n u m e r

1-2 (85-86)

s t y c z e ń

-

k w i e c i e ń

2 0 1 8

Wybacz mi

Wojciech Pestka

…moje znaki szczególne
to zachwyt i rozpacz
(Wisława Szymborska z wiersza „Niebo”)

Wybacz mi
że widzę świat tak niewyraźnie
poprzez pergamin, woalkę cienia
to nie sumienie ani sprawa zasad
mam chore oczy, powoli czytam, za mało pracuję
robię wciąż te same błędy
gubię krok
Wybacz mi
Moją wiarę – nierozważną, naiwną
W patyk, który chce być masztem okrętu,
Wracam nim ze służbowej podróży,
Kałużę nieba po deszczu, ziarnko piasku w sandale
Wiarę w miłość – splecione we śnie dłonie
I dobroć
Wiecznie, zieloną trawę
Wybacz mi
Tak długo, tak krótko
Naszego tu i teraz , naszego tam
Naszego jutro
Nie wybaczaj mi tylko lat
Im bliżej –
Rosną tak szybko
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Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego. Dofinansowano
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

n u m e r

Drodzy Czytelnicy,
Przed nami piętnasty rok pracy! Zaczęło się obiecująco! Nasze pismo uhonorowano Nagrodą Aleksandra
Milskiego. Laurem Milskiego Zarząd Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich wyróżnia redakcje podejmujące tematy ważne dla lokalnych społeczności. Dziękuję
przyjaciołom redakcji „Awangardy”, „Egerii”, „Nestora”,
„Wschodu” za nadesłane gratulacje. W Lublinie w czasie
skromnej uroczystości redakcyjnej, kiedy przyszło podsumować przepracowane lata i wspomnieć o wydanych numerach naszego dwumiesięcznika, medale 700-lecia Miasta Lublina otrzymali współpracownicy i autorzy pisma.
Na okładce bieżącego numeru dzieło Wilhelma Kotarbińskiego (ur. 1848 r. w Nieborowie – zm. 1921 w Kijowie),
sławnego kiedyś malarza, dziś, jak się wydaje, w Polsce zapomnianego. Obrazy Kotarbińskiego pierwszy raz zobaczyłem w Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce, gdzie
przed laty przyszło mi porządkować zbiory biblioteczne.
Artysta miał się za Polaka, ale w rosyjskich encyklopediach i słownikach figuruje jako Rosjanin. W Ukrainie –
jak pisze Wojciech Pestka w pasjonującym szkicu Jaki herb
twój? – mówi się o nim jako o czołowym przedstawicielu kijowskiego „modernizmu”, czasami używając określenia „soborianin” odnoszącego się do grupy malarzy, którzy
pracowali przy wystroju wnętrza soboru św. Włodzimierza
w Kijowie. Przeżył – nierzadko w bardzo trudnych warunkach – 72 lata, w Polsce upłynęło jego dzieciństwo i młodość, szesnaście lat klepał biedę we Włoszech, wypadałoby napisać, że względną stabilizację osiągnął na Ukrainie.
Na mogile artysty, na cmentarzu Bajkowym w Kijowie –
to kolejne słowa z relacji Wojciecha Pestki – ustawiono metalowy krzyż z tabliczką, na której widnieje rosyjski napis
„Chudożnik Wilgielm Aleksandrowicz Kotarbińskij”.
W październiku 2017 r. w Ostrogu na Ukrainie odbyła
się okazała uroczystość wręczania Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego. Wśród gości przybyłych na uroczystość znalazł się (m.in.) dr Wołodymyr Miszczenko, ceniony kijowski kardiochirurg, ale
także miłośnik literatury i malarstwa, od lat zafascynowany polską kulturą. Przypomniał uczestnikom polskiej delegacji, że w roku 2018 przypada 170. rocznica urodzin
Wilhelma Kotarbińskiego. Ukraińskie środowiska artystyczne planują wmurować pamiątkową tablicę na domu,
w którym spędził ostatnie lata. W Polsce – jak już rzekłem
– Kotarbiński pozostaje malarzem odtrąconym, co nie
znaczny, że nie cenionym przez kolekcjonerów. Spróbuję
odpowiedzieć, skąd jego obrazy w zbiorach Zamoyskich.
Konstanty Zamoyski (1846–1923), ekscentryk i efekciarz,
hrabia-kolekcjoner, ordynat na Kozłówce, wszedł w posiadanie namalowanego we Włoszech w roku 1881 dzieła Zwieńczenie poety. Kotarbiński mieszkał w Kijowie,
ale wielokrotnie brał udział w wystawach lwowskich,
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prezentował swe obrazy w Krakowie, Poznaniu, kilkakrotnie w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Konstanty Zamoyski nabył obraz, jak można mniemać, w Warszawie roku 1910. Ile zapłacił? Nie potrafię
odpowiedzieć, rachunki się nie zachowały. Pytanie o cenę
obrazów nie jest bezzasadne. Prace Kotarbińskiego, choć
to artysta – jak rzekłem – nieznany szerszemu gronu odbiorców sztuki, osiągają zawrotne ceny. Tak w Polsce, jak
i w Europie. Dwa lata temu na jednej z aukcji dzieł sztuki
obraz Sielanka włoska został sprzedany za 110 tysięcy złotych. Najwyższą cenę – ponad 750 tysięcy złotych – uzyskała polskim rynku obraz Nimfa wodna, nabyty w roku
2007 przez kolekcjonera, który nie życzył sobie ujawnienia nazwiska. W numerze publikujemy dwie relacje poświęcone Kotarbińskiemu autorstwa Wojciecha Pestki Jaki
herb twój? i Darii Dobrijan, pracownika naukowego Uniwersytetu T. Szewczenki w Kijowie, badaczki życia i twórczości Kotarbińskiego, właścicielki prywatnego Muzeum
Duchowych Skarbów Ukrainy.
Zamieszczamy relacje z wręczania (wspomnianej już)
Międzynarodowej Nagrody im. Józefa Łobodowskiego,
Nagrody Literackiej im. Sebastiana Klonowica i Literackiej Nagrody Siedemsetlecia Miasta. Zwracam uwagę na
wspomnienia o Irenie Sandeckiej z Krzemieńca i księdzu
Remigiuszu Krancu z Ostroga, przypominamy dzieje tych
dwu pięknych miejscowości.
Walerij Briusow (1873–1924), głośny niegdyś poeta,
przyjechał do Warszawy jako korespondent wojenny moskiewskiej gazety „Russkije wiedomosti”. Pracę rosyjskiego poety-reportera przedstawia w pasjonującym eseju Lubelszczyzna w korespondencjach Walerija Briusowa – prof.
Jan Orłowski, wybitny badacz polsko-rosyjskich związków
literackich.
Podwileńskie Ponary w latach 1941–1944 były miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i litewskiej. Ofiary (Polaków,
Żydów, Rosjan) rozstrzeliwano i grzebano w olbrzymich dołach, w których miały powstać zbiorniki paliwa (dla powstającego do VI 1941 r. lotniska sowieckiego). O wileńskiej Golgocie piszą: Alicja Michałowska,
córka rozstrzelanego w Ponarach Piotra Szczemirskiego
i Al. Leszek Gzella.
Polecam esej prof. Stanisława Leona Popka o narcyzmie, szkice prof. Józefa F. Ferta o dziele Urszuli Gierszon, dr Zuzanny Guty o sonetach Bohdana Zadury. Ponadto piękny reportaż Wstań z grobu pióra Henryka
Radeja i błyskotliwe, ciepłe, pełne poetyckiego uroku kroniki kulturalne ks. prof. Edwadra Walewandra, a także recenzje, oryginalne wiersze Ewy Koziary, Henryka J. Kozaka, Ryszarda Kornackiego, ciekawostki lubelskie, fraszki
i felietony.
I do spotkania za dwa miesiące! – redaktor
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Szanowny Pan

Zbigniew Włodzimierz Fronczek
Zacny Redaktorze
Dostojny Prezesie
Wielki Pisarzu
Drogi Przyjacielu
Wciąż Młody i Świeży w swej wielkiej twórczości! Wszak to dopiero XV lat temu narodziłeś się jako twórca i redaktor dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”.
A tak wiele przez te piętnaście lat dokonałeś! Stąd słuszne zaszczyty Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich: Honorowe wyróżnienie „Nagrody im. Aleksandra Milskiego dla
redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności”.
Ale to nie wszystko! Wciąż jesteś Wielki w swej twórczości literackiej, a ponieważ
każde dzieło zwykle wieńczą zaszczyty, toteż słusznie jesteś Prezesem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prezesem jakże aktywnym!
I za to wszystko należą Ci się szacunek i gratulacje. Dziękuję także za współpracę
z zaprzyjaźnioną redakcją „Awangardy Lubelskiej”. Do tego wszystkiego dołączam również życzenia dalszej bardzo owocnej, każdemu przydatnej pracy, i dalszych sukcesów,
zarówno w twórczości zawodowej, pracy społecznej, jak w życiu prywatnym.
Z szacunkiem
Krzysztof Stankiewicz
Redaktor Naczelny
Awangardy Lubelskiej
Wraz z Zespołem Redakcyjnym
Lublin, styczeń 2018 roku
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Lubelszczyzna
w korespondencjach wojennych
Walerija Briusowa

Walerij Briusow (1873–1924), głośny niegdyś poeta,
prozaik, krytyk i tłumacz, odgrywał główną rolę w rosyjskim życiu literackim epoki symbolizmu. Był twórcą
otwartym na współpracę literacką z poetami wielu krajów europejskich, w tym również i z polskimi pisarzami
(Edward Słoński, Bolesław Leśmian, Aleksander Szczęsny). Podobnie jak inni symboliści rosyjscy, szczególnie
zaś Konstantin Balmont, usilnie dążył do tego, aby wielka
ówczesna literatura rosyjska współtworzyła i wzbogacała
kulturę Europy i zajmowała w niej miejsce godne wielkości Rosji w owych czasach.
Stosunkowo obfita i różnorodna twórczość literacka
Briusowa jest dzisiaj głównie dokumentem i zwierciadłem
kultury rosyjskiej początku XX wieku (okres ten określa
się często jako „srebrny wiek” tej kultury). W dobie obecnej polskiego czytelnika i historyka literatury rosyjskiej
mogą interesować w twórczości tego poety – jak się wydaje – przede wszystkim polskie motywy w jego wierszach
i publicystyce, jego opinie o Mickiewiczu i związkach polskiego poety z niektórymi romantykami rosyjskimi (Aleksander Puszkin, Karolina Pawłowa), wreszcie wielomiesięczny pobyt autora Siedmiu kolorów tęczy na ziemiach
Polski w latach 1914–1915, jego liczne kontakty z przedstawicielami polskiego życia kulturalnego oraz jego poglądy na kwestię polską (osławiony w Rosji polskij wopros)
w początkowym okresie pierwszej wojny światowej.
Pobyt Briusowa w Warszawie i innych miastach polskich zaboru rosyjskiego w latach 1914–1915 zasługuje na
przypomnienie i bardziej szczegółowe omówienie w świetle jego ówczesnych korespondencji wojennych i listów do
żony. Ale tematem niniejszego szkicu są jednak tylko wrażenia Briusowa z jego podróży przez Lubelszczyznę (Lublin, Krasnystaw, Zamość i in.) w pierwszych miesiącach
wielkiej wojny Rosji z koalicją państw centralnych.
Wkrótce po wybuchu owej wojny (a stało się to 1 sierpnia 1914) Briusow, podobnie jak wielu innych ówczesnych
pisarzy rosyjskich (Aleksiej Tołstoj, Aleksander Serafimowicz, Aleksander Fiodorow, Wasilij Niemirowicz-Danczenko, Wiktor Mujżel i in.), wyjechał do Warszawy jako
korespondent wojenny moskiewskiej gazety „Russkije wiedomosti”. Do stolicy Królestwa Polskiego przybył

