców Warszawie, było 800 wolnomularzy.
29 listopada 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe.
W dniu 25 stycznia 1831 r., podczas wspólnej sesji sejmu
i senatu Królestwa Polskiego, dokonano detronizacji cesarza Mikołaja I jako króla polskiego. Sejm powołał pięcioosobowy Rząd Narodowy, którego prezesem został książę
Adam Jerzy Czartoryski. Z początkiem lutego powołano
6 ministrów, spośród których resort spraw zagranicznych
objął Gustaw Małachowski (1797–1835, wnuk Mikołaja –
stryja Ludwika Małachowskiego). 5 lutego 1831 r. wojska
rosyjskie przekroczyły granicę Królestwa; wybuchła wojna polsko-rosyjska. 4 czerwca 1831 r. na posiedzeniu połączonych izb sejmu i senatu kasztelan pułkownik (w stanie
spoczynku) Ludwik Małachowski został wybrany senatorem kasztelanem Senatu Rewolucyjnego Królestwa Polskiego. Na posiedzeniu senatu 23 lipca 1831 r. wybrano
go do komisji praw skarbowych i wojskowych; 8 sierpnia został powołany do „delegacji przy Radzie Wojennej
nad obroną i opatrzeniem w potrzeby stolicy czuwającej”
(podczas głosowania uzyskał największą ilość głosów).15
Pisząc o obronie kraju przed potężnym przeciwnikiem,
Diarjusz Senatu z roku 1830–1831, wydał S. Pomarański, „Archiwum Komisji
Historycznej” (PAU), Nr 80, ser. 2, T. II ogólnego zbioru, T. XIV, Kraków 1930,
s. 455, 582, 609, 614 i in.
15

jakim była armia rosyjska, dodać należy, iż Rząd Narodowy – usiłując podołać potrzebom wojny – zlecił zorganizowanie produkcji broni, której w Królestwie wówczas
nie wytwarzano. W fabrykach Zagłębia Staropolskiego –
w tym także kuzynów Małachowskich – ruszyła produkcja broni palnej (karabiny, pistolety, kule, granaty i kartacze, a także w niewielkiej ilości działa) oraz – w dawnych
„szabelniach” – broni siecznej.
Wśród dowódców oddziałów powstańczych w 1831
roku był zięć Ludwika Małachowskiego, Cezary Plater
(1810–1869), mąż Stefanii, przywódca powstania w powiecie wiłkomierskim na Litwie i poseł na sejm powstańczy; bohaterką powstania na Żmudzi (uwiecznioną przez
Adama Mickiewicza w wierszu Śmierć pułkownika oraz
w twórczości wielu rysowników i malarzy) była starsza
siostra Cezarego, Emilia Plater (1806–1831). Regimentarzem czterech województw po lewym brzegu Wisły
był generał brygady Stanisław Aleksander Małachowski
(1770–1849), odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Legią Honorową podczas wojny 1812 roku; piastował w 1831
r. godność senatora wojewody krakowskiego, był synem
Mikołaja, bratem stryjecznym Ludwika Małachowskiego.
Syn generała Stanisława A. Małachowskiego, Juliusz Błażej Małachowski (1801–1831), młodszy brat ministra Gustawa Małachowskiego, sformował i uzbroił batalion Wolnych Strzelców Sandomierskich; awansowany do stopnia
podpułkownika, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari,
zginął 18 kwietnia 1831 roku pod Kazimierzem nad Wisłą, prowadząc z kosą na sztorc swoich strzelców przeciwko rosyjskiej piechocie.
Walki i potyczki z Rosjanami, przemarsze wojsk obu
armii przez Nałęczów, pobory rekruta, uciążliwe podwody i rekwizycje wojenne wraz ze zwykłym rabunkiem
i niszczeniem mienia dziedzica i jego poddanych, spowodowały także dewastację obiektów uzdrowiskowych
i ich wyposażenia w zakładzie Ludwika Małachowskiego. W maju 1831 roku dragoni rosyjscy z korpusu gen.
Cypriana Gwalberta Kreutza zniszczyli wyposażenie Łazienek oraz uszkodzili drzwi i okna budynku. W sierpniu
żołnierze carscy dopełnili zniszczenia, dewastując pozostałe urządzenia w łazienkach, paląc wanny, meble i wypalając wewnętrzne ściany z malowidłami na tynku. Poniszczyli paleniska w austerii i karczmie, skąd zabrali część
mebli na podpałkę, spalili część dachu na zamku starościńskim, uszkodzili inne obiekty, rozkradając ich wyposażenie ruchome. Łączne straty oszacowano na 28181
złotych i 12 groszy. Oddzielnie wyliczono straty spowodowane przez Rosjan w folwarkach klucza nałęczowskiego,
dzierżawionego wówczas przez Antoniego Kosińskiego,
na kwotę 46845 złotych.16 Nie wyliczono natomiast do16

M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów 1989, s. 72–73.
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kładnie strat, jakie ponieśli w wyniku wojennych działań
poddani hrabiego Małachowskiego, nałęczowscy chłopi.
Przegrana wojna i upadek gospodarczy kraju doprowadziły w konsekwencji do upadku zakładu Ludwika Małachowskiego. Mimo zaciągniętej pożyczki w Towarzystwie Ziemskim w Lublinie – znacznie mniejszej, niż ta,
o którą się starał – oraz u osób prywatnych, dziedzic Nałęczowa zakładu leczniczego już nie odbudował. Nie wróciła także dobra koniunktura całego majątku, która miała
miejsce przed 1831 rokiem. Dom gościnny w 1848 roku
zamieniono w halę produkcyjną Fabryki Cukru w Nałęczowie. „Piękne” do niedawna klasycystyczne łazienki
kąpielowe, ze zniszczonym wyposażeniem, odpadającym
tynkiem i wybitymi oknami, stały się wkrótce magazynem służącym do przechowywania wypalonego wapna.
Oprócz powyższych przyczyn, decyzja Małachowskiego
o zaniechaniu restauracji uzdrowiska spowodowana była
również, jak można sądzić, powstaniem i rozwojem nowych zdrojowisk i zakładów kąpielowych w polistopadowym Królestwie Polskim i za kordonem – na Litwie
i Ukrainie. Zakłady te, organizowane i prowadzone często
przez wieloosobowe spółki, z udziałem ziemian, lekarzy
i innych majętnych obywateli, rozpoczynały swoją działalność leczniczą z wystarczająco sporym kapitałem zakładowym, by stać się wkrótce nieźle prosperującymi przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi.
Ludwik Jakub Jan Małachowski, pułkownik byłych
wojsk polskich, kasztelan senator (rozwiązanego przez
cara Mikołaja I Senatu, jak również Sejmu Królestwa Polskiego) poświęcił teraz swój czas i energię już tylko na gospodarowanie w swoich majątkach, kontakty towarzyskie
– zapewne znacznie skromniejsze niż przed 1831 roku –
oraz na życie rodzinne. Ze związku małżeńskiego z Ludwiką z Komarów (zmarłą w 1850 roku) miał trzy córki:
Hortensję, Stefanię i Taidę. Nie doczekawszy się męskiego potomka hrabia Ludwik, by zachować nazwisko Małachowskich wśród swoich potomnych, a być może także
z przyczyn rodzinno-majątkowych, wydał najstarszą córkę
Hortensję (1810–1889) za kuzyna Władysława Małachowskiego, syna Jana Nepomucena (stryjecznego brata Ludwika). Po śmierci męża Hortensja wyszła ponownie za mąż
za Stanisława Maruszewskiego. Ona też odziedziczyła po
ojcu Białaczów. Druga córka Stefania (1818–1852) wyszła
za mąż za Cezarego Platera (brata słynnej Emilii Plater).
Taida (1820–1911)17 została wydana za Ludwika Rzewuskiego. Przez ostatnie lata życia mieszkał Ludwik Małachowski w Warszawie, gdzie też zmarł 31 stycznia 1856
roku. Pochowany został w krypcie kościoła oo. Kapucynów przy ulicy Miodowej w Warszawie.
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Wincenty Krasiński

W wyniku postępowania spadkowego po zmarłym
z podziału dużego majątku wyłączono jedynie klucz nałęczowski. Spadkobiercy uznali, że dobra nałęczowskie,
w myśl ówczesnych przepisów, nie dadzą się bez komplikacji podzielić „a widocznie żaden ze spadkobierców – jak
pisał Michał Tarka – nie wyraził chęci przyjęcia ich w całości, sąd postanowił sprzedać je przez publiczną licytację.”18 Po odjęciu wierzytelności ciążących na majątku, które przejął nowy nabywca – Tytus Rakowski (1806–1858)
sędzia pokoju okręgu kazimierskiego i oficer byłych wojsk
polskich, rodzina zmarłego, tj. Hortensja Małachowska,
Taida Rzewuska, oraz wnukowie hrabiego Ludwika po
zmarłej w 1852 r. córce Stefanii Platerowej, otrzymała do
podziału zaledwie kwotę 41818 rubli i 76 kopiejek.
Tak oto, po 105. latach gospodarowania Małachowskich
w dobrach nałęczowskich, majątek przeszedł w ręce Rakowskich, by po 10. latach przejść do kolejnych właścicieli.
Natomiast ocalałe budynki po dawnym zakładzie uzdrowiskowym Małachowskich stały się, po upływie półwiecza od ostatniego sezonu kuracyjnego w 1830 r., bazą leczniczo-hotelową – po przebudowie i wyposażeniu w latach
1878–1880 – dla Prywatnego Zakładu Wód Mineralnych
i Hydroterapii w Nałęczowie. 20 czerwca 1880 r. jedenastoosobowa spółka, z kapitałem 75 tys. rubli otworzyła
pierwszy sezon kuracyjny wskrzeszonego zakładu leczniczego w Nałęczowie.19
Jerzy Michał Sołdek
18

Cyt. M. Tarka, Dzieje, s.68.

Zob. J.M. Sołdek, Osobliwości, zagadki i tajemnice Nałęczowa. Nałęczowscy powstańcy sybiracy 1863, Nałęczów 2013, passim; M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, op.
cit.; oraz inne opracowania i źródła.
19
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Dwa teksty o pewnym
morderstwie

O relacjach intertekstualnych opowiadania W willi nad
morzem i dramatu Ciemne siły (Willa nad morzem)
Stefana Grabińskiego

Dokonanie przez jednego autora transformacji
wątków i motywów z opowiadania na dramat stanowi
ewenement związany z przeniesieniem fabuły, z modyfikacją narratora w podmiot dramatyczny, ze zmianami
w obrębie sposobu przeprowadzenia akcji, wprowadzeniem intrygi i wielu innych cech nietypowych dla epiki. Taka zmiana niesie zatem, jak widać, wiele trudności,
z którymi autor musi się zmierzyć. Problem sceniczności
dzieła należy uznać w tym wypadku za drugorzędny, choć
zgodzić się trzeba ze stanowiskiem Andrzeja Zgorzelskiego o podwójnej funkcji dramatu jako tworu teatralnego
i tekstu literackiego1. Takiej skomplikowanej wszakże próby dokonuje jednak Stefan Grabiński w dwóch dziełach –
opowiadaniu W willi nad morzem oraz dramacie Ciemne
siły (Willa nad morzem).
Pierwotnym zamierzeniem tego artykułu był opis
dwóch tekstów o jednym morderstwie, różniących się
aspektem genologicznym – opowiadania i dramatu poprzez wskazanie relacji intertekstualnych zachodzących
pomiędzy tymi tekstami. Interesował mnie przede wszystkim sposób przetransponowania jednego gatunku w drugi, zauważając, iż dochodziło tu do zmiany rodzaju literackiego – epiki na dramat. Próba zmierzenia się z tym
zagadnieniem pokazała jednak problem o wiele głębszy,
związany z potrzebą refleksji genologicznej nad literaturą
fantastyczną. Problem ten postaram się nakreślić na końcu tego artykułu.
Wróćmy jednak do wskazanych już na wstępie przykładów literackich. Relacje wskazanych utworów okazują się jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na próby stworzenia nowej, choć nader oryginalnej koncepcji
dramatu fantastycznego. Rekonstruować ją można na
podstawie artykułów Stefana Grabińskiego O twórczości
fantastycznej, opublikowanego w 1928 roku oraz wcześniejszego o trzy lata Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej. Znany nowelista był autorem jedynie
trzech dramatów, prócz wspomnianego wyżej Manowca

i trylogii Zaduszki (Sen Krysty, Strzygoń, W dzień zaduszny). Wszystkie zostały ocenione negatywnie przez krytyków, a jakiś czas później również przez badaczy literatury,
choć nie są wynikiem przetransponowania jednego gatunku w drugi, lecz próbą oryginalną2. Grabiński zaniechał więc publikacji innych tekstów dramatycznych niż

Analizy dramatu podjęli się Artur Hutnikiewicz i Aleksander Główczewski.
Por. A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959; A. Główczewski, Zapomniany dramat fantastyczny (O Ciemnych siłach Stefana Grabińskiego), w: Fantastyka – Fantastyczność – Fantazmaty, red.
A. Martuszewska, Gdańsk 1994.
2

A. Zgorzelski, Dramat jako opozycja funkcji. Na przykładzie „A Full Moon in
March” W.B. Yeats’a, w: Dramat. Między literaturą a teatrem. Materiały na sesję
naukową organizowaną przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Zakład Filologii Angielskiej UG, red. A. Zgorzelski, Gdańsk 1983, s. 126-152.
1
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Ciemne siły (W willi nad morzem)3. Czy w perspektywie
czasu taką ocenę należy uznać za słuszną, czy nie była ona
wynikiem eksperymentu, z góry skazanego na niezrozumienie. Modernizm przynosił przecież różne próby dialogizowania z tradycją, przełamywanie schematów uznanych za jedyne, prawidłowe. Ta zdolność przeobrażania,
akceptowana w tym czasie, prowadzi do konieczności
głębszych rozważań.
Przeobrażenia te, jak wspomniano na wstępie, wiążą
się z przełamaniem kilku konwencji, nie tylko gatunkowych. O utworach pisarza kilkakrotnie pisano negatywnie. Pierwsza fala krytyki dokonała się, gdy opublikowano
debiutancki tom opowiadań pisarza W pomrokach wiary4. Kolejny zbiór przyjęty o wiele bardziej entuzjastycznie składał się z sześciu opowiadań, wśród nich znalazło
się W willi nad morzem Stefana Grabińskiego pochodzące z tomu Na wzgórzu róż, uznawanego za powtórny debiut pisarza5. Na podstawie tej publikacji uznano pisarza
za mistrza „opowieści niesamowitych”6. Oceny nowel zawartych w tym tomie były nader pochlebne. Szczególne
uznanie zyskała historia przedstawiona w dziele W willi nad morzem.
Autor nie poprzestał na napisaniu noweli. Z czasem dokonał samodzielnej adaptacji dramatycznej, którą oceniono jako nieudolną, co podkreślali już Emil Breiter7 i Tadeusz Boy-Żeleński8. Sztukę wystawiono po raz pierwszy na
scenie w warszawskim Teatrze Małym, gdzie grano ją aż
dwadzieścia osiem razy. Pisarz próbował zaprezentować ją
pod zmienionym tytułem – Ciemne siły – na deskach krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Dramat nie
zyskał aprobaty krytyków i został zdjęty z afiszów już po
wystawieniu siódmej sztuki. Grabiński, zniechęcony złymi recenzjami, zrezygnował z wystawiania go we Lwowie
zaledwie po trzeciej próbie. Pomimo tych opinii opublikował jeszcze Ciemne siły w 1921 roku. Tekst stał się początkiem nowej i niekontynuowanej tradycji dramatu fantastycznego9. Jak już wspomniano, Grabiński stworzył inne
Utwory te długo nie były publikowane, lecz niedawno powstała edycja krytyczna wszystkich dramatów z obszernym komentarzem edytorskim: S. Grabiński, Dramaty, wstęp R. Sokolowski, oprac. M. Byrska, M. Skrok, D. Kryj,
Lublin 2016; A. Główczewski, Utwory dramatyczne Stefana Grabińskiego, w:
Przez dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz, red. J. Kryszak, H. Ratuszna, Toruń 2006, s. 225-24 .
3

4
5
6

S. Grabiński, W pomrokach wiary, Kraków 1919.
S. Grabiński, Na wzgórzu róż, Kraków 1921.
T. Sinko, Niesamowite historye, „Czas” 1918, nr 458, s. 2.

E. Breiter, Grabińskiego „Willa nad morzem”. (Z powodu premjery w Teatrze
Małym), „Skamander” 1921, nr 3(1), s. 174-177.
7

8

T. Boy Żeleński, Ciemne siły – St. Grabińskiego, „Czas” 1920, nr 101 (73), s. 2.

Choć nie można pominąć dramatów romantycznych, w których wątki fantastyczne są eksponowane w celu uzyskania efektu groteskowego lub podporządkowane ideologii: Głowiński M., Okopień A., Sławiński J., Wiadomości z teorii
literatury, Warszawa 1957, s. 209.
A. Główczewski, Zapomniany dramat fantastyczny (O Ciemnych siłach). Ta uwaga dotyczy także późniejszych dramatów klasyfikowanych jako fantastyczne,
9
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dramaty, które nigdy nie doczekały się wydania. Szczegółowy opis dzieł, dokonany na podstawie rękopisów, jest
znany z relacji badaczy10.
Mowa tu zatem o są dwóch wersjach tekstowych, które
różnią się aspektem genologicznym – mistrzowskie opowiadanie utrzymane w konwencji weird fiction (identyfikowanej zamiennie przez polskich badaczy również z literaturą niesamowitą, literaturą grozy czy fantastyką grozy)
oraz mniej entuzjastycznie przyjęty dramat fantastyczny.
Była to nowa i oryginalna postać, której autor poświęcił
szkic O twórczości fantastycznej11. Napisano aż dwanaście recenzji sztuki Ciemne siły; głosy krytyki teatralnej
szczegółowo przedstawiał Artur Jabłoński12. Krytycy i badacze uznali eksperymentowanie z dramatem klasycznym
za nietrafione. Negatywnie oceniali dzieło Tadeusz Boy-Żeleński13 oraz Emil Breiter14. Boy-Żeleński zauważał, że
„[...] sztuka z tezą jest o tyle znośna i dopuszczalna na
scenie, o ile sama teza, którą autor roztrząsa, jest czymś
bardzo żywotnym, czego o problemie ksenomimii bezwarunkowo powiedzieć nie można”, krytykując tym samym zasadność przedsięwzięcia15. Emil Breiter postawił
Grabińskiemu zarzut „nowelizowania dramatu”16. Jedyne
przychylne oceny pojawiają się w artykułach Zygmunta
Kisielewskiego17 i Tymona Terleckiego18. Oceny te opierały się więc na zespole formalno-ideowym19, a ponieważ
Ciemne siły są eksperymentem, to nie odpowiadają standardom dramatu klasycznego. Dzieje się tak, ponieważ, by
posłużyć się sformułowaniem Andrzeja Tyszczyka, dzieło posiada mały stopień natężenia wartości pozytywnej.
Innymi słowy, tego typu oceny krytyków mogły wynikać
z małego natężenia danej jakości wartościowej, związanej z podstawowymi cechami dramatu. Nie oznacza to

Zaczarowane koło Lucjana Rydla czy Błękitny ptak Maurycego Maeterlincka,
tworzonych na początku XX wieku. Dzieła te reprezentują jednak inne rozumienia kategorii „fantastyka” i „fantastyczność”.
10

A. Hutnikiewicz, dz. cyt.; A. Główczewski, dz. cyt.

11

Tamże.

A. Jabłoński, Krytyka teatralna o „Willi nad morzem” Stefana Grabińskiego,
„Rocznik Przemyski” 2012, nr 2 (48), s. 147-160.
12

13

T. Boy Żeleński, dz. cyt., s. 2.

14

E. Breiter, dz. cyt., s. 176-177.

15

T. Boy Żeleński, dz. cyt., s. 326.

16

E. Breiter, dz. cyt., s. 175-176.

Z. Kisielewski, Willa nad morzem”, dt w 3 a. St. Grabińskiego, „Robotnik”
1929, nr 70 (35).
17

18
T. Terlecki, Stefan Grabiński. Pierwszy fantastyk polski, „Droga” 1932, 9 (10),
s. 823-824.

Badacz pisze także o uwikłaniu młodopolskiej krytyki w ideologie, formułowane teorie sztuki. Wskazuje tym samym, że te elementy znacząco wpływały
na sposób oceny dzieł. Zob. M. Głowiński, Problematyka aksjologiczna w nauce
o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992.
19
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jednak, by należało uznać dzieło Grabińskiego za nieudany eksperyment artystyczny20.
Dylematy związane z oceną dramatu Ciemne siły
(W willi nad morzem) są aktualne, choć rzadko podejmuje się ten problem w ramach refleksji teoretycznoliterackiej. Artur Hutnikiewicz oceniał dramat wysoko, uznając irracjonalność za główną cechę dostrzeganego w nim
nowego typu formy teatralnej21. Aleksander Główczewski wyjaśniał, że powodem niepowodzenia Ciemnych sił
nie był jedynie sposób przełożenia opowiadania na dramat. Jego zdaniem najpoważniejszym błędem pisarza było
pomieszanie dwóch konwencji – psychologiczno-obyczajowej oraz sensacyjnej – powodujące „pęknięcie struktury”. Badacz zauważał także niekonsekwencje, brak konfliktu dramatycznego, powierzchowność postaciowania,
nieumiejętne przeprowadzenie rozwoju akcji oraz wadliwą budowę dialogu. Główczewski słusznie konkludował,
że możliwość przełożenia opowiadania fantastycznego
na dramat fantastyczny jest ograniczona. Autor wysnuł te
wnioski na podstawie porównania struktury dzieła Ciemne siły ze strukturą dramatu klasycznego, zawieszając ostateczną ocenę22. Do niedawna ocena dramatów Grabińskiego była znacząco utrudniona, niemniej dzięki nowo
powstałej edycji23 taki stan rzeczy może się zmienić.

jednego ograniczonego obszaru, w którym pisarz zdecydował się działać w odejściu od porządku rzeczywistości
obiektywnej24.

Nowa koncepcja fantastyczności

Grabiński dokonał także ważnego podziału w obrębie
fantastyki, wskazując na jej odmiany niższego i wyższego
rzędu. Doskonalsza forma została określona przezeń jako
„psychofantazja” oraz „metafantastyka”. Dla niej właśnie
istotny okazał się czynnik psychologiczny i metafizyczny,
związany z „głębią ludzkiej jaźni”, w której kryje się cała
prawda o człowieku. To tu ludzka dusza okazuje się motorem zdarzeń i wizji wyższego poziomu fantastyki26.
Groza w ramach tej teorii tkwi zatem nie tyle w ornamentach i dekoracjach, ile w konstrukcji postaci. W dziełach przedstawione zostają zwykłe historie zmagań człowieka z indywidualną głębią. Na te przemyślenia miały
wpływ przede wszystkim przeżycia samego Grabińskiego, w tym w szczególności jego ciężka choroba, ciągle powracająca gruźlica. Jak sam zaznaczał: „tajemniczość życia
nęciła mię i przejmowała grozą zarazem. I te dwa uczucia: zdumionego zachwytu i lęku tworzą odtąd motyw
zasadniczy mych utworów”27. Problem ten zyskuje wydźwięk także w opowiadaniu W willi nad morzem. Przekonania samego Grabińskiego o naturze człowieka zostają

Grabiński sformułował własną definicję fantastyczności i stąd też warto spojrzeć na jego twórczość
przez pryzmat tych właśnie przemyśleń. Dramat fantastyczny jest bowiem wynikiem eksperymentu i dążenia
do oryginalnego ujęcia nowej formy, pogłębionego rozważaniami o charakterze filozoficznym. Koncepcja pisarza opierała się na pismach Howarda Phillipsa Lovecrafta,
mistrza tego gatunku, a także teoretyka, który w Liście do
Fritza Leibera z 9 listopada 1936 pisał:
W weirdfiction zawsze trzymałem się dwóch zasad kardynalnych: po pierwsze, budowa utworu oraz rytm języka powinny odzwierciedlać oraz pogłębiać napięcie,
poczucie zagrożenia, posępność, nacechowanie senną atmosferą, sumaryczny przepływ nastroju oraz kulminacyjny suspens motywu; i po drugie, w każdym miejscu
opowieści należy zachować koncepcję absolutnego realizmu (jakbyśmy pisali mistyfikację), za wyjątkiem tego

Pomieszanie możliwych światów z realnym jest szczególnie ważne dla koncepcji Grabińskiego. Fantastyka
w ujęciu pisarza to lek na „ból egzystencjalny” spowodowany postępem cywilizacyjnym. Człowiek staje się, jak to
określa autor, samotnym wędrowcem, poszukującym tajemnicy, żyjącym w perspektywie nieodgadnionego. Owa
tajemniczość życia z jednej strony przyciąga, z drugiej natomiast budzi grozę.
Fantastyka, jako twórczość w najwyższym stopniu oryginalna, ma na celu tłumaczyć sens życia i śmierci. Jak zauważał Grabiński w wywiadzie przeprowadzonym przez
Kazimierza Wierzyńskiego:
[...] jest wyrazem tęsknoty ludzkiej do cudu, do tajemniczości – jest próbą ujęcia w formę opowieści zagadnień najwyższych, dotyczących „tamtej strony bytu, próbą przerzucenia pomostu pomiędzy życiem a „tamtym
brzegiem”, próbą wtargnięcia na wielkie bezkresne „błonia tajemnicy”, jest sprawdzeniem boskiego, zaziemskiego rodowodu człowieka25.

H.P. Lovecraft, List do Fritza Leibera, w: Po drugiej stronie. Weird fiction po
polsku, red. S. Żuławski, przekł. M. Kopacz, P. Misiałowski, Kraków 2013, s. 376.
24

A. Tyszczyk, O pojęciu wartości negatywnej w literaturze, w: Problematyka…,
s. 144.
20

A. Mianecki, Folklor a fantastyka w trylogii dramatycznej Zaduszki Stefana
Grabińskiego, w: Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI–XXI wieku,
red. I. Rzepnikowska, Toruń 2009, s. 145-163.
25

21

A. Hutnikiewicz, dz. cyt., s. 82.

22

A. Główczewski, Utwory dramatyczne…, s. 123-150.

26

S. Grabiński, Willa nad morzem, s. 268.
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S. Grabiński, Dramaty.

27

S. Grabiński, Ciemne siły, s. 12.

n u m e r

wypowiedziane wprost ustami bohatera opowiadania:
„I tu w całej grozie odsłaniają się otchłanie natury, świadczące w znakach niesamowitych, jak okropną jest dusza
człowieka”28.
Przełamywanie konwencji
Grabiński w dramacie Ciemne siły przełamuje różne konwencje. Po pierwsze, przekracza granice rodzaju
literackiego. Po drugie, zmienia elementy struktury dramatu klasycznego: zdarzenie dramatyczne, postaci, czas
i przestrzeń, świat poetycki, kształt teatralny i strukturę
słowną dramatu, a nawet zastany sposób jego rozumienia
– poczynając od dojrzalszych form dramatycznych doby
romantyzmu i modernizmu, a skończywszy na tych fantastycznych (obecnie mówi się raczej o elementach fantastyki w konkretnych tych dziełach). Wprowadzenie nowej
koncepcji owocuje konkretnymi modyfikacjami struktury na każdym jej obszarze. Aby właściwie rozumieć te
zmiany, należy wpierw wskazać cechy charakterystyczne
dla typu noweli przeszczepionego na grunt polski przez
pisarza.
O powiadania Grabińskiego są klasyfikowane jako opowieści niesamowite29. W Encyklopedii Fantastyki zawarto
wyjaśnienie specyfiki tekstów weird fiction: „termin stosowany do opisania Supernatural Fiction i Horror Tales”.
Autorzy wskazują, że główną cechą tego gatunku jest niesamowitość. Akcentują tam jednak jako centralne problemy okultyzmu oraz satanizmu30, z których tylko pierwszy
element wydaje się kluczowy dla odbioru twórczości Stefana Grabińskiego31.
Naturalnym komentarzem dla niesamowitości jako kategorii estetycznej okazuje się powszechnie znane i przyjęte w okresie tworzenia utworów przez Grabińskiego
rozpoznanie Sigmunda Freuda, wskazującego na genezę
niesamowitego jako wypływającego z „samowitego” czyli znanego, które wyobcowało się i stało się „wypartym”.
Owo „wyparte” staje się źródłem uczucia lęku w człowieku. Freud akcentuje w swej teorii czynnik psychologiczny32, co wydaje się w znacznym stopniu (zależnie bądź
niezależnie33) podejmować w szkicach Stefan Grabiński. Istnieje jednak szereg tekstów podejmujących problem rozumienia tej kategorii, przegląd tych stanowisk
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w perspektywie interesującej nas literatury dwudziestolecia międzywojennego można odnaleźć w artykule Jakuba Knapa Niesamowitość i groza w literaturze polskiej
dwudziestolecia międzywojennego34. Z perspektywy antropologicznej z kolei na zagadnieniu tym koncentruje się
klasyczna już monografia Literatura i nierozum Dariusza
Brzostka35.
Wracając jednak do problemu kluczowego, inne elementy charakterystyczne dla literatury niesamowitej nie
są zbyt często analizowane. Na gruncie polskim rozwijana jest definicja weird fiction zaproponowana przez Marka Wydmucha, mającej wprowadzać „podstępnie zamęt
w znany nam świat przez przemycenie do niego na prawach fikcji pierwiastka irracjonalnego – czyni to z zamiarem przestraszenia czytelnika”36. Tego gra ze strachem pełni funkcję katartyczną.
Marcin Kuna, wyodrębniając za Tzvetanem Todorovem utwory reprezentujące kategorię niesamowitości,
cudowności, „czystą fantastykę”37 oraz możliwe ich kompilacje, wskazuje również na stałe elementy utworów niesamowitych. Jego zdaniem narracja w tego typu utworach,
do których skądinąd zalicza on teksty Grabińskiego, zawiera elementy niezwykłe, szokujące, dające się wytłumaczyć za pomocą „przyczyn naturalnych”. Opowiadania
należące do tej kategorii „umożliwiają przedstawienie doznań, przeżyć, stanów psychicznych bohatera postawionego w sytuacji zagrożenia [bądź wielu bohaterów – Z.G.]”38.
Z kolei w artykule Kseni Olkusz Konglomerat niesamowitości. „Domofon” Zygmunta Miłoszewskiego jako gra
z klasycznym modelem literatury weird fiction można znaleźć stwierdzenie o dwudzielności świata przedstawionego, ale również charakterystycznych dlań elementów: złego miejsca, pokutującej duszy czy symboliki ciemności
i czerni39. Z tezą tą zgadza się Jakub Knap w cytowanym
już opracowaniu, podejmując rozważania nad charakterystycznym dla weird fiction rekwizytorium motywów,
symboli oraz archetypów. W ramach refleksji popularnonaukowej problem tożsamości genologicznej weird fiction
podejmuje Michał Budak. Autor wstępu do antologii Po
J. Knap, Niesamowitość i groza w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego (rekonesans badawczy), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2008, nr 8, s. 44-55.
34

35

D. Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń 2009.

S. Grabiński, Willa nad morzem, s. 105.

36

M. Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1979.

T. Sinko, Niesamowite historye, „Czas” 1918, nr 458 (71), s. 2.

37

28
29
30

Encyclopedia of Fantasy, red. J. Clute, J. Grand, New York 1997.

Niektórzy badacze zwracają uwagę na ten problem. Zob. J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1999; H. Dubowik, Fantastyka w literaturze polskiej. Dzieje motywów fantastycznych w zarysie, Bydgoszcz 1999, s. 194.
31

S. Freud, Niesamowite, w: Pisma psychologiczne, przekł. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 235-262.
32

Tekst Freuda został ogłoszony w 1919 roku, szkice Grabińskiego w 1925
i 1928.
33
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Badacz tłumaczy jej istotę za pismami TzvetanaTodorova: „Utwory należące do tej kategorii muszą być tak skonstruowane, by istniała możliwość co najmniej podwójnej wykładni sensów, wywołująca w czytelniku ciągłe wahanie co
do natury przedstawianych zdarzeń, nierozstrzygnięta nawet na końcu utworu”. M. Kuna, Estetyczna charakterystyka podgatunków grozy, „Estetyka i Krytyka”, 2005, nr 1(8), s. 183.
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drugiej stronie. Weird fiction po polsku wskazuje na kilka ważnych cech struktury utworów niesamowitych: niejasność fabularną, niestabilność świata przedstawionego,
narrację przypominającą „monolog szaleńca”, a także silnie wyakcentowaną puentę, zmieniającą sens całego utworu40. Tekst, choć popularnonaukowy, przynosi ważne rozpoznania. Wskazane elementy można bowiem uznać za
konkretne strategie stosowane przez autorów utworów
niesamowitych.
Przekształcenia struktury – dramat Ciemne siły
(W willi nad morzem)
Przetransponowanie jednego gatunku w drugi powoduje, że fakty przemilczane w opowiadaniu zostają
szczegółowo wyjaśnione w dramacie. W tym celu Grabiński wprowadza nowe elementy oraz postaci, nie zmieniając jednak przy tym miejsca zdarzeń. Akcja obu utworów rozgrywa się w Italii. Fabuła pozostaje zaś właściwie
ta sama. Oto do zamieszkującego rejony południowych
Włoch Ryszarda Norskiego przybywa jego dawny znajomy, Władysław Wrocki. Pewnego dnia Norski dostrzega
w zachowaniu przybysza mimikę i gesty innego człowieka.
Bohater określa tę przypadłość „ksenomimią” i szczegółowo tłumaczy jej objawy, polegające na niekoniecznie świadomym naśladowaniu powierzchowności innej osoby poprzez gesty i mimikę, co ma być wywołane telepatycznym
wpływem tego osobnika. Wrocki tłumaczy to zjawisko klinicznie: jego zdaniem morderca wielokrotnie przejmuje
zachowanie i mimikę ofiary, co należy uznać za oznakę
jego oddziaływania z zaświatów. Z czasem Wrocki zaczyna
rozumieć, że gesty, które wykonuje, są charakterystyczne
dla zaginionego poety – Stanisława Prandoty, kochanka
żony Norskiego, Róży. Akcja obu utworów zmierza do
wyjaśnienia zagadki śmierci młodego poety. Winny jest
oczywiście Norski – zazdrosny o kochanka, postanawia
go zabić, by zemścić się na własnej żonie. Momentem kulminacyjnym utworów jest uczta, podczas której dochodzi do wyjaśnienia, odpowiednio, tajemnicy opowiadania
i intrygi dramatu dzięki podaniu na stół minogów, które niegdyś uwielbiał Norski, lecz obecnie ich wręcz nie
znosi. Jak się okazuje, przyczyna zmiany jego upodobań
żywieniowych jest nader prosta: przyczyna leży w podaniu zatrutych minogów Prandocie. Zdemaskowany bohater nie potrafi dłużej żyć. Działanie owej „telepatii” wpływa bowiem na bohatera destrukcyjnie. Nie bez znaczenia
dla rozwiązania zagadki w przypadku obydwu utworów
okazuje się zachowanie Adasia – syna Norskich. Chłopiec
usypuje grób w ogrodzie nieopodal altany, tłumacząc się
nakazem sformułowanym przez ojca we śnie. Sytuacja ta
M. Budak, Wstęp, w: Po drugiej stronie. Weird fiction po polsku, red. S. Żuławski, przekł. M. Kopacz, P. Misiałowski, Kraków 2013.

nie tylko wskazuje na chorobę dziecka, lecz także prowokuje bohaterów do zadawania kolejnych pytań i odkrycia tajemnicy. Oś fabularna dzieł pozostaje zatem ta
sama, choć należy zauważyć, iż mają one różne zakończenia, w obu jednak przypadkach prowadzące do finału, jakim jest samobójstwo Norskiego.
Akcje opowiadania i dramatu rozgrywają się w różnym
czasie. W opowiadaniu pojawia się wzmianka narratora
dotycząca ostatniego spotkania Norskiego z Wrockim,
które miało się zdarzyć trzynaście lat wcześniej. W dramacie natomiast można znaleźć informację, iż rzecz miała się
dziać jeszcze dawniej, piętnaście lat przed spotkaniem. Tu
także, dzięki informacjom zawartym w didaskaliach, granice czasowe pomiędzy kolejnymi aktami są wyznaczone
precyzyjniej: między pierwszym a drugim mija miesiąc,
natomiast między drugim a trzecim – dwa dni.
Do specyficznych motywów związanych z narracją weird fiction, przeniesioną z opowiadania do dramatu, należy motyw złego miejsca. W utworze Grabińskiego jest nim
altana. Ani w opowiadaniu, ani w dramacie autor nie opisuje jej w sposób szczególny; odbiorca nie zna jej kształtu, koloru czy nawet otoczenia. Groza, jaką altana wywołuje u czytelnika, wiąże się z powtarzaniem czynności:
mianowicie Adaś, syn Norskich (a w rzeczywistości syn
Róży Norskiej i jej kochanka Stanisława Prandoty) w niewytłumaczalny sposób ciągle do niej powraca. Tajemnica miejsca zostaje wyjaśniona w chwili, gdy owe powroty
zaczynają zastanawiać innych bohaterów (w opowiadaniu
Wrockiego, w dramacie również Różę). Tworzy to atmosferę lęku przed niewyjaśnionym i niesamowitym.
Podstawową zmianą dokonaną w adaptacji dramatycznej Stefana Grabińskiego jest wprowadzenie n o w yc h p o s t a c i, o których odbiorca niewiele dowiaduje się z opowiadania. Należą do nich lokaj Jan, który
jest współodpowiedzialny za otrucie Stanisława Prandoty i pochowanie go nieopodal altany, żebrak oraz Róża
Norska. Postać kobieca, nosząca znamiona demonicznej,
jest właściwie nieobecna w noweli i przedstawia ją dopiero narrator:
Mówią, że była kobietą ekscentryczną i rządziły nią chwile. Została żoną Ryszarda. Znaczny majątek, który mu wniosła za sobą, pozwalał Norskiemu na życie wystawne, bez troski. Podróżował dużo, jesienie i zimy spędzał stale na południu.
Pani Róża odumierając go, zostawiła mu w spadku synka Adasia i wielką fortunę41.

W noweli los kobiety jest osnuty tajemnicą, a narrator
jedynie wspomina o niej w czasie przeszłym. Szczegółowo zostaje przedstawiona ona dopiero w dramacie, stając

40
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S. Grabiński, Willa nad morzem, s. 94.
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się tym samym najważniejszą postacią i motorem napędowym akcji. Choroba jej duszy wiąże się z żałobą po stracie ukochanego mężczyzny. Gdy w trakcie wizyty Wrockiego ujawniają się u niego objawy ksenomimii, Norska
zaczyna dążyć do wyjaśnienia zagadki, kierowana przeczuciem, zgodnie z którym mąż miałby być powiązany
ze zniknięciem Stanisława. Grabiński portretuje w postaci Norskiej obraz femme fatale, pięknej i ponętnej, a jednocześnie złej, nienawistnej i zwodzącej. Róża wychodzi
za mąż za Norskiego, ponieważ nie chce zaprzepaścić talentu Prandoty. Bohaterka rozumie, iż życie artysty jest
niemożliwe w małżeństwie z powodu prozaicznych obowiązków. To ona także dzieli się swymi obawami z Władysławem Wrockim i pomaga mu wypowiedzieć na głos
to, o czym boi się on rozmawiać.
Zmiany wprowadzone przez Grabińskiego dotyczą także, jak już wspomniano, bardziej szczegółowego przedstawienia innych postaci. Czytelnik dowiaduje się więcej
o Wrockim, jego zainteresowaniu demonologią. Zostaje
on przedstawiony jako naukowiec i lekarz, o kompetencjach odpowiednich do wyrokowania o stanie psychicznym Norskiego. Dzięki temu może chociażby sformułować diagnozę ksenonomii, mówiąc, że: „może [ona]
wypływać z prostego zapatrzenia się na drugiego jako
wzór i w tej formie występuje bardzo często u dzieci [...]
[lub jako – X.X.] podświadome działanie telepatji”42. Wyjaśnia to tajemnicze przejmowanie ruchów, gestów i odruchów mimicznych osoby, o której z jakiegoś powodu człowiek myśli bardzo często. Wrocki rozpoznaję tę
przypadłość jako typową dla morderców nękanych przez
ofiary działające zza grobu43.
Do pewnych przekształceń dochodzi także w sposobie
przedstawiania postaci Adasia oraz stosunku rodziców do
niego. Już z opowiadania czytelnik dowiaduje się, że chłopiec jest obłąkany, a ojciec go nie kocha. W dramacie ten
problem zostaje szczegółowo rozwinięty. W pierwszym
akcie Wrocki zdziwiony zapytuje przyjaciela o Adasia, na
co bohater odpowiada lakonicznie: „Tak – Róża ma syna”44. Świadczy o tym także bardzo krótka scena, podczas
której ojciec celowo udaje, że nie zauważa syna. W didaskaliach odnaleźć można następującą informację: „Adaś
zbliża się ku ojcu, chcąc mu podać rękę. Norski, udając, że
tego nie widzi, usuwa się nieznacznie półobrotem do stołu i przytłumia dopalający się papieros w popielniczce”45.
Uczucia ojca do dziecka mają zatem komunikować przede
wszystkim gesty. Nieznany pozostaje natomiast stosunku
matki do Adasia. W dramacie Róża jedynie kilkakrotnie
42

S. Grabiński, Ciemne siły, s. 48-49.
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wskazuje na jego „dziwność” i z jej zachowania bynajmniej nie wynika, aby darzyła go cieplejszym uczuciem.
Grabiński zmienia charakter postaci Jana z bohatera epizodycznego na drugoplanowego. Początkowo postać lokaja jest jedynie przedmiotem rozmów bohaterów
– Róży i Wrockiego. Kobieta wskazuje na lojalność sługi
wobec pana. Jan pojawia się w scenie, gdy Norskiego dręczy nieznośny zapach pochodzący z ogrodu. Wówczas odbiorca dowiaduje się, iż lokaj jest współodpowiedzialny za
otrucie poety oraz zakopanie zwłok, stając się świadkiem
chłodnej relacji zdarzeń:
Norski.
Nie – nie zdaje mi się... Zawsze koło południa czuję tę stęchliznę, a tu, w tym pokoju, silniej niż gdzieindziej... To okno
(odchyla głowę, wskazując ruchem oczu okno)umieszczone jest
tuż nad altaną....
[…]
Jan.
Jaśnie Panu tylko tak zdaje się.... Gdzieżby tam znowu? Tak
głęboko... na jakich 3 metry z górą. Sam przecież zakopywałem...
Norski (z obłędnem przerażeniem rzucając się kuniemu).
Cicho stary! Zwarjowałeś?...
Jan.
Niech się Jaśnie Pan nie lęka. Samiśmy tu teraz. Altana – nie
strach, proszę Jaśnie Pana. Codziennie jatam zaglądam i wszystko w porządku. Tylko panicz Adaś często tam zachodzi46.

Nowo wprowadzoną postacią w dramacie jest również żebrak, który prosi Wrockiego o jałmużnę. To kolejny obłąkany bohater. Biedak odrzuca próbę wręczenia jałmużny przez Norskiego, stwierdzając, że ten ma „okropną
twarz”. Ta opinia żebraka zastanawia Norskiego i jednocześnie oburza, prowokując do rozmowy na temat morderstwa. Pojawienie się tej nowej postaci jest także ważne
dla intrygi dramatu.
Segmentacja tekstu dramatycznego na krótkie sceny
wprowadzające element załamania akcji jest efektem potrzeby wytłumaczenia widzowi kwestii niewyjaśnionych
w opowiadaniu. Nowela posiada te właściwości ze względu na prowadzenie narracji personalnej. Wrocki przedstawia sytuację Norskich, pozostawiając wiele niedomówień. Czytelnik zyskuje więc niepełną wiedzę na temat
zdarzeń. Przykładowo, nie jest znana przyczyna śmierci
Róży. To ograniczenie pokonuje Grabiński w dramacie,
dzięki czemu odbiorca głębiej wnika w świat przedstawiony. Narrator opowiadania przedstawia ponadto bohaterów
46
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subiektywnie, na podstawie własnych odczuć i doświadczeń z nimi związanych, ale również z zasłyszanych informacji czy plotek. Jego domysły w dramacie formułuje jako
własne przekonania Róża Norska – to ona daje Wrockiemu do zrozumienia, kto jest ojcem Adasia, ale również
przedstawia rys psychologiczny Stanisława Prandoty i wyjawia motywację związaną ze ślubem Norskich.
Przetransponowaniu opisów narratora w opowiadaniu
na didaskalia towarzyszy zwrócenie uwagi na szczegóły,
którym Grabiński nadaje wręcz charakter symboliczny.
Buduje długie didaskalia, informujące nie tylko o miejscu
zdarzeń, układzie przedmiotów czy wystroju. W utworze
Ciemne siły pojawiają się nawet stwierdzenia o mimice bohaterów czy zachowaniu. Autor wprowadza także liczne
didaskalia wewnętrzne, z których czytelnik czerpie informacje na temat przemyśleń postaci. Didaskalia w utworze
Grabińskiego mają więc drugą istotną funkcję – nakreślają portrety psychologiczne bohaterów. Rozszerzenie tekstu
pobocznego dramatu jest wynikiem ewolucji i wykrystalizowania modernistycznej jego odmiany, a także wpływu
wywieranego przezeń na dzieło pisarza47.
Reminiscencje wynikają z dokładnego przeniesienia
scen dialogowych z opowiadania do dramatu. Dotyczy to
kilku sytuacji. Oto przykładowy fragment noweli:
Na razie nie zrozumiałem go. Istotnie nie robiłem nic nadzwyczajnego. Podniosłem się tylko lekko na palcach i wyciągnąłem ręką w dal.
– Jakto co? Wskazuję na mewy.
– No tak, tak, zapewne. Ale czynisz to w taki sposób, że miałbym ochotę powiedzieć, iż gest ten jest ci obcy48.

Nietrudno odnaleźć zbliżone treści w dramacie:
Wrocki (patrząc na nich zdumiony).
Jakto, co? obserwuję wraz z wami mewy...
Norski.
No, tak, zapewne. Ale czynisz to w taki sposób, że miałbym
ochotę powiedzieć, że gesty te są ci obce49.

Cechą typową dramatu jest to, iż pewne fakty nie są
ewokowane wprost, lecz poprzez działania czy zachowanie bohaterów. Grabiński łamie tę zasadę, wprowadzając obszerne monologi. Ich celem jest tłumaczenie tego,
co działo się wcześniej, a nawet objaśnianie motywacji
bohaterów, przeczuć czy targających nimi namiętności.
47
Zwrócić tu należy szczególną uwagę na charakter didaskaliów choćby w dramatach Stanisława Wyspiańskiego.
48

S. Grabiński, Ciemne siły, s. 101.

49

Tamże, s. 47.

Źródła konfliktu tych postaci tkwią w pamięci bohaterów
dramatu.
Nowa konwecja
Proces przetransponowania opowiadania weird
fiction na dramat wiązał się z próbą stworzenia nowego
jego typu, określonego przez pisarza mianem fantastycznego50. Powtórzenie historii i zrealizowanie w innej formie pociągnęło zmianę w obrębie nie tylko gatunku, ale
również rodzaju literackiego (przejście z epiki do dramatu). Mógł on zatem wpłynąć na wady tekstu wtórnego,
lecz nie tylko wobec pierwotnej, doskonalszej wersji. Pisarz nie zrezygnował z zaznaczenia związku paratekstualnego i metatekstualnego. Poprzedni tytuł sztuki zapisał na
okładce dzieła – Ciemne siły (Willa nad morzem). Do tekstu dołączył informację o reżyserii i obsadzie w poszczególnych teatrach, a także utwory siostry, Marii, z którą był
bardzo związany.
Okazuje się, że utwór dramatyczny nosi znamiona opowiadania i jego znaczeń. W wyniku rekontekstualizacji,
a więc wprowadzania zapożyczonych elementów w nowy
tekst, nie traci tego, co Michał Głowiński określił jako
„świadectwo pochodzenia”51. Dramat szczegółowo wyjaśnia przebieg zdarzeń, autor pozostawia jednak właściwy dla weird fiction przedmiot zainteresowania, a więc
pogranicze snu i jawy wraz z niemożliwą do wytłumaczenia atmosferą lęku i tajemniczości. Grabiński stosuje
technikę gradacji napięcia, a więc stopniowego zwiększania i utrzymywania go poprzez powroty motywu ksenomimii czy konkretnych postaci, w szczególności Adasia.
50

A. Główczewski, Zapomniany dramat fantastyczny…

Co istotne, nie chodzi tu jedynie postaci czy fabułę, ale właściwości gatunkowe. M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, nr 4(77),
s. 17.
51
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Dzieło pisarza odznacza się szeregiem właściwości charakterystycznych dla literatury niesamowitej, ukazując bohaterów w sytuacji zagrożenia, szczegółowo opisujących
swoje doznania i odczucia. Są nimi Róża – kobieta poszukująca prawdziwego mordercy, Norski – zmagający się
z własną psyche oraz konsekwencjami popełnionej zbrodni, ale także Adaś – żyjący w sytuacji nieustannego zagrożenia, płynącego z niewytłumaczalnego źródła. Jest to
o tyle istotne, że choroba psychiczna bohatera jest jednym
z podstawowych składników narracji reprezentującej kategorię niesamowitości52.
W odniesieniu do zabiegu transpozycji gatunkowo-rodzajowej można byłoby mówić za Breiter nowelizacji
dramatu53, lecz groziłoby to zbytnim uproszczeniem całościowej koncepcji Grabińskiego. Pisarz próbował bowiem
przede wszystkim odtworzyć w formie dramatycznej aurę
niesamowitości, stąd też mógł dokonywać wspomnianych
modyfikacji i prób wkomponowania typowych dla weird
fiction elementów narracji w dialogi bohaterów. W willi nad morzem tworzy zatem nie tylko oś konstrukcyjną
i tematyczną dramatu Ciemne siły (W willi nad morzem),
ale również zasadniczy element podbudowy gatunkowej.
W konsekwencji odbiorca ma do czynienia z utworem,
na który wpływ wywiera nie tylko konwencja weird fiction, ale również emblematyczna dla tego okresu odmiana
dramatu psychologicznego. Utwór Grabińskiego okazuje
się dziełem synkretycznym, powstałym w wyniku krzyżowania się różnych odmian form dramatycznych oraz
ostatecznego przełamania ustalonych reguł świata przedstawionego przez fantastyczność i niesamowite. Ścieranie
się tych czynników może powodować wrażenie chaosu

52

M. Kuna, dz. cyt., s. 178.

53

E. Breiter, dz. cyt., s. 176-179.
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konstrukcyjnego – i być może to właśnie było powodem
mieszanych reakcji ze strony krytyki tamtych czasów.
Jonathan Culler stwierdził, iż każda klasyfikacja gatunkowa jest konwencjonalna54. Być może to konwencjonalność określenia „dramat fantastyczny” zagraża miarodajnej ocenie dzieła Grabińskiego. Terminem tym określa
się bowiem dramaty fantastyczne realizujące inne typy
rozumienia kategorii „fantastyka”, jak choćby science fiction. Dramat fantastyczny Grabińskiego należałoby umieścić wśród utworów zbliżonych do typu fantastyki weird
fiction. Termin „podgatunek” rozumiem jako typ literatury fantastycznej i wydaje się to bliskie intencji Marka
Wydmucha. Odwołując się do stworzonej przez niego
klasyfikacji, można wyróżnić: weird fiction, fantasy oraz
science fiction. W ramach każdego z typów należy wskazać na realizacje epickie (powieść, nowela), natomiast
w przypadku weird fiction i science fiction – dramatyczne, ale również wykształcone w toku ewolucji odmiany.
Szczegółowa klasyfikacja pozwoli uniknąć problemów
związanych z nazbyt szeroką kategorią „dramat fantastyczny”, wskazywać należałoby bowiem w tym przypadku na „dramat fantastyki grozy”.
Stwierdzenie nowej tożsamości gatunkowej rzuca inne
światło na problem wartości dzieła. Miażdżące oceny krytyków mogły wynikać, jak sądzę, ze źle rozpoznanej konwencji. Jak to bywa z eksperymentem artystycznym, nie
dostrzeżono jego walorów. Pomimo niedomagań w zakresie struktury dramatu tekstowi nie można odmówić spójności, sugestywności, a także realizacji oryginalnej koncepcji fantastyczności.
Na opracowanie czeka także problem ewolucji i modyfikacji weird fiction. Nie zyskał należytego zainteresowania badaczy, choć pojawiła się antologia tekstów Po drugiej stronie. Weird fiction po polsku, w której zamieszczono
także szkice teoretyczne. Podjęcie próby systematyki gatunków literatury fantastycznej wymaga jednak bardziej
pogłębionych badań, zdecydowanie wykracza poza postawione na początku tego artykułu cele. Jej zarysowanie
wydaje się konieczne, choć wymaga osobnych i bardziej
szczegółowych analiz. Odbywać się to powinno w ramach
konkretnych typów literatury fantastycznej. Literatura
fantastyczna rozumiana jako zbiór tekstów wydaje się doskonałym materiałem do badań nad zagadnieniem multiplikacji gatunkowej, a więc namnażania odmian w procesie ewolucji55.
Zuzanna Guty

54
J. Culler, Konwencja i oswojenie, przekł. K. Biskupski, w: Znak, styl, konwencja, oprac. M. Głowiński, Warszawa 1977, s. 173.
55
J. Trzynadlowski Jan, Zmienność i stałość gatunku literackiego, w: E. Miodońska-Brookes Ewa, A. Kulawik, M. Tatara, Genologia polska, Warszawa 1983.
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Oświata rolnicza drogą do dobrobytu
– z działalności społecznej pedagoga
z Lubelszczyzny

Problematyka upowszechniania wiedzy rolniczej
wiąże się obecnie z subdyscypliną pedagogiki zwaną andragogiką, a ściślej z andragogiką rolniczą zajmującą się
oświatą rolniczą dorosłych. Działający na terenie Warszawy i Lubelszczyzny1 Mieczysław Brzeziński (1858–1911)
należał do tych patriotycznych pedagogów i społeczników,
którzy doskonale widzieli zależność zachodzącą między
zawodowym funkcjonowaniem rolnika a procesem jego
edukacji realizowanym w ramach różnych form oświaty
rolniczej. Kładł szczególny nacisk na związek zachodzący
między wiedzą naukową rolnika a jego działaniem praktycznym, i w tym sensie był jednym z pierwszych andragogów rolniczych. Nie zajmował się teorią pracy rolnika.
Warunki, w jakich przyszło mu żyć i działać, zmusiły go
do zwrócenia uwagi przede wszystkim na palące zagadnienia aktualne.