z Wilna już w dniu 19 sierpnia (1 września) 1914 roku1.
Głównym miejscem jego pobytu na ziemi polskiej była
Warszawa, skąd wyjeżdżał, niekiedy na kilka dni w pobliże frontu, do innych miast Królestwa i Galicji – do Białegostoku, Łodzi, Łowicza, Brzezin, Sochaczewa, Grójca,
Radomia, Ciechanowa, Pułtuska, Przasnysza, wreszcie Lublina, Zamościa, Jarosławia i Przemyśla. Chyba żaden z pisarzy rosyjskich w swoich peregrynacjach po ziemi polskiej nie odwiedził tylu naszych miast jak właśnie Briusow
w owym czasie, kiedy był korespondentem wojennym.
Miało to zasadniczy wpływ na poznanie przez poetę patriotycznych nastrojów Polaków i ewolucję jego poglądów
na sprawę niepodległości Polski.
W ciągu pierwszych trzech tygodni pobytu w Warszawie Briusow wysyłał do Moskwy korespondencje o bardzo pożądanych w Rosji prorosyjskich nastrojach Polaków
i o trudnej sytuacji uchodźców, którzy szukali w tym mieście schronienia przed nacierającymi z północy wojskami
niemieckimi i austriacko-węgierskimi z południa. Wśród
owych uchodźców (ros. bieżency) byli też mieszkańcy Lubelszczyzny. Kilkakrotnie wyjeżdżał wtedy poeta w okolice Pułtuska, Przasnysza i Ciechanowa, gdzie Niemcy
prowadzili natarcie w kierunku Warszawy. Jednocześnie
toczyły się wówczas działania wojenne na froncie południowym, czyli na Lubelszczyźnie i we wschodniej Galicji. Po klęskach armii rosyjskiej pod Tomaszowem Lubelskim i Kraśnikiem wojska austriackie rozpoczęły 10 (23)
sierpnia 1914 roku natarcie w kierunku Lublina i Chełma2.
Briusow z dużą uwagą śledził ofensywę austriacką na
terenie ówczesnej guberni lubelskiej. Już 23 sierpnia (5
września) napisał korespondencję Bój pod Lublinem, której treść opierała się na relacjach osób przybyłych z tego
miasta do Warszawy. Oto co donosił wtedy poeta czytelnikom dziennika „Russkije wiedomosti”:
W ciągu kilku dni w Lublinie nieustannie słychać było
kanonadę, Mówiono, że Austriacy starają się prowadzić
„energiczne natarcie”. Po tym jak Zamość kilka razy przechodził z rąk do rąk, skoncentrowali Austriacy dość znaczne siły (do trzech korpusów) pod Krasnymstawem. Celem
tego posunięcia najwidoczniej był Iwangorod3.

n u m e r

1-2 (85-86)

s t y c z e ń

-

k w i e c i e ń

2 0 1 8

•

1 3

Wspomniany tu Iwangorod to ówczesna rosyjska nazwa Dęblina, który był mocno ufortyfikowaną twierdzą
wojskową na szlaku kolejowym Lublin – Warszawa. Strategicznym celem austriackiej ofensywy na Lublin było
właśnie zdobycie tej twierdzy. Briusow lubił z entuzjazmem pisać o sukcesach wojsk rosyjskich w początkowym
okresie owej wojny, co dotyczyło też odparcia przez Rosjan austriackiego ataku na Lublin. Poeta tak relacjonował
w tej samej korespondencji ówczesną porażkę Austriaków
w bojach pod tym miastem w sierpniu 1914 roku:

Wieczorem tegoż dnia przybył do Lublina, ale nie mógł jechać dalej z powodu awarii samochodu. Swoim zwyczajem niezwłocznie wysłał do żony pocztówkę z widokiem
Szkoły Handlowej im. Vetterów w Lublinie. W tym mieście spędził wówczas całą dobę. Następnego dnia napisał
tu dwie korespondencje. Pierwszą z nich zatytułował Na
froncie północnym. Opisał w niej swoje wrażenia z podróży do Pułtuska, którą odbył przed tygodniem. Druga korespondencja stanowiła obszerną relację z pobytu poety
w Lublinie:

[…] Do środy 20-go sierpnia dostatecznie się wyjaśniło,
że przewaga w boju jest po naszej stronie. Przez Lublin zaczęto przeprowadzać wziętych do niewoli Austriaków; przeszło ich nie mniej niż 1500 osób. Do miasta przywieziono
także różne trofea: dużo austriackich karabinów i szabel,
skrzynie z amunicją, zaopatrzenie obozowe. Później dostarczono działa zdobyte podczas boju; jedno z nich triumfalnie wożono po całym mieście, co stało się powodem do patriotycznych manifestacji…

[…] Lublin – pierwszy długi etap naszej drogi z Warszawy do Jarosławia. Właściwie mówiąc na naszej trasie (jedziemy we trzech) żaden postój w Lublinie nie był przewidywany. Ale naszemu kierowcy zepsuł się samochód i trzeba
było szukać innego. Znaleźć nie było łatwo, gdyż w całym
mieście były do wynajęcia tylko dwa automobile (pozostałe były zajęte na potrzeby wojny). Wszystko udało się ułożyć dopiero około 5-tej godziny następnego dnia i chcąc nie
chcąc spędziliśmy w Lublinie całą dobę…5

W postawie mieszkańców Lublina wobec wojny Briusow podkreślał ich prorosyjskie nastroje i wiarę w zwycięstwo Rosji. W podobnym duchu utrzymane były również
inne jego korespondencje z polskich miast, które wtedy
odwiedzał.
Na podstawie opowiadań osób przybyłych z Lublina do
Warszawy opiera się też kolejna korespondencja Briusowa
– Opowiadanie „uchodźców”. List z Warszawy, którą napisał 3(16) września 1914. O niedawnym niebezpieczeństwie zajęcia Lublina przez Austriaków i o życiu miasta
w warunkach wojennego zagrożenia mówi następujący
fragment tej korespondencji:

Tak więc czystemu przypadkowi – awarii samochodu
– Briusow zawdzięczał dłuższy postój w Lublinie, podczas którego mógł zwiedzić miasto. Odwiedzając polskie
miasta, Briusow starał się przybliżać ich wizerunek swoim
czytelnikom. Odwoływał się więc do wydarzeń z historii
tych miast, krótko opisywał główne zabytki ich architektury oraz wygląd współczesny. Tak było i w przypadku Lublina, który tak wyglądał w ówczesnej relacji poety (dalsze
cytaty pochodzą z tej samej korespondencji Z Warszawy
do Jarosławia, cz. I.):

[…] Z Lublina nie było „uchodźców” we właściwym sensie tego słowa, ponieważ miasto nigdy nie zostało zajęte
przez nieprzyjaciela. Ale przybysze z niego opowiadali, że
w ciągu wielu dni mieszkańcy wyczuwali jak najbardziej
bezpośrednią bliskość Niemców. W mieście bez przerwy słychać było kanonadę. W pewnym momencie Austriacy przeszli przez linię kolejową i znaleźli się prawie o 14 wiorst od
przedmieścia. Jednakże mieszkańcy Lublina szybko oswoili się z tym swoim położeniem i życie w mieście toczyło
się prawie normalnie. Ruch na ulicach nie ustawał, sklepy
handlowały, gazety wychodziły, otwarte były kinematografy i teatr letni4.
Po odparciu natarcia wojsk austriacko-węgierskich na
Lublin front przesunął się na południe. Briusow wybrał się
wtedy do Galicji, aby informować czytelników rosyjskich
o wydarzeniach wojennych na tych terenach. Z Warszawy do Jarosławia wyjechał dopiero 13 (26) września 1914.

[…] Po Warszawie Lublin jest największym i najpiękniejszym miastem naszej Polski. Nowe ulice mają zupełnie „europejski” wygląd; w starej części miasta wąskie zaułki pamiętają XVI wiek. Wysmukła czarna kolumna na wielkim
bulwarze symbolizuje unię litewską. O sławnej przeszłości
świadczą stare kościoły i klasztory w stylu gotyckim i barokowym oraz charakterystyczny budynek magistratu (ratusza) z kozłem na szczycie wieży – herb miasta…
Rola korespondenta wojennego nie pozwalała jednak
Briusowowi zapomnieć o surowej rzeczywistości owych
dni. Dlatego od fragmentów o wyglądzie miasta przechodzi on do informacji o niedawnych wojennych wydarzeniach w jego okolicach. Z dumą obserwował na ulicach Lublina zdobyte w niedawnych bojach niemieckie
i austriackie armaty. Pobyt Briusowa w Lublinie wypadł
w niedzielę, poeta mógł więc zobaczyć tłumy ludzi na ulicach (wymienił Krakowskie Przedmieście jako „najładniejszą część miasta”) oraz jeszcze liczniejsze tłumy żołnierzy rosyjskich.
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Treść wojennych korespondencji Briusowa z polskich
miast wypełniały często relacje z jego rozmów z różnymi
ludźmi, którzy byli świadkami zdarzeń zachodzących na
froncie. Celem jego podróży przez Lubelszczyznę był Jarosław, dlatego starał się jak najwięcej dowiedzieć o sytuacji panującej w tym mieście. W jego odczuciach było
to szczególnie interesujące, gdyż Jarosław znajdował się
w zaborze austriackim, a zatem poetę oczekiwało ekscytujące wkroczenie na terytorium nieprzyjaciela. Chętnie
więc rozmawiał o Jarosławiu z oficerami w restauracji nie
istniejącego już dzisiaj hotelu „Victoria”, który znajdował się wówczas na Krakowskim Przedmieściu. Poeta zakończył ową korespondencję z Lublina następującą relacją – oczywiście z charakterystycznym lubelskim znakiem
rozpoznawczym:

w jakim hotelu się zatrzymał, chociaż wymienił i chwalił
dwa z nich („Victoria” i „Europejski”):

[…] W „Victorii” spotkaliśmy kilku znanych nam oficerów, niektórzy spośród nich dopiero co wrócili spod Jarosławia […]. Rozmowa przeciągnęła się do północy
[…]. Wyszliśmy na ulicę. Noc była chłodna. Księżyc prawie w pełni oświetlał czarną, błyszczącą kolumnę unii
lubelskiej…

[…] Rano widzieliśmy otwarte sklepy i kawiarnie, czynne miejskie urzędy, ludzi spacerujących po ulicach. Zamość
jest dość dużym miastem; są w nim ładne ulice, sklepy
z dużymi lustrami, piękne stare kościoły, rzędy wielopiętrowych domów przypominające śródmieścia wielu europejskich miast. Zniszczenia przeszły obok i nie zmieniło się
zewnętrzne oblicze miasta […]