Mieczysław Brzeziński jako
student, na przełomie
lat 70-tych i 80-tych XIX wieku.

Problematyka parcelacji gruntów rolnych
Po 1864 r. gospodarstwa folwarczne przekształcały się z pracy pańszczyźnianej na pracę najemną. Ze
względów ekonomicznych rezygnowano z trójpolówki
Mieczysław i Rozalia Brzezińscy mieli mieszkanie w Warszawie na ul. Złotej
56, a od 1901 r. dom w Piotrowicach pod Nałęczowem. Z Lubelszczyzną pedagog i społecznik był związany przez Wronów i Bełżyce, gdzie w okresie swojego
dzieciństwa przebywał często z rodzicami – tu poznał życie wsi.
1

i zaczęto stosować płodozmian. Głównie z powodu braku umiejętności dostosowania się właścicieli ziemskich do
nowych warunków gospodarczych coraz bardziej postępowała parcelacja zadłużonych majątków. Z jednej strony
kilka milionów ludności wiejskiej bezrolnej i małorolnej
uwolnionej od powinności i mającej prawo do posiadania
ziemi2, z drugiej – wiele majątków dworskich niedających
sobie rady z powodu braku rąk do pracy i oczekujących na
propozycje kolonistów3.
W przekonaniu pedagoga procesy parcelacyjne w ówczesnych przemianach społeczno-ekonomicznych były
czymś naturalnym. Otwierały one nowe możliwości przed
gospodarką chłopską i odgrywały istotną rolę w emancypacji ludności wiejskiej. Przyniosły pozytywne skutki
gospodarcze i społeczne4. Wzrosła kultura uprawy ziemi
i sporo rodzin wiejskich otrzymało środki utrzymania.
Podawał przykład zaradności lubelskich kolonistów,
którzy ciężko pracowali na roli, a jednocześnie trudnili się rzemiosłem: szewstwem, koszykarstwem, stolarstwem. Niektórzy dorabiali przy kolei, budowlach rządowych, przewozie cegły lub drzewa itp., gdyż nie mogli
utrzymać siebie i rodziny z własnego skromnego gospodarstwa. Sukcesy odnosili ci spośród nich, którzy nabywali ziemie dworskie, stosowali płodozmian, prowadzili rachunek gospodarczy zysków i wydatków i byli otwarci na
postęp w rolnictwie. Uważał, że nadal powinni wprowadzać ulepszenia gospodarcze, zwiększać wydajność pracy na roli, posiąść umiejętność planowania i dostosować
produkcję do potrzeb rynku5. Pochwalał nabywanie ziemi nawet przez lokai, kucharzy i rzemieślników. Zdawał
Ukaz uwłaszczeniowy uwalniał wszystkich chłopów od powinności z dniem
15 kwietnia 1864 r., oddając im na własność posiadane grunty wraz z budynkami i inwentarzem.
2

Stopniowo jednak spora grupa ziemian przezwyciężała zaistniałe trudności,
potrafiła dostosować folwarki do nowych warunków (np. konieczność korzystania z najemnego robotnika), a nawet zintensyfikować produkcję rolną. Zob.
B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969, s. 21.
3

Brzeziński udowodnił także, posługując się obliczeniami, jakie korzyści przyniósł większej własności ziemskiej Bank Włościański i możliwość, czy konieczność parcelacji gruntów dworskich. Posłużył się w tym celu przykładem
parcelacji folwarku koło Nałęczowa w guberni lubelskiej. Por. Kartka z dziejów
parcelacji, „Głos”, 1895, nr 1, s. 19–20.
4

5

Por. Kartka z dziejów parcelacji, nr 2, s. 39–41.
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sobie oczywiście sprawę z trudności, na jakie oni napotykali w prowadzeniu działalności gospodarczej: nieznajomość uprawy roli, brak odpowiednich narzędzi rolniczych
i dobrego inwentarza oraz brak domowników do pracy
w gospodarstwie. Widział w tym dużo winy źle przygotowanych do gospodarowania towarzystw parcelacyjnych6.
Mimo to apelował, aby organizować kompetentne spółki i banki parcelacyjne, które by wyżej wymienione procesy wspomagały i przyśpieszały, pełniąc funkcje organów
doradczych i udzielając opłacalnych kredytów. „Tutaj – pisał – potrzebną jest szczera pomoc i kierunek inteligencji,
której jednym z najgłówniejszych zadań winno być ekonomiczne i umysłowe podźwignięcie drobnego rolnika i rzemieślnika”7. Podawał przykład Polskiej Macierzy Małorolnych w Płocku. Zadania spółek parcelacyjnych Brzeziński
dokładniej sprecyzował w 1908 r.: kupowanie zadłużonych
lub przeznaczonych na sprzedaż majątków, zakładanie kolonii, udzielanie dogodnych pożyczek chłopom małorolnym. Było to spowodowane jego reakcją na dość masową
wyprzedaż polskiej ziemi Niemcom. Odnotował, że tylko
na Ziemi Chełmskiej Niemcy wykupili w ciągu dziesięciu
lat 15 tys. morgów ziemi, z czego można było stworzyć tysiąc przeciętnych polskich gospodarstw chłopskich8. Ponadto liczba ludności narodowości niemieckiej w Galicji
w przeciągu ośmiu lat zwiększyła się z 212 tys. do przeszło 250 tys. Dlatego pisał z niepokojem: „I to olbrzymie
wywłaszczenie odbywa się ciągle, nieustannie… krok za
krokiem usuwa się spod stóp ludu polskiego ziemia praojców, przechodząc w obce, a tak straszne ręce. Sprzedają się
całe obszary dworskie, sprzedają już i drobne gospodarstwa włościańskie…”9. Wyróżnił kilka przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim: zanik poczucia obywatelskiego i narodowego, niezaradność i chciwość10.
Ostrzegał nabywających ziemię przed nieuczciwymi pośrednikami i tzw. reklamami sprzedaży, które często mijały się z prawdą co do oceny wartości sprzedawanych gruntów. Zalecał, aby korzystać z usług Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego. Chociaż wyceny majątków na
Litwie i Wołyniu dokonane przez wyżej wymienione
Niektóre wady w gospodarstwach naszych kolonistów, „Zorza”, 1900, nr 26, s.
502–503.
6

7

Kartka z dziejów parcelacji, nr 2, s. 41.

Nie sprzedam ci roli!. Weź Niemcze talary!, „Pobudka”, 1908, nr 24, s. 463. Uważał, że parcelowane grunta dworskie powinni kupować mieszkańcy sąsiednich
wsi. Por. Z listów do „Zorzy”. Ze wsi Paulinowa, w gub. lubelskiej, „Zorza”, 1898,
nr 32, s. 502. Por. W. Śladkowski, Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815–1915, Lublin 1969.
8

9

Nie sprzedam ci roli!. Weź Niemcze talary!, s. 462.

Por. tamże, s. 463. Godna uwagi jest wypowiedź Wiesława Śladkowskiego na
ten temat, który do głównych przyczyn kolonizacji niemieckiej na terenach zaboru rosyjskiego zaliczył krytyczny stan wielkiej własności ziemskiej, niską gęstość zaludnienia tych terenów oraz przychylne stanowisko władz rosyjskich dla
poczynań kolonizatorów. Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815–1915, s. 106–110.
10
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Towarzystwo nie były jego zdaniem precyzyjne11. Ostrzegał także zainteresowanych przed kupowaniem ziemi od
byłych czynszowników oraz od właścicieli majątków, którzy brali udział w procesach sądowych z sąsiadami w sprawach ziemskich12. Brzeziński proponował też, aby przed
zakupem ziemi dokładnie ją obejrzeć z kilkoma zaufanymi doradcami. Stanowczo odradzał pośpiech.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX
wieku chłopi kupowali masowo parcelowane majątki ziemian. Nabywali je najpierw z własnych oszczędności, później poprzez zaciąganie kredytów w Banku Włościańskim
(od 1890 r.) lub w Gminnych Kasach Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Kasy zakładane przez władze z funduszy
państwowych, gminnych i gromadzkich nie zaspokoiły
jednak potrzeb chłopów. Kiedy w 1897 r. administracja
rosyjska zezwoliła na tworzenie społecznych organizacji
i towarzystw, Brzeziński proponował chłopom, aby zaczęli otwierać własne towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe13. Warunki kredytowe dla niezamożnych rolników
poprawiały się powoli. W dalszym ciągu dużą popularnością cieszyła się lichwa uprawiana przez karczmarzy, Żydów i bogatych chłopów14. Mimo trudności powstawały w dużej ilości małe gospodarstwa chłopskie. W 1894
r. obejmowały one 53% obszaru ziemi rolnej – pozostałe 47% zajmowały folwarki. Wzrost liczby małych gospodarstw był jednak szybszy, niż powiększanie się obszaru
ziemi chłopskiej. Był to też wynik przyrostu demograficznego i związanych z nim działów rodzinnych15. Obniżyła się cena zboża. Według Brzezińskiego należało podjąć
środki zaradcze: powiększyć ilość posiadanej ziemi, zintensyfikować produkcję rolną, ewentualnie poszukać nowych dróg zarobku – poza rolą. Wymagało to od drobnego rolnika najpierw zmiany sposobu myślenia, a następnie
zmiany form pracy16.
Prawidłowy rozwój struktury gospodarstw chłopskich
był utrudniony przestrzennym rozdrobnieniem gruntów
11

M. Brzeziński, Ostrożnie z parcelacją!, „Pobudka”, 1908, nr 50, s. 982.

12

Tamże, s. 983.

Jeszcze w 1908 r. prosił o nadsyłanie do redakcji „Pobudki” wiadomości i sprawozdań z ich działalności. Z uznaniem wyrażał się o nowo powstałym tego
rodzaju towarzystwie w Piszczacy w guberni siedleckiej. Przypisek redakcji, „Pobudka”, 1908, nr 18, s. 352. W 1912 r. działało w Królestwie 620 towarzystw
pożyczkowo-oszczędnościowych.
13

H. Brodowska, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich w zaborze rosyjskim, w: Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, t. 2, Warszawa 1972, s. 408.
14

Prawo zakazywało dzielenia gospodarstw 3,4 ha i poniżej oraz zakładania nowych osad na parcelowanych folwarkach. Zazwyczaj względy ekonomiczne były
przyczyną niesnasek rodzinnych niezamożnych kolonistów, np. wyżej wspomniany problem działów ziemi między dorastające dzieci. Por. K. Bystrzycki,
Z Lubelskiego, „Głos”, 1887, nr 34, s. 540–541.
15

Z życia ludu, „Głos”, 1896, nr 16, s. 374. Drobny rolnik posiadał od 3 do 10
morgów ziemi (1,68 ha – 5,6 ha). Liczba takich gospodarstw zwiększyła się
z 247,403 tys. (40,4%) w 1877 r. do 409,600 tys. (45,9%) w 1904 r. Zob. J. Łukasiewicz, Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku, Warszawa
1968, s. 198. Cyt. za: H. Brodowska, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich w zaborze rosyjskim, s. 412.
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i powstaniem szachownicy. Wynikało to z działów rodzinnych, likwidacji serwitutów oraz parcelacji gruntów dworskich. Bardzo często polegało to na przemieszaniu kawałków ziemi ornej należącej do kilku gospodarzy różnych
gromad wioskowych lub dworów. W Królestwie Polskim
ponad połowa chłopskich gruntów ukazowych znajdowała się w tzw. szachownicy. Wpływało to ujemnie na wszelkie próby naprawy wadliwej struktury agrarnej drobnej
własności i wprowadzanie postępu gospodarczego. Szachownica sprzyjała także kradzieży zbiorów, wypasaniu
trzody na cudzych polach i worywaniu się w sąsiedzkie
grunta. W jej wyniku dochodziło do licznych sporów społecznych. Działania rządu mające na celu uregulowanie
sprawy scalenia gruntów nastąpiły dopiero w latach 1910–
1912. Nie przyniosły one jednak spodziewanych rezultatów z uwagi na przeszkody natury prawnej, gospodarczej,
technicznej, a przede wszystkim ze względu na brak dostatecznych środków finansowych17.
Wzrost liczby gospodarstw małorolnych i konieczność szukania dodatkowych źródeł zarobku przez właścicieli i ich rodziny (koszykarstwo, garncarstwo, tkactwo
itp.), nowe możliwości handlu płodami rolnymi dla średnich i większych gospodarstw, potrzeba stosowania nowoczesnych technik i sposobów uprawy roli spowodowały, że chłopi zaczęli interesować się wiedzą rolniczą. Wieś
Królestwa Polskiego potrzebowała rolników samodzielnych i fachowo przygotowanych. Popularyzowana przez
ruch pozytywistyczny myśl szerzenia oświaty zawodowej znajdowała teraz na wsi zrozumienie i „grunt bardzo
podatny”18.
Władze rosyjskie mimo pozornych zainteresowań sprawami uwłaszczonej wsi i widocznych starań o pozyskanie mas chłopskich, w rzeczywistości hamowały rozwój
oświaty ogólnej i fachowej19. Przyczynianie się więc do
rozwoju szkolnictwa i oświaty rolniczej na wsi było wówczas wymogiem patriotyzmu.
Potrzeba podnoszenia kultury rolnej
Wiele zdziałały w kierunku uświadomienia chłopów o potrzebie podnoszenia kultury rolnej czasopisma
ludowe, jak „Gazeta Świąteczna”, później „Zorza”, to jest
od 1892 r., gdy głównym jej redaktorem został Mieczysław Brzeziński. Uważał on, że jednym z głównych zadań
pisma było szerzenie szeroko pojętej oświaty rolniczej na

wsi i zachęcanie czytelników wiejskich do twórczej pracy
na polu gospodarczym20.
a) szkolnictwo rolnicze
Dawni współpracownicy Andrzeja Zamoyskiego21 z Ludwikiem Górskim na czele, byli przekonani co do kierowniczej roli dworu na wsi. Miało to być realizowane poprzez
podniesienie kultury rolnej w folwarkach, pracę społeczną
w gminie i współpracę z zamożnym chłopstwem. W tym
kierunku kształciła szkoła rolnicza w Sobieszynie, przygotowująca zarządców majątków dworskich.
W Pszczelinie natomiast kształcono synów chłopskich
na samodzielnych rolników. Jednym z najbardziej zasłużonych dla tej placówki oświatowej był Mieczysław Brzeziński: promocja szkoły w środowisku wiejskim, zabieganie o wsparcie materialne, a przede wszystkim stwarzanie
podstaw programu dydaktycznego i wychowawczego.
W latach 1897–1904 dobrze funkcjonowała szkoła koszykarska w Serocku oraz tzw. warsztaty wzorowe w Zwierzyńcu, Jabłonnie i Nałęczowie, a dokładnie w Charzu k.
Nałęczowa22. Istniała też szkoła tkacka w Stanisławowie.
W szkole rolniczej dla dziewcząt w Kruszynku, podobnie jak w Pszczelinie, stosowano zasadę łączenia kierunku
kształcenia zawodowego z wychowaniem społeczno-narodowym młodzieży wiejskiej23. Zmiany dotyczyły głównie praktycznej części kształcenia z dostosowaniem do
dziewcząt.
Po 1905 r. powstawały na wzór Kruszynka również
inne szkoły rolnicze dla dziewcząt, np. w Mirosławicach
i Bochotnicy. Na założenie drugiej z wyżej wymienionych
szkół 12 tys. rubli ofiarował znany lekarz dr Wacław Lasocki z Nałęczowa24. Tworzyły się też kobiece kółka samokształceniowe na wsi.
Zakładanie szkół rolniczych w Królestwie Polskim było
odpowiedzią na rodzącą się potrzebę prowadzenia dochodowego gospodarstwa i racjonalnej uprawy ziemi. Zgadzało się to również z panującą jeszcze wówczas w niektórych kręgach ideologią pozytywistyczną głoszącą kult
rzetelnej wiedzy i oświaty oraz efektywnej pracy na rzecz
podniesienia poziomu rolnictwa, rzemiosła, przemysłu
20

Por. Do czytelników „Zorzy”. Od Redakcji, „Zorza”, 1909, nr 47, s. 738.

Andrzej hr. Zamoyski (1800–1874) – działacz gospodarczy i polityczny. Był
czołowym przedstawicielem pracy organicznej w Królestwie Polskim oraz inicjatorem założenia i prezesem Towarzystwa Rolniczego, zob. I. Kostrowicka, Z.
Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978, s. 108–109.
21

W 1904 r. w Charzu uczyło się sześciu uczniów. Nauka trwała kilka miesięcy.
Celem powstania szkoły tzw. nałęczowskiej (utrzymywał ją Zakład Leczniczy
w Nałęczowie) było ułatwienie synom niezamożnych rolników nauki koszykarstwa oraz rozpowszechnienie tej gałęzi rzemiosła na wsi. M. Brzeziński, Z listów do „Zorzy”. Z Piotrowic pod Nałęczowem w gub. lubelskiej, „Zorza”, 1904,
nr 36, s. 882–883.
22

H. Brodowska, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich w zaborze rosyjskim, s. 416-417.
17

H. Brodowska, Z dziejów szkół rolniczych w Polsce, „Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1959, nr 2, s. 29.
18

19

Por. Z dziejów szkół rolniczych w Polsce, s. 27.

Współorganizatorami szkoły byli redaktorzy „Zorzy”. Por. M. Malinowski,
Kruszynek, „Zorza”, 1904, nr 49, s. 1189–1191.
23

24

Por. Nowa szkoła rolnicza, „Zorza Warszawska”, 1906, nr 1, s. 18.
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i handlu. Szkół tych było jednak za mało. Stąd zrodziły
się inne formy kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, np. kursy, odczyty, wystawy rolnicze, wycieczki, poradnictwo zawodowe, czytelnictwo książek specjalistycznych i celowo wydzielonych rubryk oraz dodatków
w prasie przeznaczonej dla mieszkańców wsi.
b) kursy, odczyty i wystawy
rolniczo-przemysłowe
Pierwsze w kraju rolnicze kursy zimowe dla młodzieży
i dorosłych w terenie zostały zorganizowane w Nałęczowie
na przełomie 1907 i 1908 r. Prowadzili je m.in. dr Wacław
Lasocki, Stanisław Śliwiński i Leon Hempel25. W Pszczelinie w latach 1909–1911 prowadzono rolnicze kursy zimowe dla dorosłych.
Omówione tu kursy rolnicze uzupełniały i wspomagały pracę szkół. Spełniły też istotną rolę w uświadamianiu
gospodarczym i patriotycznym mieszkańców wsi na przełomie XIX i XX wieku.
Sprawą odczytów dla mieszkańców wsi pedagog interesował się już w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku.
W jednym z artykułów ogłoszonym na łamach „Głosu”
przedstawił podstawy prawne odczytów dla ludu (powoływał się na „Ustawę Prasową” z 24 grudnia 1876 r. oraz
jej nowelizacje z 27 lipca 1889 r. i z 11 października 1894
r.)26. W myśl wyżej wymienionych ustaw odczyty można było tylko czytać – bez szans, aby prelegent mógł swobodnie wyrażać swoje myśli. Tekst do wygłoszenia musiał
być wcześniej ocenzurowany. Brakowało także odpowiednich materiałów do odczytów ludowych. W związku z tym
Brzeziński zaproponował, aby ułożyć i wydać odpowiednie broszury, a ich treść podzielił na sześć grup. W grupie
piątej znalazła się tematyka tzw. specjalna – rolnicza, gospodarska, techniczna itp.27
Ze sprawą odczytów rolniczych wiązała się problematyka nauczycieli wędrownych, żywo dyskutowana na szpaltach „Zorzy” początku XX stulecia. Dyskusję rozpoczął
sam redaktor naczelny Mieczysław Brzeziński. Uważał on,
że z powodu braku dostatecznej liczby szkół rolniczych,
niezbędni są doświadczeni i wykształceni doradcy rolnictwa, którzy by problemy rolnicze rozwiązywali na miejscu, wygłaszając pogadanki i odczyty28. Mieszkańcy wsi
lubelskich Antoni Stęporek i Szczepan Wróbel uważali,
że potrzebni są wędrowni nauczyciele rolnictwa, gdyż nauczyciele szkół początkowych nie byli przygotowani do
prowadzenia tego typu zajęć. Twierdzili, że większość
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Interesującą formą szerzenia oświaty rolniczej były wystawy rolnicze32. Była to okazja do ukazania osiągnięć gospodarstw rolnych w dziedzinie hodowli bydła, trzody
chlewnej, owiec, koni oraz wytworów tkackich, szewskich,
garncarskich itp. Można było obejrzeć pólka doświadczalne. Odbywały się pokazy różnych odmian warzyw, jabłoni
i grusz. Fabryki i składy narzędzi oraz maszyn rolniczych
wystawiały swój sprzęt: żniwiarki, siewniki rzędowe,
młynki, wialnie, sieczkarnie, młocarnie, parniki na ziemniaki, przyrządy mleczarskie. Było ukazywane wyposażenie domu służące higienie osobistej jego mieszkańców,
np. umywalnie i rozkładane tapczany. Przy okazji pokazów i wystaw wygłaszane były odczyty i pogadanki rolnicze. Dla przykładu w 1908 r. na wystawie w Lublinie były
prowadzone pogadanki m.in. o zasadach higieny, chorobach zakaźnych, stowarzyszeniach pomocy dla niezamożnych chorych, w 1909 r. w Wilkołazie na zakończenie wystawy odbyły się pogadanki o hodowli bydła, koni i świń
29

M. Malinowski, Nauczyciele wędrowni, „Zorza”, 1905, nr 24, s. 635.

Głosy czytelników Zorzy o nauczycielach wędrownych, „Zorza”, 1905, nr 19,
s. 497.
30

26

W sprawie odczytów dla ludu, „Głos”, 1898, nr 30, s. 698.

32

27

Tamże, nr 31, s. 732; nr 33, s. 783.

Czy potrzebni są nam wędrowni nauczyciele rolnictwa?, „Zorza”, 1902, nr 50,
s. 1179–1182; Znowu o nauczycielach wędrownych, „Zorza”, 1905, nr 6, s. 128.

g r u d z i e ń

Dom ludowy w Nałęczowie, 1906. Pocztówka
wydana w 1918 r. przez J. Hertzmana w Nałęczowie.

31

28

-

z nich traktowało swój zawód rutynowo i nie angażowało się społecznie29.
Propozycja Brzezińskiego dotycząca nauczycieli wędrownych została przyjęta. Miał on również nadzieję, że
po odczytach z zakresu rolnictwa będą głoszone pogadanki o zdrowiu, budowie ciała ludzkiego, religii, historii Polski itp.30 Chodziło mu o szerzenie oświaty w szerszym zakresie niż wymagały tego doraźne potrzeby gospodarcze
chłopów.
Godnym miejscem, gdzie mogły odbywać się odczyty
rolnicze oraz inne były domy ludowe. Pełniły one funkcje
nie tylko miejsc rozrywek, lecz także wspomagały szkołę
i Kościół w szerzeniu oświaty i moralności na wsi31. Taki
dom funkcjonował m.in. w Nałęczowie

Gawędy sąsiedzkie, „Pobudka”, 1908, nr 18, s. 347.

25

l i s t o p a d

M. Brzeziński, W sprawie domów ludowych, „Zorza”, 1909, nr 5, s. 65.

M. Brzeziński, Na co nadszedł już czas w gospodarstwach mniejszych?, „Zorza”,
1901, nr 31, s. 747 – 750; Z wystawy rolniczo-przemysłowej w Lublinie, „Gospodarz. Kalendarz dla rodzin polskich na rok 1902”, red. tegoż, Warszawa 1901, s.
147–159; Gawędy sąsiedzkie, „Pobudka”, 1908, nr 22, s. 421–423; nr 25, s. 483–
485; nr 32, s. 621–622.
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Wystawa rolniczo-przemysłowa
w Lublinie, 1901.

oraz ustawie weterynaryjnej, celach i formach działalności Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Królestwie Polskim, a w Nałęczowie – o transakcjach kupna
– sprzedaży koni i krów mlecznych, kuciu koni, hodowli
pszczół oraz maszynach rolniczych33.
Nie pochwalał on tego, że na wystawie lubelskiej niewielki udział miały dwory i włościanie z Lubelszczyzny,
a doskonale prezentowały się firmy warszawskich hodowców roślin i ogrodników Piotra, Wincentego i Pawła Hozerów i Christiana Gustawa Ulricha. W sadownictwie było
to wynikiem braku zamiłowania, umiejętności, zachęty,
a także czasu do uprawy owoców. Ich zbyt był również
utrudniony z uwagi na brak spółek sadowniczych34.
Pedagog popierał i propagował miejscowe pokazy i wystawy wytworów rolnictwa i rękodzielnictwa ludowego,
gdyż uważał „że wszędzie można znaleźć gospodarza
rządnego, który potrafi wykazać na czym polega dobra
organizacja nawet najmniejszego gospodarstwa”35. Chodziło o zmotywowanie rolników do racjonalnej i wydajnej pracy w swoim gospodarstwie.
Brzeziński postulował, żeby w każdej wsi, która ma
odpowiednią wodę, zakładać stawy rybne. Taki staw sam
założył w Piotrowicach k. Nałęczowa – pierwszy w całej
okolicy – który był przykładem gospodarności dla innych.
Jego ślady pozostały do dzisiaj. Wyraził też prośbę, żeby
ktoś znający się na hodowli ryb napisał praktyczny podręcznik dla mieszkańców wsi o zakładaniu stawów rybnych, który chętnie podejmował się wydać36.
33
Por. M. Brzeziński, Z wystaw lubelskich, „Pobudka”, 1908, nr 39, s. 768; Pokazy włościańskie rolniczo-przemysłowe w Wilkołazie i Nałęczowie, „Zorza”, 1909,
nr 25, s. 386; nr 26, s. 404.
34

Z wystaw lubelskich, „Pobudka”, 1908, nr 39, s. 768.

Pokazy i wystawy Lubelskiego Wydziału Kółek Włościańskich, „Zorza”, 1909,
nr 20, s. 309.
35

Co jest, a czego nie ma na wystawie rybackiej w Warszawie?, „Zorza”, 1900,
nr 33, s. 644.
36

Redaktor „Zorzy” zachęcał rolników do udziału w wycieczkach zagranicznych, np. do Czech, na Śląsk i Morawy w celu zwiedzenia „tamtejszych gospodarstw i urządzeń ekonomicznych”37.
c) propagowanie czytelnictwa
Powstał również bezpłatny dodatek do „Zorzy” o pierwotnej nazwie „Poradnik dla handlujących oraz dla gospodyń i mniejszych posiadaczy rolnych”, który w pewnym zakresie zaspokajał wzrastające zapotrzebowanie na
wiedzę rolniczą w Królestwie38. Skupiło się wokół niego
grono znawców zagadnień rolnictwa. Wśród tego grona
wyróżniali się: Edmund Jankowski i Stanisław Brzósko –
sadownictwo i ogrodnictwo, Antoni Śniegocki – hodowla zwierząt domowych oraz karma i pasze, Karol Werner
– pszczelarstwo, Ludomił Jastrzębowski i Kazimierz Dulęba – uprawa i użyźnianie ziemi różnymi nawozami, Stanisław Kozicki i Maksymilian Malinowski – kredyty, zagadnienia prawne i handlowe.
Dzieło ulepszeń gospodarczych należało rozpocząć od
poznania lepszych metod uprawy ziemi, pielęgnacji roślin,
hodowli bydła i świń. Konieczne było zaznajomienie się
z „rozumniejszym urządzeniem” całej gospodarki39. Należało zachować wartościowy dorobek ojców, a jednocześnie porzucić i zmienić na lepsze to, co w tym dorobku
było już przestarzałe. Postęp w praktycznej działalności
Wycieczka włościańska Centralnego Wydziału Kółek Rolniczych do Czech, na
Śląsk i Morawy, „Zorza”, 1909, nr 22, s. 337.
37

W 1900 r. przybrał on nazwę „Poradnik dla handlujących i gospodarzy”,
a w 1911 r. po prostu „Dla rolników”. Liczba stron „Poradnika” była uzależniona
od zapotrzebowania na wiedzę rolniczą w danym okresie i wahała się w granicach od 4 do 6 stron. Znajdowały się tam krótkie informacje, porady i odpowiedzi na zapytania rolników, a niekiedy dłuższe artykuły omawiające ważne w tym
czasie zagadnienia gospodarcze. Na ostatniej stronie „Poradnika” zamieszczano
reklamy, np. fabryki narzędzi i maszyn rolniczych, nawozów sztucznych itp. Pod
reklamami znajdowały się ceny zboża i często kursy walut państw rozbiorowych.
38

39

Czy można gospodarować z książek i artykułów?, „Zorza”, 1898, nr 10, s. 146.
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w rolnictwie pedagog zauważył na wsi lubelskiej już
w 1888 r.: zasiew koniczyny i łubinu dla użyźnienia gruntu, zastosowanie pługa zamiast sochy oraz w budownictwie40. W 1908 r. stosowano kosy, układano zboża w małe
snopki, zrezygnowano z mendli, tzn. układania zboża
w wielkie kopy41.
Oprócz wyżej wymienionych form edukacji zawodowej w zakresie rolnictwa proponowano także czytelnictwo książek z tej dziedziny wiedzy42. Sama wiedza książkowa bez zastosowania jej w praktyce nie miała jednak
większego znaczenia. Sama praktyka w gospodarstwie nie
wystarczała również do tego, żeby być dobrym rolnikiem.
Dopiero połączenie tych dwóch elementów dawało wymierne korzyści.
Na łamach „Zorzy” zalecano lektury dotyczące różnych
dziedzin gospodarstwa. Rozpoczęto od gatunków roli i jej
uprawy. Znalazły się w tym dziale następujące książki: Jak
uprawiać ziemię? Prawdzica, Tanie a dobre narzędzia rolnicze dla włościan Kazimierza Dulęby, Jak siać, aby praca ludzka nie szła na marne? Szymańskiego, Jak sobie radzić wobec braku ściółki i O nawozie stajennym Biedronia
oraz Jak zbierać mierzwę? Kazimierza Promyka. Ponadto proponowano trzy książki traktujące ogólnie o gospodarstwie, 8 – z zakresu uprawy roślin gospodarskich
(żyto, pszenica, łubin itp.), 13 – dotyczących uprawy roślin
przemysłowych oraz o sadach, łąkach, lasach i kwiatach
(w tym swojego autorstwa Hodowla lasów i Siew ręczny lasowy), 6 – z zakresu hodowli inwentarza i jego leczenia,
a także 2 – przeznaczone dla kobiet43. Polecał również liczne artykuły zamieszczone w wyżej wymienionych czasopismach i kalendarzach, w tym napisane przez siebie44.
Nawet w swoich utworach beletrystycznych poruszał sprawy oświaty rolniczej. Bohaterowie opowiadania Sprawa
o wóz młodzi gospodarze Antek Wawrzeszek i Stach Wilga spotykali się w chacie kowala Tomasza Kędzierskiego
w Wymosłowicach, aby prowadzić pogawędki gospodarskie, czytać książki i gazety45. Była to literacka próba udowodnienia tezy, że większe plony w gospodarstwie zależą
od wiedzy i umiejętności gospodarza.
Przez pryzmat wielu inicjatyw organizacyjnych w dziedzinie edukacji i wychowania oraz prac książkowych, artykułów, ogłoszeń i listów do „Zorzy” i innych czasopism
40

Listy ze wsi, „Głos”, 1888, nr 41, s. 484.

41

Gawędy sąsiedzkie, „Pobudka”, 1908, nr 32, s. 621.

42

Czy można gospodarować z książek i artykułów?, nr 8, s. 120.

43

Czy można gospodarować z książek i artykułów?, nr 10, s. 146–147.

Np.: Z dziejów kartofli. (Obrazek alzacki), tłumaczenie z języka francuskiego
M. Brzeziński, „Zorza”, 1901, nr 16, s. 375–378; Jak prowadzić rachunki gospodarskie?, „Gospodarz Polski. Kalendarz na rok 1903”, red. M. Brzeziński, Warszawa 1902, s. 143–153; Wiosenne sadzenie drzewek owocowych, „Zorza”, 1910,
nr 13, s. 206.
44

Por. Sprawa o wóz czyli historia o jednym wójcie i jego pisarzu, Warszawa
1901, s. 16.
45
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łatwo dostrzec zabiegi Brzezińskiego o to, aby ciągle bronić niepodległości narodu w sferze gospodarczej i edukacyjnej. Ponadto skutecznie realizował on pozytywistyczny program pracy organicznej i pracy u podstaw, werbując
kandydatów do Sobieszyna, Pszczelina, Kruszynka i innych szkół rolniczych, pośrednicząc w organizacji kursów,
odczytów i pogadanek oraz ucząc nowoczesnych metod
gospodarowania46.
Pedagog i społecznik Mieczysław Brzeziński w oświacie rolniczej widział prostą drogę, która prowadzi do dobrobytu47. Trzeba było mieć minimum wiedzy, choćby
dotyczącej spraw ekonomii, żeby osiągnąć większy pułap
zamożności. Jednocześnie zaspokajanie podstawowych
potrzeb materialnych rodziło potrzeby wyższe: intelektualne, moralne, duchowe itp. Wiedza, nawet na poziomie
elementarnym, stanowiła ogromną siłę społeczną. Brzeziński dostrzegał u mieszkańcach wsi potrzebę nauki i samodoskonalenia się, której żadne bariery psychologiczne
i ekonomiczne nie stłumiły48.
Rozwój stosunków gospodarczych bardziej zależał od
obiektywnych praw i relacji ekonomicznych, niż od subiektywnych decyzji poszczególnych jednostek. Niemniej
jednak podmioty odpowiedzialne za kształt relacji społeczno – gospodarczych na wsi nie miały moralnego prawa odmawiać ludowi pomocy w sprawie polepszenia jego
dobrobytu, co było bliskie nauce Kościoła w tym zakresie49. Pojedynczy człowiek nie był w stanie w sposób natychmiastowy zmienić panujących stosunków społecznych i ekonomicznych. Formy i zależności społeczno
– ekonomiczne zmieniały się ewolucyjnie. Inteligencja
była w stanie pomóc mniej zasobnym materialnie warstwom społecznym jedynie paliatywnie i doraźnie. Natomiast przekraczało jej możliwości usunięcie zasadniczych
przyczyn trudnej sytuacji materialnej chłopa.
Lepsze możliwości korzystnych zmian na wsi, także
w sferze ekonomicznej, istniały w dziedzinie wychowania i edukacji50. Proces szerzenia oświaty, również rolniczej, napotykał na różne przeszkody, ale nie były one
nie do pokonania. Potrzeba było jedynie ludzi chętnych
i twórczo zaangażowanych, aby to pożyteczne społeczne dzieło mogło się rozszerzać i przynosić oczekiwane
rezultaty.
Marek Jurczyszyn
R. Wroczyński, Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim
na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1963, s. 160–161.
46

47

Oświata czy dobrobyt?, „Głos”, 1888, nr 8, s. 85.

Tamże. Osobiście doświadczył on tylko jednego przypadku, że dziecko wiejskie nie chciało książki. Okazało się, że był to syn znanego w okolicy alkoholika, który nie pozwalał swoim dzieciom pod groźbą przemocy fizycznej czytać
książek. Tamże.
48

49

Por. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003, s. 248–253.

50

Por. Oświata czy dobrobyt?, „Głos”, 1888, nr 8, s. 86.
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Krystyna
Tatarczak

Ludomir Michał Rogowski
„Maestra pamiętam jako człowieka, który miał
wiele ciepła, chętnie kontaktował się z ludźmi, zawsze
uśmiechnięty, ale dostojny, chodził w płaszczu i w czarnym kapeluszu”. Taki wizerunek Ludomira Michała Rogowskiego utrwalił się w pamięci mieszkańców Dubrownika, miasta które tak go oczarowało, że postanowił
zamieszkać w nim na stałe. Pisał o nim: „Cud! Bajka słoneczna! Przestrzeń morza. Niewiarygodne, cudne stare
mury”. Chociaż żył cicho i w samotności ze swoją muzyką, był znaczącą postacią. Uważany za pierwsze muzyczne
pióro Dubrownika, miejscowa ludność z czcią go nazywała i nadal nazywa „Maestro”. Wśród lokalnej społeczności cieszył się sympatią, ale również on pokochał miasto
i jego mieszkańców.
Aby zrozumieć „typ człowieka, jego sposób myślenia,
zarówno jak jego zwyczaje, przesądy i strój trzeba poznać”
jak pisał Rogowski w swoim artykule O muzyce polskiej,
„warunki w jakich żyje, klimat, rodzaj zajęcia do jakiego
zmusza go kraj zamieszkiwany przez niego, nawet krajobraz, do którego według biologicznego prawa Mimicri,
stara się dostroić”. Niewątpliwie jednak decydujący wpływ

na ukształtowanie się jego osobowości miało dzieciństwo
spędzone w rodzinnym mieście.
Ludomir Michał Rogowski urodził się 3 października
1881 roku o godz. 18 w Lublinie, w kamienicy „Pod Czarnym Orłem”, znajdującej się przy ul. Bramowej Nr 2: „Urodziłem się tego samego dnia i o tej samej godzinie co Szymanowski, ale o rok wcześniej od niego. Życie jego i moje
są kategorycznie rozmaite, zarówno jak i charaktery oraz
dążności artystyczne. Kto ciekawy, niech zestawi życie nas
obu”. Rogowski pomylił się, ponieważ Karol Szymanowski
urodził się nie 3 października 1882, a 6.
Miejsce urodzenia kompozytora zostało upamiętnione
tablicą następującej treści:
Tu w kamienicy
„Pod Czarnym Orłem”
Urodził się 3 października 1881
LUDOMIR MICHAŁ ROGOWSKI
Kompozytor
Zmarł w Dubrowniku 13 marca 1954
W setną rocznicę urodzin
Towarzystwo Miłośników Lublina
5 X 1981 roku
Dzieciństwo

Tablica w Lublinie

Ojciec, Dominik Rogowski, był urzędnikiem warszawskiej izby skarbowej, matka Karolina z Kossakowskich pochodziła ze znanej lubelskiej rodziny. Jej ojciec,
Władysław Kossakowski był właścicielem drukarni mieszczącej się przy Krakowskim Przedmieściu 10 oraz wydawcą Kuriera Lubelskiego (w latach 1868–1878) i Kalendarza
Lubelskiego (w latach 1869–1925). Władysław Kossakowski wraz ze Stanisławem Streibelem, księgarzem, byli
świadkami ślubu właściciela sklepu korzennego przy Krakowskim Przedmieściu 8, Jana Mincla z Józefą z Wróblewskich Iwanicką. Ślub odbył się 23 lipca 1864 roku w Lublinie. Nazwisko Władysława Kossakowskiego figuruje
również na liście akcjonariuszy Spółki „Teatr Lubelski”.
Po śmierci Kossakowskiego drukarnię (ale nie wydawnictwo) prowadziła jego córka Karolina (matka Ludomira), a potem jej córka Ludwika. W 1922 roku Ludwika
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Tablica w Dubrowniku

wydała zbiór szkiców eseistycznych Ludomira Muzyka
przyszłości, przyczynki i szkice artystyczne, będących jego
wypowiedzią artystyczną. Do 1949 roku firma pozostała
w rękach rodziny.
Rodzice Ludomira byli uzdolnieni muzycznie. Ojciec
grał na skrzypcach, a matka na fortepianie. Wykonywali
przede wszystkim utwory Chopina, Moniuszki i Wieniawskiego. Atmosfera domu rodzinnego przyczyniła się do
rozbudzenia w Ludomirze już we wczesnym dzieciństwie
zainteresowania muzyką i rozwoju talentu muzycznego.
Będąc jeszcze małym chłopcem sam nauczył się czytać
nuty i komponował pierwsze utwory: „Miałem siedem lat,
kiedy przed rodzicami wykonałem pierwszą swoją kompozycję w rytmie skocznych melodii grywanych na Lubelszczyźnie”. Ojcu zadedykował jeden z jego pierwszych
młodzieńczych utworów Fragment z rapsodu ukraińskiego:
„Ukochanemu Tatusiowi ofiarowuję pierwszą kompozycję
skrzypcową, kochający syn Ludomir Michał, 29.01.1901”.
Muzykalna była też siostra Ludwika. Specjalnie na jej głos
napisał pieśń Niepogoda. Szczególną rolę inspirującą jego
natchnienie odegrała piastunka pochodząca z Białorusi,
o której napisał: „Moja niania śpiewała mi niegdyś dziwne piosenki, których pochodzenia szukałem później długo po całym świecie. Były to stare pogańskie pieśni z lasów białoruskich”. Fascynacja tymi pieśniami musiała być
ogromna, ponieważ często w jego utworach występują motywy melodii białoruskich, a w 1910 roku opublikował zbiór białoruskich pieśni ludowych i zorganizował
koncert muzyki białoruskiej oraz skomponował muzykę
do poematu Kupały A kto tam idzie, uznawaną za hymn
białoruski.
Początki kariery
W Warszawie ukończył gimnazjum, a następnie odbył studia muzyczne w Instytucie Muzycznym, w którym
uczył się kompozycji pod kierunkiem wybitnych pedagogów, Zbigniewa Noskowskiego i Romana Statkowskiego.
Do grona wybitnych uczniów Noskowskiego należeli m.in.
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Mieczysław Karłowicz, Grzegorz Fitelberg, Karol Szymanowski, Ludomir Różycki, Apolinary Szeluto, Adam Wieniawski (brat Henryka). W tym samym czasie uczył się
dyrygentury u Emila Młynarskiego. W trakcie studiów został powołany na stanowisko drugiego dyrygenta Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”.
Gdy na początku XX wieku krystalizowała się awangarda kompozytorów dążących do nadania muzyce polskiej
nowych środków wyrazu, Ludomir Michał Rogowski już
na początku swojej kariery kompozytorskiej stwierdził, że:
„Twórca dzisiejszy nie jest w stanie wypowiedzieć tej treści
materiałem muzycznym, który w każdym szczególe jest
dla niego znany i zużyty. (…) Materiał dzisiejszej muzyki jest przetrawiony do ostatka przez ludzkość i w związku z tym winniśmy znaleźć muzykę żyjąca, opartą na innych gamach, muzykę pozostałą z czasów pradawnych,
gdy ludzkość borykała się z trudnościami wielu szeregów
dźwiękowych”. Rogowski sformułował swój własny program artystyczny, który konsekwentnie realizował przez
całe życie. Odnowę środków wyrazu rozpoczął od poszukiwań zmian podstaw dźwiękowych, sięgając do ludowej
muzyki słowiańskiej i azjatyckiej. Ciągle pogłębiał swoją wiedzę zarówno muzyczną, jak i w innych dziedzinach
nauki.
W celu dalszej nauki w 1906 roku udał się do Lipska. U Artura Nikischa uzupełniał naukę dyrygentury,
a u Hugo Riemanna harmonii i kontrapunktu. Na utrzymanie zarabiał, pisząc symfonie „dla kompozytorów nie
mających natchnienia”. Studia muzyczne kontynuował
w Monachium, gdzie zdobywał też wiedzę w dziedzinie
plastyki, biologii i okultyzmu. Kolejnym miastem jego studiów był Rzym, w którym, oprócz pogłębiania wiedzy muzycznej, uczył się parapsychologii i filozofii hinduskiej.
27.12.1907 roku w kościele św. Aleksandra w Warszawie zawarł małżeństwo z Ludwiką Idą Nawroczyńską, córką lekarza z Dąbrowy Górniczej. Jej bracia byli znaczącymi osobistościami. Janusz Nawroczyński (1884–1932) był
artystą malarzem, a w latach międzywojennych sekretarzem ambasady polskiej w Paryżu. Drugi z braci, Bogdan
Nawroczyński (1882–1974), był wybitnym pedagogiem
i teoretykiem pedagogiki, profesorem Uniwersytetu Poznańskiego i Warszawskiego. Pod jego przewodnictwem
Komisja Historyczna stworzyła opracowanie Nasza walka o szkołę polską 1901–1917, opracowania, wspomnienia,
dokumenty, wydane we Lwowie 1932 roku.
Pobyt w Polsce
Po powrocie do Polski w 1909 roku Rogowski rozpoczął pracę jako dyrygent w Wilnie. Założył pierwszą
w tym mieście orkiestrę symfoniczną i szkołę organistów.
Pisał muzykę dla chórów i zespołów orkiestrowych, które
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prowadził, ale również dla teatru wileńskiego. Pisząc muzykę, uwzględniał możliwości zespołów i wykonawców.
Jednak nie zawsze do każdego programu włączał utwory
polskich kompozytorów.
Kiedy w Wilnie przebywał Rogowski, rozpoczął swoją
działalność teatr polski pod dyrekcją Nuny Młodziejowskiej. W teatrze tym występowali m.in.: Juliusz Osterwa,
Maria Morozowicz, Stefania Górska. Maria Morozowicz
odtwarzała główną rolę w sztuce G. Hauptmanna A Pippa tańczy, do której ilustrację muzyczną napisał Ludomir
Rogowski.
Powstał też pomysł wspólnej działalności kulturalnej
aktorów wraz z twórcami różnych branż kulturalnych,
w składzie m.in.: bajkopisarz Benedykt Hertz, poeta Jerzy
Jankowski, redaktor Aleksander Jankowski oraz Ludomir
Michał Rogowski ze swoją młodą, piękną żoną Ludwiką,
poetką, i brat Władysław, poeta. Postanowili zawiązać stowarzyszenie o nazwie „Banda” i wydawać kwartalnik kulturalny Żurawce. Pomysłodawców rozpierał zapał i każdy
zobowiązał się dostarczać materiały ze swojej dziedziny.
Niestety, z przyczyn finansowych ukazał się tylko jeden
numer kwartalnika. Ludomir Michał Rogowski rozkochany w sztuce renesansu, mistrzach i mecenasach tej epoki, już wtedy twierdził, że „artysta powinien myśleć tylko
o swojej sztuce, a nie trwonić siły na zabiegi około zdobycia kawałka chleba”. Uważał, że artyści nie potrafią zadbać o realia życia i „rozbijają się o jego kanty”. W pamięci
przyjaciół utrwaliła się postać Rogowskiego jako wiecznie
zziębniętego i skulonego, już wówczas marzącego o słońcu i Południu.
Zrodzone wówczas przyjaźnie i znajomości przetrwały długie lata. W przyszłości Sławka, córka Rogowskich,
często korzystała z gościny Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, spędzając wakacje wspólnie z jej córką Hanką,
w ich domu w Milanówku. Sława urodziła się w Wilnie
w 1910 roku. Dla swojej córki Rogowski napisał w 1914
roku utwór Obrazki mojej córki.
Podróże zagraniczne
W 1911 roku Ludomir M. Rogowski wyjechał wraz
z żną z Wilna do wymarzonego przez nich oboje Paryża. W ciągu rocznego pobytu kontynuował studia muzyczne, ucząc się jednocześnie śpiewu w szkole założonej
przez słynnego tenora Jana Reszke. Po powrocie do kraju
pracował na stanowisku dyrygenta w Teatrze Nowoczesnym w Warszawie. Jego muzykę oceniano jako odkrywczą, twórczość za jedną z najciekawszych, a samego autora za awangardowego twórcę muzyki.
W 1914 roku, na kilka dni przed wybuchem I wojny światowej, Rogowscy ponownie wyjeżdżają do Paryża. Rogowski dużo komponuje i daje wiele koncertów

w Paryżu, Nicei i Monte Carlo, zdobywając wielkie uznanie i popularność: „W czasie wojny byłem bardzo wziętym
kompozytorem. W salonach bogaczy i sfer artystycznych
miałem szereg koncertów. W Paryżu osiągnąłem pierwsze
sukcesach. Nazwisko moje stawało się coraz głośniejsze,
miałem coraz więcej pieniędzy i przyjaciół. Pieniędzy nie
szanowałem, w przeciwieństwie do przyjaciół. W Paryżu obracałem się głównie w środowisku Montemartre’u”.
Tam spotkał i zaprzyjaźnił się z wybitnymi artystami.
Anatol France podarował mu swoją fotografię z dedykacją
„Prawdziwych przyjaciół nie zapominam – Anatol France”, którą później Rogowski przechowywał w Dubrowniku, w srebrnej szkatule. W Paryżu Rogowski spotykał się
także z Ignacym Paderewskim. Isadora Duncan mówiła, że Rogowski daje jej natchnienie. Przez pewien czas
mieszka u Ilji Erenburga w Villefranche sur Mer. Podczas
tego pobytu powstały utwory Villafranca i Fantasmagorie.
Kompozytor nie zaprzestał twórczych poszukiwań
własnego stylu. Komponuje wiele utworów. Napisał m.in.
operę Tamara oraz Hymn legionów polskich we Francji do
wiersza swojej żony Ludwiki. Odkrył też, że „stary materiał odwoływał się do zasobów muzyki ludowej Europy i Azji”, a więc do muzyki, w której od najmłodszych lat
szukał inspiracji. Będąc twórcą modernistycznym, odrzuca tradycyjne kanony, pragnąc stworzyć odrębną sztukę
narodową, opartą na połączeniu kultury Wschodu i słowiańskiej, a także na połączeniu nowych tendencji z prastarą kulturą ludową.
Zaszły też zmiany w życiu osobistym Rogowskich, gdyż
prawdopodobnie we Francji w 1915 roku zapadła decyzja
o ich rozwodzie.
Po zakończeniu wojny Ludomir Michał Rogowski
udaje się do Brukseli na zaproszenie teatru La Monnaie
w sprawie wykonania jego opery Tamara, którą kompozytor wycofał na prośbę Emila Młynarskiego (dyrektora
Opery Warszawskiej). Tamara spłonęła w czasie II wojny światowej w Warszawie wraz z innymi dziełami. Podobny los spotkał operę Królewicz Marko, która spłonęła w Belgradzie.
Wyjazd do Dubrownika
Po powrocie do Polski w 1921 roku, Ludomir Michał Rogowski zamieszkał w Warszawie. Zajmuje się dyrygenturą, komponowaniem muzyki do sztuk wystawianych w teatrach: Bogusławskiego, Rozmaitości, Polskim
i Małym. Jest również publicystą i tłumaczem. Ciągle konsekwentnie eksperymentuje, szukając nowego stylu, by
stworzyć coś niezwykłego.
Jego nowatorska muzyka nie zyskała akceptacji krytyków, mimo że niektóre utwory znalazły uznanie publiczności. Powodzeniem cieszył się balet dla dzieci Bajka,
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entuzjastycznie przyjęto ilustrację do komedii Shakespeare’a Jak wam się podoba, granej przez teatr Bogusławskiego w Warszawie w 1925 roku. Balet Kupała wystawiany
w Operze Warszawskiej przez 12 sezonów nie schodził
z afisza. Mimo tych sukcesów, krytyka pisała wręcz napastliwe recenzje zarówno o kompozytorze jak i o jego
twórczości. Po jednym z koncertów Wiadomości Literackie umieściły następującą recenzję: „Na sali roztacza swe
skrzydła nuda, a ostrze jej jest zabójcze. (…) Rogowski
kroczy ową błędną drogą bez wyjścia na szeroki gościniec sztuki”. Szczególnie zjadliwą opinię wyraził Jarosław
Iwaszkiewicz w 1921 roku po wysłuchaniu Opowieści Romantycznej (napisanej w 1915 roku): „Jak na rzecz młodzieńczą posiada aż nadto banalności. Program zapowiedziany w podtytule nie został zrealizowany, a wykonanie
pod dyrekcją kompozytora dobiło ten utwór do reszty”.
Również jego niekonwencjonalne poglądy na muzykę
i własne koncepcje, które przedstawiał na łamach czasopism muzycznych, stawiają go w konflikcie ze środowiskiem artystycznym Warszawy.
Trudności w znalezieniu wspólnego języka ze swym
środowiskiem przyczyniły się do podjęcia przez Rogowskiego ostatecznej decyzji opuszczenia Polski. Chciał
wreszcie zrealizować swoje dawne marzenie, tj. zamieszkać w kraju, gdzie jest zawsze ciepło i świeci słońce, z daleka od wszelkich konfliktów. Jednak oficjalnie swoją decyzję tłumaczył złym stanem zdrowia, wymagającego
ciepłego południowego klimatu. Dopiero po latach pośrednio dał do zrozumienia, że uciekł od przykrości, jakie spotykały go ze strony różnych środowisk.
Jego wybór padł na Dubrownik, zaliczany do najbardziej słonecznych miast Europy. Po raz pierwszy ujrzał
to miasto, gdy był na koncertach w Stambule i Belgradzie, dając po drodze koncert w Dubrowniku. W tym czasie był właścicielem luksusowej willi w Monte Carlo. Ale
od czasu, gdy zobaczył Dubrownik, nie przestawał o nim
myśleć. Położenie miasta, słońce, morze i stare budowle tworzą unikalną, można by rzec teatralną scenerię. Nic
więc dziwnego, że miasto zapadło kompozytorowi głęboko w pamięć. W 1926 roku opuszcza Warszawę, aby dać
jeszcze koncerty w Pradze i Belgradzie, i prosto z trasy
kieruje się do Dubrownika: „Pobyt w Brukseli, a następnie w Warszawie wyczerpał mnie zupełnie i miałem tylko jedno pragnienie, uciec do słońca. Choć urodziłem się
w Polsce, nie znoszę klimatu północy. Udało mi się to wykonać, (…) znalazłem się w Dubrowniku 18 grudnia 1926
roku”. Jego niezwykła osobowość i wszechstronność zainteresowań właśnie w Dubrowniku znalazły dogodne warunki dla całkowitego oddania się sztuce, gdzie mógł wypełnić swoją misję twórcy nowej muzyki narodowej oraz
uzyskać miano polskiego artysty.
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Ludomir Michał Rogowski

Zamieszkał w budynku byłego klasztoru św. Jakuba.
Budynek po usunięciu benedyktynów przez wojska francuskie na początku XIX wieku przebudowano najpierw na
koszary, potem na lazaret, a później adaptowano na cele
mieszkalne. Rogowski miał skromne wymagania bytowe.
W celi, przemienionej na pokój mieszkalny, znajdowały
się skromne meble: stare pianino (przysłane mu z Warszawy przez jednego z polskich kuracjuszy – entuzjastę jego
muzyki), staroświecki sekretarzyk, skrzynia, stołki i parę
obrazów na ścianie. Ubogie wyposażenie pomieszczenia
wynagradzał mu roztaczający się z okna przepiękny widok
na wyspę Lokrum, której poświęcił jeden ze swych utworów Lokrum – wyspa miłości. „W ciszy i samotności poklasztornej nauczyłem się znacznie więcej niż poprzednio
w pogodni za wiedzą muzyczną po całej Europie”.
W pokojach – celach, w których mieszkał, obecnie
znajduje się muzeum poświęcone pamięci kompozytora.
W 1998 roku na budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą miejsce, gdzie żył i znalazł spokój oraz warunki, aby
poświęcić się sztuce, a przede wszystkim mógł skoncentrować się na twórczości muzycznej.
Twórczość i życie w Dubrowniku
Był bardzo czynny, dużo pisał, ciągle szlifował
swoje partytury. Jak sam wyznał w autobiografii „W Dubrowniku skrystalizowały się we mnie dążenia, znalazłem
swoją własną drogę, jaką Los mi wskazał przez pieśni piastunki. Znalazłem gamy, na których budowałem melodie,
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Rycina Dubrownika z XVI w.

fascynujące mnie przez całe życie. Pracowałem nad nimi
wiele i obecnie władam ich techniką. Oczywiście nikomu nie narzucam mojej techniki – jest ona zupełnie indywidualna, dobra wyłącznie dla mnie. Każdy musi mówić swoim językiem, wypowiadać swoje słowa i swoje
uczucia”.
Pobyt w Dubrowniku to najbardziej twórczy okres w życiu artysty. Po latach poszukiwań znalazł nareszcie własny
styl, opracowując tzw. „skalę słowiańską” (c-d-e-fis-g-a-b-c), która powstała z polskiej i arabsko-perskiej muzyki
ludowej. Twierdził, że polskie melodie ludowe „wykazują
pokrewieństwo z jakąś kulturą prastarą, którą umiejscowić można gdzieś w okolicach Persji. (…) Jesteśmy pierwszym narodem Wschodu, nie zaś ostatnim Zachodu”. Podobne rezultaty poszukiwań nowych dźwięków osiągnęli
Bela Bartok i Karol Szymanowski. Zauważa się podobieństwo skal „słowiańskiej” Rogowskiego, „akustycznej” Bartoka i „podhalańskiej” Szymanowskiego. Chociaż każdy
z nich dochodził do tego indywidualnie, wspólne było ich
dążenie do odnowy muzyki narodowej poprzez wykorzystanie oryginalnych, starych dźwięków ludowych melodii.
Rogowski z zadowoleniem odnotowuje fakt krystalizacji swojego kierunku twórczego, które nastąpiło w 1936
roku: „W tym kierunku całe życie szła moja twórczość
muzyczna bez względu na szyderstwa i przykrości ze
strony kolegów i snobów, pragnących mnie namówić na

normalną, wygodną drogę imitowanego uwielbianego
Zachodu”. Osiągnął to, gdy udało mu się „wyrwać z narzuconego przez tradycję szablonu muzyki europejskiej”,
na co niebagatelny wpływ miał dobrowolny wybór niemal pustelniczego życia w Dubrowniku, jednak z daleka od wszelkich zawiści. Od tego momentu tworzył już
w tym właśnie stylu: „Gdy poczułem, że władam sprawnie
tą nową techniką, napisałem Symfonię Radosną (1936)”.
„Skalę słowiańską” wykorzystał następnie w utworach Zjawy, Legenda Celtycka, Wizje pogańskie. W artykule Pro
domo sua przedstawił jej zasady oraz zawarł wyraz swoich przemyśleń, w wyniku których doszedł do tego efektu.
W Dubrowniku Ludomir Michał Rogowski utrzymuje się z pisania utworów na zamówienie Filharmonii Dubrownickiej i miejscowego chóru z okazji świąt narodowych lub uroczystości miejskich. Pisane dla nich utwory
symfoniczne uwzględniały mniejszy skład miejscowej orkiestry i były dostosowane do ich poziomu i możliwości. Czasami sam również występuje i dyryguje orkiestrą
Dubrownika, która jak wspominają jej członkowie, czuła przed nim ogromny respekt. Daje też lekcje muzyki.
Mimo intensywnej pracy kompozytor przez całe swe życie w Dubrowniku zmagał się z problemami finansowymi, ponieważ środki na utrzymanie nie dość, że były niewielkie, to jeszcze przeważnie nieregularne.

n u m e r

Kompozytor rzadko wyjeżdżał z Dubrownika. W Polsce był tylko dwa razy, w 1935 i w 1938 roku. Prawdopodobnie nie przyjechał do Warszawy w 1928 roku, gdy po
raz pierwszy wystawiano w Warszawie jego operę Syrena, napisaną wspólnie z Witoldem Maliszewskim w 1925
roku, która zdobyła wielkie uznanie publiczności. W czasie ostatniego pobytu w Polsce (1938), otrzymał nagrodę
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyznaną mu za całokształt twórczości muzycznej
oraz emeryturę od Prezydenta RP. Dopiero wtedy jego sytuacja finansowa uległa poprawie, ale niestety nie na długo, gdyż z powodu wybuchu II wojny światowej, zaprzestano jej wypłacania.
Za napisanie misterium Cud św. Błażeja do słów słynnego poety Ivo Bojnovica i Hymnu św. Błażeja do starokatolickiego tekstu ku czci patrona Dubrownika, w dowód
uznania i wdzięczności władze miasta zapewniają kompozytorowi bezpłatne mieszkanie w klasztorze, zaś Związek
Kompozytorów Chorwacji ofiarowuje mu pomoc finansową, kiedy Rogowski zostaje pozbawiony emerytury z kraju. Wszyscy, którzy go znali, mówili o nim: „nieporadny w życiowych sprawach, genialny dziwak w twórczości”.
Ale wszyscy pamiętają, jak dzielił się z innymi mieszkańcami klasztoru, chociaż sam posiadał niewiele. Szczególnie pamiętając o dzieciach, którym kupował drobne prezenty. Mimo pomocy udzielanej zarówno przez władze
miejskie, jak i związek kompozytorów, sytuacja materialna Rogowskiego stale ulegała pogorszeniu. W 1950 roku
pisał: „Jedzenie sam sobie przygotowuję, raz na cztery
dni gęstą masę złożoną z fasoli, z suchej kapusty, niekiedy z dodatkiem kilku ziemniaków. Okraszam tę potrawę
odrobiną oliwy czy smalcu, lub też nie okraszam zupełnie,
jak Bóg da. (…) Nawiedzają mnie marzenia, puszka sardynek czy kurczę z nadzieniem po polsku, paskudna pokusa dokuczliwa i niewykonalna”.
Odwiedziny przyjaciół
Czasami w Dubrowniku odwiedzali Rogowskiego
jego dawni znajomi. W 1936 roku Melchior Wańkowicz
spędził z nim kilka godzin, gdy odbywał rejs statkiem
„Batory”. Kompozytor oczekiwał na niego na nabrzeżu
w czarnej pelerynie. Potem oprowadzał go po mieście,
pokazując miasto, plażę, roślinność.
Wańkowicz wspominał ich spotkania w kawiarni
„Astoria” w Warszawie, w której zbierało się środowisko
artystyczne, gdzie także przychodził Rogowski w czarnej
pelerynie i rozprawiał o muzyce. Pewnego razu Wańkowicz przyniósł do kawiarni gramofon, który ku zachwytowi kompozytora zagrał płytę wspak. Także po Dubrowniku Rogowski oprowadzał w czarnej pelerynie. Gdy poszli
do restauracji, wytrawny smakosz Wańkowicz, zamówił
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langustę i dingacza, a Rogowski tylko kozi ser („mieszkam tu od 10 lat i żywię się byle czym, i dobrze się czuję”).
Według relacji Wańkowicza, mimo skromnych warunków
bytowych artysta wyglądał dobrze. W czasie rozmowy Rogowski, wyznawca reinkarnacji, oznajmił Wańkowiczowi, że w Dubrowniku dostąpił łaski rozwikłania swoich
poprzednich wcieleń. Przy rozstaniu kompozytor wręczył mu na pamiątkę dalmatyński kozik pastuszy, którym
przedtem zrobił na jego ręce lekkie ukłucie, „żeby nie padł
między nas niepowrót”.
W celu otrzymania danych biograficznych kompozytora w 1948 roku z wizytą był u niego Zygmunt Stoberski, przedstawiciel polskich tłumaczy w Międzynarodowej Federacji Tłumaczy. Stoberski relacjonował, że na
dźwięk polskiej mowy na uduchowionej twarzy kompozytora pojawił się serdeczny uśmiech. Podobnie jak Wańkowicz, Stoberski również zauważył, że artysta żyje w niezwykle skromnych warunkach.
Po II wojnie światowej przez pewien czas przebywał
w Dubrowniku u Rogowskiego jego przyjaciel, Anatol
France.
Największe wrażenie na wszystkich wizytujących wywierała bijąca od kompozytora – dawnego kosmopolity,
aura wewnętrznego spokoju i zadowolenia z dokonanego
życiowego wyboru, z dala od światowych metropolii, pomimo bardzo skromnych środków materialnych.
Rogowski patriota
Stale myślał o Polsce. Pilnie obserwował, co się
działo w kraju w dziedzinie muzyki i w tej sprawie zabierał głos na łamach czasopism. W opublikowanym w 1937
roku Pro domo sua bolał, że w kraju „utrąca się wszystko co polskie i twórcze”. Miał pretensję do radia za adorowanie Europy, nadawanie muzyki z całego świata, a najmniej polskiej, a to „Europa czeka na nasze własne słowa,
pokazanie naszego oblicza, a nie ukazanie zestandaryzowanej nijakiej maski kosmopolity”. Według niego audycje radiowe dla zagranicy „składają się z prac najmizerniejszych pseudoludowych lub też możliwie zupełnie
pozbawionych charakteru, a przypominają muzykę Europy. (…) My jesteśmy napiętnowani na zawsze jako naród
pawia i papugi, szczególnej papugi, i ci którzy przypominają sobie prawdziwe oblicze narodu, niosąc własne słowa skazani są na ukamienowanie lub też na przemilczanie”. Swoim wprawnym piórem publicysty przeciwstawiał
się naśladownictwu Zachodu i zalecał rozwój twórczości
„na wskroś polskiej”.
Zgodnie z głoszonymi poglądami o wartości kultury słowiańskiej inspirację dla swoich kompozycji czerpał z ludowej muzyki polskiej, ukraińskiej, białoruskiej,
chorwackiej, bośniackiej, dalmatyńskiej oraz rosyjskiej.
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Pozostawił obfity dorobek kompozytorski, bo jak mówił, tworzenie dzieł przychodziło mu bardzo łatwo. Pisał utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, wokalno-instrumentalne, wokalne, opery, balety, ilustracje
muzyczne do sztuk teatralnych i specjalne dla słuchaczy
radia. Tytuły wielu utworów nawiązujących do przyrody,
mówią o wielkiej miłości do natury i jej znaczeniu w jego
życiu. Ponadto był bardzo zdolnym literatem. Pisał artykuły dotyczące różnych tematów muzycznych, scenariusze, opowiadania, a nawet stworzył dwie powieści. Swoje
życie w Dubrowniku opisał we wspomnieniach Mój klasztor1. Pracował do końca życia.
Ludomir Michał Rogowski zmarł w ciszy 13 marca 1954
roku w Dubrowniku. Katafalk umieszczono w atrium Pałacu Sponza. Tysiące dubrowniczan żegnało „swojego
Maestra”. Za jadącą główną ulicą miasta karetą z trumną wielki orszak odprowadzał go na cmentarz. Dubrovacki Viesnik obszernie relacjonował uroczystości pogrzebowe: „Ciało Ludomira Rogowskiego zgodnie z uchwałą
Komitetu Pogrzebowego zostało wystawione w atrium
Sponzy. Straż honorową pełnili uczniowie Średniej Szkoły Muzycznej. W przeciągu kilku godzin obok trumny
przedefilowało wiele tysięcy obywateli, którzy chcieli złożyć hołd zasłużonemu artyście. Miejska Orkiestra Symfoniczna wykonała symfonie żałobne. Żegnali go przedstawiciele władz, dwóch poetów recytowało poświęcone mu
wiersze. Pogrzebem Maestra Rogowskiego, Dubrownik
w dostojny sposób nie tylko złożył ostatni hołd zasłużonemu kompozytorowi, lecz wykazał równocześnie, że potrafi docenić człowieka, który rozsławił imię naszego miasta i pokochał je gorąco. Dla jego sławy gorzał płomieniem
miłości”. Pochowany został na cmentarzu w Dubrowniku.
Na jego grobie umieszczono płytę następującej treści2:
LUDOMIR MICHAŁ ROGOWSKI
Kompozytor
Urodzony 3.X.1881 w Lublinie
Zmarł 13.III.1954
W ukochanym Dubrowniku
Drogiemu Przyjacielowi
W dowód pamięci
Grobowiec ufundowali
Zofia i Janisław Kamieńscy
Toronto Kanada
Obok grobu kompozytora pochowany został jego najbliższy przyjaciel z Dubrownika, Władysław Filanowicz wraz z żoną Marią. Jemu powierzył Rogowski swój

testament. Lakoniczny napis na ich grobie budzi zaciekawienie historią życia małżeństwa Filanowiczów.
FILANOWICZ MARIA 1890–1967
FILANOWICZ WŁADYSŁAW 1887–1969
Komandor
Polskiej Marynarki Wojennej
Kompozytor cały swój dorobek muzyczny i literacki testamentem przekazał Archiwum Miejskiemu w Dubrowniku z prośbą o wydanie nie drukowanych utworów za
tantiemy uzyskane za wykonanie publiczne jego utworów.
Decydując się na samotne życie z dala od środowiska
muzycznego, nie wywarł żadnego wpływu na współczesną muzykę i muzyków. Wyrzekając się sławy, miał jednak nadzieję, że jego twórczość zostanie doceniona i nie
ulegnie zapomnieniu. Wierzył, że w ślad za jego nowatorskimi dziełami podążą inni. Niestety, wszyscy autorzy
pisząc o Ludomirze Michale Rogowskim, używają wyrażenia „zapomniany kompozytor”. Dlaczego kompozytor,
który podporządkował swoje całe życie muzyce i zostawił
tak różnorodną spuściznę muzyczną został zapomniany?
Dlaczego muzycy i dyrygenci nie sięgają do jego bogatego dorobku, żeby zaprezentować melomanom jego utwory? Czyżby miał rację Maestro Rogowski, że „adorujemy
Europę” i wolimy każdą inną muzykę, byle nie polską?
Czy wykonuje się jego utwory w czasie letniego festiwalu (Ljetne Igre) w Dubrowniku, który jest otwierany hymnem przez niego napisanym?

Pamiętnik ten jest przechowywany w zbiorach Archiwum Historycznego
w Dubrowniku i dotąd nie został wydany. Natomiast Biblioteka i Archiwum
Warszawskie posiada rękopiśmienne Wspomnienia L. M. Rogowskiego.

Bańki mydlane; Oberek („charakterystyczny”);
Scherzetto; Sonata; Sonatina; Taniec wschodni; Tańce cygańskie; Wariacje A-Dur; Ballada; Dwie miniatury;
La gavotte; Marsz Generała Hallera (Huczą armaty…);

1

W niektórych opracowaniach (m.in. w PSB, t. XXXI, s. 454) jako fundatorzy
grobowca wymieniani są Kamińscy, a nie Kamieńscy.
2

Spis utworów Ludomira Michała Rogowskiego
Utwory kameralne
Album kwartetowy; Ballada; Baśń; Danses polonaises de XVI et XVII siecles; Fragment z rapsodu ukraińskiego; Gawot; Kanony; Kujawiak „Las”; Kujawiak i Idylla; Modlitwa; Novella; Odgłos rodzinnych stron; Pieśń
wiosenna; Presto (kujawiak-czardasz); Serenada; Suita
I (Jedno z moich wpomnień); Suita II (Nastroje); Wariacje D; Wiosna; Arietta; A little joke; Andante semplice;
Ave vita (Opowieść jednego życia); Bibelots chinois; Bulles de savon; Cinq merveilleux (Baśń); Caprices; I Kwartet
smyczkowy (Z równin mazowieckich); II Kwartet smyczkowy; Meditation; Suita polska; Suite rapsodique de chanson poulaires polonaises pour trio; Taniec arabski; Taniec
wschodni; Ukrainka
Utwory fortepianowe

n u m e r

Oberek (Polish folk dance); Propos serieux et plaisants;
Reflexions musicales
Utwory wokalno-instrumentalne
Am Kreutzweg op. 4 d; Hania; Kabaret (słowa: L. Rogowska, S. Stanisławska, B. Hertz, Z. Kleszczyński); Niepogoda; Polonez; Rankiem; Romans; Śpiący rycerze; Żołnierzyki; Cud św. Błażeja; Dwunastu chłopców; Hymn św.
Antoniego; Hymn św. Błażeja (Salutis aram Blasius); Jadranska prica (Opowieść Adriatyku); Obłoki; Pieśni ludowe; Pieśni pogańskie; Pieśń o nieznanym junaku; Pieśń
pracy; Sta je sanjao Jadranko (Co śnił Jadranko); Svecana
kantata; Veni Creator; Wizje pogańskie; Bajka o szczęściu
(tekst kompozytora); Fantasmagories (Mamidła); Kołysanka Feti; A chto tam idzie (Hymn Białorusinów); Ave Maria; Biełaruski piesiennik; Brezici i Kołysanka; Chansons
d’amour; Chansons d’automne; Deux recitatifs et Serenade; Hymn legionistów polskich we Francji (słowa: L. Rogowska); Inwokacja do Agni; Kokosza troska; Kołysanka;
Kołysanka Feti; Pieśń do słów S. Długosza; Pieśń morza;
Sala (Żart); Trois caprices; Trois poemes de Yuan-Tseu-Ts’ai; Trzy pieśni ze starych dubrownickich liryk; Wierzba; Za przykładem słowika; Z październikowych dni; Carpices; Cvijece (Kwiaty)
Utwory orkiestrowe
Serenada; Wariacje E; Błyski na morzu (Bljeski po
moru); Dubrovacke impresjie; Legenda celtycka; Les Saisons (Pory roku); Obrazki mojej córki (Les images a ma
fillette); Opowieść romantyczna; Pochód Dionizosa; Poeme de travail; Rapsodia białoruska; Rapsodia bośniacka; Rapsodia dalmatyńska; Rapsodia partyzancka; Sutia białoruska; Suita tańców z baletu „Bajka”; Symfonia
I (Ofiarna, Lechicka); Symfonia II (Radosna); Symfonia
III; Symfonia IV; Symfonia V; Symfonia VI; Tańce z opery
„Tamara”; Trzy groteski; Trzy tańce wschodnie; Villafranca; Zjawy (Les Apparitions)
Utwory na instrument i orkiestrę
Cinq moments lyrique; Concert bucolique; Krakowiak F. Chopina op. 14; Obrazki słoneczne; La gavotte
(Images ensoleillees); Pastorale; Poeme d’hivier (Zima);
Poeme du printemps
Opery
Królewicz Marko (tekst: L. M. Rogowski); Kasieńka; Kad se mladost vratila (Kiedy się młodość wróciła);
Legionistka; Serenada; Syrena; Tamara (libretto F. Hellens
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wg legendy gruzińskiej, przekład L. M. Rogowski); Wielkie
zmartwienie małej Ondyny (libretto L. Orechta, scen. L. M.
Rogowski); Na postoju
Balety
Bajka (scen. L. M. Rogowski); Kupała (tekst kompozytora); Z ogrodów Harun-al-Raszyda; Korowaj
Utwory chóralne a capella
Ballada żartobliwa; Belo Done; Blagodarenje;
Bracia hutnicy; Córuś moja; Górnik, hutnik to dwaj bracia; Hymn spółdzielców; Już siedem dni; Kilka kolęd polskich; Kisa; Koracnica; Liturgija oraz pieśni religijne na
wszystkie święta uroczyste roku; Madrigal; Modlitwa;
Opijelo; Pieśni na Boże Narodzenie; Pieśni pogańskie;
Pieśni słowiańskie; Pieśni wielkanocne; Pieśni za zmarłych; Pojedzie mój węgiel galerami do Gdyni; Pomiluj mia
Boze; Stare dubrovacke kanzonete
Ilustracje muzyczne do sztuk teatralnych
Dickens: „Opowieść wigilijna”, „Świerszcz za kominem”
Nazor: „Galeoti”, „Novela od Stanca Marina Drzica”
Krzywoszewski: „Diabeł i karczmarka”
Słowacki: „Lilla Weneda”
Vojnovic: „Ekvinoce”
Szekspir: „Henryk IV”, „Jak się wam podoba”, „Otello”
Publikacje Ludomira Michała Rogowskiego
Pisma, artykuły, recenzje
Pro domo sua; Czy dyrygent jest potrzebny orkiestrze?; Dla spikera (tekst do wygłoszenia przed audycją
polską); Głos prababki w radio; Hm… Opera?; Ilija Goleniszczew; Jak wyrasta sława; Jakub Gotovac; Kompozytorzy – pokonujcie radio siłą jego własnych upodobań; Linia
rozwoju muzyki; Małe rozmyślania o sztuce; Muzyczna
sława; Na czym polega piękno muzyki; Opera. Luźne
uwagi; Osiągnięcie (O pewnym meksykańskim rzeźbiarzu); O sekwencjach; O muzycznym wychowaniu narodu; Projekt sali koncertowej w nowym typie; Prve ideje za
balet; Wpływ charakteru narodu na jego sztukę muzyczną; Z mojej samotnej drogi; Życiorys; Fryderyk Chopin.
Sylwetka ducha i twórczości; Ilustracja muzyczna; Kilka
słów o środkach rozwoju muzyki u nas; Lipsk w grudniu
(o potrzebie tworzenia polskiej muzyki i urządzania polskich koncertów); Moje najgłębsze wzruszenie muzyczne
w ubiegłym roku; Myśli o romantyzmie; Nad czym pracują nasi kompozytorowie; Odezwa do pp. kompozytorów

3 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

polskich; O mojej twórczości słów kilkoro; O polskiej muzyce. Szkic ulotny; O polskość naszej kultury muzycznej;
Opowieść romantyczna (uwagi o własnym utworze); O radiofoniczności (instrumentów muzycznych) słów kilka
Prace literackie
Emigrant Buńczyk (przekład z rosyjskiego przez L.
M. Rogowskiego); Gdzie indziej, bajka dla dorosłych; Jak
istnieć przestałem (powieść okultystyczna); Jan Wichura,
powieść nieomal kryminalna; Luźne kartki; Bajka o Alladynowym Pierścieniu; Archanioł Michał; Dubrownik
zimą; Dwa szkice i życie, modlitwy; Dwunastu chłopców; Elementy Wielkiej Tajemnicy Wolnomularstwa;
Erotyk; Etapy miłości; Historia jednej nienawiści; Listy
z drogi; Miłość; Moje szczęście; Na słowiańskiej Riwierze; List znad Adriatyku; Najstraszniejsze; Niesamowitości dalmackie; Orlando; Ojcze nasz; Ojcu (wiersz); O sobie; O tym, który gwizdał; Perła Dalmacji – Dubrownik;
Piosenka o tulipanie; Prica o sreci; Przy ogarku świecy; Riwierze Dubrownika i Zatoce Katorskiej w sezonie zimowym; Rozszczepienie; Sarkazmy; Sława; Słowo; Spełnione
marzenie; Święta miast; Z krainy siostry Tugi; Zwierciadło; W poszukiwaniu prawdy; Wspomnienia z Polski;
Trzy po trzy (29 opowiadań)
Książki
Mój klasztor; Muzyka przyszłości (wspomnienia)
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Dlaczego
nie zlikwidowano?
Ukazała się książka Józefa Zięby pt. „Dlaczego nie
zlikwidowano Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w okresie PRL?” (Polihymnia, Lublin 2018). To druga już
pozycja autora poświęcona KUL-owi. W 2017 r. wydał na
stulecie KUL-u pt. „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II. Powstanie i odrodzenie uczelni”. Obie zawierają
też zdjęcia odnoszące się do powstania, ale i funkcjonowania Uczelni, a także dokumenty, które potwierdzają opisywaną rzeczywistość. Dziś na Uczelni studiuje ponad 11
tysięcy studentów mając do dyspozycji na ośmiu wydziałach 47 kierunków studiów. W Stalowej Woli KUL prowadzi wydział zamiejscowy. Wśród wielu wyższych uczelni
lubelskich najbardziej znaną w Polsce i świecie jest KUL.
Może zastanawiać, dlaczego władze komunistyczne nie
odważyły się (chyba to nie jest określenie trafne) w latach
1948–1953 zlikwidować lubelskiej uczelni katolickiej.
W tym systemie mogły podjąć każdą decyzję mając
w zanadrzu wszystkie podporządkowane sobie partie polityczne, instytucje administracyjne, centralne, ale i te samorządowe, lokalne, a przede wszystkim wojsko i służby bezpieczeństwa. Autor wydanych pozycji książkowych
utrzymuje, że to dzięki temu, iż w latach 1950 i 1951
na KUL zapisało się bardzo dużo młodzieży z całej Polski. I to byli nie tylko ci, którzy nie zostali przyjęci na studia w innych, państwowych uczelniach. Rządzący krajem
wprowadzili po prostu zwykły zamordyzm. Z niczym
się nie liczyli. Nie wahali się przed zwykłymi zbrodniami
dokonując ich na żołnierzach Armii Krajowej oraz Wolności i Niepodległości. Represjom poddawano bohaterskich żołnierzy armii Andersa, którzy po zakończeniu
działań wojennych decydowali się wracać do kraju. Władze podjęły bez wahania wrogie działania wobec Kościoła aresztując i usuwając z Warszawy abpa Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Z tym trzeba było żyć.
Co jednak mogło sprawić, że uczelnia lubelska – powstała w 1918 r. – nie została zlikwidowana w latach
polskiego komunizmu? Na pewno nie liczba studentów
w owych latach. W okresie 1950–1955 studiowało na KUL
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ponad 3400. Na polonistykę zapisało się ponad 350, z czego na II stopień, magisterski, dopuszczono 51 osób. Zdaje
się, że o tej liczbie decydowały już przepisy ministerialne.
Autor podaje kilka przykładów, kiedy władze państwowe
mogły, a nie podjęły decyzji o likwidacji Uczelni. Szefowa „Bratniaka” Teresa Wyczółkowska, która prowadziła tę
uczelnianą organizację pomocy studentom, stanęła przed
sądem i proces zakończył się skazującym wyrokiem. Była
to też okazja unicestwienia Uczelni. Miałem okazję w latach 80-tych spotkać się i rozmawiać z p. Teresą w Wenecji, dokąd przyjechała z Paryża na spotkanie ze swoją
ciotką uczestniczącą w lubelskiej pielgrzymce środowisk
twórczych do Rzymu. Trochę jakby prowokacyjnie zapytałem, czy wobec KUL-u czuje pretensje. Uśmiechnęła się.
-– Niczego nie żałuję – odpowiedziała. Pytanie było na
marginesie rozmowy przy kawce na „dzień dobry”.
Przeprowadzano kilka procesów sądowych, które mogłyby stanowić wygodny pretekst do unicestwienia Uczelni, która wychowywała młodzież – jak twierdzono – „we

wrogim kierunku”. Istniał już przecież obok KUL-u państwowy uniwersytet – UMCS.
Katolicki Uniwersytet Lubelskim był jedyną uczelnią
katolicką „od Łaby do Władywostoku”. To była główna
przyczyna, dla której nie podejmowano ostatecznej decyzji o likwidacji. Chodziło o odpowiedni wizerunku kraju
w bloku Wschodnim. U nas panuje prawdziwa demokracja, my jesteśmy państwem demokratycznym, oczywiście
socjalistycznym, ale szanującym zasady demokratycznego państwa. To przesłanie głównie ratowało KUL przed
likwidacją w okresie PRL. Ani liczba studentów, ani inne
walory nie uratowały uczelni przed zakusami jej likwidacji. Jedynym argumentem wstrzymującym od takiej decyzji, było to, że władze mogły się chwalić na zewnątrz,
wobec Zachodu, że fakt istnienia katolickiego Uniwersytetu miał uwiarygodniać system rządów PRL..
Giez
17 XI 2018
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Ks. Czesław
S. Bartnik

Pedagog piszący „ikonę”1

Ks prałat prof. dr hab.
Czesław S. Bartnik

Tyle już zostało słusznie powiedziane o Jubilacie,
o tym wspaniałym człowieku, kapłanie, profesorze, słudze Chrystusa, Kościoła i ludzi, że trudno mi dodać jeszcze coś istotnego. Toteż muszę się zastosować tylko do
najnowszych zaleceń i praktyk, także kościelnych, żeby
powiedzieć coś „w trzech punktach”, a mianowicie: krótko,
niekoniecznie mądrze, ale za to bardzo serdecznie. Z tym,
że zdaję sobie sprawę, że dla mówiącego każda mowa jest
za krótka, a dla słuchających każda jest za długa, zwłaszcza kiedy na uroczystości nie jest pierwsza. A co do zbliżającego się jubileuszu 70-lecia, to rwie mi się nić Ariadny:
czy dla profesora uniwersytetu 70-lecie to tylko fetowanie
przeszłości z pracy i dorobku, czy może też smutek z powodu odchodzenia z uczelni i osłabienia bardzo żywych
kontaktów ze wspaniałą wspólnotą pracy i życia.
Pozwólcie tedy, że i ja powiem „krótko-długo” choć trochę o ikonie Jubilata, pisanej jego przeszłością. Oto już
jako kleryk − a byłem jego wicerektorem − wykładowcą
i „wychowawcą” − wychowawcą w Seminarium Duchownym to za duże słowo − był kulturalny, religijny, pracodzielny, zdolny, wrażliwy, odpowiedzialny, o rozwiniętym zmyśle estetycznym, niezwykle uprzejmy z francuska,
Przemówienie wygłoszone na uroczystości wręczenia księgi jubileuszowej ks.
prof. dr. hab. Edwardowi Walewandrowi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 24 maja 2017 r.
1

mistrz elegancji w zachowaniu i w życiu, powiedziałbym
scholastycznie: doctor aestheticus et elegans, a przede
wszystkim bez reszty oddany Kościołowi i Ojczyźnie. Ten
gorący patriotyzm i związany z nim zmysł historyczny,
wyniósł z tradycji rodzimej – z Zamojszczyzny i ze swojej miejscowości Niemirówek, gdzie od XIV w. stał zamek
polski. Jako studenta niezawodnego i pewnego pod względem osobowościowym wysłaliśmy go w r. 1971 na dalsze studia do Innsbrucka, gdzie z czasem obronił doktorat
z historii Polski. Po powrocie wszystkie swoje zdolności
rozwijał na licznych stanowiskach diecezjalnych, uczelnianych, polonijnych i innych, m.in. zwiastującą przyszłą pracę profesora pedagogiki na KUL przez kilkuletnie
pełnienie trudnego wychowawczego stanowiska prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym, będącym częścią KUL.
Chcę zauważyć tutaj, że niektórzy sądzą, że zmysł historyczny nie jest żadną pomocą, a raczej przeszkodą w pracy
profesora pedagogiki. Ja muszę odpowiedzieć, że przeciwnie, historia bardzo uczy mądrości we wszystkich dziedzinach nauki. Niektóre kierunki umysłowe, jak marksizm,
postmodernizm, szkoła frankfurcka, skrajny liberalizm
uprawiają raczej tylko ideologię i propagandę niż naukę,
nie rozumieją historii i zakładają całkowitą cezurę między teraźniejszością a przeszłością. Odrzucają przy tym
nie tylko Boga, dotychczasową kulturę, tradycję i dorobek
ludzki, ale także wartość poznawania dziejów ludzkich,
bo ich zdaniem prawdziwy świat zaczął się dopiero od
nich. Słowem, według nich, człowiek dziś to homo creator
– stwórca i autocreator – stwórca samego siebie: a zatem
oglądanie się w przeszłość jest szkodliwe, a i cała pedagogia i pedagogika dawna są błędne i głupie. Ale faktycznie
to takie ich poglądy są rodzajem obstrukcji intelektualnej.
Bowiem czas i historia są wewnętrzną strukturą całości
bytu i każdej rzeczy i stąd muszą być uwzględniane przez
każdą właściwą naukę. Przeciwnicy refleksji nad przeszłością grzeszą wielką pychą. Ciekawe, że podobną pychę znali już pradawni. Szkoda, że dzisiejszy homo creator
nie zna już pradawnej krytyki takiej paranoidalnej megalomanii, jeszcze sumeryjskiej z III tysiąclecia przed Chr.:
„Lis nasiusiał w morze i rzekł: to wszystko to moje dzieło”.

n u m e r

Ks. prof. dr hab. Edward
Walewander

Natomiast pedagogia i pedagogika w jakiejś postaci
były już od początków człowieka. Weźmy choćby „Wskazówki króla Szuruppaka” dla swego syna z III tysiąclecia.
Sam król był „ojcem Edubba” czyli rektorem „domu tabliczek”, niejako ówczesnego uniwersytetu. Posłuchajmy, co
mówi sumeryjski pedagog sprzed 5 tysięcy lat do swego
syna! „Nie wystawaj, synu, na publicznym placu, nie włócz
się po szerokiej ulicy. Gdy idziesz ulicą, nie rozglądaj się wokół siebie. Bądź skromny! Uznaj powagę twojego nauczyciela! Wtedy nauczyciel będzie cię lubił. Uczęszczaj do szkoły.
Szukaj, synu mój, wiedzy u minionych pokoleń. Wiedza zamienia głupca w mędrca, powstrzymuje węża zła i pozwoli ci odrzucić fałszywe poglądy”.
A potem następują wyrzuty. „Ale ty narzekasz i nie
chcesz się uczyć. Twoje narzekania wyczerpały mnie. A ja
nigdy nie kazałem ci nosić wiązek trzciny, które młodzi
i mali dźwigają. Nigdy nie posyłałem cię do pracy: abyś
jechał z karawanami, orał pole, albo przekopywał kanał, abyś był robotnikiem. Nie żądałem, abyś mnie wspomagał w sztuce pisania, najtrudniejszej ze wszystkich zawodów, a syn powinien. Noce i dnie trwonisz na uciechy.

Księga jubileuszowa
Wśród swoich
Ksiądz Profesor Edward
Walewander
ss. 418, Wydawnictwo
TN KUL, Lublin 2017,
Ilus., indeksy
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Nagromadziłeś wiele dobytku, stałeś się gruby, wielki, otyły, potężny i nadęty. Nie zwracasz uwagi na to, co godne
człowieka. Wzoruj się na starszym bracie i na dobrych
przyjaciołach”.
I dalej szły nauki społeczno-moralne: syn nie powinien
kłócić się z drugim, ani być dwulicowym, ani się pysznić,
nie powinien nadużywać kary cielesnej, ani pożądać cudzej własności, nie powinien podróżować samotnie, ani
uprawiać seksu ze sługami. Powinien unikać kłamców, bogaczy, kłótników, ludzi nienawistnych, a należy miłować
ludzi dobrych.
Ale całość kończy ojciec błogosławieństwem: „Oby
Nanna, twój bóg, cię strzegł! Obyś znalazł u niego łaskę!”
A syn odpowiedział, że wszystko to sobie zapamięta i zapisze (M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1966 s. 305−309).
Do wielkich słów o dorobku naszego tu dziś Jubilata
musi być, uważam dodane jeszcze słowo o jego najbardziej oryginalnym osiągnięciu naukowym, jakim jest ukazywanie we wszystkich po trochu pracach, ale szczególnie
w najnowszych, że najwyższą pedagogię i zarazem pedagogikę tworzy od dwóch tysięcy lat w Jezusie Chrystusie
Kościół katolicki, zarówno powszechny, jak i jego Kościoły partykularne. Kościół czyni to głownie na płaszczyźnie
duchowej i moralnej, ale też z silnym odbiciem na płaszczyźnie materialnej i prakseologicznej. Przy tym gromadzi
on w sobie najwyższe tradycje wszystkich ludów i narodów, doskonaląc te tradycje, a dziś także wspiera właściwą
autonomię nauk świeckich i współpracuje z nimi w tym,
co mają prawdziwego.
Oczywiście, najwyższy firmament pedagogiczny tworzy ostatecznie Opatrzność Boża dla każdej jednostki i dla
całej ludzkości, ale nie jest to pedagogia wyłącznie transcendentna, lecz jest wcielana w cały świat doczesny przez
Jezusa Chrystusa i Jego Ducha, a w wymiarze merytorycznym, jeśli Jezus jest, jak mówi Pismo Święte (Kol 2, 15) ontycznym obrazem Boga niewidzialnego, to człowiek jawi
się i rozwija jako ikona Chrystusa (por. Rz 8, 29; 1 Kor 15,
49). I Chrystus chce, by człowiek w procesie samowychowaczym dopełniał swoją ikonę, a następnie żeby „ikonizował” chrystycznie swoje otoczenie: wspólnotę, społeczność, naród i świat ludzki, a nawet i świat obok-ludzki,
ekologiczny. W człowieku jest to dopełnianie cudu osoby ludzkiej. Tak więc ostatecznie pedagogia Chrystusowa
ma być osobotwórcza i ikonotwórcza w Duchu Świętym.
Wszelkie koncepcje i praktyki wychowawcze, odrzucające te najwyższe wartości wychowawcze, pozostaną zawsze
albo puste albo świecką utopią pedagogiczną.
Księże Profesorze! Za te wszystkie prace nad chrześcijańską pedagogią ikonizującą człowieka na wzór ikony
Chrystusa serdecznie dziękujemy i życzymy jeszcze dzieł
dalszych!
■
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Wiesław
Śladkowski

Ksiądz Prof. Edward Walewander
W oczach zaszczyconego Jego przyjaźnią

Prof. dr hab. Wiesław
Śladkowski

W gabinecie uniwersyteckim Ks. Prof. Edwarda Walewandra zwraca uwagę wiszący na ścianie niemałych rozmiarów oryginalny plan gruntów i innych obszarów wsi
Niemirówek z 1861 r. „To moja rodzinna miejscowość –
mówi Ksiądz. – W przeciwieństwie do wielu innych nie
wstydzę się swego pochodzenia. Tu się urodziłem i stąd
przed laty wyruszyłem w świat”.
Jego rodzice, Apolonia z domu Semczuk i Józef Walewander, byli właścicielami niewielkiego gospodarstwa
rolnego. Do związanych z jego prowadzeniem obowiązków wdrażał się wraz z rodzeństwem, siostrą i bratem od
najmłodszych lat. Skąd obco brzmiące rodowe nazwisko?
„Nie badałem i nie dochodziłem tego – odpowiadał. – Według rodzinnej tradycji protoplastą był ktoś przybyły na te
tereny z Flandrii. W świetle badań historycznych fakt ten
można powiązać z utworzonymi w końcu XVIII w. na tym
terytorium przez Ordynację Zamojską, w ramach tzw. kolonizacji józefińskiej, kilkoma koloniami, zasiedlonymi przez
osadników – czynszowników pochodzących z zachodnich
rubieży cesarstwa i sąsiadujących z nimi krain”.
Niemirówek to stara wieś na malowniczym Roztoczu, odległa kilka kilometrów od Krasnobrodu. W XIX
w. była własnością Klementyny i Onufrego Głogowskich.
Poza folwarkiem liczyła 60 gospodarstw i ok. 300 mieszkańców. Wchodziła w skład gminy Krynice i parafii Krasnobród. Genius loci tej miejscowości i okolic, wyrażający się pięknem przyrody, bogactwem tradycji i pamiątek
historycznych – jak stwierdził sam Ksiądz – kształtował

jego osobowość, gdy był chłopcem. Wpłynął na jego wyobraźnię. Dotyczyło to zwłaszcza Krasnobrodu, znajdującego się w nim sławnego sanktuarium maryjnego, mogiły na cmentarzu i pomnika upamiętniającego bitwę
stoczoną tu z Rosjanami podczas Powstania Styczniowego przez partię Marcina Borelowskiego-Lelewela. Odwiedzał też miejsce starcia przy kaplicy św. Rocha, w której umieszczony jest opis tej bitwy. Wyrastał w rodzinie
głęboko religijnej i patriotycznej, przywiązanej do tradycji, pracowitej i cieszącej się szacunkiem. Jako uczeń
szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości ujawnił
zdolności humanistyczne. Wyróżniał się zwłaszcza w języku polskim i historii, a ks. Tadeusz Boguta, proboszcz
z pobliskiej Tarnawatki, podczas lekcji religii rozwijał
i formował jego duchową osobowość.
Po ukończeniu szkoły powszechnej Edward został jednak uczniem 3-letniej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji
Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim. Tak zdecydowali rodzice. Była w pobliżu, miała internat. Ukończenie jej dawało dobry i poszukiwany w środowisku wiejskim fach.
O wyborze szkoły średniej, 4-letniego Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Lublinie, Edward zadecydował już sam. Chciał być nauczycielem, uczyć i wychowywać młodych ludzi. Trafił do szkoły o wysokim poziomie.
Jej dyrektorem był ceniony polonista dr Zygmunt Bownik.
Jak Edward sam stwierdził, wiele zawdzięczał świetnym
nauczycielkom historii: Emilii Józefackiej i Annie Krzymowskiej (notabene absolwentek KUL, którymi uczelnia mogła się szczycić). Najwięcej jednak pod względem
naukowym i osobowościowym skorzystał dzięki Jerzemu Rozmejowi, wychowawcy klasy, matematykowi, absolwentowi i doktorowi Uniwersytetu Lwowskiego. „To
on – powtarzał nieraz, będąc jeszcze uczniem – rozbudził
i zwielokrotnił moje zainteresowanie książką, nauczył dokładności i akuratności w pełnieniu obowiązków i szacunku dla człowieka”.
Po maturze Edward Walewander nie został jednak nauczycielem, bowiem w jego życiu nastąpił zwrotny moment. Przyszło powołanie kapłańskie. W 1968 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Stąd po
ukończeniu III roku jako jeden z najzdolniejszych

n u m e r

alumnów został skierowany w 1971 r. na dalsze studia
– zarówno kapłańskie, jak i uniwersyteckie – do Innsbrucka w Austrii. Otworzył się przed Nim nowy, trwający siedem lat rozdział w życiu. Wstąpił na znaną uczelnię – założony w 1669 r. Leopold-Franzens-Universität.
Został studentem sławnego, prowadzonego przez jezuitów Wydziału Teologii. Znalazł się w gronie słuchaczy pochodzących z całego świata. W tym nieznanym
środowisku i międzynarodowym towarzystwie nie zagubił się, lecz osiągnął sukces. Zgłębiał teologię, filozofię i historię. Jako specjalizację wybrał seminarium
z historii Kościoła, prowadzone przez wybitnego józefinistę prof. Ferdynanda Maasa TJ. Był on promotorem pracy magisterskiej Edwarda Walewandra.
Pracą doktorską kierował Ladislaw Szilas TJ. Obie dotyczyły Powstania Styczniowego. Pierwsza opisywała echa tej insurekcji wydobyte z prasy tyrolskiej, druga
w austriackiej. Austria jest w niej rozumiana jako właściwe ziemie dziedziczne Habsburgów, pokrywające się z terenem dzisiejszej Republiki Austrii. Poziom pracy doktorskiej był wysoki. Została wydana drukiem w języku
polskim i niemieckim. W Innsbrucku Edward Walewander przyjął święcenia kapłańskie.
Do Lublina wrócił po siedmiu latach, w 1978 r., nie tylko z głęboką wiedzą, głównie w zakresie teologii i historii, ze świetną znajomością języka niemieckiego i dwoma
tytułami naukowymi (magisterium i doktoratem), ale też
z niemałymi i sprawdzonymi już umiejętnościami badawczymi, dotyczącymi warsztatu naukowego i metodologicznych uwarunkowań w dziedzinie historii. Czy świadomy
swych kapłańskich obowiązków, wynikających z głębokiego powołania, myślał o otwierającej się przed Nim karierze naukowej? Uwzględniając dalsze koleje Jego jakże
owocnego w rozliczne dokonania życia, stała się ona faktem i jest wciąż zapisywaną dalej księgą. Zawdzięcza to sobie, ale i spotkanym na swej drodze ludziom, którzy uznali i docenili jego talent oraz wielkie przymioty charakteru
i serca.
Młody ksiądz przybyły ze świata do Lublina, z doktoratem ze sławnego uniwersytetu, został zrazu wikariuszem w kościele katedralnym. Pełnił też funkcję sekretarza
i eksperta do spraw zagranicznych. Był również tłumaczem w kancelarii biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka.
Proboszcz parafii katedralnej, ks. bp Zygmunt Kamiński (późniejszy arcybiskup szczeciński), zorientowawszy się rychło, jak wielki potencjał naukowy
reprezentuje podległy mu wikariusz, polecił go opiece ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, najwybitniejszego w Polsce historyka Kościoła. Stał się on mentorem
a z czasem przyjacielem Ks. Walewandra. Pod tak znakomitą kuratelą rozpoczął Ks. Edward swą karierę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, łącząc ją
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Uczestnicy uroczystej mszy jubileuszowej w Kościele Akademickim KUL

początkowo z funkcją prefekta w Seminarium Duchownym w Lublinie. Na KUL-u związał się z Wydziałem Teologii. Prowadził wykłady z historii Kościoła Powszechnego w epoce nowożytnej. Etat starszego asystenta uzyskał
w 1983 r. w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, włączając się od razu z ogromnym zaangażowaniem i pasją w prowadzone przez tę placówkę badania naukowe i szeroką działalność oświatową,
zwłaszcza na Wschodzie, w polskich skupiskach, składających się z Polaków wywiezionych w czasie II wojny światowej w głąb ZSRR i z ich potomków. Liczne organizowane przez Ks. Walewandra sympozja, w których brali udział
także nasi rodacy przybyli ze Wschodu, stały się podstawą wielotomowej serii wydawniczej pt. Polacy na Wschodzie mówią o sobie, ukazującej się w latach 1993-2005. Jej
twórca i redaktor w trakcie swej tak owocnej działalności
został w 1985 r. adiunktem. W 1990 r. mianowano go dyrektorem międzywydziałowego Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Pełnił tę funkcję do 2005 r.
Interesując się problematyką polonijną i uczestnicząc
w niektórych z wymienionych sympozjów, poznałem
wówczas bliżej Ks. Walewandra. Byłem pod wrażeniem
zarówno Jego naukowych i organizacyjnych dokonań, jak
i elokwencji, otwartości i wrażliwości w kontaktach z ludźmi. Bez wahania zgodziłem się więc na wysuniętą przez
Wydział Teologii KUL propozycję, abym jako historyk
zajmujący się XIX stuleciem został recenzentem rozprawy habilitacyjnej Ks. Walewandra, dotyczącej tej epoki.
Byłem bowiem przekonany, że właśnie w tym momencie
swej kariery naukowej powinien on poddać się procedurze pozwalającej na uzyskanie kolejnego tytułu naukowego, tj. doktora habilitowanego. Przedstawiona dokumentacja pozwoliła mi zapoznać się z jakże interesującym
jego curriculum vitae, a bibliografia – licząca już wówczas 226 pozycji, w tym pięć monografii, pięć opracowań
zbiorowych pod Jego redakcją, dwa wydawnictwa źródłowe, artykuły naukowe i recenzje oraz liczne publikacje
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o charakterze popularyzatorskim i publicystycznym, jakie ukazały się zaledwie w ciągu kilkunastu lat. Wszystkie charakteryzowały się wysokim poziomem naukowym,
złożyły się więc na dorobek wymagany przy habilitacji.
W tym wypadku można było go określić jednym słowem:
imponujący!
Nowatorski charakter miała też rozprawa habilitacyjna Ks. Walewandra. Stanowiła ją monografia pt. Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła
katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX stulecia (Lublin 1994, ss. 254). Nie obyło się tu wprawdzie
bez kilku uwag krytycznych, bo taki jest święty obowiązek recenzenta, ale zasadnicza ocena była jak najbardziej pozytywna: „W sumie jest to dzieło pionierskie,
oświetlające słabo dotąd znaną problematykę i wytyczające drogę do dalszych badań, koncepcyjnie oryginalne
i dojrzałe pod względem warsztatowy m
i pisarskim. Tym samym odpowiada więc wymaganiom stawianym rozprawom habilitacyjnym”. W podobnym duchu były utrzymane recenzje dwóch księży profesorów: Zygmunta Zielińskiego
i Stanisława Urbańskiego z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Podczas kolokwium, które odbyło się 16 maja 1996 r. na Wydziale Teologicznym KUL,
Habilitant znakomicie odpowiadał na pytania stawiane
przez recenzentów. Zabłysnął też oratorskim talentem
na wykładzie. Przebieg tego wydarzenia zapamiętałem
nie tylko ze względu na doskonałą postawę Habilitanta,
ale także dlatego, że byłem jedyną osobą świecką w tym
szacownym zgromadzeniu profesorów, złożonym z osób
duchownych w sutannach lub ciemnych marynarkach
i koloratkach.
Błyskotliwe – tak to można określić – kolokwium spowodowało, że w rok później Ks. Walewander został kierownikiem powołanej na KUL 3 października 1997 r. Katedry Pedagogiki Porównawczej. Funkcję tę sprawuje
z powodzeniem do dnia dzisiejszego. Wrócił więc tym samym do swej ulubionej i zasadniczej problematyki badawczej, do której podczas studiów w Innsbrucku doskonale
się przygotowywał. Do 2005 r. był też dyrektorem Instytutu Polonijnego. Powierzone mu w nim zadania w dalszym
ciągu wypełniał ze znakomitymi rezultatami.
Nie jest łatwo ocenić ogromny dorobek naukowy, który przyniósł Bohaterowi tych rozważań w pełni zasłużone wawrzyny profesorskie. Bibliografia jego publikacji
w chwili obecnej liczy bowiem 940 pozycji. Ograniczę się
do tych, które znam i które weszły na trwałe do historiografii polskiej. Jest to przede wszystkim wielotomowy cykl
książek o charakterze zbiorowym, które ukazały się pod
jego redakcją i z autorskim udziałem, o skupiskach polonijnych w wielu krajach europejskich i zamorskich: Rosji,
Estonii, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Austrii,

a także w odniesieniu do parafii polskich w Kanadzie.
W zakresie historii wychowania i pedagogiki są to dwie
gruntowne monografie, które wyszły spod Jego pióra po
habilitacji: Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 19181939 (Lublin 2007) i Działalność wychowawcza Kościoła katolickiego 1939-1945 (Lublin 2009). Z tą drugą koresponduje dzieło zbiorowe pod Jego redakcją i z dużym
udziałem autorskim pt. Biskup lubelski Leon Fulman pedagog trudnych lat (Lublin 2010). Wydał też zaopatrzony obszernym wprowadzeniem i licznymi przypisami
Dziennik 1939-1945 Remigiusza Moszyńskiego, z podtytułem: Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych
i dzieci (Lublin 2014), który można porównać z wydanym
przed laty Dziennikiem z lat okupacji Zygmunta Klukowskiego. Wcześniej Ks. Edward opracował i wydał wspomnienia ks. Marcina Bardela, więźnia obozu koncentracyjnego
w Dachau. Tak więc w Jego bogatej, różnorodnej twórczości naukowej pojawił się w ostatnich latach nowy
nurt, związany z okupacją niemiecką w Polsce. To bardzo ważne, gdyż problematyka ta pod wpływem innych,
lansowanych obecnie tematów odchodzi z wolna w niepamięć. Co więcej, popularnością cieszą się książki z zakresu tzw. historii alternatywnej. Ich autorzy przekonują,
że w 1939 r. należało ustąpić Niemcom, sprzymierzyć się
z nimi i razem maszerować na Moskwę. Ksiądz Walewander, jak sam zaznaczył, „nie żywi urazy do Niemców”. Jest
autorem książki Życie dla pojednania, w której na płaszczyźnie kościelno-religijnej omawia współczesne aspekty współpracy polsko-niemieckiej. Bywa częstym gościem
w Niemczech. Bierze udział w sympozjach i wygłasza tam
wykłady. W swym pisarstwie historycznym stara się być
wierny dwom fundamentalnym zasadom: obiektywizmowi i krytycyzmowi.
Spotykając się wielokrotnie przy różnych okazjach
o charakterze naukowym, rozmawiając i dyskutując, poznawaliśmy się bliżej jako ludzie, ujawniając swoje racje,
przekonania i ideały. Okazało się, że w wielu przypadkach
były one zbieżne, zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek do drugiego człowieka, bliźniego, chociaż czerpaliśmy je z wielu
różnych źródeł. Były nimi zarówno fundamentalne zasady etyki chrześcijańskiej, jak i zdefiniowana przez Tadeusza Kotarbińskiego postawa człowieka spolegliwego. Nie
tylko więc długoletnia współpraca o charakterze naukowym zdecydowała o naszej przyjaźni. Jej fundament jest
bardziej trwały. Wynika ze spotkania dwóch bratnich dusz.
Za ten piękny dar, jaki otrzymałem od Ciebie, Drogi
Edwardzie, serdecznie Ci dziękuję. Gratuluję ujawnionych
publicznie w dniu Twego Jubileuszu jakże cennych i pięknych osiągnięć naukowych. Życzę Ci, abyś swymi dziełami pomnażał nadal dorobek polskiego dziejopisarstwa.
Wiesław Śladkowski
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Wawrzyniec
Marek Rak

Wspólne gniazdo

Nieco o prozie Stanislawa Rogali
Przebywając w Zagnańsku na uroczystych obchodach Jubileuszu 75-lecia urodzin doktora Macieja Andrzeja Zarębskiego, spotkałem się z doktorem Stanisławem Rogalą, który również zaliczany jest do grona Jego
przyjaciół. Doktor Rogala zaprosił mnie na swój tegoroczny Jubileusz 70-lecia oraz zaproponował, żebym napisał
refleksję na temat naszych stron rodzinnych i naszej znajomości. Zaskoczony zaproszeniem i wielkim zaszczytem,
jaki mnie spotkał, nie bardzo wiedziałem, jaką dać odpowiedź, bo z jednej strony znaczne wyróżnienie, z drugiej
zaś ogromna odpowiedzialność wobec tego człowieka…
Stanisław Rogala – wybitny poeta i prozaik, niezwykle płodny autor, który ma już w swoim dorobku twórczym około 70. publikacji książkowych (co daje średnio
jedną książkę rocznie – począwszy od kołyski), związany jest nad podziw mocno ze swoim regionem. Też pochodzę z tego regionu, dlatego postanowiłem wspomnieć
kilka przeżytych chwil, które można nazwać jako „nasze
wspólne”, a region ten określić mianem WSPÓLNEGO
GNIAZDA.
Swoją „wielką przygodę” literacką Stanisław Rogala zaczął od Modlitwy o grzech1 (nagrodzonej przez samego Jarosława Iwaszkiewicza), i aż tyle w swoim życiu nagrzeszył… do setnych urodzin brakuje mu tylko 30 książek!
W lipcu 1983 roku, jako pracownik EXBUD-u Kielce,
wyjechałem na Węgry do pracy w zakładach taboru kolejowego MVG „RABA” w Győr. Bodajże w 1986 roku na
dożynkach w Gnojnie – Stanisław Rogala miał promocję
swojej nowej książki Piotrowe Pole2, nagrodzonej w ogólnopolskim konkursie literackim. Po nabyciu Piotrowego
Pola… (z ładną dedykacją), odbyliśmy serdeczną rozmowę z autorem. Było to moje pierwsze spotkanie z pisarzem, chociaż już wcześniej słyszałem w Kielcach o Jego
działalności kulturalnej. Następne nasze spotkanie odbyło
się dopiero w 2001 w mieszkaniu Staszka i jego wspaniałej
żony Wandy, na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w Kielcach.
Tak się złożyło, że byliśmy prawie sąsiadami zarówno na
wsi, jak i w mieście (on ze Zrecza Chałupczańskiego, ja

z Piasków, potem Słoneczne Wzgórze, Bocianek – tyle
niemal wspólnych miejsc).
Po przejściu w 1998 na rentę miałem sporo czasu,
żeby zająć się pisaniem fraszek, co od dawna krążyło wokół mnie (!). Postanowiłem zasięgnąć opinii poznanego
i uznanego już pisarza, czy pisać dalej, czy też dać sobie
z tym spokój? Stanisław zachęcał mnie do dalszej pracy
na tym polu i zaproponował mi także wydanie fraszek
w swojej Agencji Wydawniczej „GENS”. Skrycie i nieśmiało przyznam się, że bardzo mnie to podbudowało i zachęciło do kontynuacji. Już w 2001 ukazał się mój tomik
debiutancki fraszek Spod figowego listka3. Staszek, współpracując z Polskim Radiem Kielce, w swoim programie
przedstawił mnie i opowiedział o mojej publikacji.
W zbiorze tym dominuje tematyka współczesna o charakterze obyczajowym, politycznym, towarzyskim i „figowego listka”. Nowością są fraszki polonijne. Utwory te to
zgrabne, rymowane dystychy, błyskotliwe i kąśliwe. O ich
wartościach możecie się, Drodzy Państwo-słuchacze, sami
przekonać, do czego mocno zachęcam…
– mówił wtedy.
Fale radiowe dotarły także do Gnojna, gdzie nawet najstarszy mieszkaniec Wojciech Arendarski – żył ponad 100
lat – był tym bardzo zaskoczony. Podarowałem mu przy
okazji książkę wraz z życzeniami 200 lat!... W 2002 zostały wydane Nagie fraszki4 w Staszka Agencji Wydawniczej
„GENS”. Wydawca w posłowiu, pisząc o aforyzmach, wyraził się, że ich największą zaletą jest „spokojna, stoicka,
przepełniona humorem mądrość”. Mówił też o tym, że dobrze jest wydawać książki u różnych wydawców, bo każdy z nich ma trochę inne spojrzenie na „materiał” i szatę typograficzną.
Kiedyś dr Stanisław Rogala zawiózł mnie swoim samochodem do Szkoły w Gnojnie – do której kiedyś uczęszczałem – na promocję książki. Było to dla mnie wielkie przeżycie, a jeszcze większa trema wcale mnie nie odstępowała.