Następnego dnia – 14 (27) września 1914 – Briusow
udał się wieczorem w dalszą drogę do Jarosławia. Na trasie jego samochodowej podróży znajdował się Krasnystaw,
Izbica, Zamość i Tomaszów. Podróż tę opisał poeta w drugiej części wspomnianej korespondencji Z Warszawy do
Jarosławia. Autor zwracał uwagę na zniszczenia wojenne,
które obserwował po drodze. Pisał, że wojna nie oszczędziła nawet przydrożnych krzyży, których wiele spotykał
na polskiej ziemi: „[…] Bój nie oszczędził i przydrożnych
krzyży, których jest tak wiele w Polsce. Niektóre, kamienne, rozbite zostały przez pociski na drobne kawałki,
inne, drewniane, zostały powalone…”6 (dalsze części opisu tej podróży pochodzą też z tej korespondencji). Krótko wspomniał Briusow o zrujnowanym przez wojnę Krasnymstawie. Oglądał to miasto przez szyby samochodu
i wydało mu się ono „wielkie”:
[…] Pierwszym wielkim miastem spotkanym po drodze
był Krasnystaw, odległy o pięćdziesiąt wiorst od Lublina.
Podczas ostatnich bojów przechodził on kilka razy z rąk do
rąk. Dwukrotnie Krasnystaw znalazł się w centrum „artyleryjskiego pojedynku”. Wszystkie części miasta przylegające
do rzeki zostały całkowicie zburzone […]. Przez Krasnystaw
przejeżdżaliśmy nocą. Ten sam księżyc prawie w pełni, jak
i w Lublinie, patrzył na nas przez oczodoły pustych okien
[…].
Do Zamościa przybył Briusow dość późno i spędził tam
noc z 14 na 15 (27 na 28) września, ale nie wspomniał,

[…] Nocowaliśmy w Zamościu, skąd jest zaledwie czterdzieści wiorst do naszej byłej granicy z Austrią. Zamość
ucierpiał stosunkowo mniej niż Krasnystaw, chociaż i tu
trafiają się zniszczenia. Ale centralna piękna część miasta
ocalała. Do Zamościa już całkiem wróciło normalne życie
i dwa duże hotele – „Victoria” i „Europejski” wykonują dobrą robotę w obecnym czasie masowego przemieszczania
się ludzi […].
Briusow zwiedził miasto rankiem następnego dnia. Zamość najwyraźniej spodobał się poecie, o czym świadczy
następujący fragment tej jego korespondencji:

Z Zamościa Briusow – zgodnie ze swoim zwyczajem
– wysłał do żony kartę pocztową z lakonicznym napisem
„Pozdrowienie z Zamościa”. Jest na niej oczywiście data
jego pobytu w Zamościu – 15 (28) września 1914. W dalszą drogę do Jarosławia Briusow udał się w tym samym
dniu przez Tomaszów Lubelski, Bełżec, Cieszanów i Oleszyce (nazwy tych miejscowości wymienił w swojej korespondencji). Oto jak opisał tę podróż przez południowe
powiaty Lubelszczyzny w trzeciej części tej obszernej relacji Z Warszawy do Jarosławia:
[…] Powiat tomaszowski wciąż przedstawia obraz całkowitej ruiny. Wszędzie spalone wsie i stratowane pola.
Znacznie ucierpiał i sam Tomaszów, w którego pobliżu
znajdowało się centrum boju. Teraz Tomaszów jest centralnym miejscem, gdzie zebrane zostały nasze wojenne
zdobycze7.
Swoją uwagę dłużej zatrzymał Briusow na małej osadzie Bełżec, która była graniczną miejscowością. Wiedział,
że w tym właśnie miejscu przebiegała ówczesna granica
między dwoma wrogimi państwami i tak o tym wtedy pisał w tym samym miejscu:
[…] Ostatnia osada po naszej stronie przed byłą granicą – to Bełżec. Ona także bardzo ucierpiała podczas bojów. Całe ulice zamienione zostały w pogorzeliska. Budynek
placówki celnej został zrównany z ziemią. Słup graniczny
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jeszcze stoi, ale zerwano z niego napis głoszący wcześniej,
że z jednej strony jest Rosja, z drugiej zaś – Austria […] Za
Bełżcem już zaczyna się Galicja…
Do zdobytego przez Rosjan Jarosławia Briusow przybył
15 (28) września. Spędził w tym mieście dwa dni. Według
jego przekonania było to przywrócone Rosji „stare rosyjskie miasto Jarosław”. Wrażenia poety z podróży do Galicji to jednak temat na oddzielne opracowanie.
Z Jarosławia do Warszawy Briusow wyjechał 17 (30)
września 1914, podróżował tą samą powrotną trasą przez
Zamość, Krasnystaw i Lublin. Tę podróż tak zrelacjonował już po powrocie do Warszawy:
[…] Śpieszyliśmy się bardzo i po krótkim odpoczynku
w Krasnymstawie postanowiliśmy jechać dalej w ciemności, ponieważ nasz kierowca doskonale znał drogę. Do Lublina przyjechaliśmy późną nocą. Hotele były jeszcze bardziej zapełnione niż podczas naszego pierwszego przyjazdu
(szczególnie przez przybyszów z Kielc i kieleckiej guberni).
W lubelskiej „Victorii” pozwolono nam zatrzymać się tylko w restauracji, gdzie spędziliśmy całą noc, razem z takimi samymi pechowcami jak my, którym nie udało się znaleźć noclegu8.
Jesienią 1914 roku wojska niemieckie nacierały na Warszawę od strony zachodniej i z kierunku północnego Mazowsza. W tamte strony właśnie podejmował Briusow
kolejne podróże w pobliże toczonych walk. Przez Lubelszczyznę ponownie wypadło mu przejeżdżać dopiero w drugiej połowie marca, kiedy na froncie galicyjskim toczyły
się ciężkie boje o silnie ufortyfikowaną twierdzę w Przemyślu, którą Austriacy ostatecznie poddali wojskom rosyjskim 9 (22) marca 1915 roku. Dwa dni później Briusow udał się do Przemyśla, chciał bowiem zrelacjonować
czytelnikom gazety „Russkije wiedomosti” ten nowy militarny sukces armii rosyjskiej na południowym froncie.
Do Przemyśla jechał poeta przez Lubelszczyznę tą
samą trasą, znaną mu już od czasu wrześniowej podróży w poprzednim roku. Na trasie przejazdu od Lublina
Briusow widział ogromne spustoszenia wojenne – spalone
wsie i ruiny zburzonych domów w miastach. Pisał o tym
w korespondencji zatytułowanej Z podróży do Przemyśla:
„[…] Takie widoki czekają podróżnego w Krasnymstawie,
Izbicy, Zamościu, Tomaszowie, Bełżcu, Cieszanowie…”9.
W tej samej korespondencji zwraca uwagę krótki opis renesansowego śródmieścia Zamościa ocalałego z wojennej
pożogi (Zamość kojarzył się poecie z włoskimi miastami):
[…] Zamość, dokąd przyjechaliśmy późną nocą, wydał mi się w zachwycającym świetle księżyca jakimś włoskim miasteczkiem; zasadzony drzewami rynek, otoczony
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kamiennymi arkadami, szerokie schody z balustradami prowadzące do nieistniejących drzwi, wysokie wieże wznoszące
się ponad dachami, malownicze ruiny zamykające perspektywę ulic – wszystko to jako żywo przypominało Bolonię
lub Pizę.
Piękne były też widoki między Zamościem a Tomaszowem. Są tu miejsca pełne pagórków, a zarysowane ostre
kontury wzgórz przypominają Szwajcarię w miniaturze…
W Przemyślu spędził Briusow dwa dni, do Warszawy
wrócił 17 (30) marca 1915, nie zatrzymując się nigdzie po
drodze. Z tego przejazdu przez Lubelszczyznę nie zanotował już żadnych spostrzeżeń.
Pobyt Briusowa w kilku miastach Mazowsza, Lubelszczyzny i wschodniej Galicji był dla niego pouczającym doświadczeniem. Poszerzał bowiem i wzbogacał jego wiedzę
na temat kwestii polskiej – jak wiadomo – niezwykle ważnej w ówczesnej polityce rosyjskiej. Podczas tych podróży
poeta miał okazję poznać bliżej polską prowincję i różnice w stosunku Polaków do Rosji, jakie istniały w zaborze rosyjskim i austriackim. Polska prowincja jawiła się
w oczach Rosjan jako swego rodzaju terra incognita, ponieważ swoje opinie o niej i o sprawach polskich kształtowali oni przede wszystkim na podstawie znajomości
Warszawy, która znajdowała się na trasie ich podróży na
zachód i południe Europy.
Poznanie wojennej publicystyki Briusowa – w tym również jego relacji z pobytu na Ziemi Lubelskiej – nie jest też
pozbawione znaczenia dla badań nad popadającą dzisiaj
w zapomnienie spuścizną tego poety. Działalność Briusowa jako korespondenta wojennego odsłania bowiem inne
oblicze jego twórczej osobowości. W świetle licznych korespondencji wojennych z ziem polskich Briusow, który
napisał ich ponad osiemdziesiąt, jawi się nie tylko jako jeden ze znanych koryfeuszy ówczesnego rosyjskiego życia
literackiego, ale też jako prawdziwy homo politicus, propagator głównych idei ówczesnej oficjalnej polityki rosyjskiej wobec narodów słowiańskich (idea Rosji jako hegemona i tarczy obronnej Słowian). Podróże Briusowa po
ziemiach polskich w latach 1914–1915 pozwalają ponadto lepiej oświetlić mniej znane stronice biografii tego poety i jego wielorakie związki z Polską i jej kulturą.
Wszelkie informacje o związkach Briusowa z Polską
i Polakami ze świata kultury byłyby niepełne, gdyby nie
wspomnieć o jego broszurze politycznej pt. Jak zakończyć
wojnę (Kak priekratit’ wojnu), którą opublikował w roku
1917, już po rewolucji lutowej i upadku władzy carów. Autor stwierdzał w niej, że w nowej sytuacji politycznej nie
może już budzić wątpliwości istnienie samodzielnej Polski, ale przedmiotem dyskusji powinny okazać się jej granice („kwestiami podlegającymi rozmowom mogą okazać
się jedynie […] granice przyszłego państwa polskiego”10).
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Krasnystaw w czasie I wojny światowej

Na początku wojny poeta uważał Polskę za zbrataną z Rosją nieodłączną część imperium carów, posługiwał się
w swojej publicystyce określeniem „rosyjska Polska”. Jednak wyparcie wojsk rosyjskich z ziem polskich przez armie Niemiec i Austro-Węgier (nastąpiło to w drugiej połowie roku 1915), działalność zbrojna Legionów Polskich
oraz niezłomne dążenia narodu polskiego do wolności
przekonały Briusowa, że zbliża się koniec rosyjskiego panowania nad Polską. Ta wyraźna ewolucja stanowiska poety w sprawie przyszłości Polski dokonała się w decydującej mierze pod wpływem jego bezpośredniego zetknięcia
się z Polską i Polakami w początkowym okresie pierwszej
wojny światowej. Doświadczenia Briusowa w postrzeganiu sprawy polskiej w latach 1914–1918 stały się również
udziałem wielu innych ówczesnych Rosjan, co warto przypomnieć w setną rocznicę odzyskania przez Polskę swojej niepodległości.
Jan Orłowski

Przypisy
1
Na pierwszym miejscu oznaczono tu stosowane przez
Briusowa daty według używanego w ówczesnej Rosji kalendarza juliańskiego (tzw. stary styl), natomiast na drugim miejscu w nawiasie oznaczone są daty według stosowanego w Królestwie Polskim kalendarza gregoriańskiego
(nowy styl), który wprowadzono w Polsce w roku 1582.