1

S. Rogala, Modlitwa o grzech, Warszawa 1978, ss. 178.

3

W. M. Rak, Spod figowego listka, Kielce 2001, ss. 75.

2

S. Rogala, Piotrowe Pole, Łódź 1986, ss. 276.

4

Ibid., Nagie fraszki, Kielce 2002, ss. 123.
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Byliśmy także w Gminnej Bibliotece w Gnojnie. Niedługo
po tym – w Domu Środowisk Twórczych (Pałacyku Tomasza Zielińskiego) było „Spotkanie z fraszką”? Tam poznałem Zytę Trych oraz uczestników „pojedynku” na fraszki:
Barbarę Sołtysiak, Wandę Robak, Krzysztofa Szulara i…
tutaj nie miałem już wcześniejszej tremy.
Stanisław Rogala zauważył, że wszyscy (prócz Krzysztofa Szulara) mamy związek z Chmielnikiem. Prawdę pisząc
– tam w szpitalu przyszedłem na świat „w czepku”, w słoneczną niedzielę, rak – spod znaku lwa, a odbierały mnie
siostry zakonne w dniu św. Wawrzyńca. W domu żartowali ze mnie, że „gulon chmielnicki”, bo pierwszy z rodzeństwa urodziłem się w mieście, a nie odbierała mnie „babka Wojtkowa”. Staszek namawiał mnie, żebym pisał książki
o naszych stronach rodzinnych. Nie czułem się pisarzem,
do tego przebywając na Węgrzech nie miałbym możliwości zagłębienia się w problematykę Gnojna. Przeprowadziłem jednak rozmowę z uczynną bibliotekarką Alicją Moskwą z Chmielnika, która chcąc mi pomóc, odbiła
na ksero informację na temat Gnojna i poleciła mi Piotra Krawczyka z Suchowoli (znającego także łacinę), który
skłonny był do szperania w starych zapiskach i do pomoc
przy pisaniu książki o Gnojnie. Przy następnym pobycie
w kraju, udaliśmy się ze Staszkiem do wójta gminy Gnojno, Stanisława Korca z tym tematem, ale pomysł spalił na
panewce, z prozaicznego braku pieniędzy. Następny wójt –
Zbigniew Janik nie podjął problemu, chyba z tego samego
powodu. Myślę, że to właśnie Staszek Rogala znalazł i zaszczepił podobną myślą Stanisława Wcisło z Balic, Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno, który piękno i historię naszej Małej Ojczyzny ukazuje w swoich książkach (np.
Balice – 800 lat historii5. Między Radnią a Sanicą – prawda i legenda6, Przydrożne krzyże, figurki i kapliczki na terenie parafii Balice, Gnojno i Jarząbki)7.
Odwiedzałem Państwa Rogalów w ich willi „Wanda”,
w Piekoszowie, gdzie byłem mile widziany. Byłem tam
również z moim bratem Bogumiłem z Piły (ppłk LWP).
Powspominaliśmy nasze dzieciństwo i naszą Małą Ojczyznę – z „wielką” Rzeką Wschodnią na czele. Staszek podarowywał mi swoje książki, „Świętokrzyskie Kwartalniki Literackie”, „Ikara”, czy „Nad Kamienną” do czytania.
Wspomniał też o mnie mile w chełmskiej „Egerii” (Pismo
literacko-artystyczne). Dzięki pomocy finansowej Programu Narodowego Funduszu Kulturalnego na Węgrzech,
a także pomocy merytorycznej poety dr. Konrada Sutarskiego, został wydany Romans z fraszkami8 przez Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech
5

S. Wcisło, Balice – 800 lat historii, Kielce 2010, ss. 190.

Id., Przydrożne krzyże, figurki i kapliczki na terenie parafii Balice, Gnojno i Jarząbki, Busko-Zdrój 2912, ss.156.
6

7

Id., Między Radnią a Sanicą – prawda i legenda, Busko-Zdrój 2013, ss. 266.

8

W. M. Rak, Romans z fraszkami, Budapeszt 2004, ss. 125.

w 2004. Należę do Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech, a byłemu prezesowi Stanisławowi Rogali zawdzięczam to, że dzięki Jego rekomendacji do prezesa Stanisława Nyczaja, w roku 2007 zostałem przyjęty, w poczet
Związku Literatów Polskich – do Oddziału w Kielcach.
Następne dwie książki wydałem w „STON 2” – Stanisława Nyczaja, mieszkającego w tym samym bloku, w którym kiedyś mieszkałem, a później mój syn Tomasz. Miałem więc bardzo blisko do wydawcy.
Mimo sporadycznych spotkań z doktorem Stanisławem
Rogalą, nadal trwa komitywa literacka trwa, odległość
jaka nas dzieli, niestety, uniemożliwiała bliższe kontakty.
Drogi Jubilat służy wiernie naszej ziemi świętokrzyskiej.
Łączy Go nierozerwalna więź z naszymi rodzinnymi stronami. Podziwiam Jego zaangażowanie w to, co robi. Za
ogrom dokonań należą Mu się wyrazy uznania. Dobrze
pełni swoją misję życiową. Oby tak w dalszym ciągu rozsławiał naszą Małą Ojczyznę! Ile razy się spotkamy, często
powracamy do rzeki naszego dzieciństwa – Wschodniej.
Rzeka ta spokojnie płynie od Lubani-Chmienika środkiem naszych łąk między Zreczami Dużym a Chałupczańskim, potem Gnojnem i Janowicami, Tuczępami i ocierając
się o Kargów łączy się z Sanicą, by pod Połańcem połączyć
się z Czarną Staszowską i utonąć w Wiśle. Ileż wspaniałych
dziecięcych przygód przeżyliśmy na niej, Staszek świetnie
opisuje je w Zreczakach9. Iluż wspaniałych polskich bohaterów wychowało się nad naszą rzeka, wystarczy tylko wskazać na „Barabasza” – Mariana Sołtysiaka z Piły, oficera z AK.
Najważniejszym i „najdostojniejszym” miejscem
w Gnojnie była remiza strażacka. Co nieco o niej teraz:
W dzień odpustowy, od popołudnia do późnej nocy, nad
dworską sadzawką w Gnojnie, w naturalnej scenerii, odbywała się zabawa taneczna, na podłodze ze zbitych desek. W razie deszczu – w remizie strażackiej, zwanej popularnie „szopą”. Wcześniej, straż wywieszała ogłoszenia na
słupie telegraficznym i remizie, z podanym terminem zabawy oraz informacją, że bar obficie zaopatrzony. Zgodnie z prawdą, żarcia i picia zawsze było pod dostatkiem.
Z miejscowej rzeźni dostarczano wyśmienite wyroby wędliniarskie (zasługa Barlickiego i Stępnia), sporządzane jeszcze według starej, sprawdzonej, dobrej receptury. Nie mogło też oczywiście zabraknąć napojów wyskokowych, „boby
się zabawa nie udała!”. Skompromitowałoby to Ochotniczą
Straż Pożarną, raz na zawsze w oczach i gardłach spragnionych. Do tańca przygrywali przeważnie Pietrzyki z Falek
– muzykanci zwani popularnie „Motachy”, z liderem zespołu Frankiem „Motaską”, skrzypiącym na starych wysłużonych skrzypcach. Większym wzięciem cieszyła się bliższa
dla ucha i serca muzyka „Owczarków” rodzinnego „klanu”
9

S. Rogala, Zreczaki, Łódź 1979, ss. 121.
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Michalskich ze Zrecza, z wyróżniającym się Mietkiem –
grającym na akordeonie. Również ze Zrecza (Duże, Małe,
Chałupczańskie), przychodziło na tańce najwięcej „podlotków”, zasilając dosyć liczną grupę miejscowych panienek.
Ludzie grupkami sadowili się na trawie w sadzie koło wikariatu, nad wodą sadzawki i w remizie, jedząc, pijąc, śpiewając i weseląc się „do upadłego”. Prawie stałym fragmentem zabaw były bójki, prowokowane przeważnie przez tych
samych podchmielonych prowodyrów. Prócz „szlachetnej”
walki na pięści, w ruch wchodziły butelki, kamienie, sztachety, a czasami nawet i noże! Zajściom tym zwykle towarzyszyła szamotanina, rozdzielanie walczących stron, piski,
zawodzenia i lament kobiet. Najczęstszym wynikiem bójek
były siniaki, guzy, zadrapania, wybite zęby i upuszczenie
nadto wzburzonej krwi z nosów krewkich...
Tak zwana „szopa”, stała przy bitej... szosie, obok budynku poczty. Przedzielona była na szkołę i remizę strażacką.
Oddzielne drzwi prowadziły przez sień do szkolnej sali, wypełnionej niskimi, podwójnymi ławkami szkolnymi (pulpity z siedzeniami były przytwierdzone na stałe). W końcu
sali, na podwyższeniu, zamontowana była scena, na której odbywały się przedstawienia, akademie lub grali na niej
muzykanci. Do sceny, w której była także zapadnia, prowadziły awaryjne drzwi z zewnątrz. W bocznej części budynku, frontem do szosy, była remiza. Na czas zabaw, opróżniano ją ze sprzętu i drewnianego (z żelaznymi kołami) wozu
strażackiego, wstawiając w ich miejsce stoły, ławy, krzesła,
drewniane beczki z piwem, kiszonymi ogórkami, śledziami oraz butelki z winem i siwuchą... Dla „niepijących” była
oranżada i lemoniada, w butelkach zamykanych jeszcze na
gumkę, archaicznymi białymi ceramicznymi korkami, zamocowanymi drutem przy szyjkach. Na hakach zaś wisiały – kusząc podniebienie – dorodne pęta kiełbasy, kaszanki i pasztetówki – w naturalnych jelitach, z zatkniętymi po
ich końcach drewnianymi patyczkami. W tym pomieszczeniu zawsze było tłoczno, duszno i gwarno! Pod wieczór rosła liczba podchmielonych, chętnych do tańca. Można było
kupić karnet na całą zabawę lub pojedyncze bilety, na każdorazowe wejście na deski. Bilety były dosyć konsekwentnie (regularnie) sprawdzane, przez grupę odpowiedzialnych za porządek – w miarę trzeźwych strażaków. Grane
kawałki, były stosunkowo krótkie, wynagradzane za to...
długimi przerwami, między kolejnymi wejściami na parkiet... Całkowity dochód z zabawy szedł na potrzeby organizatora, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie.
Zysk, pomniejszony był o kwotę wypłaconą muzykantom,
za wykonaną przez nich usługę. Bywało, że nie zawsze do
końca zabawy grano w pełnym składzie, kiedy muzykant
nie wytrzymywał tempa... wznoszonych toastów! Większość parafian zadowolona była z zabaw, z wyjątkiem księży, którzy byli nimi zgorszeni. Być może wiedzieli o innych
zabawach... młodych, już po fakcie – podczas spowiedzi
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świętej! Proboszcz Stanisław Skurczyński (ksywa – Szelma) grzmiał z ambony: „w niedzielę do kościoła, to nie ma
kto chodzić, ale w czwartek do Chmielnika na jarmark, to
jadą furami, tylko im się łby… trzęsą”!
Oto kilka przyśpiewek zasłyszanych w dzieciństwie:
Za stodołą, za Maćkową
Siedzi Maciek, kręci głową.
Dobrześ Maćku, dobrześ zrobił, 2x
Żeś stodołę przyozdobił…
Za stodołą, za krakowską
Gonił kogut za kokoską,
A kokoska ziaje, ziaje 2x
Daj mi spokój, bo mam jaje.
Wiosną 1950 roku spalił się dom wraz z budynkami gospodarczymi moich rodziców (w 1959 – spaliło się gospodarstwo Rogalom). Dziwny przypadek losu. Trochę opowiem o nim:
Wiosną 1950 roku doszło do tragedii, na tzw. „Końcu Rakowskim” w Gnojnie. Wybuchł pożar, który bardzo
szybko rozprzestrzenił się. Czerwony kur– ogarnął dom,
stodołę i budynek sąsiadów. Mamusia, dzięki Bogu zdążyła uratować od ognia malutką Mirusię, urodzoną zaledwie przed dwoma miesiącami (10.02.1950) w kieleckim szpitalu. Ja, wystraszony, uciekłem w pole, skąd po
jakimś czasie ktoś mnie przyprowadził na miejsce, gdzie
widniały zgliszcza. Niektórzy przypuszczali, że się spaliłem. Spaliły się zabudowania z całym mieniem. Niczego nie udało się uratować. Jak na ironię losu – Mamusia
była „Matką chrzestną” nowej pompy strażackiej, użytej
po raz pierwszy właśnie do gaszenia tego pożaru, a Tatuś
był strażakiem. Prawdziwy „chrzest ogniowy”. O tym pożarze była nawet wzmianka w jakiejś gazecie. Praktykowane było (przez zrozpaczonych pogorzelców) jeżdżenie
po wsiach i szukanie pomocy w tym nieszczęściu. Pomimo, że Rodzice nie zwracali się do nikogo o pomoc, znalazło się dużo ludzi, którzy z nią przyszli. Mamusia miała
w zeszycie spisaną listę darczyńców, których za okazane
serce zamierzała wynagrodzić w późniejszym czasie i tak
też uczyniła. Pamiętała do końca życia – kto i w jaki sposób pomógł. Rodzice musieli się od nowa dorabiać wszystkiego, począwszy od przysłowiowej igły… Największym
problemem był brak dachu nad głową dla ośmioosobowej rodziny. Rodzice z Babcią Józefą (ze strony Mamy)
i Mircią, zamieszkali czasowo w budynku po byłej gorzelni. Stasią – nieco ponad 10 letnią zaopiekowała się ciocia Stasia (siostra Mamy) z Ząbkowic k/Dąbrowy Górniczej, Józkiem 5-letnim – stryjek Józek z Grabek Dużych
(Wielkich), a Bogusia (niespełna 8-letniego) i Wawrzyńca
(niespełna 3 – letniego) przygarnęła do siebie szlachetna,
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bezdzietna rodzina szewca „Kaźmirka – ciakre, ciakre” –
Kazimierza i Stefanii Pasternaków z Gnojna.
Dużo zawdzięczamy temu małżeństwu Pasternaków
z Gnojna, które nas przyjęło z sercem po tym nieszczęsnym pożarze. Możemy odwdzięczyć się Im jedynie modlitwą w Ich intencji, lub zniczami zapalonymi na grobowcu. Dziękuję Państwu Pasternakom.
Chyba po tym wielkim pożarze została ta przyśpiewka:
Rzeka się paliła, szczupaki się piekły,
a Raki z Gnojna na Piaski uciekły
– śpiewał kolega rodziców – pan Karaś.
Tatuś należał do „Wici” – Związku Młodzieży Wiejskiej w Grab-kach Dużych, w jego miejscu urodzenia. We
wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Lwowa, na Rogatkach lwowskich dostał się do „ruskiej” niewoli (był saperem), zbiegł z niej i powrócił do Gnojna – 12 października urodziła się ojcu córka Stanisława. W Gnojnie będąc
sołtysem, działał także jako partyzant, pod pseudonimem
„Wiąz”, w oddziale Franciszka Szczepanika z Batalionów
Chłopskich. Po wojnie zakładał na wsi „Kasę Stefczyka”
– Sp. Oszcz. Poż., pracował w GS-ie. Był ławnikiem Sądu
Powiatowego w Chmielniku i Busku- -Zdroju. Prawie do
końca życia społecznie pełnił funkcję prezesa „Banku Rolnego” w Gnojnie. Wyróżniony był wieloma odznaczeniami i dyplomami: m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za
Udział w Wojnie Obronnej 1939 r. Przede wszystkim zaś
był chłopo-urzędnikiem i ludowcem.
Mamusia należała do Stowarzyszenia Chrześcijańskiego i Chóru kościelnego w Gnojnie. Obydwoje bronili kościoła przed tzw. „narodowcami” – w czasie „świętej wojny” w Gnojnie. W pałacu po Łuniewskich, czyli PGR, była
ochronka – do której chodziłem przez krótki czas. Szkoła Podstawowa (Powszechna) mieściła się w kilku budynkach, od 5 klasy do 7 – w tzw. „Szopie” – późniejszej remizie strażackiej, obok budynku poczty, w której pracowali
i mieszkali Zajdlowie.
Od 5 klasy chodziłem już do nowej szkoły, gdzie kierownikiem był p. Marian Stępień – uczył matematyki
i niemieckiego, jego żona Maria – historii. Pani Aniela
Klikowiczowa – polskiego. Panem od gimnastyki, prowadzącym również Szkolny Klub Sportowy i harcerstwo był
Kazimierz Staszczyk. Panem od religii, przez jakiś czas,
był ks. Stanisław Skurczyński. W tamtych czasach, nauczyciele dla celów naukowych i wychowawczych używali
jeszcze dodatkowo piórnika i linijki, albo zostawało się po
lekcjach w „kozie” celem utrwalenia materiału... W Bibliotece Gromadzkiej (Gminnej) książki wypożyczała i chętnie służyła radą p. Stanisława Miśkiewicz.

Kościół w Gnojnie, rys. Agnieszka Smaga

Na Pile Gnojeńskiej leżącej w „trójkącie” między Rzeszutkami, Zreczem Chałupczańskim i Piaskami, mieszkali Sołtysiakowie. Michał był rządcą majątku ziemskiego
hrabiego Łuniewskiego w Gnojnie, syn Marian Sołtysiak
„Barabasz” dowódcą oddziału partyzanckiego AK „Wybranieccy” w Górach Świętokrzyskich. Dokonania dowódcy znamy choćby z jego książki Chłopcy Barabasza10
(dość krytycznie ocenianej), który po wojnie był niestety
więziony. Po wyjściu z więzienia we wrześniu 1954 roku,
ilekroć zdążał przez Piaski na Piłę, zatrzymywał się przy
furtce ogrodzenia naszej posesji i rozmawiał z naszym Tatusiem, ale o czym?, tego brat mój Boguś nie wiedział. Na
Pile, kiedyś był tartak wodny, po którym do dzisiaj zostały tylko ruiny. Bawiliśmy się tam, albo kąpaliśmy się w stawie „rząscy”, który był własnością Sołtysiaków.
Dr Stanisław Rogala napisał kiedyś książkę Zreczaki.
U nas we wsi niektórzy ludzie mówili „Rzycoki”. Przy szosie Chmielnik- -Staszów, w Zreczu mieszkał nasz wujek
Nowak (ze strony babci), który pracował na odwiertach
geologicznych. Ciotka Stanisława była krawcową, nasza
najstarsza siostra – też Stanisława – uczyła się u niej sztuki
krawieckiej. Siostra wujka – Janina Raczyńska mieszkała
w Zreczu Chałupczańskim. Mieli synów Mariana i Mieczysława-Bogdana (ożenił się u Wójcika w Gnojnie), którzy
– niestety – też już pomarli. Czasami chodziliśmy tam
z Mamą (lub sam) na piechotkę. O ile dobrze pamiętam, to
ich sąsiadami byli Rogalowie – rodzice i rodzeństwo Staszka. Raz nawet byliśmy tam oglądać króliki w „klatkach”.
Ze Zrecza Chałupczańskiego pochodził też Pietrzyk, który podobnie jak brat mojej Mamy Wawrzyniec – wyjechał „za chlebem” do Brazylii, a osiadł na stałe w Argentynie.
10

M. Sołtysiak „Barabasz”, Chłopcy „ Barabasza”, Warszawa 1987, ss. 170.
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Pamiętam, jak ze Zrecza – przez Piaski, Gnojno aż do
Glinki jeździł na motorze starszy brat Staszka Rogali –
Zdzisław, w kawalerkę do Janiny Guzery. Niestety, Zdzichu już nie żyje, grób jego i jego syna Marka sąsiaduje
z grobem moich Rodziców, na cmentarzu w Gnojnie.
Kowalem w Zreczu Chałupczańskim był Pasternak.
Córka jego pracowała w barze, w Gnojnie. Syn Zbyszek
też chodził do „mechanika” (już nie żyje). Gdy mieszkałem w internacie Technikum Mechanicznego w Kielcach,
zalegałem kiedyś z opłatą za wyżywienie. Kowal pożyczył
Mamusi pieniędzy, żeby mnie nie wyrzucono z internatu.
Szlachetny gest! Takie to były czasy...
W Zreczu Małym mieszkał też Franciszek Orkisz – podobno kolega Józefa Ozgi Michalskiego. Był chętny do załatwiania ludziom różnych spraw urzędowych. Miał swojego czasu wypadek na motocyklu.
Mieszkał tam też niemowa Lewicki, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną w chmielnickim „Zenicie”. Ktoś go
dźgnął nożem na przystanku, na małym rynku w Chmielniku. Niestety, cios okazał się śmiertelny! Nie wiem, czy
znaleziono winnego?
Pamiętam jak rokrocznie wyglądaliśmy, czy już idą
„Kolędziarze” ze Zrecza. Chodził z nimi także któryś syn
Boksów z Piasków i z Rzeszutek od Surmańskich. Kolędnicy w pięknych strojach (był anioł, diabeł, „kłapac”,
jeźdźcy z szablami na „koniach”), jeszcze piękniej „odprawiali szopkę”, po Bożym Narodzeniu, „jedzie ułan zwan.../
krew mu ciecze z ran./ Poraniony, pokrwawiony,/ chorągiewkę ma czerwoną/, jedzie on tam sam...”, „już wyrąbano, już wysiekano 4/ tysięcy główek na stosie złożono”...
„Chodziłem po górach, po lasach/, żelazne buty zdarłem/,
a ciebie królu Herodzie/ w tym domu znalazłem”... „Jam
Turek zbrojny...” itd.
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Ksiądz Stanisław Skurczyński, urodził się 4 kwietnia
1892 w Pińczowie. Od 1931 do 1962 był proboszczem
w Gnojnie (był tutaj też przez jakiś czas wikariuszem – od
1915). Zmarł w 1972 w Pińczowie. Matka Jego spoczywa
na cmentarzu w Gnojnie. Kapłan ten miał przynajmniej
dwa wielkie powołania: duszpasterskie i archeologiczne,
którym służył wiernie i konsekwentnie przez całe życie.
Był zasłużonym dla nauki i muzealnictwa archeologiem,
pomimo że nie miał przygotowania zawodowego. Zasłużył się wielce także dla naszego regionu. Znał się również
na ziołach i lecznictwie, na różdżkarstwie, czy pszczelarstwie. Jego zbiory prywatne można było oglądać na plebanii w Gnojnie. Badał tereny głównie tam, gdzie był akurat
na danej parafii. W naszej parafii, prócz Gnojna – tropił
ślady przeszłości także w Zagrodach, Rzeszutkach, Falkach, Janowicach i Balicach (sąsiednia parafia), związanych przede wszystkich z największą bitwą średniowiecza
określaną często „pod Chmielnikiem” zamiast pod Skadlą.
Będąc na Piaskach, z moją siostrą Mircią, wykopał wazę
z prochami na polu Boksów. Ksiądz Skurczyński zostawił
po sobie wiele pamiątek przeszłości, które zasiliły zbiory
muzealne w Szydłowie. Przy pomocy różdżki, wskazał Tatusiowi dwa miejsca na naszym podwórku, gdzie można
kopać pod studnię. Studnia służy do dziś.
Po Gnojnie krąży legenda o „cieniu” ks. Skurczyńskiego (prawdopodobnie autorstwa Stanisława) pojawiającym
się tuż przed pogodnym wieczorem i poszukującym grobu
swojej matki pochowanej na cmentarzy „nowym” w Gnojnie… syn, wbrew swojej woli, został pochowany na cmentarzu w Mircu…
Tygodnik Ponidzia – Region, z dnia 5 sierpnia 2014 podał taką informację: „Gnojno, Duchowa uczta. Na stałe
mieszka na Węgrzech […], ale korzystając, że jest obecnie
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na plenerze w okolicy nie omieszkał przyjąć zaproszenia Haliny Marii Machul – lokalnej animatorki kultury.
Mowa o Marku Wawrzyńcu Raku. To artysta ściśle związany z gminą, dlatego jego osoba została dokładnie zaprezentowana mieszkańcom, podczas poniedziałkowego popołudnia, 14 lipca w świetlicy OSP w Gnojnie. Spotkanie
z fraszkopisarzem uświetnił zespół „Topolki” prowadzony
przez Halinę Marię Machul. Dziewczęta pięknie recytowały utwory autora wprowadzając tym samym wszystkich
w odpowiedni nastrój. Autor z kolei opowiadał o swojej
pracy, jak również wspominał dzieciństwo i pierwsze lata
twórczości nieodłącznie związane z Gnojnem. – Było niezwykle wzruszająco, bowiem na sali siedziały osoby, które
nie tylko pamiętają Marka Raka jako małego chłopca, ale
również z wielkim sentymentem rozpamiętują jego rodziców – mówiła Halina Maria Machul. K. L”11.
Na tym spotkaniu był także Stanisław Wcisło z Balic,
ale nie znałem go i nie rozmawiałem z nim (z jego bratem chodziliśmy razem do „mechanika” w Kielcach). Po
tym bardzo sympatycznym spotkaniu w świetlicy, Halinka Maria Machul zaprosiła mnie, moją siostrę Mirosławę, właściciela księgarni „Pod zegarem” – sympatycznego
Andrzeja Nykę i najbliższego mojego kolegę z lat dziecięcych – Olka Klikowicza z Piasków-Krzywdy z żoną Wandą
– do siebie na Piaski, gdzie zostaliśmy przez nią serdecznie przyjęci. Przypomniały nam się dawne czasy spędzone w gnieździe rodzinnym, w „naszym” gościnnym domu.
Moja „Siostrzyczka” – tak ją nazywam – czuje się w tym
domu tak, jakby się w nim urodziła, co bardzo mnie cieszy! Na przykładzie „Topolanek” widać, że młodzież na
wsi jest bardzo zdolna, tylko trzeba więcej takich animatorek kultury jak Halina Maria Machul. Dumny jestem
z Marii także dlatego, że właśnie w tym domu (niegdyś
naszym) tworzy i publikuje. Oby tak dalej...
Dawniej, dla dzieci atrakcją były czajki, bociany, kaczeńce, tataraki (do umajenia ołtarzy, kapliczek, figurek
czy domów), sitowie, bazioki-pałki wodne, łapanie i pieczenie raków, kąpanie koni w rzece, czy wypas krów na
„Wielkich Łąkach” – „na razem”, już po zebraniu z nich
siana. Zarówno Staszek Rogala jak i ja, nasze wczesne
dzieciństwo spędzaliśmy podobnie: prawie po sąsiedzku,
pod tym samym niebem, słońcem, księżycem i gwiazdami. Oglądaliśmy te same krajobrazy – malownicze zakątki, oddychaliśmy takim samym powietrzem. Pewnie baliśmy się tych samych burz z piorunami i czarnych, ciężkich
chmur z deszczem lub gradem – „idących” od Chmielnika. Chodziliśmy do tej samej Rzeki Wschodniej, czy tych
samych stawów kąpać się, czy na łowienie raków. Chodziliśmy do tego samego lasu w Pożogach na poziomki, jagody, borówki, maliny, grzyby i orzechy laskowe, czy w zimie
K. L Duchowa uczta w Gnojnie „Tygodnik PONIDZIA – REGION” z 5. 08.
2014.
11

po choinki na Święta Bożego Narodzenia (latem na polanie obok Makówki-„Ankierka” biwakowali... Cyganie,
przy ognisku, muzyce i tańcach). Oglądaliśmy te same
młyny wodne: u Cugowskiego na Rzeszutkach, czy u Juszczaka na lizawach... Musiała w Zreczu Chałupczańskim.
Chodziliśmy na Potyrałę płoszyć „czarne ptactwo”, które
Staszek tak dokładnie opisał w swoich Zreczakach, o ich
tragicznym losie… Chodziliśmy do tych samych kościołów na msze święte. Jeździliśmy w czwartki do Chmielnika na „jarmark”. Pewnie też znaliśmy niektórych ludzi z Chmielnika, jak chociażby Bonara – fotografa, czy
„Pszczółkę” z doskonałymi lodami…
Dobrze jest powracać do nich choćby we wspomnieniach, wraz z nami tworzyli Wspólne gniazdo…
Drogiemu Jubilatowi – Doktorowi Stanisławowi Rogali –serdecznie dziękuję za to, że podając mi rękę w odpowiednim czasie, wprowadził mnie w Świat Poezji. Dziękuję za „start” i „doping”!
Dzięki Tobie, Staszku – bezpośrednio, czy pośrednio –
poznałem dużo wartościowych ludzi, zarówno w Polsce
jak i na Węgrzech. Moja przynależność do Związku Literatów Polskich oraz do Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech zaowocowała. Mam wielu przyjaciół i znajomych
spośród poetów, pisarzy, krytyków, grafików, malarzy, naukowców, czy wydawców. Bywałem na Targach Książek
w Budapeszcie, Győr, Poznaniu, na Salonach Książki Polonijnej w Budapeszcie, Wiedniu, Częstochowie, na Posiadach w cieniu Bartka – w Zagnańsku, Plenerach Literackich w Staszowie, czy Ciekotach, a także na wielu
imprezach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Uważam, że moje życie stało się przez to ciekawsze
i chyba pożyteczniejsze, i że warto żyć!
Bóg zapłać Ci – za to! Drogi Staszku – dobrego zdrowia, nieustającej weny twórczej, dalszych sukcesów i pomyślności, szczerze życzy Ci krajan – z Gnojna.
PS. Życzę również wszelkiej pomyślności Twojej małżonce Wandzie, Waszym dzieciom i wnukom.
Wawrzyniec Marek Rak
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70. rocznica urodzin i 50.lecie pracy twórczej
dra Stanisława Rogali

W październiku 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyła
się uroczysta sesja – jubileusz 70. rocznicy urodzin i 50. lecie pracy twórczej „świętokrzyskiego lirnika”, dra Stanisława Rogali, wybitnego poety, prozaika, pracownika nauki,
wydawcy i animatora życia kulturalnego ziemi kieleckiej
i lubelskiej, współpracownika naszego „Lublina”, członka Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Stanisław Rogala urodził się w 1948 roku na Kielecczyźnie, studiował w Lublinie polonistykę, był współorganizatorem grupy poetyckiej Samsara i współorganizatorem lubelskiego Marca’68 r. Jego dorobek przekroczył
już 70 pozycji zwartych (tomów poezji, prozy, opracowań
naukowych z zakresu literatury).
Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli instytucji państwowych, nauki, kultury i literatury (m.in. wojewoda świętokrzyską – Agata Wojtyszek, przedstawiciel
prezydenta Kielc – Wojciecha Lubawskiego; wójt gminy
Piekoszów, gdzie obecnie mieszaka Jubilat – Zbigniewa
Piątka; burmistrz Chmielnika – Paweł Wójcik; vice dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach –
Jadwiga Zielińska.
Uroczystość jubileuszową uświetniło także przybycie wielu pracowników nauki i pisarzy, m.in. 12 profesorów (jak. prof. prof. Jan Pacławski z UKJ, Piotr Obrączka
z Uniwersytetu Opolskiego, Renata Stojecka-Zuber (UJK),
Anna Wzorek (UJK, autorka m.in. opracowania o Samsarze i o Marcu’68), Marta Bolińska (UJK), Marek Kątny
(UJK), Krzysztof A. Kuczyński (Uniwersytet Łódzki), pisarze: Zbigniew Włodzimierz Fronczek i Zbigniew Waldemar Okoń (z Lubelszczyzny), Krystyna Kozieł, S. Wcisło,
A. Lachnik, Jan Rękas, Marek Rak (z Węgier), ks. Witold
Wojsa. Byli także obecni dawni studenci dra Stanisława
Rogali z czasów jego pracy naukowo-dydaktycznej na kieleckiej uczelni i bardzo liczni czytelnicy jego utworów.
Moderator prof. Jerzy S. Ossowski przedstawił sylwetkę Jubilata, przypomniał jego drogę życiową, ze zwróceniem uwagi na okres studiów, i wnikliwie scharakteryzował jego olbrzymi, różnorodny dorobek twórczy.

Podniosłym akcentem spotkania było odsłonięcie rzeźby – popiersia Stanisława Rogali, wykonanego przez artystę-rzeźbiarza Elżbietę Dudę z Końskich. Z kolei aktor
kieleckiego Teatru im. S. Żeromskiego Dawid Żłobiński
przedstawił fragment prozy („Piotrowe Pole”) oraz kilka
wierszy Jubilata. Szczególne oklaski i wzruszenie wywołał zwłaszcza wiersz „Przy stole”.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie dr Stanisławowi Rogali „Księgi Jubileuszowej”, przygotowanej staraniem jego przyjaciół, kolegów i uczniów.
Tom noszący tytuł „Całe życie cwał” został zredagowany
przez prof. Jerzego S. Ossowskiego. W opracowaniu znalazło się kilkadziesiąt interesujących artykułów naukowych,
wspomnień z kontaktów z Jubilatem oraz ponad 20 wierszy jemu zadedykowanych. Moderator przedstawił publiczności autorów poszczególnych opracowań w większości obecnych na sali.
Ukazała się też obszerna bibliografia pozycji pióra
Stanisława Rogali, znajdująca się w Świętokrzyskiej Bibliografii Cyfrowej (blisko 3 tys. pozycji). Kolejne osoby, składające Jubilatowi gratulacje i życzące mu dalszych
sukcesów (nie zabrakło serdecznych słów również dla
Małżonki – Pani Wandy, prezes Wydawnictwa GENS),
utworzyły niekończący się szereg czytelników pragnących złożyć na ręce Stanisława Rogali podziękowania za
pisarski trud i wręczyć kwiaty oraz drobne, okolicznościowe upominki.
Uzupełnieniem życzeń „na żywo” były bardzo liczne
adresy gratulacyjne, m.in. od Wojewody Kieleckiego, Prezydenta Kielc, Marszałka Świętokrzyskiego.
Piękny jubileusz Stanisława Rogali uhonorował
w godny sposób i zarazem niezwykle serdeczny jednego z czołowych polskich pisarzy współczesnych,
tak wiele mającego wspólnego z ziemią lubelską. Sam
twórca, któremu odśpiewano gromko tradycyjne „Sto
lat”, żegnając się z gośćmi i dziękując za zorganizowanie wspaniałego jubileuszu, przedstawił na pożegnanie
wzruszający wiersz z przygotowywanego tomu „Wołania za matką”.
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Stanisław Rogala

Mamo
Mamo,
to już 70 lat
jak wszedłem do tego lasu
drzew, kosodrzewiny,
nędznych krzaków,
kwiatów i chwastu,
zazdrości i nienawiści,
obnażonych korzeni,
pochylonych krzyży
i nie wiem jak z niego wyjść
chyba nie spodziewałaś się,
że dotrwam z twoim wnukami
do dziś
nawet powiększę ich koszyk
odszedł tylko Zdzisław i jego syn Marek
ten nieszczęśnik
odeszła też Jadzia z Romkiem
i Bolek,
a Stachurze coś się zrobiło w głowę albo…
Moje wnuki
wnuki Ali
wnuki Jadzi –
też im posiwiały głowy
Dziękuję Ci, Mamo
że wytrwale czekasz na nas…
powiedz
czy Twój las jest przychylniejszy
dla ludzi?

Stanisław Rogala wśród czytelników
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Stanisław
Rogala

Gliniany kubek
I
Podzieliła jego prochy... zrobiła to dobrowolnie,
niemal odruchowo, kiedy Ewa z pewną obawą wyraziła
swoje życzenie, ledwie wypowiedziała pierwsze słowa, ona
już podjęła decyzję. Przecież jako córce coś się należało
po ojcu. Pozostałym też. Nawet wybrała jej kubek. Sobie
zostawiła ten mniejszy, jej wskazała trzykrotnie większy.
Tam, gdzie Ewa miała je zabrać, było więcej jego bliskich
do podziału, dużo więcej. Jej taki gliniany kubeczek wystarczy. Gliniany i lekko zielony. Z dwoma listkami jakby
wirującymi na wietrze. Lubił ten kolor. Takie listki nieraz
zrywał z drzewa i długo trzymał je w palcach. Jeśli szli na
spacer, zawsze zrywał zieloną gałązkę kosodrzewiny rosnącej nad brzegiem niedaleko domu. Pojedynczo obrywał jej listki i puszczał z wiatrem wiejącym od morza, jakby zabawiał się we wróżenie. Kiedyś nawet wyraził ochotę,
że mógłby leżeć pod takimi małymi drzewkami, odpoczywać, a nawet zanurzyć się w jasnym piasku plaży... Zapamiętała to jego życzenie wyrażone niby mimochodem.
Razem mieszkali już ponad cztery lata. Codziennie
razem, nawet w weekend. Wyjeżdżał skoro świt, wracał
przed wieczorem. Reszta należała tylko do nich.
Tylko jeden raz nie było go kilka dni. Taka długa nieobecność jeszcze nigdy mu się nie zdarzyła. Co się stało?
Bez żadnego telefonu. Była jednak podenerwowana, choć
o nic go nie podejrzewała. Nie poszła do pracy. Nie miała sił. O jego wypadku na czwarty dzień poinformowała miejscowa gazeta, ale ona nie umiała czytać w tym obcym języku. Po tygodniu poinformowała ją Eliza. Pytała,
jak będzie teraz żyła? Przepiekło ją i zakłuło w sercu na
taki głupie pytanie. Eliza pytała dalej, czy nie oczekuje pomocy? O co jej chodziło? Kiedy skojarzyła jego nieobecność z pytaniami koleżanki, wybuchła głośnym płaczem...
Tu się mówi – zawyła jak zraniona suka. W szpitalu nie
poznała go, właściwie nie musiała poznawać, gdyż okazano jej tylko kłąb owinięty w białe prześcieradło, kształtem przypominający człowieka... Uciekła z tym wyciem
na ustach!
Ciało zostało skremowane, nie tak, jak sobie kiedyś życzył podczas spaceru nad morzem. Tu obowiązywało inne

prawo. Jego prochy zmieściły się w dwulitrowym kubku
zwanym urną. Zostawiła ją w mieszkaniu. Ustawiła pośrodku kredensu tak, żeby zawsze mogła spojrzeć na nią.
Wycierała suchą szmatką każdego dnia. Tak robili niektórzy przykro doświadczeni.
Po wizycie Ewy został jej tylko gliniany zielonkawy kubek z dwoma niby drgającymi listkami.
Dłużej już nie powinna go trzymać. Co prawda przyzwyczaiła się już... Idąc do pracy, mówiła mu – Wybacz.
Muszę cię zostawić. Czekaj na mnie! – przyjacielsko machała ręką i wychodziła. Wracając z pracy, w pośpiechu
otwierała drzwi, jakby w obawie czy czeka na nią. Upewniwszy się, że urna stoi na swoim miejscu, mówiła jej cześć
i pytała, czy dobrze pilnował domu, czy kot mu nie przeszkadzał. Oczywiście, nie otrzymywała żadnej odpowiedzi,
bo jak... wystarczało, że sama mówiła, i to dużo, co tu jej
odpowiadać, był i już, wystarczało... Po tych słowach powitania podchodziła blisko, głaskała chłodną ręką zielonkawy kubek, na moment zatrzymywała ręką na niby drżących
listkach i zdejmowała płaszcz. Takie powitanie wystarczało.
Nawet dzieci już przyzwyczaiły się do jego obecności,
szczególnie Kasia, Tomek chyba też. Choć zięć, kiedy był
u niej, mówił bardzo mało, nieraz tylko spoglądał w jego
kierunku i milczał. Zwykle obaj milczeli. Tomek tylko raz
zapytał, kiedy zaplanowała przywieść go ze szpitala: – To
jest konieczne, mamo? Chciała mu odpowiedzieć, że tak,
tak, ale powstrzymała się, a Tomek więcej nie pytał.
Choć milczał, zdaje się – wyczuwał jego obecność. Zdecydowanie wyczuwał, ale nie reagował... Od pewnego czasu nawet napomykał o tej jego obecności, ale nie zgłaszał żadnej pretensji czy wątpliwości... Tomek to był dobry
chłopak z ich kraju. Kasia miała wielkie szczęście, że spotkała tego chłopaka podczas spaceru nad morzem, nie to,
co ona – zawsze sama. Przyjechał kilka lat przed nimi,
już zdążył się zaklimatyzować... Miała nadzieję, że zacznie kontaktować się z Mundkiem, choć go przecież nie
było. Bywało, że chwilami niemal czekała, kiedy zaczną ze
sobą rozmawiać. Uświadomiwszy sobie ten absurd, tylko
uśmiechała się i głęboko wzdychała.
Żyła sama. Pojawiali się różni „gości”, ale, jeżeli mieli jakieś zastrzeżenia, spławiała pod byle pretekstem. Ten
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ostatni, nawet co nieco interesował ją. Przyszedł kilka razy,
ale ledwie wypił kawę, wychodził, chociaż nieraz proponowała mu pozostanie dłużej..., nawet już kilka razy wyczuła, że ma ochotę zostać, jednak wychodził... podawał
różne nagłe powody, najczęściej dzwonił jego telefon, niecierpliwie coś tłumaczył do słuchawki, nawet pokrzykiwał i wychodził... Bardzo słabo znała ten obcy język, choć
mieszkała tu już kilka lat, nie rozumiała, co go denerwowało. Ledwie rozpoznała kobiecy głos, za każdym razem
ten sam. Gdy pytała, lekceważąco machał ręką i tym szybciej wychodził..., więc nie pytała. Jednego razu bardzo zaskoczył ją, tylko ten jeden raz..., z wrażenie niemal zemdlała. Kilka razy pokornie zastrzegał się, z góry prosił
o wybaczenie, jeżeli... Kto jest u ciebie? Z kim mieszkasz?
– niespodziewanie krzyknął i chwycił się za głowę. Zaprzeczyła raz i drugi: – To niech szuka, skoro nie wierzy!
Bardziej przeraziło jego pytanie, niż nieoczekiwany krzyk.
– Są tylko dwa pokoje, może szukać! – ale on uciekł, jakby od swojego krzyku.
Po kilku dniach przeszedł ponownie, kolejny raz i następny... niespodziewanie, bez zapowiedzi. Czuła, że ją
sprawdza. Tym się nie przejmowała, nie miała co ukrywać, zawsze była sama... od kiedy tu przyjechała. Dwóch
synów mieszkało oddzielnie, bliżej pracy, w innym hrabstwie. Kasia mieszkała tylko blisko, ale też oddzielnie.
Miała Tomka, narzeczonego z poważnymi zamiarami.
Pracowała niemal okrągłe dzionki, z córką widywały się
tylko w niedzielę.
Chciał, to przychodził. Nie zabraniała. Był spokojny, już
nie denerwował się telefonami od tamtej kobiety. Zresztą
telefonów było coraz mniej. Więcej nie powrócił do tamtego pytania..., już mu zapomniała kłopotliwą i nieprzyjemną scenę i zawsze częstowała kawą, którą coraz bardziej
chwalił, jakby... Przy kawie nawet zaczynał czynić delikatne aluzje, co do jej samotności... Nie reagowała, udawała,
że niczego się nie domyśla, nie zauważa kwiatów od niego. Pewnie przynosił z własnego ogródka...
Przed pół rokiem Kasia urodziła córeczkę, śliczną i kochaną Waneska. Miała obawy, jak dzieciak będzie reagował na jego obecność, kiedy nieraz zabierała wnuczkę do
siebie. Jednak nic niepokojącego w zachowaniu dziecka
nie zauważyła. Najedzona Waneska była radosna, głośno
gaworzyła. Jej rączki i nóżki nie znały spoczynku. Kot potrafił zmęczyć się, ale nie dzieciak.
Ewa zadzwoniła z informacją, że okazyjnie będzie
w przejeżdżała obok jej miasteczka. Służbowo jedzie nad
Morze Północne. Czy może ją odwiedzić? Ma do niej pewną delikatną sprawę. Dobra okazja ją obgadać, może nawet załatwić.
Ewa nie wiedziała, jak zacząć tę „delikatną sprawę”.
Kopciła papierosy, żłopała kawę, plątała słowach, przepraszała, żeby starała się ich zrozumieć, wynagrodzą jej,