Między tymi kalendarzami było na początku wieku XX
trzynaście dni różnicy.
2
Zob. L. Bazylow, Dzieje Rosji, 1801–1917, Warszawa
1977, s. 622.
3
W. Briusow, Bój pod Lublinem, „Russkije wiedomosti”
1914, nr 197, s. 13. Cytaty ze źródeł w języku rosyjskim
przytaczam w tłumaczeniu własnym – J. O.
4
W. Briusow, Opowiadanie „uchodźców”. List z Warszawy, „Gołos” 1914, nr 202, s. 2.
5
W. Briusow, Z Warszawy do Jarosławia (cz. I. Lublin),
„Russkije wiedomosti” 1914, nr 217, s. 2–3.
6
W. Briusow, Z Warszawy do Jarosławia (W zrujnowanym kraju), „Russkije wiedomosti” 1914, nr 220, s. 2.
7
W. Briusow, Z Warszawy do Jarosławia (cz. III. Po Galicji), „Russkije wiedomosti” 1914, nr 222, s. 2.
8
W. Briusow, Z Warszawy do Jarosławia (cz. V. Droga
powrotna), „Russkije wiedomosti” 1914, nr 227, s. 2.
9
W. Briusow, Z podróży do Przemyśla, „Russkije wiedomosti” 1915, nr 73, s. 3.
10
W. Briusow, Kak priekratit’ wojnu, Moskwa 1917,
s. 29.
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Kontrowersje wokół neounii
w województwie lubelskim
w latach 1923-1939
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w
1918 r. pojawił się wpływ państwa na życie społeczne,
którego do tej pory nie było. Przyjął się centralistyczny
model administracji, życia politycznego i kulturalnego1,
ale już w okólniku MSW z jesieni 1927 r. znalazł się program rządu realizowany przez administrację terenową,
który umożliwiał daleko posuniętą samodzielność władz
lokalnych2.
Przedstawicielem administracji rządowej na obszarze
województwa lubelskiego był w latach 1919–1926 wojewoda Stanisław Moskalewski, który np. posunięcia rewindykacyjne rządu wobec Kościoła prawosławnego motywował polską racją stanu3. W latach 1925–1927 społeczność
prawosławna skutecznie paraliżowała wzmożoną rządową
akcję „unijną” na Podlasiu4. Dlatego z początkiem lat trzydziestych nakazano ostrożność w tym względzie, by nie
podsycać konfliktów na tle wyznaniowym5. W międzyczasie nastąpiły zmiany na stanowisku wojewody. W latach 1926–1930 urzędował w Lublinie wojewoda Antoni
Remiszewski. Zaczęto realizować politykę Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego. Umożliwiano w miarę swobodny rozwój mniejszości narodowych, rozwijano solidaryzm społeczny. W latach 1930–
1935 Urzędem Wojewódzkim kierował najpierw płk. dypl.
Bolesław Świdziński (lata: 1930–1933), a po nim doktor
praw mjr Józef Różniecki (1933–1937). Sanacyjny ruch
polityczny nie był jednoznacznie antykościelny i laicki.
Był raczej obojętny religijnie. Chociaż w sprawozdaniach
starostów powiatowych wysyłanych do UWL stwierdzano większą przychylność hierarchii kościelnej wobec administracji państwowej. Świadczyła o tym np. postawa
Por. J. Żarnowski, Dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939) jako etap rozwoju narodu polskiego, w: Polska Niepodległa, red. tenże, Wrocław 1984, s. 15

1

W. Kozyra, Wojewodowie lubelscy wobec życia społeczno-politycznego na Lubelszczyźnie w latach 1926–1939, „Annales UMCS”, vol. LVIII, sectio F, 2003, s. 163.
2

A. Mironowicz, Rewindykacja i niszczenie prawosławnych obiektów sakralnych
na terenie II Rzeczypospolitej, „Elpis”, t. 8, 2006, nr 13/14, s. 17.
3

Por. Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział
Społeczno-Polityczny 1919–1939, nr zespołu 403, Propaganda unii kościelnej na
terenie województwa lubelskiego, sygn. 639, s. 38.
4

Por. tajne pismo wojewody Świdzińskiego do starosty Witolda Skarżyńskiego
w Białej Podlaskiej z 9 kwietnia 1931 r., w: APL, UWL, WSP, sygn. 639, s. 38. Podobne pisma zostały wysłane do starostów w Radzyniu Podlaskim, Chełmie i in.
5
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Marek
Jurczyszyn

Ksiądz Biskup Henryk
Przeździecki. Biskup Podlaski

biskupa sufragana podlaskiego Czesława Sokołowskiego,
który w czasie wizyt duszpasterskich odnosił się pozytywnie wobec rządu i osoby marszałka Józefa Piłsudskiego6.
Szczególne zainteresowanie wojewodów lubelskich wzbudzała jednak działalność duszpasterska biskupa ordynariusza podlaskiego ks. dr. Henryka Przeździeckiego. Lokalni starostowie interesowali się jego działalnością na
rzecz unii kościelnej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, zwłaszcza w rejonie podlaskim. Informowano
władze UWL nawet o liście pasterskim ordynariusza podlaskiego Na tydzień unijny7 i innych jego listach dotyczących unii.
Henryk Przeździecki, biskup podlaski w latach
1918–1939
Henryk Przeździecki urodził się 17 lutego 1873 r.
w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum i wstąpił do seminarium duchownego. W 1895 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studia teologiczne kontynuował w Akademii
Duchownej w Piotrogrodzie, które ukończył w 1901 r.,
uzyskując stopień magistra teologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako wikariusz w kilku parafiach,
spowiednik i wykładowca Seminarium Metropolitalnego w Warszawie, wydawca czasopisma dla robotników
6

W. Kozyra, s. 178.

7

Por. APL, UWL, WSP, sygn. 639, s. 51.
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„Towarzysz pracy” i współredaktor pisma naukowego „Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich” oraz „Encyklopedii Katolickiej”, a później jako proboszcz parafii św. Józefa w Łodzi,
organizator ochronek i szkół zawodowych oraz wydawca
miesięcznika „Przewodnik Katolicki” i tygodnika ilustrowanego „Gromada”, założyciel lub współpracownik różnych organizacji charytatywnych. W latach 1905–1906
opracowywał zasady działania Chrześcijańskiej Demokracji na ziemiach polskich w oparciu o naukę społeczną
Kościoła zawartą w encyklikach Rerum Novarum i Graves
de Communi. W 1912 r. został pracownikiem Kongregacji
Konsystorialnej w Rzymie, a trzy lata później wikariuszem
generalnym w archidiecezji warszawskiej. W latach 1915–
1916 odbywał podróże w charakterze delegata biskupów
polskich do papieża Benedykta XV, którego informował
o sytuacji w okupowanej Polsce. W Rzymie za całokształt
prac naukowych otrzymał tytuł doktora teologii. W 1917
r. został członkiem Tymczasowej Rady Stanu Królestwa
Polskiego, a następnie współpracował z Radą Regencyjną, odpowiadając za stosunki z Watykanem. W dniu 17 listopada 1918 r. został konsekrowany na biskupa wskrzeszonej diecezji podlaskiej, której tereny papież Benedykt
XV odłączył od diecezji lubelskiej bullą Comissum humilitati nostrae (24 września t. r.). Do współpracy zaprosił
ks. prof. Cz. Sokołowskiego jako biskupa pomocniczego.
Bp H. Przeździecki był znakomitym organizatorem życia religijnego i propagatorem różnych organizacji katolickich i bractw kościelnych w diecezji. W latach 1923–
1939 współpracował z papieżem Piusem XI w tworzeniu
tzw. neounii (obrządku bizantyńsko-słowiańskiego) we
wschodnich diecezjach Polski. Zgodnie z instrukcją Zelum Amplitudinis (10 grudnia 1923 r.) i pełnomocnictwem papieskim (21 stycznia 1924 r.) tworzył parafie obrządku bizantyńsko-słowiańskiego w diecezji podlaskiej.
Był członkiem Komisji Unionistycznej Episkopatu Polski. Brał czynny udział w kongresach unijnych w Welehradzie i Pińsku oraz w ośmiu Kongresach Eucharystycznych
w kraju i za granicą. Współpracował z przedstawicielami
Wojska Polskiego i władzami lokalnymi. W swoich publikacjach H. Przeździecki uwzględniał aktualne potrzeby religijne kapłanów i wiernych. Wydał m.in. książkę Do
robotników (1905), broszurę, wspólnie z ks. Jerzym Matulewiczem, Zasady Demokracji Chrześcijańskiej (1906).
Wielokrotnie wypowiadał się na łamach „Wiadomości
Diecezjalnych Podlaskich”, gdzie zamieszczał instrukcje,
odezwy i liczne listy pasterskie z okazji świąt religijnych,
rocznic narodowych oraz podejmujące ważne zagadnienia społeczne. Większość z nich zebrał w dwu tomach: Listy pasterskie i przemówienia 1918–1928, Poznań 1928 (51
listów i 12 przemówień) oraz Listy pasterskie i przemówienia 1928–1938, Siedlce 1938 (67 listów i 25 przemówień).

Zmarł nagle 9 maja 1939 r. podczas wizytacji kanonicznej
w parafii Ortel Królewski8.
Dane biskupowi podlaskiemu, wspomniane wyżej,
specjalne uprawnienia do zakładania parafii neounickich
„gdziekolwiek ludność tego zażąda”9 najpierw ograniczone do diecezji podlaskiej, a później rozciągnięte na pozostałe kresowe diecezje łacińskie, tj. lubelską, wileńską, łucką i pińską, stały się podstawą tzw. akcji unijnej w Polsce.
Istotą nowego obrządku było to, że pozostawiono całą
obrzędowość cerkwi prawosławnej łącznie z językiem staro-cerkiewno-słowiańskim, uznawano papieża za głowę
Kościoła powszechnego, a w nabożeństwach dodatkowych
dopuszczano języki narodowe: polski, rosyjski, ukraiński,
białoruski.
Kwestia unii (neounii) przewijała się w różnych wypowiedziach ordynariusza podlaskiego. Można przekonać się
o tym analizując chociażby wspomniane wyżej jego listy
i przemówienia do duchowieństwa i wiernych z lat 1918–
1939, począwszy od listu pasterskiego Z okazji trzechsetnej
rocznicy śmierci męczeńskiej św. Jozafata z 15 października
1923 r., a skończywszy na przemówieniu o Unii Florenckiej wygłoszonym na początku września 1937 r. w Pińsku:
Na szóstej konferencji unijnej w Pińsku10. Ukazał się także
osobny druk pt. „Unia Florencka” (Pińsk 1937).
W myśl ustaleń biskupów polskich z listopada 1932 r.
miały być obchodzone corocznie w Polsce w dniach od
18 do 25 stycznia tzw. tygodnie unijne. List pasterski bpa
Przeździeckiego Na tydzień unijny wpisywał się właśnie
w te obchody. Został napisany 8 grudnia 1932 r., a odczytany w kościołach katolickich 6 stycznia 1933 r.11 Wypowiedzi w nim zawarte były wyrazem szczerych przekonań
autora i zawierały istotę akcji unijnej nie tylko na Podlasiu, ale w całej Polsce. Biskup zaznaczył we wstępie: „List
ten pasterski rozpoczynam pisać na klęczkach wobec obrazu Najświętszej Marii w dniu święta Jej Niepokalanego
Poczęcia”12. Znamienne, że najpierw prosił o wstawiennictwo Matkę Bożą, aby „słowa pisma pasterskiego trafiły do
Por. E. Matyska, Teologiczna koncepcja działalności pasterskiej biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego /1918–1939/, Siedlce 2003, s. 12–14; R. Dmowski, Unitis Viribus Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, s.
117-157; Z. Sobolewski, Imię Twoje wysławiamy Dzieje diecezji siedleckiej (1818–
2018), Siedlce 2017, s. 108–111.
8

F. Rzemieniuk, Kościół katolicki obrządku bizantyńsko-słowiańskiego (neounia),
Lublin 1999, s. 57.
9

Listy pasterskie i przemówienia 1918–1928, s. 188–194 oraz Listy pasterskie
i przemówienia 1928–1938, s. 563–572. W związku z pierwszym listem starosta
włodawski w tajnej informacji z dnia 26 stycznia 1924 r. donosił wojewodzie lubelskiemu, że działalność ks. biskupa Przeździeckiego na rzecz unii ograniczyła się do wydania w jesieni 1923 r. listu pasterskiego, zarządzającego na całym
obszarze diecezji podlaskiej uroczystych trzydniowych nabożeństw w związku z 600-leciem śmierci „męczennika Unii” (domyśl. Brzeskiej) i zarazem patrona Podlasia św. Jozafata, że nabożeństwa odprawiano w intencji nawrócenia
schizmatyków i głoszono nauki o życiu i działalności św. Jozafata. APL, UWL,
WSP, sygn. 639, s. 38.
10

11

Listy pasterskie i przemówienia 1928–1938, s. 172, 185.

12

Tamże, s. 172.
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serc ludzkich i przyniosły stokrotny owoc pokoju i jedności”13. Bp Przeździecki uświadamiał, że Bóg objawił swoją
nieskończoną dobroć i miłość w osobie Jezusa Chrystusa
poprzez Maryję, że to najpierw On chce dotrzeć z Dobrą
Nowiną do ludzkiego serca. To Bóg chce uczynić z grupy wiernych miłującą się wspólnotę, chce sprawić jedność
pośród uczniów Jezusa. Pisał, że każdy potrzebuje Chrystusa, że nic bez Niego nie może uczynić, także w sprawie
jedności Kościoła. Udowadniał cytatami z Pisma św.14, że
tylko w Chrystusie możliwa jest jedność, bo to On pokonał grzech i śmierć. Trzykrotnie, w różnych kontekstach, powtórzył słowa Chrystusa: „ufajcie, Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). Jedynie w miłości Jezusa możliwe jest
nowe życie. Chrystus umarł za grzechy człowieka, aby ten
mógł otrzymać Ducha Świętego. W gruncie rzeczy list ten
wzywał do nawrócenia i wiary w Dobrą Nowinę o Jezusie
Chrystusie, głosił kerygmat. Najpierw jedność z Bogiem,
później z innymi. Bp Przeździecki z tego powodu zalecił
duchownym diecezji, aby w niedzielę poprzedzającą tydzień unijny było głoszone kazanie „Chrystus ustanowił
Kościół”, a w trakcie tegoż tygodnia „Jak pracować dla jedności Kościoła”15.
Bp Przeździecki prosił swoich wiernych, zwłaszcza rodziców, aby zachęcali też swoje dzieci do modlitwy w intencji jedności Kościoła na Podlasiu. W tym celu powoływał się na odpowiedni fragment Ewangelii wg św. Marka
mówiący o błogosławieństwie dzieci, o umożliwienie im
kontaktu z Jezusem np. poprzez spowiedź, uczestniczenie
w Euchrystii, przyjęcie Komunii św., modlitwę, gdyż „do
takich należy Królestwo Boże” (Mk 10, 14).
Autor listu podkreślał, że oprócz modlitwy potrzeba
czynu. Wskazywał, co należy konkretnie czynić: „Oto na
wzór Chrystusa Pana miłujmy wszystkich. Bądźmy dla
wszystkich dobrzy. Nie patrzmy krzywym okiem na prawosławnych i na tych wszystkich, którzy nie są w jedności
kościelnej z nami. Gdy tylko możemy, dopomagajmy im,
jeżeli pomocy naszej potrzebują. Wracających do jedności kościelnej całym sercem przyjmujmy. Gdy pragną być
w jedności z zachowaniem swego obrządku wschodniego, nie przeszkadzajmy temu pragnieniu, każdy bowiem
obrządek jest święty. Gdy nie mają świątyni własnej, jeżeli
nie możemy groszem, dopomagajmy pracą, aby świątynia
ich obrządku stanęła”16. Uważał, że bycie uczniem Chrystusa oznacza praktyczne zaangażowanie na rzecz jedności Kościoła zgodnie z wskazaniami Ewangelii.
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Listy pasterskie i przemówienia bpa Przeździeckiego z lat 1928–1938
Pasterz Kościoła podlaskiego zakładał więc parafie obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (w 1939 r. liczyły
one 1750 wiernych17). Podejmował też próby utworzenia
parafii neounickich w Uhninie (1929), Hołowni (1930)
i Janowie Podlaskim (1930)18. Organizował konferencje
dla przedstawicieli duchowieństwa obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kurii Diecezjalnej w Siedlcach: 16
grudnia 1926 r., 5 grudnia 1929 r., 10 lutego 1933 r., 9
stycznia 1936 r., 3 grudnia 1936 r., na których wygłaszał
przemówienia19.
Tab. 1. Parafie neounickie utworzone w diecezji podlaskiej w okresie międzywojennym
data
miejscowość
pw.
założenia
12 kwietnia
św. Praksedy Panny
Hola
1925
i Męczenniczki
28 lipca
Bubel Stary, od
św. Jana Ewangelisty
1925
1930 r. Pawłów
św. Dymitra
28 lipca
Kijowiec
(Demetriusza) Biskupa
1925
i Męczennika
1 sierpnia
Połoski
św. Trójcy
1925
8 września
Terespol
M. B. Częstochowskiej
1926
15 grudnia
Zabłocie
św. Mikołaja
1926
31 stycznia
Kostomłoty
św. Nicefora
1927
1 marca
Dokudów
św. Praksedy
1928
28 stycznia
Szóstka
św. Jerzego Męczennika
1931
1 listopada
św. Ducha
Kodeń
1933
(tymczasowo)
1 marca
Biała Podlaska
Św. Jozafata
1939
Źródło: E. Matyska, Teologiczna koncepcja działalności pasterskiej biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego

17

E. Matyska, s. 74.

Por. R. Dmowski, Unitis Viribus Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, s. 113. W kwietniu 1935 r. z kancelarii wojewody lubelskiego wysłano pismo do starosty we Włodawie, w którym informowano o staraniach
biskupa podlaskiego podejmowanych w MSW w sprawie przejęcia cerkwi w Hołowni. APL, UWL, WSP 1919–1939, nr zespołu 403, Cerkwie prawosławne wyświęcone na kościoły, sygn. 671, s. 4.
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13

Tamże.

Dwadzieścia jeden razy powoływał się na wybrane fragmenty tekstu Ewangelii
wg św. Jana, trzy razy na św. Mateusza i jeden raz na św. Łukasza oraz św. Marka.
14

15

Tamże, s. 173.
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Tamże, s. 184–185.

Listy pasterskie i przemówienia 1918–1928, Poznań 1928, s. 9 i Listy pasterskie
i przemówienia 1928–1938, s. 8.
19
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Zabytkowy kościół pw. św. Trójcy (Janów Podlaski)

/1918–1939, s. 73–74; R. Dmowski, Unitis Viribus Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej s. 112.
Ze wspomnianym tygodniem unijnym związana była
konferencja księży proboszczów obrządku wschodnio-słowiańskiego (bizantyjsko-słowiańskiego) z diecezji
podlaskiej (zob. tabela 1), która odbyła się 10 lutego 1933
r. Uczestniczyli w niej – jak można dowiedzieć się z tajnej notki starosty siedleckiego do Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UWL20 – księża: Cyryl Haduszczak z parafii Szóstka, Nikodem Ciuśniak z par. Zabłocie, Sergiusz
Pytecki z par. Dokudów, Nikołaj Szymański-Dobrowolski
z par. Połoski, Mikołaj Hałas z par. Hola, Arkadiusz Mikolski z par. Terespol, Aleksander Mikolski z par. Bubel-Pawłów, Michał Sułkowski z par. Kostomłoty. Omawiano na niej sprawy duszpasterskie.
Biskup podlaski zdawał sobie sprawę z tego, że byli
tacy, którzy jawnie sprzeciwiali się kierowanej przez Kościół pracy unijnej. Do takich należał np. duchowny prawosławny Szymon Kamiński z Gnojna w pow. konstantynowskim, który był „zaciętym wrogiem katolicyzmu
i polskości”21. Nie pozwalał, by w cerkwi w Bublu Starym
20

APL, UWL, WSP, sygn. 639, s. 51. Por. E. Matyska, s. 75.

APL, UWL, WSP 1919–1939, nr zespołu 403, Cerkwie prawosławne wyświęcone na kościoły, sygn. 671, s. 14. Por. K. Grzesiak, Duchowieństwo prawosławne
21

przekazanej biskupowi ordynariuszowi odbywały się nabożeństwa katolickie. Działania biskupa wywoływały także określone reakcje wśród katolików. Stosunek mieszkańców wsi, dotkniętych kryzysem gospodarczym lat
trzydziestych, był wobec neounii obojętny. Poglądy inteligencji w tej kwestii były podzielone: praktykujący katolicy
opowiadali się za akcją bpa Przeździeckiego, a tzw. inteligencja postępowa była do niej ustosunkowana nieprzychylnie22. Nie podzielali jego poglądów np. biskup lubelski
Marian Fulman, kard. August Hlond, czy matka Urszula
Ledóchowska, którzy uważali, że należy przyjmować prawosławnych bezpośrednio do Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego23. W liście pasterskim O pracy unijnej w Polsce (Warszawa 1932, s. 13–35) hierarcha podlaski
w jedenastu punktach tłumaczył zasadność prowadzenia
akcji unijnej. Miały jednak miejsce wspomniane różnice
zdań, zachodziły różne przeszkody i utrudnienia ze strony katolików, prawosławnych i urzędników państwowych.
O niektórych formach inwigilacji biskupa ze strony administracji państwowej można dowiedzieć się z przykładowo
na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym, „Drohiczyński Przegląd
Naukowy”, 2013, nr 5, s. 212.
22

APL, UWL, WSP, sygn. 639, s. 51. Por. F. Rzemieniuk, s. 63–64.