ale... właśnie to było najgorsze... Sama się domyśliła. Ewa,
tamta kobieta, którą Mundek wspominał kilka razy, pozostałe dzieci miały do niego swoje prawo, choć nie mieszkał z nimi od szeregu lat...
Wyjęła urnę z mahoniowego pudełka spoczywającego
na szafce, po jej środku. Chciała ją odkręcić. Nie mogła.
Ręce jej drżały i ślizgały się po gładkiej powierzchni, szczególnie po tych niby również drżących listkach. Musiała pomóc jej Ewa. Ledwie Ewa chwyciła urnę u dołu i zakręciła nią, wieczko lekko ustąpiło, jakby nie było zakręcone.
Spomiędzy szklanek wyjęła lekko zielony gliniany kubek i podała go Ewie. Nigdy nie wiedziała, po co go zabrała z kraju, kiedy go opuszczała, w jakim celu. Kupiła go na
ostatnim parafialnym odpuście, gdy przygotowywała się
do wyjazdu. To było... głupie. Całą drogę musiała uważać,
żeby go przypadkowo nie potłuc, potem ostrożnie wycierać przy każdym sprzątaniu w kredensie. Do czego był jej
potrzebny ten kubek?
Ewa ustawiła kubek na stole, przechyliła urnę, posypał
się z niej strumień szarego proszku. Wtedy coś ją ukłuło poniżej serca aż chwyciła się za pierś. Ewa tego nie zauważyła.
Powoli dopełniała niewielki gliniany kubek szarym pyłem.
Raz i drugi delikatnie stuknęła kubkiem o stół, jakby chciała, żeby więcej szarego proszku zmieściło się w jego środku.
Wtedy podeszła do Ewy i zabrała jej kubek, czym dała do
zrozumienia, że reszta zostaje dla niej. Odstawiła kubek na
środek szafki w miejsce, gdzie niedawno stała urna.
I Ewa pospiesznie odjechała. Ledwie zdążyły się
pożegnać.
Wczoraj, nim codzienny gość przyszedł na kawę, odniosła zielony gliniany kubek pod małe krzaczki kosodrzewiny wyrastające z jasnego piasku plaży...
Kubek zakopała dość głęboko, żeby jakieś wałęsające
się psisko nie nabrało ochoty..., jak sobie kiedyś życzył...,
a może lepiej było i kubek oddać rodzinie, na wzgórku na
Majdanku między innymi skremowanymi podczas wojny
położyć, jak obiecywała to Ewa?... Nieustannie zachodziła
w głowę..., nagle odezwał się dzwonek do jej drzwi. – Już,
już, chwileczkę! Szybko pobiegła do nich...
II
Mundek jednak nie odszedł mimo swojej tragicznej
śmierci… pozostał we mnie, w mojej świadomości, jako
nieustanne wspominanie naszych wspólnych przeżyć, doświadczeń, nawet oczekiwania na siebie… Córka, za moją
zgodą, zabrała tylko jego prochy, ich część… Tak oto, mnie
pozostały tylko wspomnienia… To dobrze. Mam już swoje lata, chyba nadaję się tylko do wspominania. O żadnym
chłopie już nie myślę…
Pojadę niedługo do swojego kraju, do siostry, z którą
łączy mnie nie tylko przeszłość, nasze wspólne błąkanie
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się po rodzinie, na które skazała nas matka, i nasza samotność, egzystowanie pośród obcych ludzi. Może to ono
było przyczyną mojej emigracji do obcego kraju, czyli dalszego mojego błądzenia i moich dzieci?
Siostra została w domu, który wybudował jej mąż…
Zacznę od razu.
Mundek wydzwaniał do niej z byle powodu, najczęściej kiedy wypił co nieco za dużo, a ja nie chciałam słuchać jego bełkotu… mogłam być zazdrosna o siostrę i ich
rozmowy, była przecież zdecydowanie młodsza ode mnie
i chyba ładniejsza. Mieszkała w kraju, do którego Mundek
ani myślał o powrocie. Mój Mundek bajerował ją okrutnie. Potrafił opowiadać różne dyrdymały, jakie kwiaty
ofiaruje jej przy najbliższym spotkaniu, jaki złoty pierścionek, jakie futro z norek, letnie pantofelki, kapelusz,
którym zadziwi całą naszą miejscowość… takiemu amantowi niejedna bez zastanowienia gotowa była paść do kolan i szeroko rozłożyć nogi, ale nie moja siostra. Mundek
zwykle milczał, każde słowo trzeba było wyciągać z niego
niemal wołami, a z siostrą świergotali sobie w najlepsze.
Opowiadał jej o wszystkim, kogo dziś przewoził swoim
zdezelowanym samochodem, ile zarobił, jaki dostał napiwek, która z lampucerów uśmiechała się do niego i przymilała, żeby tylko skoczył na nią… takie niestworzone
rzeczy, gatki-szmatki… często kłamał, popisywał się tylko.
Bywało, że Mundek nawet płakał przed nią… tak wczuwał się w rolę pokrzywdzonego i opuszczonego kochanka,
a ja najczęściej stałam obok, zagryzałam chusteczkę, żeby
się nie zdradzić, gdy udawałam, że mnie nie ma, i pokładałam się ze śmiechu… każda inna uwierzyłaby jego bajerowaniu, ale nie moja siostra i pewnie też pokładała się
ze śmiechu podczas jego kwilenia… obiecywał, obiecywał… ustalał termin swojego przyjazdu i na tym wszystko się kończyło… najczęściej zasypiał na tapczanie albo
w moich ramionach…
Gdzie Mundek i obce baby, ja mu wystarczałam chyba
całkowicie… nieraz wracał z roboty taki urobiony, że jeść
nie miał siły, szczególnie po nocnych jazdach na północ.
Gdy dostatecznie odpoczął, wrócił ze sklepu z kwiatami
lub jakimś prezentem czy upominkiem na przeproszenie
za swój płacz, co zawsze robił po każdej niespodziewanej
wódce, dawał się namówić na spacer „naszym brzegiem”,
bo lubił go bardzo. Dla relaksu uwielbiał puszczać po wodzie takie płaskie kamyki, czyli „kaczki” i liczyć ich odbicia, a potem o każdym podskoku kamienia opowiadał siostrze przy kolejnym telefonie. Też się chwalił, że ostatnim
razem udało mu się jednym kamieniem zrobić siedem
skoków, nawet dziesięć. Nie dostrzegałam różnic w odbijani się kamyków. Wszystkie jednakowo wpadały do
morza i nawet drobna fala nie pozostawała po nich, żadna zmarszczka na wodzie. Jednak wobec siostry potwierdzałam jego umiejętności i zachwycałam się nimi… po
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spacerze zawsze był taki słodziutki i posłuszny, na wszystko się godził…
Siostra chyba nie zawsze wierzyła w te przechwałki, gdyż
Mundek nieraz bił się w piersi i zaklinał, albo w zdenerwowaniu rzucał słuchawkę i wychodził z domu… Przez kilka
dni był spokój, mogliśmy tylko zajmować się sobą...
Kiedyś Mundek kupił mi lalkę o plastykowej twarzy.
Była ubrana w śliczne fatałaszki, ale twarz miała plastikową i lekko podmalowaną. Uśmiechała się do każdego
jak prawdziwa idiotka. Zastanawiałam się, czy to fatałaszki tak spodobały mu się, czy ten tajemniczy uśmiech, tajemniczy i lekko bezczelny? Można jej było nie zauważyć,
przejść obok straganu, na którym leżała między innymi
duperelami i nie zauważyć, ale można też było zakochać
się w maskotce, pooglądać ją uważnie, nawet zajrzeć pod
spódniczkę, w majteczki, za lekko zmarszczone rękawy
bluzeczki i strzelić z opinającej rączki gumki, cmoknąć
z zadowolenia, i bez zastanowienia zapytał o cenę, od razu
sięgnął do kieszeni spodni i nie patrząc wyciągnął dziesięć
funtów…, podał je sprzedawczyni jak kawałek nic nie znaczącego papierka… tak zrobił Mundek. Zapłacił i zwrócił
się do mnie z postanowieniem:
– Będzie dla ciebie. Masz…
Lalka przypominała maskotkę z pewnego obrazu,
o którym ostatnio mówili w telewizji o jego nadzwyczaj
wysokiej cenie… nie zapamiętałam jego autora. Nie mam
do tego szczególnej głowy…
Tego dnia poszliśmy brzegiem morza do domu i gorąco kochaliśmy się do końca dnia, nawet dłużej, chyba do
północy...
Lalka stała się ulubioną maskotką Mundka. Stawiał ją na
nocnej szafce obok swojego lóżka i każdego wieczoru długo patrzył na nią, obserwował jak coś szczególnie nadzwyczajnego. Nie pozwalał sobie w tym przeszkadzać. Oglądał ją, patrzył i patrzył. Co widział w tej pucołowatej lalce?
Nigdy nie powiedział, mimo moich natarczywych pytań.
– Co cię to obchodzi – kwitował każde pytanie, więc
po jakimś czasie przestałam pytać. – Wiele pięknych rzeczy, ty nie pojmiesz tego – powiedział kiedyś, aż mnie
zdenerwował…
Pogodziłam się, to była jego idiotyczna tajemnica. Ale
przed wyjazdem na ostatnie wakacje i to do mojego kraju,
na które Mundek wreszcie dał się namówić, przypadkowo
stała się tragedia z lalką… Mundek bardzo długo rozmawiał z moją siostrą, o czymś przekonywał, prosił, potem
z jakiegoś powodu krzyczał na nią, szczególnie obraźliwie przeklinał…, kategorycznie żądał rozmowy z moim
szwagrem. Początkowo mówił do niego szeptem, prosił
go o coś, niemal błagał, aż zaczął krzyczeć, potem znowu
zniżył głos, znowu prosił i znowu mówił coraz głośniej, aż
ponownie zaczynał kląć i wrzeszczeć na całe gardła… nie
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zbliżałam się do niego, bałam się, w takie sytuacji mógł
przestać panować nad sobą… Wreszcie rzucił słuchawką o aparat, aż czarne pudełko spadło z biurka, i krzycząc, że on ma nas wszystkich w… wybiegł z domu. Nie
było go północy, chyba nawet dłużej, już zaczynałam się
martwić, mimo wszystko był z niego dobry chłop, pojawił się przed świtem. Był mocno pijany. W ręce trzymał
swoją maskotkę. Kiedy ją zabrał i po co, nie zauważyłam.
Z trudem wtoczył się do swojego pokoju. Maskotkę rzucił
w stronę okna. Odbiła się od okiennego parapetu i spadła
na kaloryfer. Na swoje wyro rzucił się w ubraniu. Nie miałam nic przeciwko temu. Niech tak śpi. Robił to już wielokrotnie. Po kilku sekundach zaczął chrapać, jak najczęściej
to robił po dużej wódce. Odwróciłam się, nie zważając na
lalkę leżącą na kaloryferze i poszłam do swojego pokoju.
Nie było się czym przejmować.
W nocy obudził mnie jego dość głośny szloch. Na dworze było już niemal widno. Już nie trzeba było świecić
światła. Pobiegłam do pokoju Mundka…
W wymiętym ubraniu siedział na łóżku, głowę trzymał
między rękami i głośno szlochał. Podbiegłam do niego,
przytuliłam do siebie. Odwrócił się nieco do mnie, jakby
chciał odepchnąć. Ale nie. On wyjął ze swoich rąk, w których ukrywał twarz, lalkę… w najmniejszym stopniu nie
była podobna do tej, którą Mundek kupił na straganie.
Twarz miało dziwnie pomarszczoną w głębokie fałdy, nos
niemal przepołowiony i zadarty, lewy policzek głęboko
zaklęsły, z ust wystawały okrutnie duże zęby, róż z twarzy rozmazywał się po bluzce… odstraszała swoim makabrycznym wyglądem...
– Zobacz – płacząc, wyszeptał Mundek i ryknął głośno.
Chciał mi wręczyć tę makabrę, ale odskoczyłam w popłochu i wrzasnęłam:
– Nie!
Lalką spadła na podłogę. Dobiegłam do niej i kopnęłam z całych sił, aż poleciała do przedpokoju.
Lalka, pod wpływem działania gorącego grzejnika,
miała bardzo zdeformowaną twarz. Trudno było na nią
patrzeć. Jej, wcześniej naturalny uśmiech, zamienić się
w trudny do zniesienia grymas. Co było się męczyć i tolerować jej obecność, jakby nic się nie stało. Następnego
dnia, skrycie przed Mundkiem, wyrzuciłam ją do kosza,
nawet dopilnowałam, żeby wywożący śmiecie robotnicy
zabrali ją na pewno. Mundek nic mi nigdy nie powiedział
o niej, ani razu więcej nie wracał do maskotki. Popłakał
tylko jeszcze z godzinę i poszedł do pracy. Po powrocie
z niej: i on i ja nie wracaliśmy do maskotki, udawaliśmy,
że nigdy jej nie było. Byłam mu szczególnie wdzięczna, że
nie robił żadnych scen…
Czegoś jednak Mundkowi jakby zabrakowało. Nieraz zapominał kupić chleba lub mleka, chociaż wszystkie

potrzeby spisywałam mu na kartce. O jednych pamiętał, o innych zapominał. Nieraz starał się wmówić mi, że
nie zapisałam tego czy tamtego. Żądałam wtedy okazania kartki. Wtedy kartka gdzieś mu się zapodziewała, albo
rzucał przekleństwem i wychodził z domu…, chwilami
zastanawiałam się, co się z nim dzieje? Rozmawiać na ten
temat nie chciał, wszystko traktował za moje nieuzasadnione wymysły. O lekarzu nawet nie pozwalał sobie mówić. Chwilami już ogarniał mnie strach, co z nim będzie,
jak to się jeszcze pogłębi, co z nami będzie? Byłam pewna, że to były objawy choroby, o której nie mogłam z nim
porozmawiać.
Po ostatnim jesiennym sztormie udało mi się namówić
Mundka na spacer „naszym brzegiem”. Wyobrażałam sobie, że to jest moja ostatnia szansa… do tej pory w ciągu
naszego kilkuletniego pożycia po każdym sztormie wychodziliśmy na brzeg, bywało, że i dwa razy przemierzaliśmy świeży a już stwardniały piasek brzegu. Wiele w nim
było ciemnych drobinek, jakby przynosiła je woda od Islandii, gdzie funkcjonowały wulkany, a ich dym przynosiło aż do nas. W tym ciemnym piasku ślady naszych stóp
znaczyły się mocno. Wzięłam Mundka za rękę i szliśmy
jak narzeczeni…, w którymś momencie Mundek puścił
moją dłoń i schylił się do piasku. Przystanął, zaczął coś
oglądać. I ja się zatrzymałam, a kiedy Mundek nadal oglądał to, co znalazł, zawróciłam do niego…
Mundek trzymał na ręce żabę o zielonych oczach! Delikatnie głaskał ją. To nie była żywa żabka, raczej to kamień
dziwnie ukształtowany przez wodę. Dar morza Północnego.
Mocno wypolerowany, na czole dwa różnej wielkości uwypuklenia, z których jedno patrzyło na mnie, drugie nieco
na Mundka, jakby zezowało. Uwypuklenia te były dziwnie
zielone i chyba uśmiechnięte. Szczególnie ciekawy był odwłok żaby, kończył się dwoma wypustkami, niby kończynami. Jedna z nich lekko zgięta w kolanie, druga wyprostowana, naciągnięta jak struna po gwałtownym skoku.
– Żaba szykowała się do skoku, albo wykonała go
przed chwilą – Mundek roześmiał się dźwięcznie, gdy to
powiedział.
Kiedy Mundek zginął na przejeździe kolejowym i kiedy
znalazłam jego ciało, a jego córka zdecydowała się prosić
o prochy po ojcu, nie oddałam jej żaby. Wcześniej wyjęłam ją z glinianego kubka i zachowałam dla siebie, jakby
od Mundka dla siebie….
Teraz, gdy przeniosłam się do pokoju Mundka, żabkę
ustawiłam na stoliku przy łóżku. Długo nie zastanawiałam
się nad tym. Tu postawił ją Mundek i tu pozostała. Nieraz długo na nią patrzył…, zielone oczy żaby uśmiechały
się, jakby widziały Mundka…, czuję, że on jest obok niej,
bardzo blisko…
Stanisław Rogala
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Serbska liryka i satyra w przekładach
Olgi Lalić-Krowickiej
Rysunki: Emilija i Stojče Tocinowski

W SKRYTOŚCI

Slobodanka Živković
Slobodanka Živković (urodzona w 1951 r.) serbska poetka i teatrolog. Opublikowała kilka tomików poezji. Autorka popularnych esejów, recenzji, adaptacji, dramatyzacji oraz reżyser tekstów dla dzieci. Jej utwory przekładano
na języki: angielski, polski, słoweński i włoski. Publikuje na łamach krajowych oraz zagranicznych czasopism.
Członek „Teatru 91” w Aleksincu. Prowadzi szkółkę aktorską dla dzieci. Członek Związku Literatów Serbii. Mieszka
i tworzy w Aleksincu, Serbia.

WYOBRAŹNIA
Świat poetów nie jest odważny
Tyle o ile się uważa.
Albo nie. O tyle o ile
Ich poezja od nich wymaga.
Zapisuję horyzont na pustej kartce:
Horyzont przeszłego, horyzont teraźniejszego
Horyzont przyszłego i horyzont współczesnego
I wszystko to wydłuża się we mnie,
Staje się moim niepokojem,
I wszystko to do dnia dzisiejszego
I wszystko tak – wydaje się – do końca,
Do nieskończoności.

Żebym rzuciła
Jak garść ziemi
To wspomnienieWyrosłaby noc
I zaszumiała pełnią księżyca
I cienką ścieżką
Doprowadziłaby mnie na wybrzeże,
Gdzie bym aż do zorzy,
W muszli słów twych
Słuchała jak jęczy morze.
Żebym wyrzuciła, w tajemnicy
Pewne słowo, którego od dawna nie wypowiedziałam –
Odpłynęłaby
Do białej pościeli pełni,
Nie wiedząc że w najbliższym czasie,
Niedługo po tym
Wszystkie źródła zamkną się
I wszystkie koryta pozostaną suche.
Żebym rzuciła
Jak łódkę z papieru,
Myśl tęWybrzeża by rosły i rozszerzały się,
Czas powstał młody,
I pachniałby na słońcu, które by przez cały dzień
parzyło.
Wtedy, rozpostarta obok wody zapomnienia,
Usypiając wnuków,
Usnęłabym z ręką na piersi,
Z ręką na sercu,
Zmęczona.
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Duško M. Petrović

Duško M. Petrović (urodzony w Previi, w 1948 roku).
Publikował na łamach najważniejszych serbskich gazet
oraz czasopism. Jego satyry przekładano na języki obce.
Wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą UNESCO za
młodzieńczą poezję satyryczną (Belgrad, 1971) oraz Nagrodą Kočiceva (Banja Luka, 2002). Opublikował wiele
zbiorów poezji i satyr. Pisze również skecze dla kabaretów Serbskiego Teatru Narodowego oraz dla audycji radowych, redaktor czasopisma „Žrnov”.
Powitanie
Zawsze ostrożny,
i na straży czujny,
nad życiem,
nad snami
bliskich i kochanych
nieprzerywalnie czuwam.
Patrzę żeby nie widzieć:
powiększył się,
poszerzył
rozbrat;
nie wiem kiedy,
ani skąd uderzy.
Zawsze czujny,
i na straży ostrożny,
szkolę syna by ich przywitał,
bohatersko,
walecznie:
by ich przywitał
chlebem i solą
gdy w furii naiwni
zaczną nas rżnąć.

Krzyż
Ostatnie grosze
na czarne dni
już dawno temu zjedliśmy.
Zjedliśmy
srebro z jedwabiu,
skrzynki pozłacane,
srebrzyste puchary,
złote grzywny,
pierścionki,
dukat
do sakiewki wszyty.
Trzy razy siedem
lat
i broń,
ordery,
podziobały nam
wrony, konie
nie osiodłane,
obrazy ze ścian,
ściany,
podwórko,
amulet...
Nic już nie posiadam,
a duszy, dzieci drogie,
i krzyża z piersi
nie dam nikomu.
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***
ukradną kaktusa
przeistoczą go w
dziecięcą twarz
gdy stoję w kącie
spodziewając się nowego czasu
Goran Rančić
Goran Rančić (urodzony 1960 r. w Babušnicy). Publikuje wiersze, krótkie formy poetyckie, prozatorskie, opowiadania pisane dialektem. Opublikował tomów wierszy
i opowiadań.
***
nie zrzekam się
autobusu o piątej minut dziesięć
papierosa z kawą
uśmiechu w przejściu
szklanki śliwowicy
przegranej partii w szachy
nie zrzekam się
tylko zabrakło mi sił
by zacząć od nowa

***
wyjść
poza niebo
bez smutku
bez radości
bez pokajania
zapatrzyć się
w nieistnienie

***
z metafory
do wyblakłego słowa
spadniemy niesłychanie
łatwiej jest przyzwyczaić się
by słowa straciły sens
nie możesz sam blednąć

sny wymieniają
na drobne monety
potem odchodzą do domu
myją słońce
krwią cudzego szczęścia...

***
niewiadomo który już raz
pies się zapytał
dlaczego jestem szczekającym psem
w tym psim życiu
wymyślonym ze szczekania
gdy nie pragnę niczego
akurat niczego

***
nie żałuję
ponieważ mam wszystko
nie żałuję
ponieważ nie miałem nic
cieszcie się
osamotnione dusze
życie to tylko złudzenie
wszyscy jesteśmy osamotnieni
może to tylko tak wygląda
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Jovanka Stojčinović Nikolić
Jovanka Stojčinović Nikolić (urodzona w 1952 r. w Ritešiću w Bośni i Hercegowinie). Pracowała jako nauczycielka w Liceum ogólnokształcącym w Doboju, obecnie dyrektor Centrum Kulturalnego, doradca ds. kultury
i nauki.
Dotychczas opublikowała 15 tomików poezji, jej utwory były przekładane na wiele języków. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za osiągnięcia kulturalne i naukowe. Organizator znanych kulturalnych imprez w Serbii.
Przez 4 lata była przewodnicząca Związków Literatów Republiki Serbskiej. Mieszka i tworzy w Doboju.

W POMARAŃCZY SŁOŃCA
Matka mi opowiadała jak mnie
Pod czereśnią rodziła
I jak z trudem opuszczałam jej ciało
Z pomarańczy słońca Pośrodku lata
Dwudziestego pierwszego czerwca
Pomimo tego że ojciec pragnął syna
Zamiast głową ziemię dotknęłam nogami
I zakopałam słońce pomiędzy nami dwiema
Jak kamień węgielny nadchodzących lat
W pomoc przyszły ciotka i babcia
Ani pierwszej ani ostatniej mnie
By wymyć ból z ciała
Nie wiem jak i dlaczego
Ale według miary bólu dodałam sobie lata
Nie liczyłam na to że
Miarę pozostawię potomkom

SIERP OJCA
Mój ojciec miał sierp
Kształt jego poznawały pszenice wszystkich lat
Miał w rękach coś swojego
Otwarte usta przed pustym gardłem
W ciągu roku zbierał dwa razy
Troskliwie żeniąc wiosny i jesieni po wzgórzach
Wynosił pod słońcem
Złote snopy ametystu
Gdy odszedł
Wszyscy się rodzili
Oprócz następcy

n u m e r
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ROZGRABIONA HISTORIA

Milijan Despotović
Milijan Despotović (urodzony w 1952 roku w Subjelu).
Mieszka i tworzy w mieście Požega. Pisze wiersze, prozę,
aforyzmy, zajmuje się krytyką literacką. Zasłużony popularyzator haiku w Serbii. Założyciel pierwszego serbskiego czasopisma poświęconego haiku „Paun”. Jego prace literackie były przekładane na wiele języków. Laureat wielu
nagród. Założyciel warsztatów wydawniczych „Mislenik”.
Pomysłodawca kilku literackich konkursów. Redaktor czasopism „Svitak” oraz „Paun”.
Jest członkiem Związku Literatów Serbskich oraz Macierzy Serbskiej.

Nieprzerwanie stoi na oknie
pomiędzy ulewami i gromami, zły,
poza wszystkimi bitwami
prowadzi ze sobą wojnę
i najbardziej w mrocznym sercu – ziemianki
bywa żywica,
o którą kleją się muchy plujki.
Podróżuje,
ale obserwuje którędy się rusza
w ten sposób dusza łatwiej się uwalnia.
Historia z której chce ponownie się uczyć
i tak jest rozgrabiona.
EPITAFIUM

POWROTY DO SNU

Życie jest tylko jedno
i oddałem je poezji,
od dzisiaj mnie
w niej poszukujcie.

Mój przodek
powraca do świtu.

HAIKU

Zapomniał – mówi,
by pozostawić pragnienie,
które mu się miesza
z wiecznością traw.

Jesienny zmierzch.
Na ścieżkę wyskakuje żaba
w źródle ciszy.

Ale ty, bynajmniej, śpij spokojnie –
dorzuciłem – przepraszając,
że tak
niespodziewanie
włamałeś się do mojego
spokojnego snu.

*
Na rękawie rzeki
rechot żab
długi cień źrebięcia.
*
Starzec zanika
pod górę. Każdy krok śledzi
szelest liścia.
*
Powracają płatki śniegu.
Mógłbym rzec, i wylałem
herbatę z filiżanki.
*
Kaszel otwiera
drzwi. „Za chwilę matka
przyniesie herbatę”!
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Nedeljko Terzić (urodzony w 1949 r.) mieszka w Sremskich Mitrovicach. Członek Stowarzyszenia Pisarzy
i Dziennikarzy Serbii. Opublikował ponad sześćdziesiąt
książek poezji, prozy dla dzieci i dorosłych, pisze także
dramaty, scenariusze telewizyjne, uprawia satyrę i krytykę literacką. Laureat wielu nagród literackich w Serbii i za
granicą. Jego utwory i zbiory przełożono na wiele języków
obcych, w tym na polski a także esperanto. Współpracownik wielu pism europejskich.

*
Niespokojny wiatr
Z młodej trawy kształtuje
Silną falę.
*
Ptaki świergocą
Wielki hymn Słońcu.
Rosną kwiaty.
*
Dźwięk samolotu
Spłoszył cykady.
Smutny wieczór.
*
Poranna rosa
Opadła na mrówkę.
Wielka walka.
*
Gwiaździste niebo
Schodzi nad jeziorem.
Zakłopotane ryby.

*
Kwiatek z gałęzi spadł
do włosów dziewczyny.
Cieszy się wiosna.
*
Fale rzeki
Przyniosły zielony listek.
Łódka dla mrówki.

Nedeljko Terzić

Ranko Pavlović
Ranko Pavlović (urodzony w 1943 r. Šnjegotina Gornja, k. miasta Teslić) Pisze poezje, prozę i dramaty dla dorosłych i dzieci. Zajmuje się także literacką krytyką i eseistyką. Opublikował wiele zbiorów poezji, prozy, esejów,
scenariuszy. Jego nazwisko często pojawia się na łamach
prasy i antologii poezji, prozy, haiku. Jego utwory były
przekładane na wiele języków. Więcej o autorze na: http://
www.ranko-pavlovic.com/
POLOWANIE
Polowaliśmy na szarańcze i motyle,
żeby na łące bawić się do upadłego...
… potem polowaliśmy na zające i jelenie,
żeby się najeść i przetrwać.
Potem polowaliśmy na lisy i wilki,
żeby nie polowały na nasze zające i jelenie,
potem polowaliśmy na innych myśliwych,
żeby nie polowali na naszą zdobycz...
… więc zaczęliśmy polować na samych siebie,
ponieważ kto raz wyruszy na polowanie – nie zatrzymuje się.

NIRWANA
Na koronie jabłoni: ptak.
Niebo sięga jego kolan.
W dziobie: słowo.
Niżej: straszne oczy.
Niżej: złe języki.
Niżej: wir.
Nic.

n u m e r

Dragan Uskoković
Dragan Uskoković (urodzony w 1950 r. w Cetinje) satyryk, eseista, scenarzysta, dramatopisarz i prozaik. Ukończył dramaturgię na Wydziale Sztuk Teatralnych w Belgradzie. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz. Założył
pierwsze czasopismo na świecie dla niewidomych wydawane alfabetem Brajla o nazwie „Žižak”. W roku 2016
otrzymał ceniona nagrodę „Radoje Domanović” przyznawaną za utwory satyryczne.
ZASADA
Była sobie pewna grupa intelektualistów, do dyplomów
im nie zaglądałem, więc nie mogę przysiąc ale, że tak się
przedstawili narodowi, to nikt nie miał wątpliwości.
Natomiast nie ulega wątpliwości, że byli pokazywani
w telewizji, tylko aby gadać, czyż nie? Tam myślą, że się
znają na tym, kto może narodowi powiedzieć, wszystko
to, co myśli no i co naród ma myśleć.
Nawet teraz, gdy zebrali się, by rozprawiać, wiadomo,
że nie rozprawiają, lecz oni, bracie drogi, rozpatrują jakieś
bardzo ważne i gorące kwestie.
Stałem obok, patrzyłem i słuchałem. Więc, mogę prosto z mostu powiedzieć, że to są nasi, patrz, takich mógłbym wysłać do stolicy... niech ich słuchają, i wcale bym
się nie powstydził.
Wyszykowali się odświętnie i tak mądrze gadają, że aż
uszy im się czerwienią, patrzę i widzę wyraźnie, że choć
nie rozumieją jeden drugiego, to im to nie przeszkadza,
żeby zasadniczo się trzymać tematu dyskusji i nie ustępować nawet o krok.
Kim że jest nasz działacz, przedstawiciel, ech że!
Nawet silniejsi nie mogliby nas namówić, ani przekonać, ani... a co dopiero my, jeden drugiego.
Patrzyłem, widziałem i rozkoszowałem się.
Jakaś zasadnicza, jakby wspólna prawda, teoretycznie
pojawiła się – myślę sobie, ale znów doszło do walki.
Jeden z nich uderzył, jak to się mówi, od niechcenia...
opowiada, aż miło, a drugi mówi – nie, to nie tak ...!
Wszyscy zamilkli...
Jak się przeciwstawisz? I czym?
Nie można tego było nazwać ciszą, lecz pustką, dziurą...
więc nastąpiło milczenie.
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Ech, człowieku!
A po zamieszaniu, które wywołała przeciwna strona,
rzekł – nie, to nie to! Co wywołało jeszcze większą, jeszcze
bardziej głębszą, jednym słowem wszechogarniającą ciszę.
I... weszli kelnerzy, wnosząc tace. Brzęczą szklanki, rozlewa się to co w szklankach, a tych kilku kelnerów uwija
się, jakby ich było dwustu. Zniknęła pustka, cisza wypełniła się gulgotaniem. Nigdy dotąd teoria nie była tak spójna
z praktyką. A, nawet mi nie uwierzysz, zaczęli wymienić
życzliwe spojrzenia. Polubili się bez słów. Nawet mnie zaakceptowali, aczkolwiek nikogo tu osobiście nie znałem,
nawet słowa z nikim nie zamieniłem.
Potem jeden zaczął proponować, „tamto chcesz, czy
znowu nie chcesz”, mówić – nie, nie to, mówi, tamto!
A komentator, który tak opierał się jego argumentom,
przystał na jego słowa, jakby były jego... więc nikt nie zauważył żadnej zmiany.
Jakiż wkład dla retoryki, ludzkiego ducha, jakież przenikliwe umysły, jeden z nich obok mnie tak się narąbał,
aż po brodzie, gdy był pełen entuzjazmu, ciekł mu tłuszcz
z posiłku.
A, idź!
Tamten, z którym przyszedłem, powiedział mi, że zachodzi do takich miejsc, ponieważ, nigdzie na świecie nie
można zobaczyć zasady trzech stanów skupienia na raz,
tak jak tutaj.
Patrzę, nie wierzę ... ale nie kłamał człowiek.
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Stojan Bogdanović
Stojan Bogdanović (urodzony w 1944 roku w Velikom
Bonjincu, Babušnica). Szkołę podstawową ukończył w Knjaževcu. Studiował w Belgradzie, Paryżu i Nowym Sadzie.
Doktor nauk matematycznych. Jego wiersze przełożono na wiele języków. Honorowy obywatel miasta Knjaževac. Laureat najważniejszej nagrody literackiej „11.Januar”, przyznawanej przez miasto Niš. Autor dziesięciu
książek poetyckich.
***
Od wielu dni nie wychodzę z domu
Bane i Joca telefonicznie
Powiadamiają mnie o durnej władzy,
O upadku państwa, a ja im na to
(Wszystko to są tematy stare jak świat)
Opowiadam o poezji i filozofii,
Przez te zamarznięte okna,
Obserwując życie poprzez kwiaty.
Od strony zachodniej nadchodzą
Ciemne chmury. Śnieg jeszcze przyjdzie.
Będzie zimniej koło serca.
Młodzi ludzie nie dostrzegają zimna,
A na naszą Serbię ciągle coś pada.
Trudno dostrzec końca tego,
Musimy iść do przodu,
Żebyśmy nie poczernieli.
Zgadzam się z kolegami.
***
Uderzam kijem ze starej miotły,
(Tej na której leciała wiedźma
Która uczyła nas języka francuskiego),
Starym parasolem dziadka uderzam o sufit,
Potem zabieram się za stare radiatory.
Klnę, drę się na spokojnych sąsiadów
Którzy mieszkają wyżej i niżej.
Oni zaniemogli wzruszają ramionami,
Ale ja nie ulegam,
Głośno narzekam na hałas
W mojej głowie na piątym piętrze.
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POŁUDNIK DUSZY
Śmierć jest niezbędna
gdy tysiące mnie
umiera w tysiącu Ciebie
I gdy tysiące Ciebie
umiera w tysiącu mnie
Verica Tadić
Verica Tadić – serbska poetka i aforystka. Publikuje na
łamach wielu czasopism oraz antologii, w kraju i za granicą. Autorka wielu nagradzanych książek. Laureatka krajowych i zagranicznych nagród literackich.
*
Dwie jaskółki pod
dachem zapachem róż
przeplatają gniazdo.
*
Poranek Wielkanocny.
Do białej świątyni obłoków
wchodzi Słońce.
*
Kupcie róże!
Są słońcem przepełnione. Nie
zwiędną z tęsknotą.
*
Ręka w ręku.
Spojrzenie w spojrzeniu.
Istota w istocie.
*
We kwiatach
magnolii budzi się
różowy dzień.

Wszystkie pozostałe śmierci
nie liczą się
Życie nie jest
tym co do
życia jest podobne
Gdy wrócimy
podzieleni
Na moje i Twoje
południki duszy
I każdy sam
swoje zwycięstwa
i porażki
doczekuje
Nawet jeśli wiemy
że podzielone
na moje i Twoje
Nie będziemy
tymi samymi
drogami
dążyć do nas
Jeśli nas
oddzielą
równiki
pustki
I zimny
archipelag jawy
spojrzeniami
zabiera
ciepło
Wtedy jesteśmy
my
którzy swoje życia
Już
przeżyli

2 0 1 8

•

6 5

6 6

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Vesna Denčić
Vesna Denčić – (urodzona 30.11.1963 r. w Belgradzie)
Ukończyła dziennikarstwo na Wydziale politologii w Belgradzie. Pisze aforyzmy, poezję, haiku, prozę, szkice literackie, recenzje, komentarze itd. Wydała wiele tomików
aforyzmów, prozy i poezji. Jej utwory przekładano na szereg języków. W 2008 roku wydała dwujęzyczny tomik poezji pt. „Podium/Podium” (polski i serbski). Publikowała
na łamach wielu czasopism i antologii. Redaktor naczelna i pomysłodawczyni satyrycznego czasopisma „Etna”.
OSTATNIA NUTA
Kwaśna pomarańcza
umarła w rękach
handlarza owoców
sok się leje po twarzy
przypadkowego przybysza
zwiędłe skórki
przeżywają ostatnie chwile
w koszyku zgniłych istnień

STĄD DO
Uścisk kajdan ciążył.
Zepsuty ząb miał doskwierał.
Skrypt skradziono w przerwie do.
Październik miał trzydzieści jeden.
Hiacynty nie kwitną na czas.
Francuski szampan rozlany po.
Siedmiogłowy smok mówi więcej.
Nic nie jest jak.

n u m e r

Dusan Vidaković

Dušan Vidaković – urodzony w 1969 roku w Valjevie, Serbia. Z wykształcenia prawnik. Redaktor wielu popularnych gazet i czasopism serbskich. Opublikował pięć
zbiorów wierszy w języku serbskim i jeden w języku słoweńskim. Jego wiersze były przekładane na kilka języków
europejskich. W 2014 roku ukazał się jego zbiór haiku pt.
„Na rozdrożach” w języku polskim.
***
Prasowanie liści
Podręcznikiem z algerby.
Koan in vivo.
***
Trwa nadal
Poprzez trzy magiczne wersy
Cichy poeta.
***
Tęsknię za
Listami z Vinogradskiej
Rękomi pisane.
***
Niczym obłoki
Będą schodzić na Ziemię.
Trudną, posępną.
***
Władca cyfr
Haibunem otrzymuje
Bilet do wieczności.

*Vinogradska – ulica w Zagrzebiu, przy której mieszkał dr Vladimir Devide, matematyk, autor wielu haiku.
*Ostatni haiku jest parafrazą haibuna „Obłoki” dr Vladimira Devidea

6 (90)

l i s t o p a d

-

g r u d z i e ń

2 0 1 8

•

6 7

6 8

•

l u b l i n

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Czerwony kogut
leci wprost do Lublina

Czerwony kogut leci wprost do nieba to światowy
bestseller autorstwa serbskiego pisarza Miodraga Bulatovicia. Książka ukazała się w Polsce w roku 1964, z jej autorem spotkałem się dwadzieścia trzy lata później. Tamtej
wiosny przemierzaliśmy z Pawłem Gembalem Jugosławię,
dotarliśmy do Belgradu. W czasach mojej pracy w warszawskim miesięczniku literackim „Nowy Wyraz” (1979–
1981) poznałem kilku serbskich poetów, jeden z numerów
naszego miesięcznika poświęciliśmy młodej literaturze
bałkańskiej, pisarze znad Adriatyku zrewanżowali się podobną publikacją, teksty kilkunastu autorów „Nowego
Wyrazu”, w tym także moje, ukazały się w belgradzkim
czasopiśmie literackim. W Belgradzie zatelefonowałem do
Zdanko Drvicia, aby ułatwił nam kontakt z powieściopisarzem. Już następnego dnia, w knajpce pełnej rozkrzyczanych artystów, raczyliśmy się mrożoną serbską wódką i kozim serem. Rozprawialiśmy o książkach, wojnie,
partyzantach i kobietach. Opowiadałem Bulatoviciowi, że
w szeregach polskiej partyzantki na Zamojszczyźnie pojawiło się kilku Serbów. Nie pamiętam, skąd zaczerpnąłem tę informację, nie mogę ręczyć za jej prawdziwość,
ale barwnie przedstawiłem ich waleczność, pisarz wyraził gotowość odbycia wędrówki bojowym szlakiem swych
rodaków. Przyjazd Miodraga, już po pierwszym kieliszku
byliśmy już po imieniu, zaplanowaliśmy na sierpień tamtego roku. Jeszcze z Belgradu skierowałem list do Tadeusza Jasińskiego, ówczesnego prezesa Związku Literatów
Polskich, z informacją o przyjeździe Bulatovicia do naszego miasta. Czerwony kogut leci wprost do Lublina – pisałem z emfazą. Tadeusz Jasiński, płodny literat i aktywista PZPR, był w tamtym czasie osobą bardzo wpływową,
o rozległych kontaktach partyjnych. Przyjazd światowej
sławy pisarza do Lublina i jego gotowość zapoznania się
z historią walk partyzanckich na Zamojszczyźnie potraktował poważnie, o planowanej wizycie bezzwłocznie zostały poinformowane władze wojewódzkie w Zamościu.
Trzydziestoośmiotysięczny Zamość do roku 1998 był stolicą jednego z 49 województw na jakie podzielono nasz
kraj w roku 1975. Inne to były czasy, inne – rzec można –
priorytety! Artystów, twórców, naukowców podejmowano
wówczas z honorami! Cóż, w pierwszych dniach sierpnia

otrzymałem list od Miodraga, przepraszał, że stan zdrowia uniemożliwia podróż. Znalazłem się – co tu kryć –
w niezręcznej sytuacji. Gdybym powiedział Jasińskiemu
wprost: „Bulatović odwołuje swój przyjazd”, jestem przekonany, że padłyby wówczas słowa: „Wiedziałem od samego początku, że wymyśliłeś tę wizytę! Już nie dam się nigdy nabrać na twoje międzynarodowe kontakty!”.
Cóż, trzeba było towarzyszowi Jasińskiemu odważnie
spojrzeć w oczy! Szedłem na spotkanie i miałem się podle. Na placu Litewskim natknąłem na posępnych dziennikarzy „Kuriera Lubelskiego”, Andrzeja Molika i Wojciecha Kluska. Towarzyszył im osobnik – skromnie czy lepiej
powiedzieć: biednie ubrany – o wyglądzie południowca.
Był to Stanko Stanew, poeta i dziennikarz z Bułgarii. Stanko przebywał już w Lublinie od tygodnia, nie miał grosza
przy duszy i pozostawał na utrzymaniu kolegów z „Kuriera”. Nie mówił po polsku, ale kontakt z nim nie był
utrudniony, doskonale rozumiał nasz język. Na jego plecach w porwanym pokrowcu kolebała się gitara, wyglądał
więc raczej na wędrownego artystę niż dziennikarza. Posiadał też – co było dla mnie istotne – fantazję i nieobcy
był mu dowcip. Nie zrażała go przecież sytuacja, że dziennikarze „Kuriera” nie czują się wyróżnieni jego towarzystwem. – Mógłbym uwolnić cię od kłopotów – uczyniłem
obietnicę Andrzejowi Molikowi. – Kiedy to się może stać
i za ile? – zainteresował się. – Niezwłocznie! – objaśniłem.
– Proszę tylko twojego gościa wywianować w dwie nowe
białe koszule!
Oczywiście, wyobraziłem sobie, że mógłbym bułgarskiego poetę prezentować jako serbskiego prozaika.
Dla zamościan – usprawiedliwiałem się sam przed sobą
– Stanko czy Miodrag żadna różnica! Na ulicy Granicznej w lokalu Związku Literatów nie zastałem Tadeusza Jasińskiego. Ale czekał na mnie list. Tadeusz informował,
że sprawy wagi państwowej zmusiły go do natychmiastowego opuszczenia Lublina, ale nie zostawiał spraw niezałatwionych! W Zamościu – zapewniał – oczekują Was
z niecierpliwością. Nie mogłem wykluczyć, że autor listu
przeczuwał jakąś dowcipną czy nawet absurdalną sytuację
i eliminował się z gry. Ale gry nie przerywał! Przekazywał numer telefonu do jednego z sekretarzy wojewody.

n u m e r

Nazwisko sekretarza nie brzmiało dla mnie obco. Nie byłem w błędzie, po paru minutach telefonicznej rozmowy
zorientowałem się, że los stawiał na mojej drodze Zenona S., absolwenta historii mojej uczelni. W nowo powstałym województwie moi koledzy i znajomi ze studiów objęli wiele znaczących stanowisk. Zenon S., sprawdzał się
jako rzecznik wojewody, radził sobie z promocją województwa i był niezastąpiony jako promotor kultury regionu. Następnego dnia na Graniczną miał podjechać szaroniebieski fiat i zabrać mnie oraz serbskiego pisarza na
spotkania z czytelnikami. Poleciłem, aby Stanko się ogolił,
wystroił w jedną z nowych koszul i sprezentowałem mu
jeszcze białe, sportowe buty.
Zawieziono nas na Porytowe Wzgórze w Lasy Janowskie, miejsce największej bitwy partyzanckiej na ziemiach
polskich i zakwaterowano w reprezentacyjnym hotelu Zamościa. Odbyliśmy trzy spotkania autorskie w Szczebrzeszynie, Józefowie, Zwierzyńcu, odebraliśmy sowite honoraria autorskie. Na spotkaniach czytałem fragmenty
Czerwonego koguta, mówiłem o serbskiej prozie, opowiedziałem kilka anegdot o nobliście Ivo Andriciu i o marszałku Josipie Broz Tito. Stanko odpowiadał po bułgarsku, nikt nie zorientował się, tak mi się wydawało, że nie
jest to język serbski.
Tadeusz zadzwonił po tygodniu i pogratulował udanych spotkań. Gratulował szczerze, dwa dni wcześniej wojewoda zamojski Bolesław Didyk publicznie mówił o polsko-serbskiej ekspedycji na Porytowe Wzgórze i udanej
współpracy kulturalnej zamojsko-jugosłowiańskiej. Ze
Stanko pożegnaliśmy się z Lublinie, nigdy go już nie spotkałem. Nikt więc nie nabrał podejrzeń, że nie był to serbski pisarz? Odpowiem tak: dobra, sensacyjna opowieść
nigdy się nie kończy, bowiem czas dopisuje jej kolejne,
często jakże zaskakujące puenty.
Parę lat później jedna z codziennych gazet w paru odcinkach donosiła o moich – jak to napisano – „szalbierstwach literacko-dziennikarskich”. Przedstawiono kilka dowcipów literackich mego autorstwa i parę anegdot.
Nie wszystkie zgrabnie opisano, wiele spłaszczono i pozbawiono lekkości, puent, smaczków i niuansów. Ale kto
lubi dowcip, ten mógł się rozkoszować przypomnianymi
żartami, kto lubi się gorszyć, mógł się gorszyć. W ostatnim
odcinku opublikowano list, który napłynął od mieszkańca
z Zamościa. Czytelnik podpisany inicjałami NK informował redakcję, że w roku 1987 obwoziłem po zamojskich
domach kultury pijanego Cygana, którego prezentowałem jako serbskiego prozaika Miodraga Bulatovicia. Nie
miałem wątpliwości, był to list Zenona S., ówczesnego sekretarza wojewody! Ten sześć lat trzymał język za zębami
nim – jego zdaniem – nadeszła odpowiednia chwila, abym
publicznie został również zrugany za poczynione próby
ośmieszenia wojewódzkich władz Zamościa.	
■
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Akcja chorwackiego filmu o duchu marszałka
Tito, nakręconego w roku 1999 przez Vinko Bresana, rozgrywa się na dalmatyńskiej wyspie Vis, na której w czasie II wojny światowej przez pewien czas kwaterował Josip
Broz Tito. Pamiątki z tych czasów zgromadzono w miejscowym muzeum, którego zapuszczone stało się składnicą staroci.
W czasie pogrzebu byłego partyzanta, jego współtowarzyszom ukazuje się postać Josipa Broza Tity. Do zbadania sprawy zostaje skierowany policjant Stjepan. Śledz-

Hubert Mróz

Duch marszałka Tito
two ujawnia, że mieszkańcy wyspy widują nocami osobę,
ubraną w mundur marszałka Tity. Wieść o tym, że na wyspie pojawił się Tito sprawia, że staje się ona miejscem
pielgrzymek dawnych partyzantów. Burmistrz Luka widzi
w tym szansę na zarobek i organizuje manifestacje i koncerty, nawiązujące do czasów socjalistycznej Jugosławii.
Do nowych realiów dostosowuje się także miejscowy zespół, śpiewający komunistyczne pieśni w „nowoczesnej”
aranżacji.
Grupa byłych partyzantów na czele z Marinko Cicinem
oburzona postępowaniem burmistrza zamierza przejąć
władzę nad wyspą. Na wyspę zostaje skierowanych dwoje
agentów służb specjalnych z Zagrzebia. Jednak partyzanci kierowani przez Marinko przejmują władzę, a Stjepan
i agenci zostają aresztowani. Dawni partyzanci organizują
życie w mieście według starych, komunistycznych wzorców. Marszałkiem okazuje się chory psychicznie ojciec
miejscowej nauczycielki, który przez wiele lat pracował
w instytucjach propagandowych i uwierzył, że jest Titą.
Film w Polsce nie jest popularny, znacznie większy rozgłos zdobył – utrzymany w podobnej konwecji, a nakręcony cztery lata później – niemiecki obraz Good Bye Lenin w reżyserii Wolfganga Beckera.
Myśl marszałka Tity jest dla wielu mieszkańców Bałkanów żywa i uniwersalna. Wspomnę, że z marszałka w swej
powieści Bohater na ośle pokpiwał Miodrag Bulatović. Powieść w groteskowy i antybohaterski sposób ukazuje włoską okupację w czasach II wojny światowej, ale słów ironii
i krytyki nie oszczędzał pisarz swym rodakom. Bulatovicia oskarżono o fałszowanie historii, w wyniku oskarżeń
pisarz na pewien czas wyemigrował na Zachód.	
■
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Konfederacja w Barze
Konfederacja barska uważana przez niektórych
historyków za pierwsze polskie powstanie narodowe
została zawiązana 29 lutego 1768 roku w Barze. Skierowana była przeciwko królowi Polski Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającej go Rosji.
Król Stanisław August Poniatowski, władca narzucony
Rzeczypospolitej przez Rosję, rozpoczął w 1764 roku rewolucyjne zmiany ustrojowe. Praktycznie całkowicie zrywały one z dotychczasowym systemem demokracji szlacheckiej. Szczególne protesty wzbudził projekt przyznania
praw politycznych innowiercom zamieszkującym Koronę
Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie.
W 1767 roku na tereny Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały wojsk rosyjskich liczące 40 000 żołnierzy.
20 marca tego roku poseł rosyjski Mikołaj Repnin zawiązał dwie konfederacje różnowiercze na terenie Polski. Działania te spotkały się ze zdecydowana odpowiedzią patriotycznej części społeczeństwa, już 23
czerwca katolicka szlachta zawiązała konfederację radomską skierowaną przeciwko Stanisławowi Augustowi.
Poseł rosyjski Repnin sterroryzował sejm, który zebrał sie
w Warszawie w celu zrewidowania uchwał z 1764 roku. Rosjanin porwał biskupów Kajetana Sołtyka, Józefa Andrzeja Załuskiego oraz hetmana polnego koronnego Wacława
Rzewuskiego wraz z jego synem Sewerynem. W wyniku
tych działań posłowie spełnili żądania Repnina i podpisali z Rosją 24 lutego 1768 roku Traktat Wieczystej Przyjaźni, na mocy którego Polska stawała się protektoratem
rosyjskim. Caryca Katarzyna II zagwarantowała nienaruszalność granic i ustroju wewnętrznego naszego państwa.
W związku z tymi wydarzeniami zawiązana została konfederacja generalna 29 lutego 1768 roku w Barze. Przeciwna
różnowiercom, cesarzowej Rosji Katarzynie II i uległemu
jej królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu kierowała się dwoma nadrzędnymi wartościami: wiarą i wolnością. Jej inicjatorami byli: Adam Stanisław Krasiński,
Jerzy August Mniszech, a związek zbrojny zorganizowali:
Michał Hieronim Krasiński, Joachim Potocki, Michał Jan
Pac, Józef Sapiecha oraz Józef Pułaski.
Wszczynając wojnę domową, konfederaci wypowiedzieli również wojnę Rosji i zaatakowali jej garnizony

Porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez konfederatów

znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej od czasu bezkrólewia w 1763 roku. Mimo to Rosjanie 19 czerwca 1768
roku wspierani przez wojska Korony zdobyli Bar. Wtedy
też szlachta polska przeniosła walki na Ukrainę, licząc na
pomoc pobliskiej Turcji.
W trakcie konfliktu zbrojnego trwającego od 1768 do
1772 roku stoczono setki potyczek, w których po stronie
barszczan udział brać mogło nawet 100 tys. osób. Większość walk miała charakter lokalny. Działania partyzanckie na stałe weszły w kanon polskiej walki o niepodległość.
Straty poniesione w konfederacji barskiej król Stanisław August Poniatowski w mowie sejmowej 29 sierpnia
1776 ocenił na 60 000 ludzi. Po jej upadku na Sybir zesłano według szacunków samego posła rosyjskiego Nikołaja Repnina ponad 14 000 konfederatów, resztę przymusowo wcielono do armii rosyjskiej. Rosjanie utworzyli obozy
przejściowe dla jeńców konfederackich na warszawskiej
Pradze i w Połonnem na Ukrainie, skąd byli oni transportowani etapami do Kijowa, Smoleńska, Orłów, Tuły,
do Kazania i Tobolska. Nigdy nie dowiemy się, ilu zginęło. Propaganda państw ościennych starała się wykorzystać konfederację jako jeden z pretekstów do I rozbioru
w 1772.
W świadomości następnych pokoleń Polaków konfederacja pozostawiła jednak po sobie trwały ślad, stając się mitem narodowym. Konfederaci barscy byli bohaterami licznych utworów literackich: Henryka Rzewuskiego Pamiątek
JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego oraz wieszczów romantycznych – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego – przedstawiani jako rycerze Maryi, męczennicy za Wiarę, Wolność i Ojczyznę. ■
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Podróż do Jackanyna (II)
Iwana Jackanyna, popularnego i cenionego prozaika ukraińskiego poznałem w Kijowie w roku 2007
w czasie międzynarodowego spotkania literackiego. Jackanyn mieszka na Słowacji w Preszowie, jest przewodniczącym Związku Pisarzy Ukraińskich na Słowacji, redaguje miesięcznik literacki „Dukla”, tłumaczy literaturę polską
i słowacką na ukraiński, ale też polską i ukraińską na słowacki, przed laty na uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej
Bystrzycy wykładał teorię przekładu literackiego, dziś pozostaje organizatorem życia kulturalnego swych rodaków.
Z zainteresowaniem zapoznałem się z literackimi dokonaniami Jackanyna, parę jego tomów podsunąłem utalentowanej tłumaczce Iwonie Wasilewskiej i niebawem kilka
interesujących opowiadań pojawiło się na łamach „Lublina”. W roku 2011 nadarzyła się okazja i gościliśmy u Jackanyna na Słowacji, pojechaliśmy w trójkę, obok mnie
wspomniana już Iwona Wasilewska – tłumaczka a także Wojciech Pestka – poeta, prozaik, tłumacz i reporter.
Uczestniczyliśmy w Tygodniu Kultury Rusińskiej na Słowacji, obejrzeliśmy rusiński skansen, państwowe i prywatne muzea. Na trasie naszej wyprawy znalazł się też piękny
Bardejów, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i Svidnik. Spotkaliśmy się również – była to przecież
wyprawa literacka – z ukraińskimi i słowackimi czytelnikami. Relację zamieściłem w 4 numerze „Lublina” z roku
2011 pod podobnym tytułem „Podróż do Jackanyna”, stąd
też „II” w obecnym tytule.
W roku 2015 ukazał się przetłumaczony przez Iwonę
Wasilewską tom opowiadań Jackanyna „Dobry już byłem”,
to interesująca proza, oryginalna, surowa, o swoistym poczuciu humoru. Przypomina nurt nazywany w Polsce –
wiejskim a niekiedy chłopskim, nad Wisłą pisarze bez
żalu odeszli od rozliczeń z chłopską przeszłością, proza
Jackanyna na Ukrainie i Słowacji budzi niemałe zainteresowanie. Tom został uhonorowany Międzynarodową
Nagrodą Literacką im. J. Łobodowskiego w roku 2017.
W protokole międzynarodowego jury, które obradowało
pod przewodnictwem ks. prof. Edwarda Walewandra, zapisano takie słowa: „Dobry już byłem to książka niezwykła; rewelacyjny wybór opowiadań boleśnie osobistych
a jednocześnie o uniwersalnym wymiarze, intymnych ale

i obrazoburczych, wyciszonych i dramatycznie krzyczących. Ta proza poraża i zachwyca umiejętnością patrzenia
i dostrzegania złożoności świata, darem skupienia i współodczuwania, autentycznym zachwytem wobec świata oraz
maksymalnym natężeniem dramatyzmu, ironii i czułości”.
Wręczanie nagród odbywało się we Lwowie, laureat nie
mógł przybyć, żałowaliśmy, ale cóż było robić? Przyszło
ustalić nowy termin i miejsce wręczenia nagrody. Wybór
padł na Preszów, przystaliśmy na 22 października, dzień
po wyborach samorządowych w Polsce.
Pojechaliśmy w trójkę: członkowie jury; dr Jan Sęk –
prezes Fundacji Willa Polonia, Wojciech Pestka oraz niżej podpisany. Na ulicy Janka Borodacza, w Preszowskim
Centrum Kultury Ukraińskiej na Słowacji, zebrało się niemałe grono zainteresowanych, ale przybyli także przedstawiciele prasy i słowackiej telewizji. Odczytano nie tylko fragmenty prozy Jackanyna, ale także przetłumaczone
przez laureata na ukraiński i słowacki utwory gości. Wywiązała się dyskusja, zebrani pytali o pozycję społeczną pisarza w Polsce i jego sytuację materialną, możliwości druku i sympatie polityczne.
Wieczorem spędzaliśmy w kawiarni Vanilia bawiąc się
żartami politycznymi, literackimi i obyczajowymi. Rozprawialiśmy o literaturze, podróżach, filmie „Kler”, do
którego zdjęcia kręcono w słowackich i czeskich kościołach, także o czechosłowackim filmie „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconym przed pól wiekiem w Preszowie.
W filmie reżyserowanym przez Jana Kadara i Elmara Klosa jedną z głównych ról zagrała polska aktorka Ida Kamińska. „Sklep przy głównej” jako pierwszy film z Europy Wschodniej, otrzymał Oscara dla najlepszego filmu
nieanglojęzycznego. Było to w roku 1966. U naszych południowych sąsiadów zaczynała się wówczas era interesujących filmów określanych w naszym kraju ironicznym
terminem „czeskiego kina”, gdyż polski widz z odrobiną
dystansu odnosił się do czeskiego a i słowackiego poczucia humoru.
Preszów, jak można przeczytać w przewodnikach, to
klejnot wschodniej Słowacji, leży w historyczny regionie Szarysz. Przed laty był to jeden z najbogatszych regionów całych Węgier, dzisiaj jest to jeden z uboższych
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regionów Słowacji. Region zamieszkują Słowacy oraz silnie już zasymilowani Rusini i Cyganie. W licznych folderach wydawanych w języku polskim proponuje się
pięciodniowe wycieczki po okolicy. Faktycznie, atrakcji
przyrodniczych tu nie brakuje, okolica niezwykle piękna,
południowe stoki Beskidu Niskiego, Góry Czerchowskie,
Szaris, Pogórze Ondawskie, Branisko i Brachureń – niewysokie, nie utrudzą nóg nawet niewprawnego piechura. Liczne są zamki z czasów panowania węgierskiego, na
każdym kroku natrafia się na malownicze drewniane cerkwie greckokatolickie.
Miasto nie ma wprawdzie własnego zamku, ale – jak się
rzekło – ruin zamczysk w pobliżu nie brakuje! Żadne inne
województwo Słowacji nie poszczyci się takim wianuszkiem ruin. Turystyczną atrakcją jest więc Preszowski Szlak
Zamkowy z ruinami Szaryskim, Kapuszańskim, Obiszowskim, Zbójnickim, Lipowskim i Szebesz,
Preszów to miasto związane z polską historią, na proszowskim bruku konfederaci barscy – 13 października
1770 roku – ogłosili detronizację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Akt detronizacji sporządzony został
przez Ignacego Bohusza, faktycznego przywódcę konfederatów, autora licznych dekretów, odezw, aktów pisanych
w imieniu naczelnej władzy konfederackiej, zwanej Generalnością. Oto fragment aktu detronizacji, którego słowa
po raz pierwszy zabrzmiały w Preszowie:
„Szczęk broni rzeź obywatelów, napełniony kraj cały
obcem, a z naszych majątków karmionem i płatnem wojskiem, od wszystkich sąsiedzkich granic zatargi, najsolenniejszych traktatów złamanie, wolność u stóp tyranii i jedynowładztwa konająca, prawa kardynalne dawne
zdeptane, nowe na ubezpieczenie gwałtem osiągnionego
dostojenstwa i wciągnienie wolnej Rzplitej w podległość
potencji moskiewskiej spisane, religia święta rzmska katolicka panująca wzgardzona, pakta przez siebież pod bronią
ułożone, tron, wszystkich tyranów przykładem, nadworną i obcą bronią strzeżony, senatorowie i poseł z krzesła
i miejsca swojego świętokradzką ręką wydarci, lud cały
w rozpaczy, prowincje Rzplitej (czego świadkiem Kurlandia i Ukraina) Moskwie poddane, po całym kraju wszerz
i wzdłuż zajęty pożar; słowem, płacz, nędza, ubóstwo,
spustoszenie, zabójstwa, gwałt, niewola, kajdany, łańcuchy, spisy, noże, pale, haki i różnego rodzaju okrucieństwa
instrumenta, są to właściwe i istotne znamiona Stanisława Poniatowskiego, intruza i uzurpatora tronu polskiego!
Wzywamy was, współbracia i przezacni obywatele ...
złóżcie tę szkodliwą dotąd z nieprzewidzianych pobudek bezczynność waszą, ocućcie dziedziczną przodków
waszych gorliwość, męstwo i rezolucją, łączcie wspólny
oręż, podnieście ramię, w krwi deklarowanego przyjaciela

O złocie, które toczy się z rąk
do rąk śpiewa Pavel Harny

Moskwy, a kraju nieprzyjaciela i tyrana, Stanisława Poniatowskiego zmyjcie hańbę i obelgę narodu...”.
Autor tych wzniosłych i bez wątpienia poruszających
słów, pisanych przedwiekową frazą, jest postacią mało
znaną. Przypomnę więc, że był niezrównanym prawnikiem, pisarzem politycznym i gorącym zwolennikiem reform państwa. Z jego polecenia Michał Wielhorski podjął
współpracę z Gabrielem Mably i Janem Jakubem Rousseau, która zaowocowała napisaniem przez nich wskazówek
dotyczących zmiany ustroju upadającego państwa. Ignacy Bohusz po klęsce konfederatów wyruszył na emigrację, w roku 1773 napisał i wydał w Londynie dzieło potępiające I rozbiór Polski: Examen du système des Cours
de Vienne, Pétersburg et Berlin concernant le démembrement de Pologne.
W 1778 powrócił do kraju, pogodził się z królem i został
wybrany posłem na sejm z województwa smoleńskiego.