23

Por. F. Rzemieniuk, s. 63–64.
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wybranych sprawozdań nadsyłanych ze starostw do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w latach 1923–1933.
Ordynariusz podlaski już w kwietniu 1921 r. na łamach
urzędowego miesięcznika „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” tłumaczył wojewodzie Moskalewskiemu w odpowiedzi na jego pismo, że na rzecz kultu katolickiego nie
przyjmie od rządu żadnej cerkwi prawosławnej, ponieważ nie uznaje, aby rząd miał prawo dysponować świątyniami i nie chce tej krzywdy wyrządzać prawosławnym,
jaką „rząd prawosławny nam katolikom wyrządził”24 motywując swoje działania rosyjską racją stanu. Uzasadniał
swoją decyzję w tej sprawie misją biskupa katolickiego,
która „wypływa z miłości, a nie z brutalnej siły fizycznej”25. Nie zamierzał również oddać prawosławnym żadnej świątyni katolickiej obojga obrządków: łacińskiego
i bizantyńsko-słowiańskiego26.
Zaczęło się więc od pisma naczelnika wydziału informacji MSW przesłanego 16 listopada 1923 r. wojewodzie
lubelskiemu S. Moskalewskiemu. Polecono w nim, aby
poddać bacznej obserwacji poczynania związane z wprowadzeniem na Kresach Wschodnich oraz w województwie lubelskim unii kościelnej. Stwierdzono, że „według
posiadanych” wiadomości akcja koncentruje się m.in.
wokół osoby ks. bp-a Przeździeckiego27. Wojewoda zlecił wykonanie zadania odpowiednim starostom. W związku z tym 12 stycznia 1924 r. nadeszło doniesienie z Białej
Podlaskiej, iż po przeprowadzeniu poufnych wywiadów
zdołano ustalić, że ks. biskup Przeździecki „jest nieprzychylnie usposobiony do akcji wprowadzenia unii kościelnej” [w rozumieniu administracji rządowej, tj. wprowadzania jej siłą – przypis M. J.]. Stwierdzono w doniesieniu,
że podobny stosunek do tego rodzaju unii miało duchowieństwo prawosławne z powiatu bialskiego28. Przeciwni unii polegającej na rozebraniu cerkwi prawosławnej
i wcieleniu ludności prawosławnej do parafii rzymskokatolickiej byli duchowni prawosławni powiatu konstantynowskiego, o czym donosił w swoim raporcie dnia 14
stycznia 1924 r. starosta z Janowa Podlaskiego29.
Urzędnicy lubelscy doskonale zdawali sobie sprawę
z tego, jaki charakter miały działania bpa Przeździeckiego na rzecz unii. Gdy 2 lipca 1924 r. kancelaria Wydziału I-go UWL wznowiła sprawę unii kościelnej na terenie
województwa lubelskiego. Na jednym z druków kancelaryjnych znalazła się informacja, że należy odróżnić
unię grecko-katolicką od „usiłowań” biskupa podlaskiego
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zaprowadzenia unii Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego. Dokładnie wyjaśniono na czym polegał nowy
obrządek30. Starosta powiatowy siedlecki Stanisław Guliński zawiadamiał 20 marca 1933 r. Wydział Bezpieczeństwa
Publicznego UWL, że biskup podlaski zarządził potrącanie pewnych kwot z uposażeń księży na rzecz unii katolickiej. Z całej diecezji podlaskiej miało wpływać na ten
cel 70 000 zł rocznie. Z tego powodu księża katoliccy byli
„bardzo rozżaleni i niezadowoleni”. Podkreślono z ironią,
że bp Przeździecki prowadził akcję unijną „bardzo forsownie” w celu uzyskania godności kardynała. „W związku z tym biskup podlaski oficjalnie unika momentów politycznych opozycyjnych. W zastępstwie robotę polityczną
opozycyjną prowadzi sufragan Sokołowski”31 – stwierdził
starosta z Siedlec.
Wojewodowie lubelscy, prezentując stanowisko rządu
polskiego, uważali, że Kościół Katolicki obrządku bizantyńsko-słowiańskiego nie służył interesom państwa i narodu polskiego na terenach wschodnich Polski, że był
eksperymentem, który się nie sprawdził. Umacniał tylko
wpływy ukraińskie i ośrodki antypolskie na tych ziemiach.
Potwierdzały to sprawozdania i relacje starostów powiatowych przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Biskup Henryk Przeździecki natomiast prezentował
stanowisko Ojca św. Piusa XI, który był przekonany, że
utworzenie obrządku bizantyńsko-słowiańskiego w Polsce umożliwi pozyskanie prawosławnych obywateli polskich dla Kościoła katolickiego. W związku z tym papież
zalecał, żeby szerzyć unię poprzez misje, dzieła dobroczynne i wsparcie materialne32. Dlatego biskup podlaski
twierdził, że nawracanie ludności prawosławnej na katolicyzm środkami administracyjnymi, z użyciem siły, tj. poprzez likwidację cerkwi, jest złe, że podobnie postępował
carat w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.
z Męczennikami Podlaskimi. Twierdził też, podobnie jak
Ojciec św., że najpierw należy głosić Ewangelię, wzywać
do nawrócenia i jedności z Bogiem, dopiero później ukazywać sposoby jedności z ludźmi, z prawosławnymi, np.
poprzez wprowadzanie obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. Nie uniknął jednak różnych upokorzeń związanych z kierowaniem tzw. akcją unijną w swojej diecezji,
a także na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Marek Jurczyszyn

Do Pana Wojewody Lubelskiego, WDP, 1921, nr 4–6, s. 96. Por. E. Matyska,
s. 65.
24

25

WDP, s. 96.

26

Por. tamże.

27

APL, UWL, WSP, sygn. 639, s. 5.

30

Tamże, s. 8.

28

Tamże, s. 10. Por. F. Rzemieniuk, s. 102.
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Tamże, s. 51.

29

Tamże, s. 18.

32

Por. F. Rzemieniuk, s. 58.
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Stanisław Leon
Popek

Narcyzm jako właściwość
osobowości twórców
1. Wprowadzenie
Mit Narcyza wywodzi się z tradycji kulturowej
starożytnej Grecji, a to że dotrwał do XXI wieku świadczy o jego generatywności i istotności jako zjawiska przynależnego istocie ludzkiej i grupom społecznym. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił jakościowy renesans tego
zjawiska, a to za sprawą twórcy psychoanalizy Zygmunta
Freuda. Dzisiaj w epoce „wyścigu szczurów” osobowość
narcystyczna przypisywana jest tym wszystkim ludziom,
którzy w owym wyścigu są nienasyceni, a nawet bez
względu na poziom osiągnięć ich samoocena i akceptacja
siebie osiąga niebotyczne szczyty. Z obserwacji i badań naukowych wynika, że owo nienasycenie podwyższonej oceny siebie, a szczególnie własnego odbicia w dokonaniach,
osiągają artyści, celebryci, a także niektórzy twórcy, głównie dziedzin artystycznych.
2. Starożytny mit Narcyza
Od czasów starożytnej Grecji i Rzymu kształtowały się trzy nurty przekazów literackich mitu Narcyza.
Najpopularniejsza wersja została stworzona przez Owidiusza – rzymskiego poetę żyjącego na przełomie ery
starożytnej i nowożytnej (43 p.n.e. do 18 r. n.e.). Według tego poety i myśliciela Narcyz był bardzo pięknym
młodzieńcem, a równocześnie dumnym ze swojej urody.
Z tego powodu odtrącał wszystkie miłosne zakusy wielu
dziewcząt, a także nimfy Echo, która nie mogąc przełamać odtrącenia „zaczęła błagać o pomstę do nieba”. Nemesis wysłuchała tych próśb i sprawiła, że Narcyz zakochał się w swoim odbiciu w lustrze wody jeziora. Była to
miłość nieszczęśliwa, gdyż Narcyz nie mógł połączyć się
z obiektem swojej miłości, co spowodowało jego śmierć
z powodu tęsknoty. Na tym miejscu wyrosły piękne biało
kwitnące kwiaty, którym nadano nazwę od imienia pięknego nieszczęśnika.
Zbliżoną nieco, aczkolwiek bardziej udramatyzowaną
wersję podał Kanon, pisarz rzymski żyjący w I w. p.n.e.
Występują tam wątki homoseksualne, gdyż Narcyz odtrącał miłość nie tylko dziewcząt, ale także miłość mężczyzn.