Pomnik Papieża Jana
Pawła II w Preszowie
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Zb. W. Fronczek, Iwan Jackanyn, Jan Sęk

W Preszowie 7 października 2012 roku dokonano odsłonięcia pomnika Jana Pawła II. Okazały, 2,5 metrowy
postument upamiętnia papieską wizytę z roku 1995.
Spiżową statuę z brązu przedstawiającą pogrążonego
w modlitwie Papieża ustawiono w centrum miasta, między katolicką katedrą pod wezwaniem Św. Mikołaja, a protestanckim kościołem Świętej Trójcy.
Podczas odwiedzin Preszowa Jan Paweł II zatrzymał się i modlił m.in. przy pomniku tzw. kaźni preszowskiej, gdzie w 1687 r. dokonano egzekucji 24 ewangelików, oskarżonych o udział w antyhabsburskim powstaniu
Thökölyego. Poprzedzona torturami kaźń miała, w przypadku wielu osób, podłoże nie tylko polityczne lecz także religijne.
Baron Cygański i skarb Konfederatów
Wielka sława to żart,
Książę błazna jest wart,
Złoto toczy się w krąg,
Z rąk do rąk, z rąk do rąk.
To słynny szlagier z operetki Baron Cygański. W czasie
naszego spotkania w Preszowie, w części artystycznej, arię
zaśpiewał – przy olbrzymim aplauzie zgromadzonych –
artysta scen ukraińskich i słowackich Pavel Harny. Dodam
może, że Baron cygański (Der Zigeunerbaron) to cieszące
się wielką popularnością dzieło Johanna Straussa (syna).

Wojciech Pestka na szczycie Kapuszczanskiego Wierchu

Premiera odbyła się w 1885 roku, zaś autorem libretta jest
Ignatz Schnitzer. Rzecz rozgrywa się w XVII wieku w malowniczej scenerii starego zamczyska. Zamek był własnością węgierskiego wojewody Barinkaya, właściciel zmarł
na wygnaniu, przed opuszczeniem ojczyzny zdążył ukryć
w zamkowych podziemiach skrzynię, a może nawet i dwie
skrzynie złota. Na rodzinnych włościach pojawił się syn
wojewody, Sandor, młodzian piękny, odważny i łasy na
płeć piękną. Swatają go z córką handlarza świń, dziewczynie nie brakuje wdzięku ni ciała, Sandor nie odmawia,
ale – jak to w operetce – pięknych kobiet nie brakuje! Los
zrządza, że trafia do obozu Cyganów, a tam już po paru
minutach traci głowę dla jeszcze piękniejszej dziewczyny
imieniem Saffi. Bez zwlekania decyduje się na zaręczyny,
zostaje tytułowym „baronem cygańskim”, okaże się też, że
Saffi nie jest Cyganką, lecz ukrywającą się wśród Cyganów księżniczką. Odbędzie się ślub, odnajdą się skrzynie
ze złotem i jeszcze pozostanie w pamięci piękna aria Saffi
Gdzie płonął ogień wasz…
Następnego dnia znalazłem się z przyjaciółmi u podnóża góry, na której – wysoko, wysoko – pyszniły się mury
olbrzymiej budowli. To były ruiny zamku w Kapuszanach,
jednego z owych siedmiu zamczysk położonych w pobliżu Preszowa. I ta forteca ma swoją legendę! Ponoć skrywa
skarb konfederatów! Postawić stopę na ziemi skrywającej
skarb, gratka nie lada. Postanowiliśmy z Wojtkiem wdrapać się na szczyt, nie odstraszyła nas turystyczna informacja, że przed nami 80 minut uciążliwej wspinaczki. Pięliśmy się mozolnie przez bukowy las na szczyt, a z góry – co
kilka minut – schodziły grupki Cyganów. Nie byli to poszukiwacze skarbów, lecz grzybiarze. Dźwigali kosze pełne jesiennych grzybów zwanych w Polsce opieńkami, a na
Słowacji vaclavkami. Wymienialiśmy uprzejme pozdrowienia, jeden zaproponował mi kupno kosza opieniek. –
Kupiłbym miskę smażonych! – oznajmiłem bez wahania.
– Warionnych? – zainteresował się i zaproponował posiłek w pobliskiej gospodzie. Obiecaliśmy, że stawimy się
tam po zdobyciu góry.
Widok z drugiego piętra zrujnowanego zamczyska –
imponujący. Wynagradzał wysiłek wspinaczki. A vaclavki
w gospodzie smakowały wybornie. A skarb konfederatów
czeka na swego odkrywcę. I jeszcze fragment rozmowy ze
strażnikiem ruin o skarbie. Jest? – pytam. – Jest legenda –
odpowiada i filozoficznie, i sprawną polszczyzną.
Nie ulega wątpliwości, że słowacki skarb polskich konfederatów równie trudno znaleźć, jak wygrać w słowackie
lotto. Fama głosi, że pewien szczęśliwiec z Koszyc w roku
2009 wygrał prawie 11 milionów euro. Milioner się nie
ujawnił, kupony słowackiego lotto poszły w górę i dziś –
obok czeskiej Sportki – są najdroższe w Europie.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Czarny Koń
– Ty patrz, jaki deszcz... Taki deszcz, a dziś niedziela.
Prawda, mówią, że deszczu z rana nie należy się bać.
– No i co?
– Jak byłem mały – niedziela zawsze była pełna słońca.
– I ty urosłeś, i niedziela wydoroślała. Twoja niedziela...
Dlaczego mącisz w głowie?...
– Słuchaj, taka złość mnie ogarnia, aż w gardle coś mi
stanęło. Nic, nic im nie zostawię.
– Ty o czym?
– O swoich. O spadku.
– A coś masz?
– Niczego nie ma.
– To co chcesz im zostawić?
– Nic.
– Aha...
– Chce mi się płakać.
– No, popłacz, popłacz sobie. Może na sercu zrobi się
lżej.
– Na sercu, na sercu... Ja o kieszeni myślę.
– O kieszeni? Toż masz pustą.
– Nie chcę obciążać własnej psychiki cudzym strachem.
– A czego ty się obawiasz? Sam nanosisz błota do swojej psychiki.
– Ty o niczym nie masz pojęcia.
– A co powinienem wiedzieć? Sam opowiesz. Oho, jeszcze jak opowiesz.
– Oj, jak dobrze ty mnie znasz.
– Byłoby nieźle, gdybyś i ty mnie znał.
– Oho, ho! Słuchaj, nie wywyższaj się, sam widzisz, jak
żyję...
– Jak mam to rozumieć?
– Chcesz drażnić się ze mną?...
– A co ja tobie winien?
– W tym rzecz – wszyscy są winni, no, jeśli nie wszyscy,
to bodaj ci, którzy mimo wszystko mogli pomóc.
– I ja?
– Nie rób z siebie biedaka. Byłeś wpływowym
człowiekiem.
– Zapomniałeś, jak zaczynaliśmy?
– Ależ ja przestrzegałem.
– Wtedy wszyscy tak zaczynali.

– Za wszystkich nie odpowiadam.
– Co jestem tobie winien?
– Zniszczyłeś mi życie.
– Co? Jak?
– Modliliśmy się o ciebie, wierzyliśmy.
– ???
– Że nie doprowadzisz nas do ruiny.
– Ruiny? A kto przyczynił się do tego?
– Twoje pytania sprawiają, że już się pocę.
– Widzę, że na szyi i na skroni już nabrzmiały ci żyły.
– Nie żartuj ze mną. Ufaliśmy tobie. Nie jesteśmy zwykłymi pionkami na twojej szachownicy.
– Ja w żadną grę z wami nie grałem.
– Z atem powiedz, dlaczego to my ciągle
przegrywaliśmy?
– Przegrywaliście? Bo nie wiedzieliście, po czyjej być
stronie.
– A ty, nieboraku, wiedziałeś?
– Gdybyście mnie poparli, wszystko mogło być inaczej.
– Jeszcze nikt nie wie, czym to się skończy.
– Ja wiem.
– A my – to cielęta?
– Gorzej – debile.
– Ty już naprawdę i na nic nie zważasz. Ani na słowa, ani na swoje uczynki. Wszystkich zdradziłeś. I własne
dzieci. Tfu, jeszcze jakimś spadkiem je straszysz. Nic nie
masz, i z ciebie już nic nie będzie. Już nikomu nie jesteś
potrzebny, i nikomu ciebie nie będzie brakować. Dziad
z ciebie...
– Przedtem byłem wam potrzebny, byłem dla was dobry. „Mykoła to dobry chłopak” – wszyscy tak mówili.
– Wiedz, że i sam dla siebie nie byłeś dobry. Cudzych pieniędzy ci się zachciało, żeby własne dzieci straszyć spadkiem. A gdzie są te pieniądze? Rozpieprzyłeś je.
Z kurwami po barach przepuszczałeś, do automatów rzucałeś, żeby inni wygrywali. Tfu! Całkiem się skurwiłeś,
kundlu!
– Mnie do tego wszystkiego nie mieszajcie.
– Ty i płaciłeś nieźle, zanim nie zacząłeś nas oszukiwać.
A my to nie to samo, co te dziwki, które łapały się na twoją podłą przynętę.
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– Przecież miałem rodzinę, dzieci... Wszystko
zniszczyliście.
– Ty sam wszystko zniszczyłeś. Mogłeś i w przyszłości
spokojnie sobie żyć, kretynie. Pamiętaj, żyć razem z nami.
Przecież nie chcieliśmy od ciebie tak wiele, a ty zacząłeś
mielić jęzorem, tak jakbyś, był ważniejszy od nas...
– Rodzice wcześnie zmarli. Zostałem sierotą... Dzieciństwo miałem ciężkie...
– Ty oczu mi nie mydl. Dlaczego nas zdradziłeś? Żyłbyś
sobie, jak u Pana Boga za piecem.
– Postawiliście mnie w niezręcznej sytuacji, zrobiliście
ze mnie idiotę.
– Niczego innego nie jesteś wart. I nie udawaj
obrażonego.
– Myślałem, że z pieniędzmi będzie inaczej.
– Nie znałeś się na pieniądzach. I nie musiałeś o nich
myśleć. Jełopie, to my za ciebie myśleliśmy!
– Ale co dalej?
– Drogi, co będzie dalej, tego ty już nie będziesz widział.
– A co będzie z moimi?
– Wyrzekli się ciebie, to lepiej i ty o nich nie wspominaj.
– Nie wspominaj, nie wspominaj, a mimo wszystko żal.
– Gołąbeczku, nikt na grób kwiatów ci nie przyniesie.
– A może to przemyślą...
– Przemyśleć, naturalnie, mogą, tylko grobu nie znajdą.
– Jak to nie znajdą?
– Naskakałeś się już, podkowy pogubiłeś, to my twojej
grzywy też się pozbędziemy...
– Mówisz serio?
– A ty myślałeś, że gramy w klasy, podliczamy wyniki...
– Wszyscy odwrócili się ode mnie, jeszcze i wy?
– Jacy wszyscy?
– Mówili, że ja ich oszukuję.
– I nas. Do rzeczy, rozgryźliśmy cię. Nie jesteś taki
chytry, jak udawałeś. Dlatego wybraliśmy ciebie, bo nie
wszystko trafia do twoich trzewi. Dureń durniem był,
i nim został.
– Oho, ho! Twój ojciec wydał mojego tatę. Każdy o tym
wie.
– Właśnie dlatego chciałem ci to nieco zrekompensować.
– Co to za słowo? Ładna odpłata!
– Jesteś ostatnią gnidą... Już zupełnie zapomniałeś, że
to ja zabrałem cię do siebie.
– Niech będzie przeklęty ten dzień...
– Za późno, drogi! I nie przeklinaj. Toż to było w niedzielę świętą.
– Jaki nagle święty się zrobiłeś... I w pierwszej ławce
siadasz, i pieniądze na remont bramy cerkwi oddajesz,
a mnie śmiercią straszysz...
– Źle mnie zrozumiałeś. Nie straszę cię. Naprawdę będzie tak, jak ja powiem. Powiedz mi raz jeszcze, dlaczego nas wydałeś?

– Czy możesz mnie nie dobijać?
– To dopiero początek. Nie płacz, wszystko nastąpi bardzo szybko.
– Czy będzie tak jak z Josypem i Myszkiem? Sławko
sam skoczył do wody.
– Oni póki co milczą, a ty chlapiesz jęzorem. Będzie cię
to bardzo drogo kosztować.
– Mama jeszcze żyje, beze mnie będzie im bardzo
ciężko.
– Bez ciebie będzie im lżej.
– Każdy będzie wiedział, że to ty... Toż z jednej wsi
jesteśmy...
– Rzadko tam bywam.
– Ja im powiem.
– Widzisz, to ta sama zdrada. Nie zdążysz, kolego.
– Dlaczego tak długo cackasz się ze mną?
– Bo jesteśmy z jednej wsi. Ty pewnie nie pamiętasz,
jak w siódmej klasie napisałeś o mnie, że jestem nieśmiały. Cała klasa śmiała się ze mnie.
– Jak mam coś takiego pamiętać?!
– Ty nie pamiętasz, a ja niczego nie za – po – mi – nam!
– Moja siostra Maria – to twoja żona. Trójka dzieci...
– Nie chowaj się za swoją siostrą. W ten sposób jeszcze niczego nie wygrałeś. Może, właśnie dlatego nie będzie i kuli żal.
– Ty chcesz mnie zastrzelić? Innych niszczy kwas
siarkowy...
– To trochę złożona procedura.
– Cackasz się ze mną.
– Zawsze umiałeś prowokować.
– Oszczędź mnie, to zejdę światu z oczu. Zniknę, jak
para. Więcej o mnie nie usłyszysz.
– Nie ma na to żadnej gwarancji.
– Gwarancją mogłoby być to, że jesteśmy rodziną.
– To za mało!
– W takim razie wyjmuj pistolet na stół. Nie mam już
pieniędzy, i strach mnie też opuścił. To koniec.
– Mają cię znaleźć i powiedzieć: „Samobójstwo”. Stanie
się jasne, że wybrałeś jedyną odpowiednią drogę. Zrozum,
tyle grzeszków masz na sumieniu.
– Waszych grzeszków!
– Nie, nie, bracie, masz własne. Cicho! Zdaje się, że tutaj oprócz nas jest jeszcze ktoś. To ty? Mario?! Nie – nie –
nie! Nie strzelaj! A dzieci?... Ma – ri – o – o!...
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Synek
Nikt by go nie zauważył, gdyby nie ona. Niczym nie
odróżniał się od innych, bo siwą brodę ma wielu. A ją
w wysokich bucikach, z cholewkami aż nad kolanami,
wszyscy pożerali wzrokiem, i niejeden, kto rzucił na nią
pożądliwie okiem, tak do siebie mamrotał: „Kobyła?”.
Jaka była w łóżku, nigdy się nie chwalił, ale zawsze wychyliwszy sześć ormiańskich koniaków, pewnie oświadczał, że ona naprawdę go kocha.
Kiedy go porzuciła, chyba wszyscy słyszeli, jak potupywały jej nóżki w wysokich skórzanych bucikach na cieniusieńkich, niczym gwóźdź, obcasach na chodniku obok
jego okazałego domu. Nie było żadnych słów, tylko stukot
obcasów coraz bardziej słabł, póki nie rozpłynął się w porannym zgiełku miasta.
Tak naprawdę było trochę inaczej. Nie butami go odepchnęła – krótko i kategorycznie odmówiła prać dalej jego
obrzydłe, przesiąknięte potem koszulki, koszule i zamoczone majtki. Przejrzała na tyle, że jego pieniądze zaczęły
jej przeszkadzać, bo wielu ma pieniądze, i nie mogła zrozumieć, po co uczepiła się właśnie jego.
Wszystko rozegrało się, jakby to powiedzieć, cywilizowanie – ona krzyczała, a on milczał, udając, że to go nie
dotyczy. Jeszcze długo w domu utrzymywał się zapach jej
perfum, na fotelach i na grzebieniu, co poniewierał się
w łazience, zostały długie rude włosy. Ostry zapach perfum drażnił go, nie tak przypominając jeszcze niedawną
miłość, jak jej złość, histeryczne, obraźliwe okrzyki i ironiczne słówka.
Tym krótkim pożegnaniem najbardziej przejął się jego
stary pies, dla którego dotychczas jeszcze nie znalazł imienia, bo nie chciał, żeby zgubił się wśród wszystkich tam
Reksów, Bobków i innych psich ras. I dlatego nazwał go
„Synkiem”. Najpierw Synek zatęsknił. Z początku nawet
nie dotykał miski pełnej psich smakołyków, potem chyba
przemyślał to, i ze smutku poprosił jeszcze. Przyzwyczaił
się do niej. Przecież to ona wyprowadzała go na pobliski
skwerek. Jej, ale i jego, nie mogli nie zauważyć przechodnie. Stukot jej obcasów był dla niego czymś więcej, niż
zachęcające wezwanie jakiejś tam rozpieszczonej suczki...
Ten ranek był inny również dlatego, że w kuchni nie zapachniało omletem. Kiedy gospodarz wreszcie rozejrzał

się i ocenił sytuację, zrozumiał, że w pierwszej kolejności
musi zadbać o Synka, który, jak nie raz mówił, ma go do
śmierci doglądać. Jeszcze kilka dni temu wydawało mu
się, że wszystko ma swój porządek, że wszystko jest na
swoim miejscu – i skwerek, i piesek, i ulica, i miasto. Ale
nie, opieka nad nim powinna teraz nabrać innego wymiaru. Rozwiązanie zawsze znajdzie się, jeśli niedługo go szukać, żeby nie pojawiły się coraz to nowe i nowe warianty.
Skwerek, piesek, i jego zapalenie korzonków nerwowych.
Wszystko to połączył w jedną całość – i wyszło, że rankiem, zamiast śniadania, zatelefonował do swojego szofera, żeby natychmiast się zjawił.
Szofer ubrany zawsze z gustem, był synem jego dawnego przyjaciela jeszcze z czasów studenckich. Zachowywał się grzecznie, był posłuszny. Nie zamierzał sprawiać
rodzonemu ojcu niepotrzebnego kłopotu, gdyby szef poskarżył się na niego.
Usiadłszy na schodach przed domem, już czekał na niego. Poprosił, żeby i on usiadł, wskazując ręką, a drugą gładził siwawą sierść Synka.
– Pojawił się poważny problem. A kiedy pojawia się
u mnie problem, dotyczy on wszystkich tych, którzy mnie
otaczają.
Szofer uważnie słuchał, żeby nie pominąć ani słowa,
i patrzył, jak psina liże dłoń gospodarza.
– Ty wiesz, że ona poszła. Ja też nie trzymałem jej na
łańcuchu. Idź – sama zobaczysz, że świat nie jest taki
prosty. Sytuacja zmieniła się – kontynuował szef i wtedy
pierwszy raz kochającymi oczyma (takimi patrzył tylko na
nią) spojrzał na psinę. Pies niespodziewanie zadrżał, zatrząsł się, siwawa sierść latała, jak pióra w porannym chłodzie. A poranek naprawdę okazał się jakiś pieski. Słońce
już dawno miało wyjrzeć zza skwerku, ale spóźniało się,
na latarenkach obok schodów nadal jeszcze pobłyskiwała rosa.
– Stepanie – tak zwracał się do niego tylko wtedy, kiedy coś doprowadzało go aż do łez – ty i Synek powinniście doglądać mnie aż do śmierci.
– Co pan! – przestraszył się szofer. Spojrzał na swego
chlebodawcę, potem na psinę i po raz pierwszy dostrzegł
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w nich podobieństwo. Biała broda, siwawa sierść, błagalne oczy psa, łza ukryta w kącikach oczu szefa.
– Oprócz innych obowiązków, masz teraz jeszcze
i inne powołanie. Masz zostać ojcem chrzestnym Synka – szef mówił powoli, jakby odczytywał swoje kolejne
rozporządzenie.
– Jak? Psa?!
– Uważaj na słowa! Synka! Rozumiemy się. Od dzisiaj
ty dbasz o niego tak, jakby mnie nie było już wśród żywych, a on został zupełnym sierotą – gospodarzowi wielkim wysiłkiem woli udało się nareszcie podnieść się ze
schodów. W grzbiecie tak zatrzeszczało, jakby ktoś łamał
starą spróchniałą gałąź.
Dla Stepana życie nabrało siwawego koloru. Zamiast
porannego wylegiwania się w łóżku, biegał za Synkiem
na pobliskim skwerku: w jednej ręce smycz, w drugiej
w pogotowiu woreczek – kiedy psina nagle zatrzyma się,
i oczy jego zapłoną dziwnym blaskiem...
– Dlaczego zmarkotniałeś? – zapytał gospodarz, kiedy Stepan zjawił się na schodach, na których jeszcze nie
tak dawno został ojcem chrzestnym. Wtedy szef pierwszy
raz zobaczył, że oczy mają takie same: jakie u Synka, takie i u ojca chrzestnego. Wybór był trafiony!
Andżelikę Stepan znał jeszcze z dzieciństwa. Razem dorastali na jednym podwórku. Potem spotykał ją w salonie
z masażem, w dawnym kompleksie sportowym „Orbita”,
który sam niekiedy odwiedzał, nie wiedząc, czy z powodu leczenia, czy z powodu podniesienia kwalifikacji... Wybór został dokonany. Na jednym z wielkich furszetów kiedy już nikt nie orientował się, kto jest skąd, i kto jest czyim
gościem, zapoznał szefa z Andżeliką. Wybór został dokonany, i wybór był trafiony...
Ta na pozór skromna dziewczyna, która ukrywała, że
zna swą wartość, nie potupywała nogami, nie stukotała
obcasami, a płynęła... Szef nie mógł tego nie zauważyć...
Wkrótce w kuchni znów zapachniało omletem, na
skwerku znów za pieskiem biegała damulka w nowiutkim
stroju sportowym, wypięła piersi, jakby miała przed sobą
docelową wstęgę, i wypadało, by właśnie ona jako pierwsza zerwała ją, i jeszcze kilka kroków poniosła na sobie...
Na nogach ma adidasy, w rękach nie niesie już woreczka,
bo Synek, jako duży chłopiec, nauczył się wstydliwie chować się za krzakami.
Życie powoli wchodziło na dawne tory, odnajdując ten
sam rytm. Aż pewnego razu gospodarz bardziej srogo popatrzył na swojego szofera, zarzuciwszy mu:
– Ty nie zapominaj, że jemu trzeba od czasu do czasu cieplutkiego wysiorbać. Jesteś jego ojcem chrzestnym!
Stepan pokornie przynosił z pobliskiej restauracyjki zupę z kury, przygrzewał, i z uśmiechem, jak dziecku,
nalewał do miski, i czekał, co powie Synek. Psina wychlipywała zupę i rozrzucała kluski naokoło miski. Stepan

śmiał się i zapominał, że śmieje się ze swojego „chrzestnego dziecka”, nie rozumiejąc, że jednocześnie śmieje się
i z siebie samego. Nieopodal w króciuteńkim fartuszku,
który więcej pokazywał, niż zakrywał, stała Andżelika,
uśmiechała się i uważała się tutaj za prawdziwą gospodynię. Idylla. Taka sobie niewielka rodzinka... A trochę
dalej, na końcu korytarza, w pokoju skowyczał szef. Zapalenie korzonków, stawów, dołączyły jeszcze i inne bolączki... Leży słaby, jak Łazarz, i woła do siebie Andżelikę.
Ona udaje, że go nie słyszy, wiedząc, że to stare straszydło
zapomni o bólu i wlezie pod fartuszek... Szukając obrony, błagalnie patrzyła na Stepana, czy nie znajdzie w nim
sojusznika, ale on w tych napiętych momentach zajmował się przygotowaniem dokładki dla wiecznie głodnego Synka...
Wynurza się przed nią ohydna scena – umierający
starzec pragnie zbliżyć się do jej sprężystego ciała, szukając kijka; na to patrzy bezradnie Stepan; za nim wykrzywia niezadowoloną mordę Synek... Obraz godny antyku... „Tfu!” – splunąłby Purytanin... Ale Andżelika nie
ma gdzie się schować, nie jest w stanie uciec... Kaszel, jęk,
okrzyki bólu – wszystko to miesza się z jej bezsilnością.
A ten skończony idiota o smukłej postawie, chociaż nieobojętny sercem jak dotąd więcej uwagi poświęca Synkowi, niż jej. Ona stoi, jak na rozstaju dróg...
Krzyk z ostatniego pokoju to przycichał, to powracał
z coraz większą siłą. W którymś momencie Andżelika nie
wytrzymała, podbiegła do Stepana, przytuliła się do niego, delikatnie objęła za ramiona, i dali nura do pokoju
nieopodal kuchni. Przymykając drzwi, westchnęła, jakby
próbowała zagłuszyć te bóle i krzyki, które stłumione docierały z końca korytarza.
A Synek uporczywie drapał drzwi, za którymi w głębię miłosnych uciech zanurzał się jego ojciec chrzestny…
Iwan Jackanyn (przekład: Iwona Wasilewska-Marczuk)
Opowiadania z tomu Dobry już byłem,
wydanym w roku 2016 lubelskiej oficynie Polihymnia. Autor
tomu uhonorowany został Międzynarodową Nagrodą
Literacką im. J. Łobodowskiego
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Czesław
Michałowski

Madonna dwóch Ameryk
W latach 1985–2010 odbyłem 16-cie podróży za
Ocean, odwiedziłem Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Świat kusił mnie od dziecka, w czasie moich „amerykańskich” podróży najczęściej zwracałem uwagę na
przyrodę i jej piękno. Jestem miłośnikiem przyrody, zachwycam mnie jej piękno, Nowością w świecie amerykańskim były: architektura, rozwiązania komunikacyjne i to
wszystko co nazywamy infrastrukturą. Nieco na uboczu
moich fascynacji Ameryką pozostawały zainteresowania
społeczeństwem i jego hierarchią wartości, a także wierzą
i jej wyznawcami. Te ostatnie dotyczyły w zasadzie tylko katolicyzmu, bowiem inne nurty chrześcijaństwa były
poza moimi głębszymi zainteresowaniami.
Zaczynam od amerykańskiego kościoła pod wezwaniem św. Patryka w Scottsdale w Arizonie. Duży gmach
mogący pomieścić setki wiernych ma kształt koła. Przed
wejściem obszerny plac wyłożony cegiełkami z nazwiskami ofiarodawców na jego budowę. Po przekroczeniu drzwi
i otrzymaniu z rąk służby kościelnej tekstów pieśni i gazetek z aktualnymi wiadomościami parafialnymi wierni przechodzą obok ogromnej chrzcielnicy (średnica ok.
3,5 m) i siadają w ławkach usytuowanych amfiteatralnie.
Po drodze jednak mijają specjalne miejsce przeznaczone
wyłącznie dla zespołu wokalno-muzycznego. W kościele
brak jest bowiem chóru, który jest powszechny w naszym
kraju. Przed rozpoczęciem mszy św. kapłan zwraca się do
obecnych z prośbą o ujawnienie się gości zza granicy i podanie kraju z którego przyjechali do USA. Wtedy należy
wstać i głośno wymienić jego nazwę. Po każdym takim
wystąpieniu wierni biją głośne brawa.
W czasie mszy, ale przed kazaniem, jest krótka przerwa,
w czasie której dzieci wychodzą do specjalnej sali, w której pobierają nauki religijne odpowiednie do ich wieku.
W tym czasie ksiądz głosi kazanie dla dorosłych, podczas
którego wierni nagradzają kapłana oklaskami za dowcipne wstawki, także o sporcie. W czasie śpiewów z towarzyszeniem orkiestry uczestnicy nabożeństwa niekiedy
wstają i poruszają się w takt pogodnych melodii, czasami
trzymają się za ręce, czasami klaszczą do rytmu. Komunię św. przyjmuje się pod dwoma postaciami, do wyboru. Do komunii przystępuje się według ustalonego przez

służbę kościelną porządku tj. rząd za rzędem. Innym korytarzem między ławkami schodzi się na dół, gdzie stoją księża z kielichami wina, bądź komunikantów, innym
wraca na swoje miejsce. Wierni udają się na mszę św. swobodnie ubrani. Widzi się kobiety w mini z gołymi plecami
i dużymi dekoltami, mężczyzn w podkoszulkach i w krótkich spodenkach. Nikogo to nie gorszy i nie dziwi.
Po mszy św. wierni mogą zatrzymać się w osobnej sali
przy bramie kościoła, wypić tam kawę, czy zjeść ciastko.
Taki poczęstunek jest najczęściej bezpłatny. Pieniądze na
utrzymanie kościoła i księży pochodzą z ofiar zbieranych
w czasie nabożeństwa przez kościelnych, którzy trzymają w rękach długie kije z koszyczkami na końcu. Wierni
wrzucają do nich pieniądze oraz czeki, które odpowiadają wcześniej ustalonym kwotom. W przypadku, gdy rzędy ławek są długie, koszyczek wędruje z rąk do rąk pod
nadzorem idącego korytarzem kościelnego. Rada parafialna decyduje o wydatkach na utrzymanie kościoła i księży oraz zakonnic.
Parafia polska w Phoenix p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej uzyskiwała dodatkowe dochody z organizowanych przez Kongres Polonii Amerykańskiej w Arizonie
pikników (na zdjęciu program jednego z pikników). Były
one odwiedzane przez setki gości i to nie tylko Polaków.
Miejscem był teren przykościelny, bądź inny odpowiednio duży, by pomieścić dziesiątki stoisk z tradycyjnymi
polskimi daniami (bigos, pierogi, flaczki itp.). Wiele produktów żywnościowych było produkowane w domach parafian i bezpłatnie dostarczanych organizatorom. Ja sam
z żoną i córką gotowałem pierogi z soczewicą i grzybami,
które później córka z mężem sprzedawali. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży produktów żywnościowych trafiały do
Polskiej Misji Pastoralnej w wysokości połowy dochodów.
Pikniki uświetniał wyśmienity polski zespół wokalno-taneczny z Toronto (Kanada), któremu szefował dr Tadeusz Wierzbicki z żoną Ewą (z domu Baryluk) znani mi
dobrze z Akademii Rolniczej w Lublinie. Wówczas Tadeusz był prezesem Zespołu Pieśni i Tańca Uczelni, zaś Ewa
i mój przyjaciel Romek Reszel, obecnie profesor Uniwersytetu w Rzeszowie – członkami grupy tanecznej kierowanej przez powszechnie znanego choreografa Józefa Dzika.
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W kanadyjskim zespole triumfy odnosił młody ksiądz,
który wyczyniał taneczne hołubce z nieprawdopodobną
wprost zręcznością. Widzowie wpadali w zachwyt i nagradzali tancerza długotrwałymi oklaskami.
12 grudnia 2007 roku byłem na uroczystości religijnej
w amerykańskim kościele w Scottsdale. Duża grupa dzieci i młodzieży inscenizowała „Cud róż”. Kościół był pełen
wiernych w tym sporo pochodzenia latynoskiego. Na zaimprowizowanej scenie obok ołtarza ustawiona była kopia obrazu Madonny z Gwadelupe. Zaintrygowała mnie ta
uroczystość i sceneria, nastrój wiernych, obraz Matki Bożej
i treść tego przedstawienia. W miejscu dla chóru usadowił
się kilkuosobowy zespół muzyczny w meksykańskich kostiumach: ogromne sombrera, czarne kamizelki i bolera ze
srebrnymi guzami. Grano melodie o szybkich rytmach. Orkiestrze towarzyszą wierni śpiewając meksykańskie pieśni
religijne. W przerwie amerykański proboszcz prawi kazanie
po angielsku i hiszpańsku. Wszyscy wpatrują się w księdza
i w obraz. U niektórych kobiet widzę łzy spływające po policzkach. Nastrój uniesienia udziela się wszystkim.
W drodze powrotnej do domu postanowiłem bliżej poznać historię wydarzeń, których byłem widzem i o których
dotąd miałem dość mętną wiedzę. Sięgnąłem więc do różnego rodzaju amerykańskich publikacji w czym pomagali mi córka i zięć dobrze znający język angielski. Oto czego się dowiedziałem.
W r. 1519 konkwista Hernan Cortes wypłynął z Kuby na
okręcie Santa Maria de la Concepcion (Niepokalane Poczęcie Marii) wraz z towarzyszącą mu flotą ekspedycyjną i wylądował w „Krainie księżyca” (w jęz. hiszpańskim Meksyk)

w pobliżu ujścia rzeki Tobasco, gdzie założył port i miasto
Vera Cruz. Ekspedycji towarzyszyło 530 mężczyzn, w tym
50 marynarzy, 2 zakonników franciszkanów, 30 kuszników i 12 arkebuzistów, a także sfora psów i 16 koni, które nieznane Indianom wzbudzały przerażenie. Posługując
się intrygami i wyzyskując międzyplemienną nienawiść
Hiszpanie wymordowali kilkaset tysięcy Azteków ponosząc minimalne straty własne. Po śmierci władcy potężnego państwa Montezumy II zwanego Młodszym (1503-1520)
i 3-miesięcznych krwawych walkach w ręce najeźdźców
wpadła stolica Tenochtitian, na gruzach której Cortes założył miasto Meksyk. Po zwycięstwie Hiszpanie zrabowali ogromne ilości złota i kamieni szlachetnych, spustoszyli
kraj, który wyniszczyły nieznane Indianom choroby (odra,
koklusz, świnka). Konkwistadorzy próbowali skłonić Azteków do porzucenia własnych bogów (było ich ok. 1600)
i przyjęcia chrześcijaństwa. Indianie skutecznie się tym zamysłom opierali mając w pamięci okrucieństwo Hiszpanów
i żywiąc do nich nienawiść. W r. 1522 zdobywcy utworzyli na podbitych terenach Nową Hiszpanię (późniejsze wicekrólestwo), której namiestnikiem został Cortes. Po nieporozumieniach z pierwszym wicekrólem Mendozą wrócił
ok. roku 1540 do Hiszpanii, gdzie zmarł w zapomnieniu.
Aztekowie przybyli do Doliny Meksyku ok. roku 1250
z mitycznej krainy Aztian (stąd ich nazwa). Tu założyli państwo elekcyjne o ustroju monarchicznym. W jego
skład wchodziło ok. 500 podbitych miast-państw oraz
plemion indiańskich. Przed przybyciem Hiszpanów zajmowało około 207 tys. km kwadratowych i liczyło 5-6
mln mieszkańców. W życiu Azteków dominowała wojna i religia. Wojny prowadzono celem podbicia nowych
terytoriów oraz zdobycia niewolników, którym żywcem
wydzierano serca. Wierzono, że ofiary składane bogom
z krwi ludzkiej decydują o obiegu słońca i księżyca (opowiada o tym amerykański film „Apocalypto”). W czasie
walk Aztekowie używali drewnianych mieczy o kamiennych ostrzach, łuków i oszczepów. Do ochrony służyły im
drewniane bądź plecione tarcze oraz grube kaftany. Natomiast podstawową dziedziną gospodarki było rolnictwo,
głównie uprawa kukurydzy. Słynęli z tzw. „pływających
ogrodów” zakładanych na wyspach oraz wysokiego poziomu sztuki złotniczej i jubilerskiej, a także medycznej (chirurgia, operacje plastyczne, ziołolecznictwo i in.). W architekturze występował tym świątyń w kształcie piramidy
schodkowej, którego górną platformę stanowiło sanktuarium z posągiem bóstwa. Wokół świątyni rozmieszczano
pałace i domy zbudowane z kamienia i cegły, a zaopatrywano je w wodę przy pomocy sieci akweduktów.
9 grudnia 1531 roku miało miejsce wydarzenie, które
dało początek niespotykanym w dziejach świata przemianom i doprowadziło do powstania z mieszaniny ras i kultur nowego narodu meksykańskiego zwanego Narodem
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Matki Bożej. Tego dnia bowiem, a było to święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Indianinowi
o imieniu Guauhtlatoatzin z plemienia Ghichimeków mającemu ok. 50 i ochrzczonemu z lat wcześniej (na chrzcie
św. otrzymał imię Juan Diego) ukazała się na wzgórzu Tepeyac Matka Boża. Madonna zwróciła się do przestraszonego Indianina by poszedł do biskupa i w Jej Imieniu
poprosił o zbudowanie w tym miejscu świątyni. Biskup
Zmarraga nie uwierzył relacjom Juana i odprawił go z niczym. Jeszcze dwukrotnie dzień po dniu, Matka Boża ukazywała się Indianinowi w tym samym miejscu i posyłała
go do biskupa, który nadal bagatelizował prośby, wreszcie
zażądał od Indianina, by ten przedstawił mu niezbity dowód na prawdziwość tych wydarzeń.
12 grudnia, kiedy Juan Diego pojawił się po raz czwarty
na wzgórzu, Matka Boża poleciła mu zerwać rosnące w pobliżu róże, sama ułożyła je w bukiet i ukryty pod osłoną tilmy poleciła zanieść do biskupa. Indianin pobiegł do pałacu i w obecności biskupa Zumarragi i 12 towarzyszących
mu osób odsłonił tilmę, a róże upadły na podłogę. Na tilmie natomiast pojawił się obraz Madonny. Wieść o „Cudzie
Róż” rozeszła się błyskawicznie wśród mieszkańców miasta
i wszystkich indiańskich plemion. Biskup powstały w cudowny sposób obraz przeniósł do wybudowanej wkrótce na
życzenie Matki Bożej świątyni do której pielgrzymują dzisiaj
miliony wiernych z Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej oraz reszty świata (rocznie około 12 milionów. Jest to największe sanktuarium Maryjne).
Objawienie przyniosło nie tylko pojednanie z Hiszpanami, ale również błyskawiczną chrystianizację Meksyku.
W krótkim czasie po cudzie ochrzczono bowiem ponad
8 milionów Indian.
Obraz utrwalony na tkaninie tilmy (tradycyjne okrycie
Azteków o kształcie prostej narzuty noszonej jako związany
na prawym ramieniu płaszcz, podobnie jak rzymska toga)
wykonanej z łatwo butwiejących włókien agawy przedstawia harmonijnie zbudowaną dziewczynę w wieku ok. 15 lat
o rysach zbliżonych do semickich. Cera twarzy ma kolor
ciemny. Stąd Madonna nazywana jest Moronitą (od słowa
moreno – ciemny). Obraz „namalowany” jest czterema różnymi stylami. Występuje tu malarstwo olejne (głowa i ręce),
akwarelowe (płaszcz) i dwie odmiany temperowego (suknia, anioł i chmury), a jak wiadomo, każda technika malarska wymaga innego gruntowania. Tymczasem liczne badania nie stwierdziły, by włókna agawy były kiedykolwiek
poddane takim zabiegom. Brak jest także śladów pędzla,
piórka, bądź ołówka. Obraz na tilmie przypomina błonę fotograficzną. Z naukowego punktu widzenia sposób powstania obrazu jest niewytłumaczalny. Jedną z licznych zagadek
jest trwałość płótna z włókien agawy, które w normalnych
warunkach po przeciętnie 20 latach ulega rozpadowi. Tymczasem po setkach lat od „Cudu Róż” płótno nie wykazuje
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Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe
Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego
i Matko Kościoła. Ty, która z tego miejsca objawiasz
Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy
pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy
wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu Jedynemu Odkupicielowi. Amen
Jan Paweł II

żadnych oznak zepsucia czy nawet drobnych pęknięć, podobnie jak barwy obrazu, które są nadal żywe i nie wyblakły w słońcu i klimacie Meksyku.
Strój w jaki ubrana jest Moronita odpowiada ubiorom
kobiet na Bliskim Wschodzie i w żadnej mierze nie jest podobny do odzieży noszonej przez Indianki, Tunika koloru szaroróżowego spięta jest pod szyją broszką, przepasana w talii szarfą i przyozdobiona kwiatami. Na błękitnym
płaszczu widnieje 46 gwiazd. Pod stopami znajduje się
skierowany ku górze sierp księżyca, a jeszcze niżej mały
człowiek, który chwyta rąbek Jej szaty. W tle wizerunku
(145x105 cm) układa się wachlarz promieni słonecznych.
Obraz La Moronity zmienia barwy w zależności od kąta
w jakim się go ogląda. Badając szczegółowo wizerunek
Matki Bożej odkryto, że w Jej oczach odbiła się scena momentu „Cudu Róż”. Pod dużym powiększeniem dostrzeżono w niej Juana Diego z odkrytą tilmą, przed którym klęczy biskup Zumarraga, Juan Gonzales – biskupi tłumacz
oraz Ramirez y Fuenleala – biskup z Santo Domingo, a także inne osoby. Kolejnym odkryciem było stwierdzenie przypiętego do broszy różańca, jakim posługiwali się chrześcijanie greccy w dawnych czasach (różaniec składa się z 33
paciorków symbolizujących wiek Jezusa). Natomiast symulacja komputerowa wykazała, że układ gwiazd odpowiada
ich konstelacji z 12 grudnia 1531 roku nad Meksykiem widzianym jednak nie z Ziemi, lecz kosmosu. Badacze interpretują kwiaty na tunice Madonny jako hieroglify azteckie,
które m.in. wskazują na zapowiedź narodzin Jezusa oraz
koniec okrutnych ofiar składanych bożkom w ofierze.
Papież Pius XII uznał Madonnę z Guadelupe za Opiekunkę i Cesarzową obu Ameryk, a Jan Paweł II w r. 2002
dokonał kanonizacji Juana Diego. „Cud Róż” jest najstarszym objawieniem maryjnym oficjalnie uznanym przez
Kościół katolicki.
Czesław Michałowski
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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 20 listopada 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 20
listopada 2018 roku. Dla autorów najciekawszych publikacji nagrody pieniężne. Rozstrzygniecie konkursu –
grudzień 2018 r. Jury przewodniczy prof. Jan Gurba.
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Chełm uczcił Kazimierza
Czernickiego
Dzień 11 listopada 2018 roku był w Chełmie wyjątkowo ciepły i słoneczny jak na tę porę roku. Na placu Kościuszki w pobliżu cerkwi i sądu rejonowego tuż przed
południem zebrał się spory tłum mieszkańców miasta oczekujący na odsłonięcie pomnika. Byli wśród nich
członkowie komitetu budowy pomnika Kazimierza Czernickiego, ustępujące po ostatnich wyborach władze miasta, przedstawiciele miejscowego duchowieństwa i wojska. Młodzi pytali, kim był człowiek, o którym nigdy nie
słyszeli, a któremu miasto ufundowało skromny, ale estetyczny monument, zwieńczony sylwetką orła zrywającego się do lotu?
Kazimierz Czernicki to wydawca i drukarz, ale też
dziennikarz, działacz społeczny i polityczny, konspirator i patriota związany z międzywojenną historią Chełma aż do tragicznej śmierci z rąk Niemców w roku 1941.
Przybył tutaj z rodziną z Mińska Mazowieckiego w roku
1921 i został współwłaścicielem małej drukarni pod szyldem Polskie Zakłady Graficzne. Dwa lata później rozpoczął wydawanie tygodnika „Wieści Chełmskie”, które po
kilku miesiącach przekształcił w „Zwierciadło” ukazujące się na rynku chełmskim prawie 10 lat – do roku 1933.
W roku 1928 Czernicki stał się samodzielnym właścicielem firmy i znaną postacią w mieście, choć niekoniecznie lubianą przez wszystkich czytelników gazety. Jednocześnie zakład zmienił nazwę na drukarnię „Zwierciadło”.
Publikacje właściciela i redaktora, a zwłaszcza jego cięty i dosadny język, którym komentował lokalne wydarzenia, nie zawsze się podobały. Często gonił za sensacjami
i nie zawsze sprawdzonymi historiami, które miały przysporzyć gazecie czytelników. Chętnie wdawał się w polemiki lub nie szczędził swoim przeciwnikom ostrych komentarzy. W roku 1932 zaliczył nawet kilkudniowy areszt
za publikację humorystycznych żartów związanych z kulturą żydowską.
Po zakończeniu wydawania tygodnika „Zwierciadło”
w roku 1934 Czernicki rozpoczął wydawanie dziennika
„Kronika Nadbużańska”, który nie wzbudził większego zainteresowania. Jednocześnie wszedł w spółkę z wydawcą w Łodzi i do popularnego wówczas w Polsce „Echa”
dodrukowywał w Chełmie wkładkę lokalną pod nazwą

Kazimierz Czernicki z numerem swego „Zwierciadła”

„Echo Chełmskie”. Zaś w roku 1936 wydał „nakładem
i czcionkami drukarni Zwierciadło” niewielką książkę pt.
„Chełm przeszłość i pamiątki”, urozmaiconą fotografiami
i reklamami ówczesnych sponsorów; w roku 1992 ukazał
się jej reprint.
W wydawanym obecnie w Chełmie dwumiesięczniku „Powinność” (nr 4 z 2017 r.) Jacek Pomiankiewicz,
jeden z członków komitetu budowy pomnika napisał,
cyt.: Niewątpliwie [K. Czernicki] był jednak człowiekiem
uczciwym, dbającym o interes publiczny oraz dostrzegającym wartości państwowe i interes narodowy. Nie znosił
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niesprawiedliwości i prywaty. Był bardzo czuły na biedę
i krzywdę ludzką. Był również bardzo pracowity, zdarzało
się, że niejednokrotnie sam pracował przy maszynie drukarskiej. Z pasją, energią i determinacją, a jednocześnie z dużymi ambicjami, podejmował wiele tematów w działalności
lokalnej. Na polu kultury, dziennikarstwa i sportu wykazywał się niezwykłą rzutkością i przedsiębiorczością.
Po wybuchu II wojny światowej Czernicki oraz trzech
jego dorosłych synów przystąpiło do działalność konspiracyjnej. 10 lipca 1941 r. Kazimierz wraz z dwoma synami
(Kazimierzem i Józefem) został aresztowany przez gestapo, a następnie wszyscy trzej rozstrzelani z grupą polskich
patriotów prawdopodobnie w Kumowej Dolinie koło
Chełma. Dwa lata później, w październiku 1943 r. trzeci
syn Kazimierza, Klemens, zginął w potyczce z Niemcami
na stacji kolejowej w Mińsku Mazowieckim. Symboliczne groby Kazimierza Czernickiego i jego synów urządzono na cmentarzu przy ul. Lwowskiej. W roku 1991 jednej z ulic na obrzeżach Chełma nadano imię Kazimierza
Czernickiego.
Inicjatywa usytuowania w centrum miasta pomnika
Kazimierza Czernickiego wpisała się w lokalne obchody
100. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości. Autorem projektu i wykonawcą pomnika jest rzeźbiarz Kamil Słowik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mający związki z Chełmem.
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Wydał Kazimierz Czernicki, Chełm, ul. Lubelska JSfi 65.