Jednego z takich zakochanych w nim młodzieńców odtrącił i upokorzył, wysyłając mu miecz z poleceniem, by się
tym mieczem przebił, skoro nie może bez Narcyza żyć.
Wzgardzony Ameniusz dokonał aktu samobójstwa, wcześniej jednak wysłał do bogów prośbę o pokaranie Narcyza,
zakochanego tylko we własnym odbiciu. Według Kanona
Narcyz zostaje ukarany i popełnia samobójstwo takim samym mieczem, i w tym miejscu wyrastają kwiaty nazywane od imienia Narcyza.
Trzecia wersja, bardziej rozbudowana literacko podaje, że Narcyz miał siostrę łudząco podobną do niego, która stała się obiektem jego miłości. Niestety los sprawił, że
siostra zmarła, a Narcyz w swoim odbiciu w lustrze wody
dopatrywał się obrazu ukochanej siostry, wiedząc równocześnie, że jest to odbicie jego twarzy.
3. Mit Narcyza w ujęciu Roberta Gravesa
Starożytne mity, podobnie jak dzieła sztuki, a
głównie architektura i teatr grecki oraz cała bogata myśl
filozoficzna począwszy od epoki archaicznej (ok. 1000 lat
p.n.e.), miały i mają dla kultury śródziemnomorskiej moc
generatywną. Oznacza to, że posiadają przez cały okres
ery nowożytnej moc inspirującą i zapładniającą, czyli
kreatywną. Są więc na tyle inspirujące i niedokończone,
że myśliciele i twórcy następnych epok podejmują próbę interpretacji, dopowiedzenia i jakoby wzbogacającego rozwinięcia. Podobnie więc jak dzieła Sokratesa, Arystotelesa, Platona czy Demokryta, mity greckie, a w tym
przypadku interesujący nas mit Narcyza – ulegają wzbogacającej rozbudowie.
Robert Graves – pisarz brytyjski – na podstawie wymienionych nurtów mitu Narcyza, a także innych rozsianych w historii mitów greckich, stworzył rozbudowany,
literacko ujęty mit pięknego Narcyza, co zostało następnie wykorzystane między innymi przez ojca psychoanalizy Zygmunta Freuda.
Graves ujmuje to tak: „Narcyz był Tesbijczykiem, synem błękitnej nimfy Liropy, którą, upodobawszy sobie bóg rzek Kefiz opasał kolanami swoich strumyków
i zgwałcił. Z owego związku urodziło się dziecko tak
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piękne, że matka zakochała się w nim, kiedy leżało jeszcze w kołysce i nazwała je Narcyzem.
W celu poznania przyszłości swego ślicznego dziecka
zwróciła się Liropa do niewidomego wróżbity Tejrezjasza
/…/ z pytaniem, czy Narcyz dożyje sędziwego wieku? Odpowiedź brzmiała bardzo zwięźle: Tak, jeśli nie pozna samego siebie” (za K. Pospiszyl, 1995, s. 16–17).
Dalej mit ma postać najczęściej powtarzaną. Oto Narcyz wyrasta na pięknego młodzieńca, w którym kochają się nie tylko kobiety ale także mężczyźni. On jednak tę
miłość odrzuca, bo uważa, że nie są oni godni jego piękna
i miłości. Wśród grona wielbicieli była także piękna nimfa Echo, która mogła używać głosu do bezmyślnego powtarzania innego głosu, i to tylko jego końcowej części…
Tylko jeden raz spotkała Narcyza, gdy ten wybierał się do
lasu na łowy. Tam powtarzała końcówki jego pytań, co wystraszyło Narcyza i z tego powodu uciekł. Była to ucieczka
zupełna, co spowodowało bezustanne poszukiwania Narcyza i równoczesne opadanie nimfy Echo z żywotnych sił,
aż do całkowitej śmierci z powodu nieszczęśliwej miłości.
Pozostał po niej tylko głos „jako odbicie”.
Karą, jaką zesłali bogowie na Narcyza za brak odwzajemnienia uczuć, stało się odbicie obrazu w spokojnej tafli wody, a głównie miłość do tego odbitego obrazu, miłość
nieodwzajemniona, tak jak odbite echo głosu.
„Kocham bardzo i widzę swojego kochanka – biadał
Narcyz – ale nie mogę go dosięgnąć. Nieszczęście moje
jest tym większe, że od ukochanego nie dzieli mnie wielki ocean lub góry nieprzebyte, mury ze szczelnie zawartymi bramami, lecz tylko cienka tafla wody” (za K. Pospiszyl, 1995, s. 20).
To odbicie własnego obrazu, miłość do niego, ale niespełniona, nienasycona, stała się więc jedną z głównych
idei nowoczesnego narcyzmu, jako właściwość psychiki
niektórych ludzi…
Zanim ten proces kreatywnej interpretacji wystąpi
w psychologii i nowoczesnej filozofii (głównie w poglądach psychoanalityków), wcześniej pojawi się w literaturze pięknej na przełomie XIX i XX wieku (od romantyzmu
po niektóre nurty literatury ostatniego stulecia). Będzie
to proces apoteozy narcyzmu i ukazania fenomenu miłości, jako symbolicznego pojęcia ogólnego, w tym także
empatii, oschłości, egoizmu, a zatem z jednej strony miłości idealnej, samouwielbienia, a zarazem nienasycenia
i niemożności…
4. Mit Narcyza w literaturze przełomu XIX i XX
wieku
Romantyzm to nurt w sztukach pięknych, w tym w
literaturze, gdzie idee narcyzmu i idealnej miłości są dalej
rozbudowane w sposób twórczy. Mentalnie wspierały się
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tu dwa źródła. Z jednej strony następuje dalsza transpozycja tradycyjnego mitu o Narcyzie, a z drugiej – twórcy
czerpią całymi garściami z przebogatego rezerwuaru rodzimej mitologii ludowej. Jak się wydaje największy wkład
w rozwijanie mitu Narcyza w literaturze pięknej położyli
Oskar Wilde – pisarz angielski i noblista niemiecki Herman Hesse. Oskar Wilde w swojej powieści Portret Doriana Greya (z 1981 r.) zastosował przejrzystą metaforę istoty
narcyzmu, polegającą na utożsamianiu się „nieskazitelnego piękna” jako odbicia własnego portretu.
Herman Hesse w powieści Wilk stepowy (1927) i Narcyz i złotousty (1930) ukazuje ścieranie się dwóch pierwiastków a zarazem przeciwieństw, zgłębiania wewnętrznego własnej psychiki, co określane bywa przez pisarza
owym narcyzmem, a wiąże się to z nadmierną pogonią za
przygodami, nowością i oryginalnością. Te właśnie cechy
uważane są od tamtej pory za główne atrybuty znamionujące duszę artysty. Z drugiej strony jest to miłość do własnej twórczości, a zatem niezwykle wygórowana samoocena i wiara w doskonałość zaproponowanych rozwiązań.
Wspomniane tu idee, zakładające formowanie się
u twórców „romantycznej podświadomości”, prowadzą
również do określenia procesu twórczego jako spoglądanie na świat przez dziurkę od klucza, gdy drzwi przed pełnym obrazem są zamknięte. Wówczas twórca dzięki własnej wyobraźni i przeżyciom emocjonalnym tworzy nowy
obraz świata, nowe przestrzenie i zjawiska, na kształt owego echa, ale echa osobistego. I tu pojawia się istota projekcji jako zasady odbicia w każdym dziele swojego „ja”
twórcy. Twórczość w takim ujęciu staje się aktem indywidualnym, osobistym, niepowtarzalnym, a zatem idealnym.
Twórczość wznosi się tu ponad wyobraźnię pospólstwa
i potocznego odbioru rzeczywistości. Jest to twórczość
subiektywna (niekiedy o obiektywnych wartościach), bo
tworzona na podstawie subiektywnie odbieranej rzeczywistości, a co najważniejsze, jest to twórczość o charakterze elitarnym.
Tak więc mamy tu do czynienia z idealnym odbiciem
„duszy artysty” w dziele stworzonym przez siebie samego.
Ale oto cały proces twórczy, a głównie dzieła utożsamiane z własną osobowością, pojmowaną idealnie, stają się
narzędziem miłości, samouwielbienia, ale też wątpienia
u części twórców, co prowadzi do psychicznej tortury i pytań, na które nie ma odpowiedzi: – czy to jest właśnie to?!
5. Mit Narcyza w ujęciu Zygmunta Freuda
Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy, która w
naczelnych ideach w rewolucyjny sposób podchodzi do
mechanizmów aktywności człowieka, zakładał istnienie
wewnętrznych energii o charakterze libidarnym. Energia ta uruchamia najgłębsze warstwy podświadomości,

2 4

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

co wyraża się w działaniach instynktownych. Zbudowana na tej podstawie teoria osobowości składa się z trzech
warstw: „id” – jako libidarna energia podświadomości,
„ego” – jako subiektywne „ja” oraz „superego” – pojmowane jako świadomość społeczna. Dynamika działań osobowości wynika z konfliktów działania – „id”, gdzie jednostka dąży do realizacji zasady przyjemności, w stosunku do
„superego”, co wyraża się świadomością społeczną, w tym
także wartościami moralnymi ukształtowanymi w trakcie społecznego rozwoju. W późniejszym okresie Z. Freud
do zasady przyjemności (instynkt życia), dołączył zasadę
przykrości (instynkt śmierci i samounicestwienia).
Z. Freud tworzył swoją koncepcję na przestrzeni długiego życia w oparciu o obserwację zachowania się ludzi,
głównie o psychotycznych rysach osobowości. Ten naturalny materiał empiryczny wpłynął na fakt specyficznego
pojmowania narcyzmu jako zjawiska określającego fazę
miłości siebie w stosunku do innych.
Dzięki studiom nad osobowością narcystyczną Z.
Freud znalazł klucz do wyjaśnienia istoty psychozy,
a także w jakimś stopniu genezy zboczeń seksualnych
(homoseksualizmu).
Według Z. Freuda analiza narcyzmu u psychotyków
(podwyższony poziom neurotyzmu) stanowiła klucz do
rozszyfrowania „tajemnej istoty psychoz”, ponieważ w wyniku całkowitego skoncentrowania się na własnym „ego”
cierpiący na psychozę człowiek traci nie tylko więź z otoczeniem, ale także poczucie realności. Ludzie ci ujawniają
takie cechy zachowania jak: megalomania i miłość do samego siebie, a także hipochondrię, co powoduje narastanie egoizmu i „zapatrzenia w siebie”. Stąd skłonności homoseksualne, jako zaburzona postać miłości do obrazu
najbardziej zbliżonego do narcystycznego osobnika.
Podwyższone zadufanie w sobie u psychotyków
(a głównie schizofreników) ujawnia się – zdaniem Z.
Freuda w przejawianym przez nich „obłędzie konieczności bycia zauważonym”. Takim strażnikiem idealnego
odbioru staje się ktoś wyimaginowany przez wyobraźnię
chorego o „idealnym ego”.
Podstawowe tezy wypracowane przez Z. Freuda musiały budzić zastrzeżenia i słowa krytyki, i to ze strony jego
wybitnych uczniów i współpracowników: Junga i Adlera. Ich sprzeciw wiązał się z podporządkowaniem ludzkiej
psychiki sferze libido – popędowi seksualnemu – a także to, iż materiał obserwacyjny zbierany był na ludziach
osobowościowo odchylonych od normy (Z. Freud, 1991).
Niemniej jednak teza zakładająca dramat osobnika narcystycznego polegająca na tym, że nie może on prawdziwie pokochać nikogo, prócz samego siebie, a także tych
tworów, które powstają przy jego udziale, występuje niemal we wszystkich poglądach naukowych początku XX
wieku, które dotyczą istoty narcyzmu.

Honore Daumier Narcyz

6. Narcyzm a koncepcje struktury „ja”
Psychologia poznawcza XX wieku skupiła się między innymi na problematyce samoświadomości, a w tym
na strukturze „ja”, jako obrazu samego siebie. Sądzono, że pierwsze lata życia człowieka odgrywają w tym
procesie zasadniczą rolę. W normalnej kochającej rodzinie dziecko jest niekiedy potencjalnym geniuszem
i dlatego kształtowanie się jego samoświadomości daleko odbiega od realnej rzeczywistości. To późniejsze doświadczenia: sukcesy ale też porażki wpływają na urealnienie pojęcia „ja”. Ten proces nie jest jednak jednolity
u wszystkich ludzi, gdyż u jednych kształtuje się obraz
samego siebie dość zaniżony w stosunku do możliwości, u innych zgodny z możliwościami, ale część osób
kształtuje swój obraz w sposób narcystyczny (idealny,
wygórowany).
Wprowadzenie dychotomicznej struktury „ja”, z podziałem na „ja realne” i „ja idealne” pozwoliło badaczom
na wykrycie mechanizmów prowadzących do kształtowania się osobowości narcystycznej. Im bardziej samoocena
„ja realnego” w stosunku do „ja idealnego” jest rozbieżna,
tym bardziej ta ocena jest niezgodna ze stanem rzeczywistym człowieka, i tym bardziej jego osobowość wykazuje
właściwości narcystyczne. Oznacza to, iż realne możliwości osobnika odbiegają od jego samooceny. W przypadku
osobowości narcystycznej ta samoocena, w „ja idealnym”
jest niezmiernie zawyżona, i niekiedy twórca, czy też celebryta nie ma wątpliwości co do swojej indywidualnej samooceny (M. Jarymowicz, 2001).
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Trudno o piękniejszą