Protestuję!
Dość tej zabawy!
Przed kilku
•osób, wybitne

miesiącami grono
stanowisk* w hie-

pomoc materjalną i moralną przy
wydawaniu „Zwierciadła"'
Ponieważ od samego zarania
mojej pracy publicystycznej na
•hełmskim grunci* tak zwane ofi
cjalnie „społeczeństwo" robiło wszy
stko, co mogło, aby mi na każdym
kroku rzucać tylko kłody pod aoj i , a widziałem że podjęty przezemnia obowiązek wydawania tu
taj pisma przy łaskawym udzlala
ofiarnych jednostek (nielicznych
coprawda)
zaczyna przynosić dobre
op
rezultaty w postaci zainteresowa
nia się szerokich warstw życiem
samorządowem i społeeznem, zaś
rezultaty te mogłyby się jeszcze
zwiększyć, gdyby podstawy materjalne pisma były silniejsze i
gdyby do pracy zaprzęgnąć więk
sze grono ludzi, — z propozycji
skorzystałam.
Osoby te nazwały się bardzo
obiecująco— „Brzask" — zapowiedź
jasnego, słonecznego dnip.
Rychło
się
obejrzałem,
że
ów „Brzask", jest wygodnym parawa
nem dla skrycia lenistwa i ubóstwa
myśli twórczej tych jednostek.
Żadnej pomocy moralnej; ani
jednego słowa choćby od niechcenia rzuconego na papier!
Pomoc materjaina również była
bardzo mizerna. Osoby te w wyszu
kiwaniu funduszów na pismo nie
nadwyrężały swoich własnych kie
szeni, o, nie! Korzystały tylko ze
swych stanowisk aby dysponować
sumami publicznymi
Czyniły to jednak nieumiejętnie*
' niedbale, obierając linję najmniej
szego oporu, ni* wysilając zbytnio
swych umysłów na znalezienia ta
kiego wyjścia, aby „wilk był syty
i baron pozostał cały".
Więc też «ięsto przychodziły
kłopoty materjaln*, które apadały
tylko na moją głowę .,
A osobom tym przypadały w
udziale zaszczytne
słowa: „my
„Brzask" i my „Komitet Redak
cyjny", wydajemy i redagujemy
.^Zwierciadło".
Zabawa na cudzy koszt!
Nie dosyć tego, Par, nazwijmy
>go tak, „Brzask* zaczął jeszcze
nadobitek mnia przeszkadzać w
pracy, wtrącając się do umieszcza
nych artykułów i notatek.
W jodnym z numerów wezwałem
publicznie osoby te do uregulo
wania niewłaściwych i niezdrowych
stosunków. Jedne z tych osób uda
ły ie ich to nie dotyczy, a inne
miały do mnie wielki żal, że uczy
niłem im wielką przykrość wtedy,
kiedy one właśnie były na drodze

do rozpoczęcia poważnej pracy
około postawieni* wydawnictwa na
pawnych podstawach.
W owej chwili sam podjąć dalszego
wydawania pisma ni* mogłam, a ni*
chciałam zostać się w roli owego
„psa «o sam gnata nie ogryla i
drugiemu nie dt>"; nie wolno mi
jeszcz* było wydawać sądu, że
osoby t* ni* mają siły i umiejęt
ności do prowadzenia gazety w
Chełmie, co przecież nia jest zno
wu żadnam „wymyślaniem prochu".
Oświadczyłam więc znowu publi
cznie, że zgadzam się na to, aby
Panowie z „Brzasku" używali ty
tułu „Zwierciadło". Chciałem dać
możność społeczeństwu i tym P a
nom zobaczenia jak to wygląda
pismo, prowadzone przez osoby
utytułowana, ustosunkowane, a na
wet poniekąd i dobrze usytuowane
materjalnie.
Prawa jednak do własności
„Zwierciadła" nie wyrzekłem się
wcale i w tym wypadku, gdyby pi
smo prowadzili dobrze. Przeciwnie,
wyraźnie sobie zastrzegłem, te po
roku tytuł wraca do mnie jako
moja wyłączna i bezsprzeczna wła
sność.
D la wykazania swojej
dobrej
woli oświadczyłem gotowość współ
pracy, w tych wypadkach, gdzie
nie będzie różnych zdań między
mną a Wydawcami.
Okazało się, jednak, że „Pan
„Brzask" dosiadłszy cudzego kcnie, chciał się jaszcze lepiej „za
bawić", n ii dotąd w wydawcę i
redaktora- Z artykułu mojego w
pewnej, nie posiadającej zasadni
czego charakteru sprawie, powyrzu
cano te ustępy, która stanowiły cel i
główną jego treść.
Musiałem zrezygnować ze współ
pracy w tak’eh warunkach. Ale
to mniejsze; czyż nie miałem nic
innego lepszego do roboty, tylko
pisać artykuły, wysilać umysł za
stanawiać się poto, aby ktoś ni*
mający
pojęcia o opisywanym
przedmiocie i niczadający sobie tru
du
zastanowienia
się co na
pisano, dyletanckim pociągnięciem
ołówka przekreślał je?
O
inną, ważniejszą rzeca chodzi.
Pismo każde wydawań* winno być
poto, aby przynosiło czytająoemu
jakiś okruch strawy duehowej.
Tymczasem obecne „Zwierciadło"
pod redakcja „Komitetu Redak
cyjnego" a firmowym redaktorem
p. Berezeckim jest niepotrzebnem
marnowaniem czasu i papieru.
Na potwierdzenie tych
słów
mógłbym przytoczyć całe
setki
głosów Czytelników!
Dosyć, panowie, tej zabawy za
grosze ogółu!
Nie umiecie, czy nie chcecie,
czy nie macie co dać na karmę
dusz współobywateli — dajcie spo
kój, bo to wstyd nietylko dla was,

ale i dla całego społeczeństwa
chełmskiego!
Nie psujcie powietrz^
Bądźcie uczciwi wobec samych
siebie. Nie oszukujcie się sami. że
ceś możecie i umiecie. Bo spo
łeczeństwa ni* oszukacie. Ono już
dostatecznie poznało waszą war
tość!
„Gdybyś był milezał—byłbyś fi
lozofem" — powiada przysłowie.
Dosyć już waszego „Wrzasku"!
nabawiliście się „Zwierciadłem",
f*k zabawką. Popsuliście... Zo
stawcież ją teraz w spokoju. Nie
dawajcie
innym
bachorom dl*
ostatecznego zniazczenia.
Słyszycie!?

P iztpzani, ji ile pom ału.

Ni* u p o w a żn ia ła m Was
do togo.
Kiedy już „Panowie Brzask"
wyczerpali grosze, będące w ich
dyspozycji, obejrzeli się, że dalej
truano będzie jechać. Sięgnęli więc
do kieszeni „społeczeństwa". Spo
łeczeństwem w ich rozumieniu są
tylko ci, co mają dużo pieniędzy.
A że w Chełmie oprócz całych
rzesz żydowskiej nędzy, jest pewna
ilość starozak<-)nnych bogaczy..
Oni
przedewszystkiem zostali
wciągnięci do ak*]i utrzymywania
pisma Polskiego.
Przepraszam, panowie „Brzask",
ja się na to nie zgadzam!
„Zwierciadło" zostało założono
i prowadzone przes szereg lat
dzięki wysiłkom jednostek polskich.
Żydzi w Chełmie n’e dali się
pod tym względem wyprzedzić. Bo
założyli l utrzymują 2 pisma wła
sne, żargonowe, służące Ich wła
snym interesom i celom.
Tak jak „Zwierciadło" służyło
Polakom.
Jeżeli dziś Polacy swego wła
snego pisma nie chcą «zy nie
umieją utrzymać, i na barki ży
dowskie składają ten trud, to p!amo przestaje być reprezentantem
interesów polskich a staje pismem
żydowskiem drukowanem w pol
skim języku, lub W najlepszym ra
zie pismem polsko-żydowskim.
Przy dwóch pismach czysto ży
dowskich, gdzla mamy pismo pol
skie?
Ze żydzi darmo pieniędiy nie
dadzą na „Zwierciadło* fest naj
lepszy dowód w t«m, że n*wet
drukowania jego przenoszą do dru
karni żydowskiej.
Wślad za tem żydzi zaczną pi
sać swoja artykuły i urabiać opinję
polską w myśl swoich interesów.
Takieml sq nieubłagane prawa
gospodarcze życia. — Kto daje pie
niądze — ten ma głos.
I żydom wolno sobie zrłożyć w
Chełmie pismo w polskim języku.
Nie dziwię się Im również, że
skoro ich poproszono przystąpili
do „Zwierciadła".
„Zwierciadło"
to „firma" i hawet solidna firma,
dlaczego nie mieli z niej skorzy
stać?
Tylko, panowie, ta firma jest
moja własnością! Moją twardą, o

chłodzie i głodzie, prowadzoną
przez lata całe pracą została utwierdzona w umysłach obywateli
Chełma i okolic
Zawierzyłem
Waszym sło
wom, uległem urokowi waszych ty
tułów, waszych stanowisk — po
zwoliłem tej firmy używać Wam,
ale tylko Wam!
Ni* upoważniałem nikogo do
oddawania „Zwierciadła" w takie
ręce!
Protestuję przeciwko dalsze
mu używaniu mego tytułu „Zwier
ciadło" w takich okolicznościach
i warunkach.
Zwracam się do was panowie
„Brzask": Panie
Przewodniczący
Wydziału Sejmiku Chełmskiego,
Panie Przewodniczący Wydziału
Sejmiku Hrubieszowskiego. Panio
Członku
Wydziału Powiatowego
Januszu Mostowski i pośle Felicjenie Lechnlckl. To Wy jesteście
tymi ludźmi, tym „Brzaakieas"!
Nie możecie, nie chcecie, czy
nie umiecie zrobić sami lub po
ciągnąć za sobą społeczeństw*
polskiego — trudno! nie mogę do
Was miać pretensji.
Ale żądam od Was uczciwości
zwyczajnej ludzkiej uczciwości! Nie
rozporządzajcie moją własnością/
Ni* psujcie tego, czegości* nie
zbudowali.
Myślałem, że Wy, ustosunko
wani. utytułowani, wykształceni i
niektórzy bardzo bogaci w porów
naniu ze mną — lepiej będziecie
umieli poprowadzić pismo.
A wy redagowanie „Zwierciadła"
powierzacie półgłówkowi, zaś o po
moc materjalną zwracacie się do
składników piwa p.p. Bracł Rożen,
Właściela młynów pana Izaaka Ma
jera Ledermana, dyrektora banku
pana Samuel* vel Stanisława Rubinzona i innych pan4w bardzo
zresztą porządnych i może nawet
zacnych obywateli ale nie mogą-*
cych być wyrazicieleml polskiej
o p ln ji publioznoj, tej świątyni
myśli. (Jeżeli jesteście katolikami
wierzącymi, to czyż ni* byłoby dl*
Was wstydem, gdyby świątynia
Wasza budowana była za pieniądze
£yddw, mahometan lub innych in
nowierców?).
Świątynię myśli l oplnji pol
skiej musimy wznieść sami, wła
snym wysiłkiem! A wtedy Inni bę
dą nas szanować 1 lgnąć do nas.
Protestuję więc
prz*«lwko
wydawaniu „Zwierciadła"
przez
obecny zespól!
Sam at*ją do pracy.
K aiim iert Czernicki.

Jesteśmy!

Dzisiejszy numer „Zwierciadła"
nazywa się „jednodniówką" tylko
ze względów formalnych.
Faktyeznie jest on nawfązaniem
dawnej pracy prowadzonej od kilku
lat przez grwpę ludz',
w r a z
z faktyrznym wydawcą i redakto
rem Ł^azimiarzem Czernickim,
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Ryszard
Kornacki

Międzynarodowa Wigilia
(wspomnienie)
Dobiegał końca rok 1945. Skończyła się II wojna
światowa, umilkły wystrzały armatnie, znikały łuny pożarów. Ludzie wracali ze wschodu i zachodu do domów
z wojennej tułaczki. Jedni mieli do czego i do kogo wracać,
inni nie. Byli też i tacy, którzy nie wiedzieli, co się dzieje
w ich domach rodzinnych, czy żyją ich najbliżsi.
Zima była mroźna. Miałem pięć lat i lepiłem na podwórku bałwana. W ten grudniowy wieczór w kamienicy naprzeciw lubelskiej Katedry przyszło mi przeżyć wiele ważnych, jak się z czasem okazało, wydarzeń.
W mieszkaniu przy ul. Królewskiej 11 (dawny pałac biskupi) panowała olbrzymia krzątanina. Tatuś przyniósł
z targu pachnące jeszcze lasem drzewko. Obaj z młodszym
bratem Leszkiem rzuciliśmy się do rozplątywania sznurka
krępującego choinkę. Udało się ściągnąć sznurek i można
było już drzewko dopasować do stojaka. To była radość!
W pokoju, dodatkowo ogrzewanym piecykiem z długą rurą, zapachniało już lasem i rybą, mama smażyła ryby
w kuchni. Dziadzio Jan (ojciec mamy) siedział na swoim łóżku i wygrywał na fujarce bardzo stare kolędy, takie których
nawet rodzice nie znali. W młodości pracował na wsi i potrafił wierzbowe fujarki wykonywać własnoręcznie. Tylko –
jak powiadał – trzeba było mieć dobry materiał. Trzymając
w ręku bardzo starą kantyczkę udawałem, że już czytam i próbowałem śpiewać kolędę „Ach ubogi w żłobie”. Nie bardzo
wiedziałem, dlaczego dorośli śmieją się z mojego występu.
W pokoju, gdzie już rozpoczęło się przystrajanie choinki, zrobiło się ciepło i przytulnie. Obaj z bratem podawaliśmy ozdoby, a rodzice wieszali je na drzewku. Ozdoby
były poukładane w pudłach, w których je przechowywano
przez cały rok. Były wykonane z papieru, słomy, szyszek,
koralików i posypywane brokatem. Z tymi kruchymi zabawkami należało się obchodzić się bardzo ostrożnie. Wykonywała je bardzo utalentowana plastycznie ciocia Stefa
(siostra ojca). Zaopatrywała całą rodzinkę w te cuda i cudeńka. Nas najbardziej interesowało wieszanie na choince orzechów, jabłek i... cukierków.
Gdy już drzewko było ubrane, mama zaczepiała na gałązkach świeczki w specjalnych lichtarzykach. Robiła to
bardzo ostrożnie i z namysłem tak, aby ich zapalenie nie
groziło pożarem. Podobnie było z „zimnymi ogniami”.

Najwięcej radości było przy zasiadaniu do wigilijnego stołu, bo ścisły post obowiązywał u nas również dzieci.
Czekaliśmy też na pierwszą gwiazdkę, która – jak na złość –
mogła się spóźniać. Ale w sumie przychodziła zawsze, a my
czołgaliśmy pod choinkę po prezenty. Gdy po wspólnie odmówionej modlitwie szykowaliśmy się do składania życzeń
i łamania opłatkiem, nagle ktoś głośno zastukał do naszych
drzwi. Wtedy to poczułem, że będzie to niezwykła Wigilia,
W drzwiach, które otworzył tatuś, stanęło pięciu mężczyzn, jeden z nich łamaną polszczyzną tłumaczył, że zostali do nas dokwaterowani na nocleg. Jak się później okazało byli to Francuzi I Holendrzy. Skierowano ich do nas
na Królewską ze stacji kolejowej. Na lubelskim dworcu
pociąg, którym jechali od paru dni, zakończył swój bieg
i musieli coś ze sobą zrobić. Trudno było ustalić z kim rozmawiali, ale skierowano ich właśnie pod nasz adres. Gdy
weszli do mieszkania oszronieni śniegiem, brudni, zmęczeni i smutni, zrobiło się nam ich żal. Przyjęci zostali, pamiętam to dobrze, serdecznie i z otwartymi ramionami. Po
krótkim odpoczynku rodzice zaproponowali wspólną Wigilię. W pokoju zrobiło się gwarno i głośno. Było nawet wesoło, bo rozmowy po podzieleniu się opłatkiem, co przybyszów niezmiernie zdziwiło, toczyły się przede wszystkim
„na migi”. W pewnej chwili tatuś wyjął z futerału skrzypce
i po nastrojeniu wszyscy zaśpiewaliśmy kolędę „Cicha noc”.
Wtedy też okazało się, że melodia tej kolędy jest wszystkim
znana. Niespodziewani goście częstowali dzieci i dorosłych
słodyczami, które ze sobą przynieśli, a nawet – o zgrozo –
ślimakami z puszek. Pokazywali też zdjęcia swoich bliskich,
cieszyli się z nami z zakończenia wojny i płakali ze szczęścia, że żyją i niebawem wrócą do swoich.
Największa jednak radość czekała nas po Wigilii. Przyszedł bowiem czas na przygotowanie noclegu. Tatuś wpadł
na pomysł, aby położyć gości na słomie, bo w mieszkaniu
nie było tyle łóżek. I tak się stało. Pożyczył kilka snopków
pachnącej słomy od zaprzyjaźnionego dorożkarza Jana
Nakoniecznego. Dorożkarz Jan, pochodził także z Garbowa, mieszkał po sąsiedzku, pod 13-tką. Narzuty i prześcieradła przygotowała mama. Wszyscy trochę zmęczeni,
ale i zadowoleni zasnęli twardym snem. Rankiem goście
mówili, że wyspali się na ulicy Królewskiej po królewsku.
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Jan Orłowski

Kolęda na nowe czasy
Halina Ewa Olszewska

Tam w stajence betlejemskiej,
pośród zwierząt, chłodu, mroku,
na świat przyszło Boże Dziecię,
wytęsknione przez proroków.
Wszystkie ludy całej ziemi
chciałeś Jezu, Synu Boży,
zbawić swoim poświęceniem,
niebios bramy im otworzyć.
Ale dzisiaj, Jezu Chryste,
świat Judaszów i Herodów
tępi gwałtem Twoje Słowo,
chcąc je wygnać z serc narodów.

Od wieków Jezus
z nami

25 grudnia 2018

Henryk J. Kozak

Moja kolęda
Siedzimy w Plazie
Jest grudzień wkrótce święta
Pijemy kawę
Słuchamy kolęd
Wymieniamy poglądy
I prezenty
Wspominamy miasteczko
Obce nie rodzinne
I przyjaciół którzy
Niespodziewanie
Przedwcześnie pomarli
A przecież przysięgaliśmy sobie
W ostatnią wigilię
Że spotkamy się jeszcze nie raz na pasterce
I jeszcze nie raz
Połamiemy się opłatkiem

wigilijna noc cudowna
w polskich domach
z opłatkami
a w stajence w Betlejem
boska moc
Jezus się narodził
wszyscy go witają
z radością miłością
a on mały malusieńki
przytulony do Mateńki
przyszedł na świat
żeby go zbawić
łaską wiary
pastuszkowie się kłaniają
aniołowie mu śpiewają
hej kolęda kolęda
dzwoni dzwoneczkami
kwitną betlejemskie gwiazdy
perły jemioły nad choinką
od wieków Jezus z nami

Ryszard Kornacki

Zimowy wieczór
Miasto bieli się
jak zupa w garnku mamy.
Ostatnie konie zagrzebane
w martwej naturze
dzwonią ostrogami
w nocną pasterkę.
Kościół się zaczyna
wyostrzony w światłach okien.
Hej kolęda kolęda
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Jan
Gurba

Ludzie Lublina

Profesor Stefan Nosek

Prof. dr hab. Stefan Nosek

Profesor Stefan Nosek – twórca lubelskiej archeologii
W 2012 roku ukazały się drukiem, pod redakcją dr
Anny Zakościelnej, pełne materiały ogólnopolskiej konferencji (24 referaty, 30 autorów, 305 s.) zorganizowanej przez Zakład Epoki Kamienia Instytutu Archeologii
UMCS w 2007 roku, poświęconej Miejscu Profesora Stefan Noska w archeologii polskiej 50 lat po wydaniu «Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu» (Lublin 1957, 365 s.).
W niniejszym tekście dla uproszczenia zapisów cytowań
ograniczono się do podania nazwiska referenta i strony,
z której zaczerpnięto wypowiedź.
Profesor Stefan Nosek – twórca lubelskiej archeologii
i organizator Wydziału Humanistycznego UMCS urodził
się 22 marca 1909 r. w Krakowie.
Po ukończeniu renomowanego gimnazjum im. Króla
Jana Sobieskiego podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magisterium filozofii z historii (starożytnej) uzyskał w 1934 r. na podstawie pracy „Bastarnowie” pisanej
pod kierunkiem prof. Ludwika Piotrowicza oraz z prahistorii w 1936 r. na podstawie pracy „Trzy posągi kamienne z Bamberga [Bawaria]” pisanej pod kierunkiem Włodzimierza Demetrykiewicza i doc. Józefa Żurowskiego.
Jako student pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, następnie w Zakładzie Archeologii Prehistorycznej UJ, a od 1933
r. związał się na okres 12 lat z Muzeum Archeologicznym
Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie w 1937 r. awansował na kustosza.

W 1938 r. obronił pracę doktorską „Kultura grobów
podkloszowych w Polsce południowo-zachodniej”, której promotorem był prof. Tadeusz Sulimirski (późniejszy
rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie). Kampanię
wrześniową odbył jako porucznik rezerwy. W czasie okupacji pracował nadal w Muzeum, przekształconym przez
władze Generalnej Guberni w Landesmuseum für Vorgeschichte, ratując wraz z innymi zbiory Muzeum przed zrabowaniem i wywiezieniem do Niemiec. Uczestniczył także w tajnym nauczaniu.
1 października 1945 r. przeniósł się do Lublina i rozpoczął pracę w UMCS od zorganizowania od podstaw Katedry Prehistorii. Znakomicie wykształcony należał do pokolenia, które ukończyło studia przed wojną i zaraz po
wojnie podjęło wielkie wezwanie do odbudowy i budowy nauki polskiej. Był jednym „z głównych filarów odbudowy powojennej archeologii. […] Należał do tych, którzy starali się, w niełatwych przecież warunkach, stworzyć
i stworzyli solidny fundament dla przyszłego, niezwykle
dynamicznego, jak się okazało, rozwoju bardziej nowoczesnej niż w Jego czasach dyscypliny naukowej, jaką jest archeologia pradziejowa” (J. Machnik, s. 43–44).
Profesor przyszedł do nowego, nieznanego Mu środowiska, ale szybko nawiązywał kontakty i towarzyskie
i naukowe. Aby należycie ocenić wysiłek i rezultaty Jego
pracy, trzeba uświadomić sobie stan archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków na Lubelszczyźnie w pierwszych latach powojennych. Dopiero powstanie w UMCS
pierwszej na terenie województwa stałej placówki, prowadzącej samodzielne prace naukowe, stworzyło nowe warunki rozwoju archeologii na tym terenie i w rezultacie
doprowadziło do powstania lubelskiego ośrodka archeologicznego. Po przełamaniu trudności organizacyjnych, lokalowych, finansowych itp., Profesor z całą energią podjął
poza prowadzeniem pracy dydaktycznej również działalność naukową, w dużej mierze opartą o badania terenowe. Szczególnie dużo wysiłku poświęcił rejestracji zabytków archeologicznych.
Ciężko pracował, prawie bez przerwy. W prowadzonym przez niego maleńkim zespole, spotykającym się codziennie w Katedrze, panowała atmosfera poważnej pracy.

n u m e r

Wszyscy, przez Profesora – który w Krakowie pozostawił
rodzinę, więc cały dzień przebywał w Katedrze – otoczeni byli troskliwą opieką. Biblioteka Katedry była dostępna dla nich przez cały dzień. Jak pisał o Profesorze jego
uczeń doc. Jan Kowalczyk (następny po Nim kierownik
Katedry): dla uczniów był kimś więcej niż profesorem,
bo pełnym życzliwości przyjacielem, inspirującym łagodnie problematyką badawczą, cierpliwie przypominającym
o konieczności nieustającego wysiłku, stale powtarzał nulla dies sine linea (łac. ani dnia bez [napisanej] linijki) (J.
Kowalczyk, s. 10)1.
Profesor Nosek na UMCS w latach 1945-1951 wykładał prehistorię studentom geografii, antropologii, etnografii i prehistorii, z których tylko kilku wybrało seminarium
i specjalizację związaną z tym wykładem, a ostatecznie tylko trzech uzyskało magisterium. W latach 1946–1952 prowadził też wykłady zlecone dla studentów historii i historii
sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W początkach 1952 r. władze UMCS powierzyły mu
prace związane z organizacją Wydziału Humanistycznego, początkowo z jednym kierunkiem studiów – historią.
Obowiązki dziekana pełnił do chwili przyjazdu do Lublina profesorów historii skierowanych do UMCS przez Ministerstwo. Nowy Wydział rozpoczął swą działalność 1
października 1952 r. Profesor jako jego organizator wygłosił wykład pt. Zagadnienie Grodów Czerwieńskich na
tle badań nad millenium Polski inaugurujący nowy rok
akademicki
Katedra Prehistorii została przemianowana na Zakład
Archeologii Polski. Dla studentów I roku historii Profesor prowadził wykład kursowy „Archeologia Ziem Słowiańskich”. „Ówcześni studenci pamiętają wykłady Profesora jako niezwykle ciekawe, a przy tym bardzo starannie
przygotowane” (Cz. Deptuła, s. 39). „Wygłaszał je Profesor
z pamięci imponując wspaniałą erudycją oraz znakomitą
umiejętnością interpretacji i wyjaśniania ważkich procesów dziejowych na podstawie różnorodnych materiałów

1

J. Kowalczyk: Prof. dr Stefan Nosek, „Lud” 1968, t. 51, cz. 1, s. 231.
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i zabytków, a więc źródeł archeologicznych” (W. Śladkowski, s. 18).
Profesor Mieczysław Wieliczko, słuchacz wykładów
prof. Noska w roku akademickim 1952/1953 wspominał,
że „był to prawdziwy Profesor Uniwersytecki, bo mówił
„z głowy”, wytworną polszczyzną […], nie szczędził anegdoty, odsłaniając świat tak nieznany, pasjonujący zagadkami, a jednocześnie aktualny, wszak mówił o starożytnej
przeszłości ziem polskich (a nie PRL) posługując się znakomitą argumentacją z materiału wykopaliskowego. Jakże kontrastował prof. Nosek z resztą wykładowców”2 [nota
bene to pierwsze wrażenie studenta pierwszego roku. Później, w toku studiów, zetknął się z innymi wybitnymi profesorami]. „Byliśmy pod urokiem tych wykładów, wzbudziły one w kilku z nas, adeptów historii – byłem w tym
gronie – żywe i autentyczne zainteresowanie archeologią”
(W. Śladkowski, s. 18).
Pierwszym (i jedynym) wykształconym przez Profesora i prof. Jana Czekanowskiego na KUL-u magistrem
archeologii był Jan Kowalczyk, od 1946 r. zastępca asystenta w Katedrze Prehistorii UMCS. Jako student Sekcji
Filozofii Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, uzyskał
w 1948 r. dyplom magistra filozofii w zakresie antropologii, etnografii z etnologią i prehistorii (Cz. Deptuła, s. 33).
Natomiast w UMCS Profesor Nosek wykształcił trzech
– oczarowanych przedmiotem i osobowością Nauczyciela – magistrów: Leszka Gajewskiego i Jana Gurbę (1951),
którzy zaczynali studia na geografii, oraz Zygmunta Ślusarskiego (1952), który początkowo studiował weterynarię
(stanowiącą wówczas jeden z Wydziałów UMCS) i trzech
doktorów archeologii: Andrzeja Żakiego (1947), późniejszego badacza archeologii Wawelu, Karpat i Andów, J. Kowalczyka (1951), swego następcę w Katedrze Archeologii
UMCS i J. Gurbę (1961) „stróża pamięci o pracy Profesora” (Cz. Deptuła, s. 37).
W latach 1947-1950 jako Delegat Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie pełnił obowiązki
konserwatora zabytków archeologicznych. W 1949 r. rozpoczął wielkie, planowe badania na Lubelszczyźnie. Do
najważniejszych, zgodnie z opinią prof. J. Kostrzewskiego,
należą przede wszystkim prace na stanowiskach neolitycznych Wyżyny Lubelskiej, zwłaszcza w Stoku, Lesie Stockim i Klementowicach, w pow. puławskim, oraz Krężnicy
Jarej w pow. lubelskim. Wprowadził do literatury sensacyjne znalezisko glinianej figurki pary wołków kultury pucharów lejkowatych.
Ogromny zakres jego zainteresowań powodował, że
Profesor specjalizujący się w zagadnieniach polskiego neolitu i początków epoki brązu, prowadził badania i ogłosił
szereg prac i artykułów dotyczących i innych epok oraz
2
M. Wieliczko, Pierwsze pół roku i trochę dalej. „Wiadomości Uniwersyteckie”,
wydanie specjalne, grudzień 2002, s. 20-21.
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całości pradziejów. Zajmował się też historią archeologii. Ogromnie przyczynił się do poznania najdawniejszej
przeszłości Małopolski, a zwłaszcza Lubelszczyzny. Wyniki swych badań publikował sam, lub przekazywał swym
uczniom. Ich prace poprawiał z wielką delikatnością i bardzo konkretnie3.
Był inicjatorem, autorem i organizatorem pierwszej
po wojnie wystawy archeologicznej w Lublinie, otwartej
w 1950 r., opartej na materiałach z badań kierowanej przez
niego Katedry. Należał do najbardziej aktywnych pisarsko archeologów polskich, w latach 1945–1954 zajmował
pod względem ilości publikacji trzecią pozycję wśród 320
autorów (po prof. J. Kostrzewskim i prof. W. Henslu). Bibliografia jego prac obejmuje ok. 160 pozycji napisanych
w ciągu 35-letniej działalności zawodowej, z których ok.
60 powstało w czasie jego 8-letniej pracy w Lublinie.
Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom etnogenezy Słowian, popierając neoautochtoniczne hipotezy prof. J. Kostrzewskiego, uczestnicząc w do dziś niezakończonej dyskusji tyczącej miejsca wyodrębnienia się Słowian4. W 1947
r. habilitował się na UJ na podstawie pracy „Zagadnienie
Prasłowiańszczyzny w świetle prehistorii”.
W latach 1948–1952 był redaktorem tomów III-VII
sekcji F (nauki filozoficzne i humanistyczne) „Annales
UMCS” (W. Śladkowski, s. 19).
W roku 1950 zorganizował lubelski oddział Polskiego
Towarzystwa Prehistorycznego. W roku 1952 brał udział
w przygotowaniu badań Grodów Czerwieńskich. Podsumowaniem Jego lubelskiej działalności jest wspomniana, opublikowana w 1957 roku, praca Materiały do badań
nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu (Annales UMCS, sec. F, 1951, vol. 6
J. Gurba: Pierwszy „lubelski” Zeszyt „Z otchłani wieków” i pierwsi absolwenci archeologii UMCS. „Wiadomości Uniwersyteckie” 2015, n. 10, s. 20-21.
3

por. L. Leciejewicz: O kwestionariuszu pytań dotyczących etnogenezy Słowian,
„Archeologia Polski” 2008, t. 53, z. 1, s. 83-84; S. Tabaczyński: Podsumowanie.
Tamże, s. 103.
4

– J. Głosik, J. Gurba, s. 65-67). Poza nią najczęściej cytowanymi do dziś są wydane już po śmierci Profesora Kultura Amfor Kulistych w Polsce (Cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967) i Zarys historii badań archeologicznych
w Małopolsce (Wrocław–Warszawa–Kraków 1967).
Przez cały czas pracy w Lublinie nie zerwał współpracy ze środowiskiem krakowskim, czynnie działając w Komisji Prehistorycznej PAN, będąc jej sekretarzem w latach
1951-1953. Do pracy w Krakowie powrócił w 1953 r. Duży
wpływ na tę decyzję miało zamknięcie naboru na archeologię w UMCS. Zorganizował Zakład Archeologii Polski
i Stację Archeologiczną Instytutu Historii Kultury Materialnej w Igołomi i objął ich kierownictwo 1 stycznia 1954
r. Równocześnie w latach 1955 – 1961 był dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W latach 1957–66
był przewodniczącym Komisji Archeologicznej Krakowskiego Oddziału PAN. Od 1956 r. kierował badaniami największego grodziska wczesnośredniowiecznej Małopolski
w Stradowie. Założył i redagował „Sprawozdania Archeologiczne”, „Materiały Archeologiczne” i „Prace archeologiczne oddziału PAN w Krakowie”.
W pamięci uczniów i współpracowników pozostał jako
„uśmiechnięty łagodnie i dobrotliwie starszy [choć zmarł
w wieku tylko 57 lat] wąsaty pan. Dla każdego miał czas,
nigdy się nie spieszył, nikogo nie poganiał. Miał rzadki
dar zjednywania sobie ludzi, ponieważ naprawdę lubił
wszystkich i każdego z osobna. […] Nie można go zapomnieć – był silną osobowością – zrównoważony, spokojny i pełen dobroci i uśmiechu. Niesłychanie skromny i zawsze zainteresowany swoim rozmówcą, wytwarzał wokół
siebie atmosferę ciepła i prawdziwej przyjaźni” (H. Gajewska, s. 47–49). Miał wielkie poczucie humoru. „Nie zachowywał dystansu do uczniów. Był z nimi na stopie dość poufałej, a po latach nawiązały się kontakty pełne serdecznej
przyjaźni. Wszyscy zapamiętali jego uśmiech i serdeczne
spojrzenie” (J. Kowalczyk, s. 11).
„Dla współczesnego pokolenia archeologów, które poszło w kierunku wąskich specjalizacji, szeroki obszar zainteresowań Profesora wzbudza szacunek i podziw. Tym
bardziej, że każde jego dzieło powstało na bazie solidnej
dokumentacji, wszystkie tezy i twierdzenia mają głębokie uzasadnienie. W swojej działalności podążał z duchem
czasu i odpowiadał na aktualne społeczne zapotrzebowanie.” (M.M. Blombergowa, s. 300).
Zmarł w Krakowie 19 VII 1966 r. Jeden z nekrologów
napisał prof. J. Kostrzewski („Z otchłani wieków” R. 22:
1966, s. 233–236).
Jan Gurba
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Kazimierz
Przybyłko

Ludzie Lublina

Maria Ziętkiewicz (1907–1991)

Kilka refleksji o biografii i działalności pedagogicznej

Była rodowitą lwowianką ze znanej rodziny Sołtysów, wykształcona we Lwowie, swą praca służyła krajowi na Lubelszczyźnie. W tym szkicu pragniemy przybliżyć sylwetkę śp. Marii Ziętkiewicz i zwrócić uwagę na jej
zasługi na polu oświaty.
Była jednym z najbardziej cenionych i lubianych pedagogów w historii lubelskiej oświaty. W Szkole dla Pracujących Nr 2 przy ul. Bronowickiej w Lublinie przepracowała
24 lata, z czego wiele lat jako kierowniczka tej placówki. Pełniła tę funkcję z poświęceniem i wzorowo, zyskała sympatię uczniów, uznanie podwładnych i przełożonych. W aktach Wydziału Oświaty w Lublinie zachowały
się liczne oceny z wizytacji oraz pozytywne opinie władz
oświatowych1. Wyrazem uznania władz były przyznawane jej wyróżnienia, nagrody oraz państwowe odznaczenia.
Swoją pracę organizacyjną w oświacie lubelskiej rozpoczęła tuż po wojnie w niezwykle trudnych warunkach.
Z ogromnym poświęceniem pomagała wówczas uzyskać
podstawowe wykształcenie tym wszystkim, którym wojna przerwała naukę. Maria Ziętkiewicz była wspaniałym nauczycielem, pedagogiem i przyjacielem młodzieży, potrafiła znaleźć wspólny język z każdym z uczniów,
wielu pomogła rozwiązać problemy życiowe. Była blisko swych wychowanków. Znała często ich trudną sytuację i uwarunkowania rodzinne oraz środowiskowe. Ta jej
postawa działała stymulująco na młodzież, nawet trudną
Opinia: w/z Kierownika Wydziału Oświaty w Lublinie – Kitliński Henryk;
Akta personalne Marii Ziętkiewicz.

wychowawczo. Nasza kierowniczka – piszę „nasza”, bo
miałem przyjemność pracować pod jej kierownictwem –
była dobrą organizatorką oświaty młodzieży i dorosłych
w naszym mieście, a „dzięki niej Szkoła dla Pracujących
Nr 2 wysunęła się na pierwsze miejsce”2. Angażowała się
aktywnie zarówno w nauczanie, ale także i w wychowanie
młodzieży, która z różnych przyczyn nie ukończyła szkoły
w normalnym trybie. Z każdym umiała nawiązać kontakt,
co pomagało utrzymywać właściwe relacje z wychowankami. Przynosiło to owoce pedagogiczne, w szkole był ład
i porządek. Jako kierownik szkoły wykazywała wiele taktu
dla młodzieży oraz grona nauczycielskiego, któremu ufała.
Odznaczała się dużą życzliwością i zrozumieniem dla różnych spraw życiowych i rodzinnych. Prócz macierzystej
szkoły zorganizowała dwie filie szkolnictwa dla dorosłych,
w Fabryce Samochodów Ciężarowych (FSC) przy ul. Mełgiewskiej oraz w Centralnym Ośrodku Pracy Więźniów,
przy Drodze Męczenników Majdanka. W tych ośrodkach
personel nauczycielski stanowili pedagodzy szkoły macierzystej, którzy dojeżdżali tam zgodnie z rozkładem zajęć. W filii FSC nieformalną kierowniczką była pani Eugenia Kaptur (ta osoba jako nauczyciel z charyzmatyczną
osobowością wymaga osobnego omówienia). Obie panie – Maria Ziętkiewicz i Eugenia Kaptur – przez długie
lata współpracowały ze sobą na niwie oświaty, doskonale się rozumiejąc i uzupełniając. Obie też były doskonałymi metodykami nauczania i wychowania. Myślę, że jednym z powodów harmonijnej współpracy był to, iż obie
Panie pochodziły z tzw. Galicji. Jedna ze stołecznego Lwowa, a druga z okolic Krakowa, i tam w okresie międzywojennym ukończyły Seminaria Nauczycielskie, które przyniosły dobre przygotowanie metodyczne i pedagogiczne.
Galicja w zaborze austriackim cieszyła się stosunkowo
dużą autonomią i swobodą na różnych płaszczyznach. Na
jej terenie działały owocnie dwa uniwersytety we Lwowie
i Krakowie, a także politechnika we Lwowie. Szkołami
wyższymi typu uniwersyteckiego były również: Akademia
Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Weterynaryjna we Lwowie i dwie wyższe szkoły rolnicze – Akademia

1

2

Tamże.
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Rolnicza w Dublanach pod Lwowem i Studium Rolnicze przy UJ. W tym czasie postanowiono także utworzyć
w Krakowie akademię górniczą, czemu jednak przeszkodził wybuch I wojny w 1914 r.3 Również szkolnictwo średnie stało tam na wysokim poziomie nauczania, choćby
dlatego że wielu profesorów legitymowało się często stopniem doktora lub nawet docenta (privat docent). Szkolnictwo to była kuźnia polskiej inteligencji. Po odzyskaniu
niepodległości w roku 1918, to ona była zapleczem kadrowym dla administracji i szkolnictwa w budowie odrodzonej Polski. Część nauczycieli z Galicji ruszyła w kraj, jedni
dotarli aż na Wołyń, Polesie i Wileńszczyznę, aby w tamte
strony nieść „kaganek oświaty”. W takich okolicznościach
znalazły się nasze wspomniane bohaterki, przysłowiowe
„siłaczki” na terenie Lubelszczyzny.
Środowisko rodzinne
Maria Honorata Ziętkiewicz de domo Sołtys urodziła się 12 I 1907 r. we Lwowie. Była córką Jana i Matronelli z domu Podlewska. Ojciec był pracownikiem poczty
lwowskiej, której ranga społeczna była wówczas wysoko.
Matka, jak większość kobiet w tym czasie, nie pracowała zawodowo i zajmowała się domem. Rodzina Sołtysów
związana była od dawna z Galicją4. Jej dziadek – Andrzej
– był stryjecznym bratem Mieczysława urodzonego 7 II
1863 r. we Lwowie (zmarł tamże 11/12 XI 1929 r.). Mieczysław był kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem.
Od 1881 r. studiował w konserwatorium GTM (Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne) we Lwowie pod kierunkiem
Karola Mikulskiego oraz filozofię na UJK. Od 1887 r. kontynuował studia muzyczne w Wiedniu (Gesellschaft der
Musikfreude) u prof. Roberta Hirschfelda, a następnie
w Paryżu u Camillea Saint-Saënsa. Od 1891 r. był profesorem gry fortepianowej i organowej oraz przedmiotów
teoretycznych w Konserwatorium GTM. Od 1899 r. pełnił funkcję dyrektora, przyczyniając się do udoskonalania
systemu nauczania. Do jego uczniów należeli: T. Kassern,
T. Sygetyński, H. Feicht5. W latach 1897–1899 był redaktorem „Wiadomości Artystycznych we Lwowie”. Za swoje
dokonania artystyczno-kulturowe został w 1908 r. odznaczony Orderem Franciszka Józefa I, a w 1929 r. Krzyżem
Komandorskim Orderu Polonia Restituta.
Adam, syn Mieczysława, ur. 4 VII 1890 r. we Lwowie
(zm. tamże 6 VII 1968 r.), był polskim dyrygentem, kompozytorem i pedagogiem muzycznym. Gry na skrzypcach
Por. Anatol Lewicki: Zarys historii Polski (do r. 1795) wyd. nowe poprawione i uzup. p. Dr. J. Janowskiego z Dr. F. Lenczowskiego Wydawnictwo Polskie
w Hanowerze 1947 str. 226.
3

4
Od XVIII w. Była wielce zasłużona dla kultury polskiej. Dotyczy to szczególnie kultury muzycznej: kompozycji, dyrygentury i pedagogiki muzycznej oraz
szeroko pojętej twórczości artystycznej.
5

Ks. H. Feicht CM był prof. i założycielem Muzykologii KUL.

Gmach szkoły przy ul. Zielonej 22 we Lwowie, fot. Kazimierz Przybyłko

i fortepianie oraz teorii muzyki uczył się początkowo pod
kierunkiem rodziców, następnie w konserwatorium GTM.
Od 1911 r. kontynuował naukę w Berlinie w Königliche
Hochschule für Musik oraz w Königliche Akademie der
Künste u G. Schumanna. Równocześnie studiował muzykologię na uniwersytecie w Berlinie pod kierunkiem
J. Wolfa, K. Strumpfa i H. Kretzschara, uzyskując tam
w 1921 r. tytuł doktora na podstawie pracy Georg Österreich, Sein Leben und Werke. Po powrocie do Lwowa został zatrudniony w Konserwatorium Muzycznym PTM
jako profesor przedmiotów teoretycznych. W tym czasie
kierował również Szkołą Operową. W latach 1930–1939
był dyrektorem PTM i jego Konserwatorium. W 1933 r.
reaktywowano Filharmonię Lwowską, a jej dyrektorem
artystycznym został Adam Sołtys. Jako muzykolog pisał
chętnie recenzje i artykuły, które zamieszczał w „Muzyce”
i „Wiadomościach Muzycznych i Literackich” oraz „Kurierze Lwowskim”. Od 1936 r. był kierownikiem redakcji
Muzycznej Lwowskiej Rozgłośni Polskiego Radia. Po zakończeniu wojny pozostał we Lwowie. Pracował jako prof.
w Konserwatorium oraz dyrygent teatru operetki i filharmonii. Do jego uczniów należeli: J.M. Chomiński, S. Skrowaczewski, A. Nikodemowicz (prof. KUL, zmarł w 2017 r.
w Lublinie), I. Maciejewski. Został uhonorowany Złotym
Krzyżem Zasługi (1933) oraz tytułem Zasłużonego Artysty USRR (1953).
Maria Sołtys urodziła się 28 II 1957 r. we Lwowie
jako córka Adama. W latach 1976–1981 studiowała

n u m e r

muzykologię na wydziale historii i teorii muzycznej
w konserwatorium im. Łysenki we Lwowie. Studia zakończyła obroną pracy magisterskiej: Życie i twórczość Mieczysława Sołtysa. Następnie była stypendystką Fundacji
Batorego (1994–1995) oraz Fundacji im. Mianowskiego
(1997). Jej twórczość muzyczna jest znacząca. Wydawano ją w języku ukraińskim, polskim, niemieckim i angielskim (por. Encyklopedia muzyczna, Polskie Wydawnictwo
Muzyczne SA, Kraków 2007).
Pani Maria Ziętkiewicz miała rodzeństwo – siostra Janina (1913–1989), po mężu Krzyworączkowa, była z wykształcenia nauczycielką, nigdy jednak nie podjęła pracy
w zawodzie. W roku 1945 opuściła rodzinny Lwów i zamieszkała w Zakopanem. Jej brat, Walery (1901–1948),
uzyskał stopień magistra prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. W okresie międzywojennym
był wicestarostą w Krasnymstawie. Jako polski patriota,
żołnierz AK, został wywieziony przez NKWD w 1945 r.
z Lwowa do Donbasu skąd już nie wrócił.
Rodzina
Sołtysów mieszkała w centrum miasta przy ul. Kaleczej
16. W tej atmosferze miłości rodzinnej i radości dziecięcej
wzrastała Maria. Naukę w wieku 7 lat rozpoczęła w roku
1914 w szkole powszechnej im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej we Lwowie. Okres ten to tragiczne lata I wojny
światowej. Lwów stał się areną dużych konfliktów zbrojnych na tle etnicznym. W związku z tym nauka szkolna
została na jeden rok przerwana. Podstawowe wykształcenie ukończyła w szkole powszechnej już w wolnej Polsce.
Następnie podjęła naukę w Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie
przy ul. Zielonej 22 (Zakład Naukowy im. Zofii Strzałkowskiej), który nadal funkcjonuje6.Tam zdobywała wiedzę
teoretyczną i praktyczną w zakresie nauczania. W 1927 r.
otrzymała świadectwo dojrzałości zdając tym samym egzamin nauczycielski. Maria Sołtys należała do pierwszego
rocznika absolwentów wykształconych i przygotowanych
do pracy nauczycielskiej i pedagogicznej w niepodległej
Polsce. Mimo więzów rodzinnych i emocjonalnych związanych ze środowiskiem lwowskim, podjęła pracę z dala
od rodziny i bliskich osób – na wsi, w województwie lubelskim. Z tym rejonem i miastem związała się do końca
swego owocnego życia.
Działalność nauczycielska i pedagogiczna na terenie województwa i miasta Lublina
Jako młoda absolwentka Seminarium nauczycielskiego we Lwowie, pierwszą pracę nauczycielską rozpoczęła we wrześniu 1927 r. w czteroklasowej szkole
Obecnie na gmachu szkoły widnieją dwie tablice: jedna w języku ukraińskim
a druga w języku polskim, która brzmi: Zakład Naukowy im. Zofii Strzałkowskiej. Foto. Kazimierz Przybyłko
6
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powszechnej w Rybczewicach w powiecie krasnostawskim. Tam przepracowała jeden rok. W 1928 r. została
przeniesiona na własną prośbę do szkoły wyżej, zorganizowanej 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Fajsławicach
koło Piasków, gdzie pracowała do 1947 r. jako nauczycielka wielu przedmiotów. Jeszce w roku 1931 przystąpiła do
egzaminu praktycznego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Chełmie. Egzamin praktyczny na nauczyciela publicznych szkół powszechnych zdała z wynikiem
bardzo dobrym. Również później w okresie międzywojennym uczestniczyła wielokrotnie w wakacyjnych kursach
dokształcających dla nauczycieli organizowanych przez
władze oświatowe i związkowe.
W 1932 r. wyszła za mąż za Stanisława Ziętkiewicza,
kolegę z pracy, późniejszego nauczyciela szkół średnich.
Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: Wojciech
(1933–2016), z wykształcenia inżynier, Staś (1938–1941;
zmarł na zapalenia opon mózgowych) i Krystyna, urodzona w 1946 r.– absolwentka UMCS, dr, adiunkt w zakresie geografii (żona prof. Mariana Harasimiuka, rektora
UMCS w latach 1999–2005). Pani Maria była też ukochaną babcią trójki wnuków: Jarosława, Michała i Dominiki.
Maria Ziętkiewicz przez cały okres okupacji niemieckiej
pracowała jako nauczyciel w Fajsławicach. Tam w latach
1940–1944 brała aktywny udział w tajnym nauczaniu oraz
w działalności tajnych grup młodzieży (dane zostały potwierdzone przez członków Towarzystwa Fajsławic, które
uzyskałem w czasie Konferencji naukowej KUL). W 1947
r. Pani Maria została przeniesiona do Lublina z powodów
rodzinnych (mąż podjął pracę w Liceum im. Stanisława
Staszica w Lublinie).
Nowy etap działalności pedagogicznej i oświatowej – wśród dorosłych
W 1947 r. Maria Ziętkiewicz otrzymała etat kierownika Szkoły Podstawowej dla Pracujących Nr 2
w Lublinie przy ul. Bronowickiej. Tu rozwinęła swoją aktywność organizatorską, popartą umiejętnościami pedagogicznymi. Zorganizowała od podstaw szkołę i kierowała życzliwie licznym gronem nauczycielskim. Prócz szkoły
macierzystej, która w tym okresie kształciła dość liczną
grupę uczniów, zorganizowała dwie filie szkolne dla dorosłych zlokalizowane w Fabryce Samochodów Ciężarowych (1951) oraz w Centralnym Ośrodku Pracy Więźniów (1966). Jej aktywność oświatowo-pedagogiczna
zmierzała także w kierunku tworzenia nowych ośrodków.
Były to kursy w zakresie szkoły podstawowej przy zakładach pracy takich jak: MPK, FSC, Spółdzielnia Krawiecka „Gracja”, „Lubgal”, Obuwnicza Spółdzielnia Pracy im.
Hanki Sawickiej w Lublinie, Zakłady Mięsne, Miejska Gazownia, Hotele Robotnicze itp. Należy również podkreślić,
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że przez cały okres swej pracy nauczycielskiej poszerzała
swoje umiejętności zawodowe i wiedzę przez różne formy
kształcenia. Uczestniczyła w kursach przedmiotowych jak
również przeznaczonych dla kierowników szkół. W roku
1965 ukończyła w Lublinie Studium Nauczycielskie w systemie eksternistycznym, co zwiększyło jej prestiż zawodowy i społeczny. Jako kierownik szkoły była wymagająca, ale sprawiedliwa i życzliwa dla młodzieży i personelu
nauczycielskiego. Personel ten był wówczas dość liczny, uczyli m.in.: Eugenia Kaptur – geografia, matematyka, Zdzisław Wieluński – fizyka, matematyka, Helena Laskowska – historia, Andrzej Kloss – fizyka, matematyka,
Eugeniusz Kiszczak – historia, Helena Kulczyńska – historia, geografia, Aleksander Magdziarz – historia, Irena
Ptaszyńska – biologia, Kazimierz Przybyłko – język polski, gramatyka, literatura, Aleksander Szołucha – historia, Regina Korzan – biologia oraz stały nauczyciel w filii FSC Tadeusz Kochanowski. Pani Maria Ziętkiewicz,
jako kierownik szkoły, sprawowała nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi poprzez hospitacje lekcji, konsultacje, a równocześnie jako nauczyciel i pedagog.
Znała swoich uczniów z imienia i nazwiska. Znała również ich problemy i środowisko. Była aktywna na wielu

płaszczyznach życia społecznego i różnych jego formach.
Przewodniczyła Komisji Egzaminacyjnych na kursach dokształcających na terenie Lublina i powiatu lubelskiego.
Pracowała w charakterze Kuratora Społecznego w Sądzie
dla Nieletnich, a także w Sekcji Społeczno – Oświatowej
ZNP pełniąc społecznie różne funkcje, m.in. sekretarza.
Za te dokonania oświatowe i społeczne została uhonorowana licznymi odznaczeniami: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz Złotym i Kawalerskim Krzyżem Zasługi nadanym przez Radę Państwa.
31 VIII 1971 r. przeszła na zasłużoną emeryturę po 45 latach pracy nauczycielskiej i aktywności społecznej na wielu płaszczyznach. Z tej okazji otrzymała wiele podziękowań od różnych instytucji, w tym również od Inspektora
Szkolnego miasta Lublina – Gustawa Surmacza7.
Zmarła 5 I 1991 r. mając 84 lata. W mroźny dzień na
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie żegnali ją licznie
zgromadzeni byli wychowankowie.
Kazimierz Przybyłko

7

Por. Akta personalne Inspektoratu Oświaty w Lublinie

ZOFIA STRZAŁKOWSKA (1861–1923) i jej Zakłady Naukowe
Na ulicy Zielonej we Lwowie zwraca uwagę imponujący, czteropiętrowy gmach szkoły, stojący w podwórzu, nieco odsunięty od ulicy. Na jego fasadzie widnieją niedawno odnowione mozaiki z herbami Litwy,
Polski Rusi oraz napis po polsku: Zakłady Naukowe Zofii Strzałkowskiej.
Zofia Strzałkowska to zasłużony pedagog, działaczka społeczna. Wychowana w lwowskim domu surowej
i skąpej ciotki sama zdobyła wykształcenie, zdała maturę i egzamin nauczycielski. W 1895 r. otworzyła we Lwowie pierwszą na ziemiach polskich żeńską szkołę średnią, która szybko stała się też najnowocześniejszą i jedną
z największych tego typu placówek w Polsce. Wciąż udoskonalała system nauczania, wprowadzając rozwiązania
podpatrzone za granicą. Szkoła była kuźnią charakterów
i ośrodkiem patriotyzmu, ale dbano także o gimnastykę
i ruch na świeżym powietrzu, wycieczki. Działy liczne kółka zainteresowań.
W czasie I wojny św. Strzałkowska przekazała gmach
szkoły do dyspozycji ochotniczego polskiego Legionu
Wschodniego, a później na szpital polowy. Była organizatorką taniej kuchni, która żywiła 1,5 tys. pozbawionych
pracy lwowian. W czasie wojny nauka w szkole była bezpłatna, a w latach powojennych przełożona zorganizowała

dożywianie uczennic i zorganizowała dla nich wypoczynek letni. Sądzono, że ś.p. Zofia Strzałkowska pozostawiła
po Sobie pomnik, który w długie pokolenia świadczyć będzie o Jej wielkiej Duszy – niestety, po II wojnie światowej
szkoła przestała istnieć, a nazwisko jej założycielki zatarło się w pamięci potomnych. Jest pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim
W jej zakładach uczyło się w nich jednocześnie nawet 350 dziewcząt z rodzin polskich, ukraińskich i żydowskich. Nauka gimnazjalna trwała 8 lat, obejmowała
j. polski, łacinę, grekę, j. niemiecki, geografię, matematykę, przyrodę, historię, fizykę i filozofię, dla chętnych język
francuski i rysunki. Od 1913 r. szkoła mieściła się we własnym, nowoczesnym budynku z salą gimnastyczną, ogrodem, boiskiem, tarasem widokowym i kaplicą przy ul. Zielonej 22 (zachował się do dziś wraz z dawną dekoracją
fasady), projektu A. Zachariewicza (syna Juliana). W gmachu działo także seminarium nauczycielskie na 200 słuchaczek, przedszkole prowadzone wg zasad Montessori
i internat (wszystkie pokoje wyposażone w łazienki z ciepłą i zimną wodą). Jedną z pierwszych maturzystek gimnazjum była poetka Maria Kazecka, uczestniczka Obrony Lwowa w 1918 r.

H.M.
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Emigracje i powroty
ks. prof. Bonifacego Miązka
do ojczystej ziemi (1935–2018)

Nie wiem, czy wszyscy badacze literatury zgodzą
się, ale moim zdaniem literatura, a przede wszystkim
poezja (liryka) wypływa z emocji (odczuć, fascynacji,
zauroczeń, nawet oburzenia i różnych pokus, a przede
wszystkim pokrewnych doświadczeń, czyli „odczytywań”
i sposobów rozumienia oraz pojmowania świata i znaków
przyrody) autora.
Tak było w moim przypadku pewnej sytuacji emocjonalnej po spotkaniu z ks. inf. prof. Bonifacym Miązkiem
– ciepło powitał moją małżonkę, przytulił się do mnie
i ofiarował nam „złoty medalik wolności”, a dopiero w tym
dniu Go poznaliśmy. Piątego czerwca 2005 roku w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Kielcach
miałem zaszczyt prowadzić spotkanie autorskie z Profesorem i wtedy poznałem Go osobiście. Z twórczością prof.
Bonifacego jednak spotkałem się dużo wcześniej. W 2000
roku, z ramienia Wydawnictwa Gens, przygotowywałem
do druku książkę Szkice do portretu Bonifacego Miązka1,
wydawaną z okazji Jego 65-lecia przez KTN i przyjaciół
w Wydawnictwie GENS. Projekt okładki był propozycją mojej córki Agnieszki. Jednak inne emocje towarzyszą pracy naukowo-redaktorskiej, a inne bezpośredniemu kontaktowi, szczególnie z tak „ciepłym” człowiekiem.
W czerwcu 2005 roku jeszcze nie wiedziałem, jak trudna i skomplikowana była droga życiowa księdza profesora ani jak złożona, jak trudne dojście do literatury, w „Civitas Christiana” zaczynałem ją poznawać z naukowych
1

Szkice do portretu Bonifacego Miązka, red. J. Pacławski, Kielce 2000.
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Stanisław
Rogala

komentarzy, słuchając profesorskich referatów o jego
twórczości.
Podczas wypowiedzi „mojego” profesora – Piotra
Obrączki – przeplatanej niemieckimi wstawkami, jak również wypowiedzi mojego przyjaciela zajmującego miejsce
przy sąsiednim biurku w pokoju 56 kieleckiej polonistyki
przy ul. Leśnej – ks. dr Zbigniewa Trzaskowskiego (pełnej
biblijnych odwołań), także co dopiero poznanego profesora a przyjaciela ks. Miązka – Krzysztofa A. Kuczyńskiego, coraz bardziej fascynowała mnie strona biograficzna
wierszy tego poety. Sam pochodzę ze wsi, więc doznawałem w latach dzieciństwa podobnych zauroczeń i widoków przyrody, pozornie tylko znanego mi pola, nieba…,
które ciągle siedzą w moim sercu i które ciągle widzę pod
powiekami. Przed skutkami tej czerwcowej emocji i zauroczenia nie musiałem się długo bronić. Tym bardziej, że
nastąpiły kolejne spotkania, rozmowy, wymiany książek
i czytania utworów, wizyty w jego domu w Końskich, aż
stałem się jednym z licznych przyjaciół profesora, a on na
moim 60-leciu wygłosił nobilitujący moją poezję referat.
Z tych wizyt i spotkań, fascynacji i niepokojów, nierzadko zawstydzenia, że on szczerze i odważnie przywoływał swoje „wiejskie” życie, jak to może robić tylko człowiek wielkiego ducha (co potwierdzał Krzysztof
A. Kuczyński2), kiedy ja się „wiejskości” chwilami wstydziłem, powstał mój wiersz Jego powroty. Był on wtedy
odczytaniem mojego widzenia jego biografii poetyckiej,
a może mojej własnej biografii?, przecież w poetyckiej metaforze wszystko jest dopuszczalne.
Oto ten wiersz:
Jego powroty
Ks. inf. prof. B. Miązkowi
Powracasz tu z obcych dróg
– człowieku w czarnej sutannie*
i szukasz domu
Zauważa on: „Swoje wiersze Bonifacy Miązek pisze wyjątkowo szczerze. Są
one zapisem jego tęsknoty, porażek i samotności. U jego podłoża leżą najczęściej własne odczucia i przeżycia” – K. A. Kuczyński, Ze wsi w daleki świat. O życiu i twórczości ks. prof. Bonifacego Miązka, Łódź 2007, s. 43.
2
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który by cię ogrzał
ziemi obiecanej
klawiatura pól gra dymem z kartoflisk
i śpiewem pastwisk
szukasz matki – Boży pająku
która by cię utuliła
ojca który otworzyłby ci świat
wszyscy już u Boga
szukają ciepła
marzenia kleryckie bardzo zabolały
brat wymierzył ci niejeden policzek
twoje lata dojrzały skargą
szedłeś równiną rozniesioną żytem
szukając jodeł i pochyłych grusz
szukając dzbanów łąki na słodki miód
nie dostałeś niczego z rzeczy
prócz sztywnych kartek welinu
które nie wiadomo
pod głowę podłożyć
czy zawstydzoną twarz zakryć
szukałeś Boga
pośród ludzi
szukałeś w pocie czoła
Pochylone fragmenty tekstu to cytaty z utworów i wypowiedzi Profesora, to nici, na które nanizałem swoje myśli i różnorakie wątpliwości. Są one też wspomnieniem
mojej wiejskości, ale i tropami interpretacyjnymi Jego
wierszy. Pójdźmy ich zawiłymi ścieżkami.
W początkowym wersie jednoznacznie przywołałem jeden z „powrotów” Księdza do rodzinnego domu z „obcych dróg” (pierwszy raz B. Miązek przyjechał do Polski
i rodzinnego domu w Kolonii Szczerbackiej po 19 latach
emigracji – 10 lipca 1984 r.; na pogrzeb ojca, Piotra Miązka, zm. 5 lutego 1980 r., nie uzyskawszy oficjalnego pozwolenia, przyjechał w tajemnicy przed władzą, następne
wizyty były częstsze)3.
W jednym z pierwszych wierszy powstałych po decyzji o emigracji, w październiku 1965 roku (profesor 15
października tego roku, podczas PAX-owskiej wycieczki
księży do Rzymu, poprosił w Kurii Metropolitalnej Wiedeńskiej o umożliwienie pozostania w Wiedniu. Otrzymał takie pozwolenie, czyli wybrał „wolność nie naszą”)
– w Pożegnaniu wyznaje:
Informacje biograficzne dotyczące B. Miązka czerpałem m.in.: Powrót do
domu. Księga Jubileuszowa, red. H. Kołodziejczyk, K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Łódź 2010; oraz Krzysztof A. Kuczyński, Ze wsi w Daleki świat. O życiu
i twórczości prof. Bonifacego Miązka, Łódź 2007.

Do widzenia
horyzontem odchodzącym sypią gwiazdy
wróżąc drogi poplątane w trudne lata
….
niech ogrody każdej wiosny listy piszą
do widzenia
zostań z Bogiem moja ziemio
(październik, 1965)
W oczywisty sposób nawiązuję do „dróg poplątanych”
i „trudnych lat” w pierwszym wersie. Tego dobrowolnego
pielgrzyma-emigranta jednoznacznie nazywam jego słowami –„człowiek w czarnej sutannie”. Jednocześnie nawiązuję do zatrzymanych w oczach widoków, np. „klawiatury
pół”, w jaką układają się pola orne Ziemi Świętokrzyskiej,
na której wychowywaliśmy się; „równiny rozniesionej żytem”, „dzbany łąki”, wspomnień dzieciństwa (Jego i moich) – wypasu krów, dymu ognisk i „śpiewu pastwisk”
(szczególnie w jesiennej porze), małych piesków pomagających w pastusich obowiązkach, nazywanych najczęściej Azorkami lub Miśkami (tak wabił się pies Profesora
w czasach jego dzieciństwa). Sądzę, że w tych reminiscencjach obaj pozostajemy pod dużym wpływem malarstwa
Józefa Chełmońskiego z babim latem, przelotem klucza
żurawi lub bocianów, dymem ogniska snującego się nad
pastwiskiem pełnym bydła…, beztroskiego zauroczenia
porą dnia i zapatrzenia w niebo.
Znaczna część twórczości poetyckiej Profesora osadzona jest na powrotach wspomnieniami do kraju dzieciństwa tak wspaniale opisanego w opowieści Spojrzenie
w przeszłość4, które w konfrontacji z „gorzką” rzeczywistością emigracyjną stają się obszarem wielkiej tęsknoty,
niepokonywaną koniecznością nieustannego przypominania „tamtych lat”, żalu z powodu nienasycenia rodzinnym domem. Powroty te i wywołujące je emocje stają się
niemal liryczną zasadą poezji Księdza Bońka. Mój wiersz
hołduje tej zasadzie z „klawiaturą pól”, „grą dymu z kartoflisk”, „szukaniem matki”, ojca, ciepła ogniska domu (dla
mnie w Zreczu, dla Profesora w Kolonii Szczerbackiej)
i „gorzkiej powszedniości” doświadczeń rzeczywistości
poemigracyjnej. Nad światem Bońka (mam zaszczyt być
z Nim „po imieniu”), tego „Bożego pająka” czuwa Bóg,
nad moim – modlę się o Jego czuwanie…
Nawiązałem do tego w kolejnej strofie, w której Jego
najbliżsi
wszyscy już u Boga
szukają ciepła

3

4

B. Miązek, Spojrzenie w przeszłość, w: Powrót do domu…, s. 17–31.
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W pewnym stopniu i tematyka poezji Miązka jest podporządkowana powrotom do przeszłości. Krzysztof A.
Kuczyński tak ją określa:
Są to […] wiersze egzystencjalne, mówiące o istocie
przemijania, wiersze o urodzie otaczającej nas przyrody,
wiersze nawiązujące do tragicznych lat wojny i okupacji,
wiersze o potrzebie wiary i kontaktu z Bogiem, wiersze
o trudzie i czasem bezsiły wobec twardych i bezlitosnych
realiów dnia codziennego, a także wiersze pełne smutku
i tęsknoty za rodzinną ziemią5.
W swojej kolejnej strofie
„marzenia kleryckie” bardzo zabolały
brat wymierzył ci niejeden policzek
twoje lata dojrzały skargą
staram się zrozumieć częste „skargi” poety na „gorycz” współczesnych dni i smutną metaforę o „poznaniu jak piecze policzek od brata” z wiersza Modlitwa do
Matki Boskiej. Nieznajomość szczegółowej biografii Księdza Infułata nie pozwoliła zrozumieć, jakie bezpośrednie
przeżycie było źródłem tej metafory (jeśli takowe było),
a nigdzie nie znalazłem nawet aluzji do niego, dlatego
również uciekłem do niepokojącego wyrażenia. W jego
wspomnieniach można tylko poznać powody i okoliczności emigracji:
Będąc w Starachowicach nawiązałem kontakt z „Kulturą” paryską. Otrzymywałem numery pisma, otrzymywałem książki. Ponieważ „Kulturę” pożyczał ode mnie spory
krąg, dowiedziały się o tym władze Urzędu Bezpieczeństwa. Wtedy za szerzenie takiej „propagandy” groziło więzienie. Należało uciekać6.
W 2007 roku dotarła do mnie piękną opowieść o tułaczym życiu Księdza prof. Krzysztofa A. Kuczyńskiego
– Ze wsi w daleki świat, która wiele mi wyjaśniła z tajemnic Jego emigracyjnego żywota i pozwoliła napisać kolejne fragmenty wiersza. To w niej wyczytałem słowa, które
stały się ostatecznym impulsem napisania wiersza:
Podsłuchiwano jego rozmowy telefoniczne, próbowano nagrywać rozmowy z parafianami. Kiedy w 1965 roku
otrzymał ostrzeżenie od zaprzyjaźnionej osoby z Końskich, iż jest śledzony i zagrożony aresztowaniem, postanowił opuścić kraj7.
5

K. A. Kuczyński, Ze wsi w daleki świat…, s. 40.

K. A. Kuczyński, Z Ziemi Kieleckiej nad Dunaj, w: Księga pamiątkowa ku czci
Księdza Profesora dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin, red. K. A.
Kuczyński, P. Obrączka, Londyn 2005, s.14.
6

7

Tamże, s. 26.
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To mógł być ten ostatni „policzek od brata”, po którym musiałem przełamać swoje ostatnie obawy przed nieskromnością. Atmosferę psiego śledzenia, podsłuchiwania,
namawiania, wreszcie szantażowania znam ze swojego doświadczenia przeżywanego w kilka lat po emigracji Profesora, w 68 roku podczas tzw. „studenckiego marca’68”,
kiedy starano się mnie również „wyrzucić” z kraju pod pretekstem mojej próby niby obalenia „jedynie szczęśliwego”
ustroju (gdybym wtedy uległ, prawdopodobnie musiałbym
powtórzyć emigracyjną drogę Księdza). To kolejne nasze podobieństwo (oczywiście różnej rangi) pogłębiające,
a przede wszystkim intensyfikujące moje emocje. Po poznaniu tego wyznania trudno już było mi oprzeć się pokusie nawiązania poetyckiego kontaktu z Poetą-Polakiem…
W sierpniu 2012 roku, ku zaskoczeniu wszystkich przyjaciół Księdza Bońka, gruchnęła niewiarygodna wieść –
nasz Profesor wyjechał na stałe do Austrii – co się stało,
dlaczego? Zaskoczeni byli wszyscy i wszyscy snuli różne
domysły.
Wtedy napisałem wiersz List do powtórnego emigranta, który też niewiele wyjaśniał. Dedykował go Księdzu
Bońkowi.
List do powtórnego emigranta

Księdzu B. Miazkowi

Sprawdziłeś swą ojczyznę
i musiałeś znowu ją opuścić.
Wyjechałeś do miasta
niby Edenu spod znaku Nadziei
by miłosierne siostry
otoczyć słowem i Krzyżem
ciało przysposobić do dalszej wędrówki
nie rozumiejąc świata
spod znaku Łabędzia
– jak żyjesz –
wędrowcze w „czarnej sutannie”?
U nas wiosna
ptaki śpiewają
drzewa szumią
kwiatów więcej
niż w Twojej
– Kolonii Szczerbackiej
Co tam u Ciebie – Drogi Bońku?
My już płoty obielili
ogrody opielili
malwy pod oknami posadzili
czy Twój ogród zarósł
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czy dla pszczół się otworzył
– drogi Gospodarzu?
Wróble pod dachami
naszych domów
na gniazdach bociany
na polach gawrony
cierpliwie czekamy na Anioły
– jakie ptaki u Ciebie zagościły?
Czy napisałeś nowe Słowo,
na które czekamy
i przekażesz je nam
– Poeto?
Kiedy znowu powrócisz
do Kolonii Szczerbackiej
i do nas?
Wypowiedź ta nawiązuję do różnych odwołań w twórczości naukowej i artystycznej ks. prof. B. Miązka snutych
w okresie jego życia (recenzji, jego wierszy drukowanych
m.in. w „Nad Kamienną”).
W sierpniu otrzymałem dość lapidarny list, którego
przytoczę niemal w całości:
Pragnę, powiadomić, że od września 2012 zmuszony jestem ze względu na zdrowie przenieść się do Wiednia. Mam tam zapewnione mieszkanie u sióstr zakonnych
(Kongregacja Córek Bożej Miłości) w podwiedeńskim
klasztorze, w Breitenfurt. Będę tam przebywał w charakterze kapelana.
W roku 2008 wróciłem do kraju po 43 latach pobytu
w Wiedniu. Ubezpieczenia zdrowotne nie przenosiłem do
Polski, ponieważ wiedziałem, że służba zdrowia u nas pozostawia wiele do życzenia. Mniej więcej co kwartał jeździłem do Wiednia korzystając tam z pomocy lekarskiej
(cukrzyca, nadciśnienie, prostata). Ale widzę, że na dalsze lata ta „turystyka” będzie coraz bardziej uciążliwa. Postanowiłem więc powrócić do dawnego miejsca pobytu.
Tym bardziej, że wkrótce czeka mnie operacja nogi, potem zaś rehabilitacja.
Decyzja jaką podejmuję nie przyszła mi łatwo. Ale
w mojej sytuacji wydaje mi się jedynie racjonalna.
Pragnę podziękować za wszelkie objawy życzliwości, jakich tak często doznawałem. Życzę również Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na każdy dzień.
Z wyrazami najgłębszej czci i prośbą o pamięć w modlitwach pozostaje zawsze oddany – (i dopisane zielonym
atramentem – Dziękuję za wszystko – Boniek)
Musieliśmy pogodzić się z Jego kolejną emigracją. Pani
profesor Justyna Radłowska przygotowała i opublikowała

bardzo wartościową książkę Dwie emigracje. Bonifacy
Miązek – poeta, krytyk i historyk literatury, Wrocław 2012.
Z perspektywy jego nowego zamieszkania w klasztorze
u Sióstr Bożej Miłości rozmawiałem z Nim telefonicznie
kilkakrotnie. Zaprosiłem go do mojej Księgi Jubileuszowej, lecz ani razu nie miałem odwagi powrócić do decyzji 2012 roku. Moją propozycję przyjął z radością, ale nie
zdążył zobaczyć tej publikacji z Jego obszernym artykułem Mickiewicz w „Kole” Towiańskiego.
Podczas Mszy pogrzebowej patrzę na krzyż, na którym
Chrystus bardzo szeroko rozciągnął ramiona chcąc przygarnąć do swoich ran wszystkich ludzi, i zastanawiam się,
jak wielu katolików przyciągnęły one do zranionej piersi
poza Bońkiem, przecież w nich szukał schronienia młody
alumn 29 czerwca 1959 roku podczas mszy prymicyjnej
w kościele św. Piotra i Pawła w Ruskim Brodzie, a ja teraz
patrzę na trumnę z jego prochami. Zmarł 17 października 2018 r. o godz. 13.
Patrzę na tę brzozową trumnę i przypominam sobie
jego piękny wiersz o powrocie do domu…
Kiedy przyjadę w te strony musi być słońce,
słońce kipiące w pianie topoli
symfonią barw i zapachów zielone
milczenie pastwisk
przypomnij oczom gorącym lata spędzone tutaj,
pośród słomianych dachów.
…
Kiedy przyjadę –
Mój Boże gdyby tak na wieki
w wysokich topolach przystanąć i słuchać
jak dzień opada.
Wieczorem kompletorium pod fugę płonącej rzeki
rankami Msza o obłokach,
w południe ptaki spowiadać.
Odnaleźć dawne radości zielone
Pastwiska, pachnące jałowce
I wszystkie pastusze wojny.
Odszukać w starym domu zapomnianą pamięć,
powrócić.
Za sprawą radomskiego metropolity, który postanowił
sprowadzić ciało Księdza do ojczystej ziemi, już wrócił do
domu na wieczność. Zachowało się nawet kilka „spienionych kwieciem topoli”. Spoczął „pod lasem”, obok matki
i ojca, w piaszczystej ziemi z rzadka porośniętej pachnącymi jałowcami, jak sam sobie to przepowiedział.
Stanisław Rogala
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Ks. Edward
Walewander

Kościół w starożytności

Bp Jan Śrutwa, Dzieje Kościoła w starożytności, t. I, Epoka wielkich
prześladowań, ss. 456; t. II, Kościół w cesarstwie chrześcijańskim,
ss. 448, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2018, mapy, indeksy.

Nauki teologiczne, do których zalicza się historię Kościoła, zostały ubogacone przez dzieło niezwykłe. Jest nim obszerna dwutomowa rozprawa autorstwa
bpa prof. Jana Śrutwy pt. Dzieje Kościoła w starożytności.
Książka została bardzo starannie wydana przez Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Dzieje Kościoła w starożytności to rozprawa trudna do
oceny, nawet gdyby ktoś podjął się jej bardzo dokładnej lektury. Jest to potężna publikacja, licząca ponad 900
stron. Bo nie w tym rzecz, by wyszukać w niej jakiegoś
potknięcia. W dziele zawierającym taki ogrom wiedzy
szczegółowej mogą być miejsca może czasem nieco kontrowersyjne. Nie one jednak stanowią kryterium, na którym można by budować opinię o recenzowanej rozprawie,
przygotowanej z benedyktyńską dokładnością.
Recenzowane dzieło jest swoistym remanentem w dziedzinie badań historyków nie tylko polskich, zajmujących
się stricte przeszłością Kościoła w starożytności. Dotychczasowi badacze nie mieli tak głębokiej ambicji, aby
przedstawić korzenie biblijne czy też ukazać podstawowe kategorie tej dziedziny wiedzy historycznej na bardzo
szerokim tle społeczno-historycznym, jak to ma miejsce
w recenzowanym dziele bpa Jana Śrutwy.

Książka Dzieje Kościoła w starożytności to rezultat olbrzymiej i wnikliwej kwerendy. Liczne źródła i bogata literatura przedmiotu świadczą o perfekcyjności autora w manifestowaniu swej erudycji. W tym przypadku jest to także
świadectwo o tworzywie naukowym wykorzystanym faktycznie w trakcie powstawania i pisania dzieła. Treść rozprawy nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Dociekliwość badawcza podyktowana była z pewnością tym,
że rodziły się coraz to nowe pytania, które biskup Śrutwa
zbierał w ciągu swej wieloletniej kariery naukowej i dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nie chciał
ich ani zbyć, ani tym bardziej pozostawić bez odpowiedzi.
Inna sprawa to fakt, że bp prof. Jan Śrutwa nie zaniedbał żadnej okazji, by wniknąć w sedno wielu zagadnień,
które gdzie indziej zostały potraktowane pobieżnie. Stąd
też sporo u niego uzupełnień w stosunku do wykorzystanej literatury przedmiotu. Czasami są to jedynie sprostowania lub uzupełnienia szczegółów, ale przecież taka dokładność świadczy o ogromnej rzetelności i o zaufaniu,
jakie budzą wyniki właśnie takich wieloletnich skrupulatnych dociekań naukowych.
Powyższe uwagi powstały w czasie lektury opasłego
dzieła. Rodziło się też niekiedy pytanie, czy aż tyle trzeba było odgrzebywać śladów, by wyrobić sobie sąd o trudnych dziejach i rozwoju Kościoła w starożytności.
Tekst opracowania zdaje się rozwiewać te wątpliwości,
dowodzi bowiem, że właśnie w poszerzeniu bazy materiałowej tkwi istota odniesionego sukcesu. Autor potrafił powiedzieć zdecydowanie więcej o ludziach badanego okresu dziejów i o ówczesnych zdarzeniach niż wielu autorów
piszących przed nim na ten temat.
Struktura dzieła jest problemowa, choć chronologia
omawianych zagadnień sama zgłaszała swe roszczenia,
by potraktować je przynajmniej równolegle.
Tom pierwszy omawia Epokę wielkich prześladowań.
Składa się z dwóch części, obejmujących dziewięć rozdziałów. Kończy je ukazanie apogeum prześladowań Kościoła na początku czwartego stulecia.
Również tom drugi, Kościół w cesarstwie chrześcijańskim, ma dwie części składające się też z dziewięciu rozdziałów. Ostatni punkt tego tomu zaznajamia czytelnika
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Mozaiki w prezbiterium kościoła San Vitale w Rawennie

z bardzo ważnym zagadnieniem, zatytułowanym Leon
Wielki – papież na trudne czasy.
Oprócz interesujących map studium zawiera dwa indeksy (osób i geograficzny), co znacznie ułatwia korzystanie z tego kompendium wiedzy o Kościele w starożytności.
Ponadto praca zawiera wiele ważnych i celnych marginaliów tytułowych, co dodatkowo ułatwia jej lekturę.
Podsumowując powyższe uwagi, można jeszcze dodać,
że praca bpa prof. zw. dra hab. Jana Śrutwy zasługuje na
wielkie uznanie z wielu powodów. Niektóre już wybrzmiały. Jeden wszakże wydaje mi się szczególnie ważny, bowiem
autor pisał na temat już dość często eksploatowany. Okazało się jednak, że potrafił powiedzieć jeszcze bardzo wiele nowego. Powiem więcej: potrafił sprostować niemało
poglądów zadomowionych dotąd w historiografii. Jestem
przekonany, że fakt ten może być najlepszą z możliwych
rekomendacji tej ogromnie ciekawej rozprawy do lektury.
Najbardziej zaskakujące w książce bpa Jana Śrutwy jest
to, że została doskonale napisana. To naprawdę przykład
dobrej literatury, kiedy trzeba nawet gawędziarskiej, kiedy
indziej precyzyjnie intelektualnie-emocjonalnej, a w każdym z tych wariantów refleksyjnej. Rozprawa napisana
została w stylu, za którym wzdychamy czytając najlepszych historyków. Kto zaczął już czytać książkę o Kościele
w starożytności, ten jej szybko nie odłoży na bok. Czytelnika wciąga właśnie ten merytoryczny, potoczysty, lekki
i barwny styl tej rozprawy naukowej. Śmiało można powiedzieć, że jest to opus vitae bpa Jana Śrutwy.

Warto dodać jeszcze jedno ważne, może nieco osobiste
dopowiedzenie i ważną zachętę. Biskup Śrutwa jest nie tylko
uznanym mówcą. To słynący z dobrego pióra historyk, który nie ucieka od tematów niewygodnych i trudnych. Zawsze
uważał, jak go pamiętam z naszej wspólnej pracy w Lubelskim Seminarium Duchownym, że ważny jest zwykły człowiek. Dlatego szuka go w trudnych dziejach Kościoła w starożytności. Historię biskup Jan uważa nie tylko za sztukę
odkrywania prawdy, ale przede wszystkim za drogę docierania do konkretnego człowieka, który żył przed nami.
Zawsze chętnie słuchałem jego egzort głoszonych do
alumnów w lubelskim Kościele Seminaryjnym. Często posługiwał się w nich przykładami z historii chrześcijaństwa.
Myślę, że chciał, by przyszli kapłani uświadomili sobie, że
Kościół nie zaczyna się od nich i wchodzą w rzeczywistość, która na Lubelszczyźnie trwa już wiele stuleci.
Dzięki prezentowanym naukowym wywodom w tym
tak ciekawym dziele pt. Dzieje Kościoła w starożytności
czytelnik może wybrać się razem z autorem w daleką, ale
bardzo pożyteczną podróż, w poszukiwaniu człowieka
starożytności chrześcijańskiej, by przekonać się od kogo
mógłby uczyć się głębokiej wiary oraz rzetelnej współpracy ponad wszelkimi podziałami.
Rozprawa bpa Jana Śrutwy znajdzie z całą pewnością
wielu czytelników, ponieważ bez poznania przeszłości nie
można zrozumieć tego, co dzieje się współcześnie.
Ks. Edward Walewander
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L ist z Po lski
Kochani Wnukowie,
jak obiecałem ostatnio, tak i czynię. Paczuszka z suszonymi grzybami i jeszcze kilkoma świątecznymi drobiazgami dla Was już przygotowana, ale co do szczegółów –
to niech to będzie niespodzianką. Dodam, że opłatek też
w niej jest, bo jakże mogło by być inaczej? Jutro przespaceruję się na pocztę i nadam lotniczą przesyłkę. Mam nadzieję, że tuż przed Wigilią znajdzie się w Waszym domu,
a potem pod „choinką” – zapewne chińską i sztuczną. Ale
to już siła wyższa, że u Was choinki nie rosną. Trudno,
taki macie klimat, że w Boże Narodzenie biegacie po plaży. Jedno, co mi się wydaje, że to musi być bardzo nudne,
gdy przez cały rok pogoda podobna dzień po dniu. Myślę,
że daje to Wam wiele plusów ekonomicznych. Nie musicie
się dogrzewać, więc koszty domu niższe, nie trzeba Wam
tyle butów i ubrań na zmianę. Żyć nie umierać! Tylko zapewne chcielibyście mieć za oknem więcej zieleni i więcej wilgoci z nieba zamiast żółtego kurzu z Sahary. To ja
już wolę naszą niestabilną aurę z niespodziankami pogodowymi i cztery pory roku.
Co do pogody i mojego zdrowia, to nie jest źle. Jesień
tego roku była długa i pogodna aż do połowy listopada.
Dopiero potem trochę postraszyło nas śniegiem i mrozem.
Postanowiłem zostać na wsi, dopóki dam radę palić w piecu. Na razie nie poddaję się. Przez naszą wieś codziennie
rozwożone jest pieczywo i inne produkty spożywcze. Każdy może kupić, co tam jemu brakuje i nie musi chodzić
do sklepu. Czemu na ten pomysł nie wpadł nikt pół wieku temu, tylko tak męczono ludzi w kolejkach? Co prawda, niewiele było w sklepach, więc nie było też czego rozwozić po wsiach, a z czasem wprowadzono nam jeszcze
kartki na żywność. Wam to zapewne w głowie się nie mieści, jak można było tak ograniczyć ludziom wolność! Teraz liczy się pomysł na biznes, z którego jest kasa – jak mówią młodsi. I ja ich popieram, byle był to pomysł uczciwy,
a nie krętacki, żerujący na nieświadomości ludzkiej. Niestety, są też i tacy rolnicy nastawieni na nieuczciwy zysk.
Sieją na ten przykład hektar gryki, a gdy dojrzewa w porze żniw, opryskują całe pole randapem, który jest bardzo
skutecznym środkiem niszczącym chwasty, ale też szkodzi
zdrowiu. To grzech ciężki truć ludzi! Jednak Wy nie miejcie obaw, bo gryka, jaką Wam przekazałem przez Waszego
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ojca na wiosnę, była od zaufanego gospodarza, który nie
handluje, tylko uprawia ją na własne potrzeby. Przez ten
czas od kiedy uwolniono rynek rolny i można sprzedawać własne produkty, w dni targowe można kupić prawie
wszystko. Trzeba tylko wiedzieć, co i od kogo oraz za ile?
Podobnie jest u nas z darmowymi szczepionkami dla
seniorów przeciwko grypie i dla dzieci przeciw zakaźnym
chorobom. W większych miastach – także w Lublinie – takie są oferowane. Ja się na to klasyfikuję, ale nigdy z tego
„dobrodziejstwa” nie skorzystałem i nie myślę. Ja wiem
swoje, że żadne szczepionki nie są bezpieczne – zwłaszcza
w Polsce, bo nawet lekarze sami nie wiedzą, co wchodzi
w ich skład. Ale mam też takich znajomych, którzy co jakiś
czas szczepią się za własne pieniądze i... jeszcze żyją. Jednak
ja wolę nie ryzykować. Mam dawno sprawdzone domowe
sposoby na takie choroby, a jak trzeba, to codziennie kieliszek bimberku wychylam dla zdrowotności. Piszę Wam to
pod rozwagę, bo macie swoje rozumy i dostęp do szerszych
informacji niż ja. Myślcie, bo po sprawach Bożych, w życiu
każdego człowieka zdrowie jest najważniejsze.
Mówiliście mi przez telefon, jakie to potrawy przygotujecie na kolację wigilijną. U Was więcej na świątecznym stole
owoców i ciast niż coś konkretnego. Świąt też macie niewiele, bo tylko jeden dzień, a Wigilia u Was nie tak uroczysta jak w Polsce. Dopiero w święto Trzech Króli świętujecie
Objawienie Pańskie bardziej niż Boże Narodzenie. Co kraj
– to obyczaj, choć to przecie jeden i ten sam katolicyzm.
Myślę, że Pan Bóg podchodzi ze zrozumieniem do każdej tradycji narodowej lub ludowej i nie uważa za grzeszne
dawne obyczaje obchodzone na Jego chwałę. Grunt to Boga
mieć w sercu i świętować po chrześcijańsku.
A od kiedy w Żółkiewce otworzyli nową „biedronkę”,
od czasu do czasu w niej bywamy z Waszym ojcem właśnie po owoce południowe. Poza mandarynkami najbardziej lubię mango i awokado. Nie są one tanie, ale smaczne i zdrowe. Mam też nadzieję, że ktoś nad tym czuwa,
aby nie były opryskiwane chemikaliami. Akurat w tych
sprawach świat się polepszył, wyrównując różnice i braki
towarowe. Duża w tym zasługa Chińczyków i sprawnego
transportu z odległych krajów. Jednak martwią mnie coraz bardziej atomowe próby Koreańczyków północnych
oraz uznanie przez prezydenta Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela. Oba te wydarzenia są bardzo niebezpieczne
dla świata i mogą stać się przygrywką do wojny światowej. Kiedyś napiszę Wam o tym szerzej, bo teraz nie chcę
psuć Wam dobrego nastroju pod choinką.
Bywajcie zdrowi, świętujcie ile się da, ale po Bożemu.
Ściskam Was wszystkich mocno i całuję, życząc udanego pod każdym względem nowego roku 2019!
Dziadek Stach

Zarzecze Małe, 13 grudnia 2018 r.
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ks. Stanisław
Kowalczyk

Sylwetki kapłanów
Archidecezji Lubelskiej

Pozostali w naszej pamięci,
red. ks. Edward Walewander,
Wydawnictwo KUL,
Lublin 2018, ss. 180

Znane jest powiedzenie, że bez dobrej znajomości
przeszłości nie można właściwie zrozumieć teraźniejszości ani nie da się roztropnie budować przyszłości. Jak jednak opisywać minione dzieje ludzkich wspólnot? Jedni
historycy koncentrują uwagę na roli społecznego kolektywu, inni akcentują aktywność wybitnych jednostek. Obie
opcje w myśli filozoficzno-społecznej mają swoje praźródła: Hegel i twórcy marksizmu przyjmowali determinizm
dziejów i decyzyjny wpływ społeczności na ludzkie jednostki, natomiast zwolennicy aksjologicznego liberalizmu
przyjmują aspołeczną koncepcję człowieka i maksymalno-egotyczne rozumienie wolności. Chrześcijański personalizm uznaje autonomię, suwerenność i wolność osoby ludzkiej, lecz równocześnie wskazuje na jej społeczną
naturę oraz związane z tym prawa i obowiązki. Praca Pozostali w naszej pamięci wpisuje się w nurt personalizmu:
omawia życie i aktywność dwóch kapłanów archidiecezji
lubelskiej – Bogumiła Efnera i Stanisława Wachowskiego, lecz ich osobowość i dokonania opisuje w kontekście
funkcjonowania wspólnoty seminaryjnej i diecezjalnej.
Redaktorem pracy jest ks. prof. dr hab. Edward Walewander, kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej
i Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Omawiana książka należy do subdyscypliny historii, zwanej biografistyką, będącej częścią historiografii. Lubelski uczony posiada w tym zakresie znaczące dokonania, jest bowiem
redaktorem m.in. takich prac jak: Ks. Józef Bazylak (Lublin 2013); Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku (Lublin
2001) czy też autorem książki Życie w obronie wartości.

Siostra Gabriela Jaworska OP (Lublin 2015). Jest on także wydawcą Biblioteki Pedagogicznej, w której ukazało się
już 32 tomy interesujących prac naukowych.
Przedmiotem książki Pozostali w naszej pamięci są dwaj
lubelscy kapłani – ks. dr kanonik Bogumił Efner i ks. mgr
kanonik Stanisław Wachowski, którzy jako parafialni
duszpasterze i wychowawcy alumnów w Seminarium Duchownym Lublina „uczyli co dobre i warte naśladowania,
a także ukazywali co złe” (s. 15). Współczesnym świeckim chrześcijanom i kapłanom zagrażają agresywny sekularyzm i etyczny relatywizm, dlatego warto przypomnieć
tych księży, którzy byli wzorami dla innych.
Praca Pozostali w naszej pamięci zawiera 27 wypowiedzi, w większości kapłanów archidiecezji lubelskiej, o różnym charakterze; są wśród nich: zarysy biografii obu
księży, homilia pogrzebowa, teksty wspomnieniowe, charakterystyki ich osobowości. Autorami tekstów są: ich koledzy (ks. Czesław Bartnik, ks. Franciszek Greniuk), ks.
Józef Zbiciak, ks. Bogdan Staszczuk, ks. Krzysztof Kozak; uczniowie z okresu studiów seminaryjnych (ks. Czesław Krakowiak, ks. Edward Walawander, ks. Jerzy Misiurek, ks. Dionizy Pietrusiński, ks. Czesław Gałek oraz byli
parafianie – prof. Mariusz Ausz i siostra Karolina Kołodziejczyk. Poszczególne teksty różnią się swą wielkością
i charakterem. Aktywność i osobowość ks. Efnera i ks.
Wachowskiego zostały przedstawione z punktu widzenia
współpracownika w Seminarium Duchownym czy w pracy parafialnej, ucznia, penitenta, byłego parafianina. Pozwala to na wieloaspektowe spojrzenia na ich pracę pedagogiczno-wychowawczą i duszpasterską.
Prezentowana książka zawiera dwie części, pierwsza
z nich jest poświęcona długoletniemu ojcu duchownemu
Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. Bogumiłowi Efnerowi (1911–1972). Jest on charakteryzowany w różnych aspektach: ks. J. Zbiciak przedstawia zarys
biograficzny i sylwetkę duchową, ks. Cz. Bartnik mówi
o jego charyzmacie eklezjalnym i duchowościowym, ks.
Cz. Gałek pisze o realizacji Ewangelii cierpienia, ks. J. Misiurek i ks. E. Walewander wskazują na jego rolę jako ojca
duchownego alumnów. W pierwszej części pracy są również teksty o charakterze wspomnieniowym ks. Greniuka

n u m e r

i ks. R. Wilczyńskiego oraz homilia ks. K. Bownika wygłoszona w czasie liturgii funeralnej. Osobowość ks. Bogumiła Efnera syntetycznie charakteryzuje jego współpracownik i następca na stanowisku ojca duchownego alumnów
– ks. Józef Zbiciak pisząc: „kluczem do zrozumienia jego
osobowości była jego wielka wrażliwość religijna i ludzka, wrodzona łagodność, życie w całości przeniknięte duchem głębokiej wiary i skoncentrowane wokół tajemnicy kapłaństwa – przeżywanego jako służba Chrystusowi
i Jego kościołowi. (…) Był człowiekiem głębokiej modlitwy i prawości moralnej” (s. 21).
Druga część pracy Pozostali w naszej pamięci jest poświęcona ks. Stanisławowi Wachowskiemu (1925–1984).
Był on kolejno: wikariuszem i katechetą młodzieży szkolnej, prefektem i później wicerektorem Seminarium Duchownego, w końcowej zaś fazie życia proboszczem i dziekanem w parafii Opole Lubelskie. Jego życie, aktywność
pedagogiczno-wychowawczą i pracę duszpasterską w parafii omawiają: ks. J. Stępniak (eksponuje jego „charyzmat słowa”), M. Anusz pisze o fascynacji historią, ks. Cz.
Bartnik charakteryzuje swojego byłego współpracownika
jako rzecznika seminaryjnej formacji alumnów w duchu
przedsoborowym, natomiast pozytywnie oceniają posługę
ks. Wachowskiego jako wychowawcy kleryków ks. E. Walewander, ks. Cz. Gałek, ks. F. Greniuk i ks. Cz. Krakowiak
(dwaj ostatni eksponują jego wkład w liturgiczne kształcenie alumnów). Aktywność duszpasterską ks. Wachowskiego w parafii Opole Lubelskie oceniają bardzo wysoko: ks. D. Pietrusiński i ks. B. Staszczuk. Syntetycznym
podsumowaniem osobowości tego kapłana są wypowiedzi
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jego seminaryjnych kolegów. W przekonaniu ks. M. Malarza ks. Wachowski „kochał Boga i Kościół. Szanował każdego człowieka. Był bardzo pokorny” (s. 119), natomiast
ks. E. Markiewicz wyeksponował jego cnoty, którymi były:
„głęboka wiara, czysta intencja służenia Panu Bogu, szlachetne serce kapłańskie, miłość do Kościoła, patriotyzm
wyrażony w miłości kultury ojczystej, charyzmat słowa,
którym umiał się dzielić z ludźmi, przykład ofiarnej pracy, wierność w przyjaźni i optymizm chrześcijański” (s.
123). Bogata osobowość ks. Stanisława Wachowskiego została określona mianem „błyskotliwego arystokraty ducha” (ks. D. Pietrusiński).
Kończąc prezentację pracy Pozostali w naszej pamięci
warto zacytować opinię ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, który w Posłowiu napisał: „Książka ta jest cennym
wkładem w dzieje duchowieństwa archidiecezji lubelskiej [...]. Stanowi ważne i ciekawe osiągnięcie inspirujące losy osób, a także dzieje Kościoła, regionu i małej ojczyzny” (s. 167). Zagrożeniem dla współczesnych
chrześcijan jest niszczenie autorytetów moralno-społecznych, zwłaszcza kapłanów – czego dobitnym przykładem jest antyklerykalny i antykatolicki film „Kler”,
dlatego należy się wdzięczność redaktorowi pracy Pozostali w naszej pamięci ks. prof. Edwardowi Walewandrowi za przypomnienie religijnej, społecznej i pedagogicznej roli dwu lubelskich kapłanów – ks. Bogumiła Efnera
i ks. Stanisława Wachowskiego. Ubogaceniem książki są
liczne fotografie a jej lekturę ułatwiają indeks osób, indeks miejscowości i lista autorów. Niewątpliwie ksiązka
znajdzie licznych czytelników.	
■
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Lech
L. Przychodzki

Język ulotności
Trwałość jest wytworem naszych zmysłów. Fizyka
kwantowa, choć pełna zapętleń i niedopowiedzeń, podważa od stu lat stan rzeczy, uważany wcześniej za absolutnie nienaruszalny. Stanem obowiązującym zdaje się dziś
być ulotność. Ulotność dyskretna, niepostrzegalna, bo
zdajemy się zauważać zmiany następujące niekiedy nagle,
ale w sposób wyraźny: opad śniegu czy deszczu, następstwa pór roku, starzenie się ludzi czy przedmiotów... Zadaniem sztuki jest dostrzeżenie, nazwanie i zapis owych
ulotnych procesów, dzięki czemu bliżsi stajemy wobec zagadek bytu, z jakimi obcujemy od chwili narodzin.
Fotografia jest tym medium twórczym, które pozwala
Paweł D. Znamierowski ur. w 1961 roku w Lublinie. Studia
na zapis byłości w sposób, uznawany przez nasze zmysły za w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS (dziś Wydział
niemal doskonały. Brak jej było długo trójwymiarowości, Artystyczny) w Lublinie. Dyplom z malarstwa, aneks z fotografii

u prof. Mariana Stelmasika, doktorat na WA UMCS pod kierunkiem
dra hab. Marka Mazanowskiego, członek ZPAF i ZPAP.

Paweł D. Znamierowski podczas otwarcia wystawy swoich fotografii
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Goście i przyjaciele na wystawie fotografii Pawła D. Znamierowskiego

ale wydaje się, iż ku pomocy naszej pamięci nie jest ona
zbytnio potrzebna, a już na pewno – konieczna.
Twórcy mają zazwyczaj tendencje do taoistycznego –
holistycznego pojmowania świata. Starają się zgłębić mechanizmy, łączące poszczególne segmenty bytu, co często
wymaga „zajrzenia pod podszewkę” – spojrzenia na mikroelementy po to, by dostrzec ich połączenia i sposób,
w jaki ze sobą korelują.
Bywa – i to przydarzyło się Pawłowi Znamierowskiemu – iż ów mikrokosmos odsłania nie tylko niespodziewane perspektywy, ale wewnętrzne piękno. Trzeba tylko
umieć zacząć je dostrzegać, co sugerował już geniusz Odrodzenia – Leonardo da Vinci. Lubelski fotografik zanurzył się w świecie omijanym przez przechodniów, a dla turystów będącym jedynie stygmatem przemijania: świecie
spękań murów i bruków, rozkwitających na budowlach
a odpornych na warunki klimatyczne porostów, nowych
całkiem barw, pojawiających się dzięki trwającym od lat
reakcjom chemicznym – świecie, gdzie żywe trudno odróżnić od martwego.
Sam zapis wybranego fragmentu szybko przestał Znamierowskiemu wystarczać. Dzisiejsi fotograficy dzielą się
z grubsza na tych, którzy programy komputerowe omijają
z daleka, tych, co z nich korzystają z umiarem i artystów,
jakim dane jest maestrią techniczną zepsuć wszystko, co
było w bazowym zdjęciu prawdą i sztuką. W przypadku

lublinianina opamiętanie w wykorzystaniu środków technicznych nastąpiło na tyle szybko, by program graficzny
stał się narzędziem do uzyskania rezultatu, oczekiwanego
przez człowieka. Toteż miast epatowania nowinkarskimi
sztuczkami, odbiorca prac Pawła D. Znamierowskiego ma
do czynienia z podkreślaniem odpowiednią barwą tego,
co od początku w kadrze istniało lub uwypuklaniem/zacieraniem istniejących w wybranym do utrwalenia obiekcie podziałów przestrzeni. Przy okazji pozbywa się twórca
tych elementów, pierwotnie stanowiących część fotografii, które kompozycyjnie lub chromatycznie zdają się być
nieistotnymi w nowej, powoływanej dzięki komputerowi
rzeczywistości.
Wszelkie dywagacje na temat tego, czy fotoGRAFIKI są jeszcze fotografiami czy może już obrazami, należy potraktować z należnym dystansem. Są sobą, tworami
„obiektywnej” rzeczywistości, zderzonej z wizją artysty.
W dodatku pojęcia nie mamy, jaki cykl (bo cykliczność jest – jak dotychczas – swoistym elementem myślenia Znamierowskiego) zaprezentuje nam twórca podczas
kolejnego wernisażu. Być może nie wie tego również on
sam, co na poletku zwanym sztuką, wcale nie musi oznaczać wypalenia i bezradności. Sztuka bowiem to zwierzę
szczególne. Nie musi gryźć, by zmusić do myślenia.
www.pawel-znamierowski.pl
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Jan Jesion

Fraszki
Modlitwa
Ześlij nam, Boże, moc taką,
która dziś cudem swym zdoła
każdego zjadacza ośmiorniczek
przerobić w dobrego anioła.
Diabeł i władza
Odwieczne dążenie do władzy
objawem jest ludzkiej choroby.
Są ludzie paktujący z diabłami,
jeżeli pomaga to władzę zdobyć.
Czarny koń
W najbliższych wyborach do Sejmu
fanom Roberta Biedronia
marzy się już jego rola
czarnego konia.
Jest w Sejmie Petru, był Palikot,
jest znana ich rola sejmowa –
panie prezydencie Biedroń,
jest na kim się wzorować!
Polski Macron
W Niemczech pewien „Zeitung” obwieścił,
że już za dwa lata
pan Rafał Trzaskowiski
będzie polskim Macronem.
A cóż Polacy na to?
– Panno Maryjo, weź nas pod swą obronę!
O armii europejskiej
Los Europy byłby
zgubny i marny,
gdyby mieli jej bronić
żołnierze europejskiej armii.
Już głośno o tym, że Europa
dziś chce mieć armię własną –
pomysł wspiera sam Putin
i mocno mu przyklasnął.

Przysłowia
i powiedzenia lubelskie

Szedł w butach,
a znać go boso
W obrazku Kraszewskiego „Koncert w Krynicy”
(1883), wprowadza autor skrzypka-pijaka, narrator skupia uwagę na jego butach „Buty na ostatek, może niegdyś
lakierowane, popękane, wykoszlawione, kazały powątpiewać, czy pod nimi znajdowały się podeszwy”. Nasz powieściopisarz przyglądał się ludziom, zerkał jakie noszą obuwie, bo chleb najlepiej streszcza ludzką egzystencję, buty
są symbolem wyższych aspiracji. Ale bywa, że ktoś szedł
w butach, jak ów skrzypek z Krynicy, a pozostawał za nim
ślad bosej stopy.
W napisanych kilkadziesiąt lat wcześniej „Wieczorach
wołyńskich” znajdziemy powiastkę o czerwonych butach
z cholewami przygotowanych dla dziedzica spod Łucka.
Właśnie szewc przekazał je przysłanemu lokajowi. Diablisko, a na Wołyniu diabląt nigdy nie brakowało, ruszyło w ślad za służącym, wykradło buty przeznaczone dla
dziedzica, a podrzuciło znoszone chodaki. Paradował bies
wśród piekielnego bractwa obuty niczym dziedzic i budził
zazdrość czerwonymi cholewami. A dziedzic zdumiał się,
że szewc przysłał znoszone trepy. Wpadł w złość, obił lokaja, a nazajutrz był w Łucku i nie żałował kija na szewca.
Diabłu się to nie spodobało, bo czyż dziedzic nie powinien się domyślić, komu dostały się jego buty? Postanowił
więc zakpić z niego jeszcze raz. Kiedy tamten ponownie
zamówił buty i dostarczono już je do dworu, czart nocą
odpruł z nich podeszwy. Dziedzic ruszył świtem na polowanie. Wszyscy myśliwi dostrzegli, że szedł w butach,
a znać go było boso.
Julian Krzyżanowski w dziele „Mądrej głowie dość dwie
słowie” odnotował, że przysłowie „Szedł w butach, a znać
go boso” podobnie jak inne „choć pan w bucie, jednak
ślad bosy” wyrosło z obserwacji stosunków małomiasteczkowych czy wiejskich, gdzie kontrast pomiędzy pozorami a żałosną rzeczywistością dostrzegano wyraźniej
aniżeli w świecie podupadających dworów.
Ten zasłużony badacz literatury nie wspomniał o przysłowiach i obrazkach zapisanych przez Kraszewskiego. Pozwalamy więc sobie zauważyć, że te stosunki i zachowania
nie uszły uwagi wybitnego powieściopisarza.
Zbigniew Włodzimierski