Jeżeli ktoś w to wątpi, lub takiej ocenie zaprzecza, to
znaczy, że jest zawistny, zazdrosny, starający się w tym
„wyścigu szczurów” zająć miejsce tamtego osobnika.
Są też tacy twórcy, którzy na zewnątrz przejawiają
w sposób nieodparty zawyżoną samoocenę, a równocześnie w głębi swojej świadomości wątpią w taką samoocenę i drżą przed tym, aby ta ukryta prawda nie wyszła na
światło dzienne, aby społecznie się nie ujawniła. W takim przypadku mamy do czynienia z narcyzmem neurotycznym (S. Popek, 2015, s. 203). Cała energia emocjonalno-poznawcza osobnika skoncentrowana jest na obronie
„skrywanej tajemnicy”, owego wątpienia w swoje „idealne
ja”. Taki twórca bądź celebryta bywa agresywny w obronie
swojego obrazu, czy też konkretnie w obronie poziomu
własnych dokonań. Jest też to osobnik nadmiernie drażliwy, myślący o sobie życzeniowo, otaczający się dworem
miernot, tak aby mógł być zawsze tym najlepszym.
W tym miejscu aż się prosi, aby taką postawę zilustrować. Oto pewnego razu Tadeusz Kwiatkowski-Cugow
(1940–2008) mówił tak: „popatrz jak ten Pan – poeta X
– pragnie za wszelką cenę dominować, chce uchodzić za
najlepszego, czyni wszystko aby błyszczeć, a wszystkich
innych dzieli na dwie grupy; tych znaczących niemiłosiernie gnoi, a tymi słabymi kundlami literatury otacza się,
aby na ich tle bezpiecznie wypływać”. To właśnie tak wygląda neurotyczny narcyz (za S. Popek, 2017, s. 244).
Narcyzm z zawyżonym „ja idealnym” w stosunku do „ja
realnego” o charakterze psychotycznym, a więc niemający
wątpliwości co do swojej wartości i jej oceny, przejawia się
także brakiem postawy empatycznej, skrajnym egoizmem,
roszczeniowością w stosunku do otoczenia i agresywnością do wszystkich innych (S. Popek, 2015, s. 203).
7. Współczesny obraz osobowości narcystycznej
Każdy złożony problem, a do takich należy osobowość narcystyczna, przechodzi przez różne koleje
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rozumowania i refleksji. Synteza takiej wiedzy legła u podstaw koncepcji Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1990), co
wyraża się w takich właściwościach jednostki jak:
– posiadanie wyolbrzymionego poczucia własnej wartości (przesadna koncentracja na własnych sukcesach,
mimo braku obiektywnych sukcesów),
– posiadanie wyolbrzymionego poczucia własnej wyjątkowości i unikalności,
– oczekiwanie przesadnego podziwu otoczenia,
– fantazjowanie o własnych nieograniczonych
sukcesach,
– poczucie konieczności wyjątkowych uprawnień,
– nastawienie na eksploatowanie innych ludzi, w celu
podwyższenia osiągnięć własnych,
– brak empatii,
– zazdrość,
– arogancka postawa i wyniosłość (w obronie własnego obrazu) (za R. E. Bernacka, 2017, s. 38).
W badaniach empirycznych dominuje chęć skupienia
uwagi na sobie, poczucie potrzeby znaczenia, chęć władzy.
Narcyz przywiązuje dużą wagę do autoprezentacji i eksponowania przesadnego obrazu własnego „ja”.
Tak pojęta postawa i ocena promuje w pierwszej kolejności celebrytów, którzy tak naprawdę niczego twórczego
nie wnoszą, nie tworzą indywidualnych trwałych wartości, a tylko żerują na cudzych pomysłach. Sama ich medialna widoczność decyduje o ich sukcesie…
Trzeba tu dodać, że na takiej samej płaszczyźnie zdobywają popularność niektóry aktorzy (około 35%), muzycy –
wykonawcy (około 30%), twórcy „dzieł” plastycznych i literackich (około 20%) z powodu załamania się kryteriów
oceny wartości w sztuce, a nawet uczeni (około 15%). Wystarczy zdobyć dojście, a następnie popularność medialną,
wówczas osoba staje się na pewien okres gwiazdą, w tym
głównie wytwory tej osoby, jako owo odbicie, owa projekcja osobowości. Jak pisze Z. Melosik „osoba, celebryta, jest
znana z tego, że jest znana” (Z. Melosik, 2013).
Osobowość narcystyczna nie jest właściwością twórców
autentycznych, genialnych, a także takich, którzy tworzą
w zespołach rozwiązujących odwieczne problemy naukowe bądź techniczne.
Można zatem stwierdzić bez obaw o przesadę, że narcyzm jako właściwość osobowości niektórych ludzi jest
zjawiskiem bardzo złożonym i niepoddającym się jednostronnym ocenom funkcji w życiu człowieka. Bo oto
z jednej strony jest źródłem aktywności człowieka, z drugiej jest też sprawcą dobrostanu psychicznego, wysokiego
poziomu samoakceptacji, ale gównie jest „instynktem samoobrony” w tej odwiecznej historii wyścigu szczurów,
która nie pojawiła się dopiero teraz w XXI wieku, ale która trwa z różnym nasileniem od zarania dziejów. Zatem
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narcyzm jest w jakimś stopniu napędem, ale też jest pancerzem bezpieczeństwa dla nadwrażliwej psychiki twórcy
lub artysty. Jest też próbą obrony oryginalności dla środków wyrazu tworzonych dzieł sztuki, nauki bądź techniki.
Oczywiście, trzeba się zgodzić z opinią, iż dzisiejsi bohaterowie osobowości narcystycznej są bardzo często
ludźmi pozbawionymi wysokiej inteligencji, wiedzy i mądrości, albo też autentycznego talentu twórczego, podbudowanego opanowaniem warsztatu i strategii tworzenia,
kosztem „głośności reklamowej”, miałkości, wulgarności,
płytkości, co określane jest niejednokrotnie jako odwaga
twórcza i chęć zaistnienia nowością i oryginalnością, chociaż pustą i wyzbytą wartości osobowotwórczych. Na taki
sukces nie pracuje się mozolnie i wytrwale, nie determinuje go także poziom wykształcenia i doświadczenia przechodzącego w mistrzostwo, lecz tylko dzięki szczęśliwej
prowokacji i szczęśliwym kontaktom z mediami można
zabłysnąć, zrobić dużą fortunę i zgasnąć. Bo wartość twórczości wymaga do oceny czasu. Bo twórczość dojrzewa latami tak jak dobre wino…
W tym miejscu trzeba także wyjaśnić sprawę podstawową. Otóż narcyzm nie jest czynnikiem powodującym
w każdym przypadku tak zwanego odchylenia od normy,
a więc skłonności psychotycznych, schizofrenię, bądź też
orientację homoseksualną. Bo trzeba też wiedzieć, że pojęcie normy psychicznej jest wartością bardzo rozciągłą
i wprawdzie przy wysokim poziomie narcyzmu mamy do
czynienia z podwyższonym wymiarem psychopatii (odwrotna właściwość w stosunku do empatii) ale też narcyzm rozwija się u ludzi, których bez zastrzeżeń można
określić jako normalnych psychicznie, a więc nie wykazujących czytelnych oznak zaburzeń w zachowaniu się.
Na koniec trzeba także zamieścić uwagę. Otóż narcyzm jest także cechą osobowości przywódców politycznych. Skutki tego można odczytywać na przestrzeni
dziejów historii ludzkości, a szczególnie od czasów Aleksandra Macedońskiego (Aleksander III Wielki, król Macedonii, ur. 356 – zm. 323 p.n.e.). W bliższych nam czasach mamy przykłady A. Hitlera, J. Stalina, Mao Tse-tunga
i innych. Wszyscy ci przywódcy mieli skłonności narcystyczne o dużym, lub bardzo dużym nasileniu, co prowadziło do ujawnienia się wysokiego poziomu psychopatii,
potrzeby znaczenia i absolutnej władzy, agresji społecznej,
autokratyzmu, otaczania się ludźmi o nastawieniu konformistycznym i o bezwzględnej a zarazem bezkrytycznej uległości. Władcy polityczni o nastawieniu narcystycznym, to najczęściej ludzie intelektualnie bardzo zdolni, to
genialni psychopaci, niszczący wszystkich rzeczywistych
lub domniemanych konkurentów. Ta dążność do jedynowładztwa opierała się najczęściej na unicestwieniu całych
grup społecznych, rządzenia strachem, co prowadziło do
nacjonalizmu, dyktatury, bądź komunizmu wojennego.

Konformizm społeczny zawsze staje się podatną glebą dla
rozwoju narcystycznych psychopatów (S. Popek, 2004, s.
47–55).
8. Opowieści o osobowości twórczej
I będzie jak drzewo zasadzone
w strumieniu wód, które wydaje
owoc, kiedy jest jego czas, i którego
liść nie usycha. A cokolwiek zacznie,
powiedzie się.
(Z księgi Psalmów, tłum. Cz. Miłosz, Paryż 1981)
Szymon – pisarz mieszkał wysoko, w zbudowanej przez
siebie Wieży Babel, odizolowany od świata ludzi, z wyboru unikający porozumienia z innymi. Jego psychiczna
Wieża nie była jednak izolacją całkowitą, pozwalała mu to
życie obserwować i sądzić, a co najważniejsze – wypowiadać o ludzkim świecie liczne oceny. Był to najczęściej monolog albo wsłuchiwanie się w samego siebie. Najważniejszymi treściami rozmyślań i wewnętrznej mowy jest jego
subiektywne „ja idealne”, i dopiero na tym tle cała reszta. Być może ten egocentryczny krąg zainteresowań narastał powoli, a stał się faktem dopiero od jakiegoś czasu, od
chwili pierwszej „ucieczki w chorobę”. Taki proces prowadzi do stwarzania wielu mitów tym silniejszych, im bardziej dyktowanych osobistymi życzeniami. Mit genialnego
pisarza obsesyjnie narzucał innym. Jego punktem szczytowym była postać siedząca na Wieży Babel. Początkowo
wydawało się, że jest to obraz zwarty, niezachwiany i mocny. Dopiero po upływie pewnego czasu okazało się, że jest
to konieczny mit, ucieczka, izolacja, instynkt samozachowawczy, a być może ratunek przez rozpadem osobowości.
Oczywiście, to bardzo dobrze, że pisarz mógł w ten sposób
wzmocnić swoją delikatną tkankę psychiczną, i od czasu
do czasu uciekać w fikcyjny świat swojej wyobraźni.
Być może Szymon w czasie pracy twórczej stawał się
wybrańcem bogów, jednostką natchnioną, poddającą się
bezwiednie tej ogarniającej go sile, zniewalającej świadomość i prowadzącej do notowania tego wszystkiego, co
dyktują nam nieznane siły, w swojej pierwotnej formie doskonale i nieomylnie. Być może, że tak było w jego przypadku kilkadziesiąt, czy nawet kilkanaście lat temu, kiedy
pisał interesujące powieści, bardzo refleksyjne wiersze. Są
to do dzisiaj dzieła poczytne w kręgu wytrawnych czytelników. Później nastała pustka, tak jak gdyby miłość własna wysuszyła źródło jego wyobraźni. Tak jak gdyby pisarz
powiedział to wszystko, co miał do powiedzenia.
Chciałbym wierzyć, że jest to sąd przedwczesny. Być
może Szymon odrodzi się znowu. Przecież wybitni twórcy bywają dziećmi i dorosłymi wiele razy, i tak naprawdę
mają osobowość wiecznie tworzącą się od nowa.
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Ta wiara we własną nieomylność narastała wraz ze
spadkiem sił twórczych, i być może proces ten powodował budowanie Wieży Babel coraz wyższej, coraz bardziej
wyizolowanej. Przy tym Szymon był przekonany, że każda
twórczość jest irracjonalna i pozbawiona w swoim procesie jakiejkolwiek logiki. Dlatego każda próba wyjaśnienia
istoty twórczości skazana jest na niepowodzenie. Ciekawe przy tym było to, że innych kolegów po fachu, parających się piórem, znał w swoim przekonaniu tak samo jak
siebie. Na ogół uważał ich za błaznów, grafomanów, moli
niszczących tony papieru. Jeszcze dzisiaj widzę, jak poprawia, kreśli całe akapity ich wydanych utworów, jak mruczy
pod nosem, jak się nad nimi pastwi, chichocząc. Przypominał mi „poprawiaczy” cudzych zeszytów. Czy tak doskonałych a równocześnie omylnych jak Przyboś? Trudno sądzić!
Niszczył wszystko to, co nie odpowiadało jego własnym
sądom, wypracowanym tam wysoko, w szarych komórkach jego Wieży. Oryginalność, niepowtarzalność stylu –
to był tylko on sam. Wszystko inne do kosza! do kosza!
do kosza – pamiętam to zajadłe mruczenie pod nosem.
Kiedyś przypadkowy los skazał nas na wspólny pobyt
i to w miejscu, gdzie człowiek udaje się z polecenia lekarza. Bywają w życiu takie wydarzenia i takie rozmowy,
które zalegają w pamięci latami, znikają na pewien czas
i znowu wydobywają się na powierzchnię, zupełnie nieproszone, tak jak maniakalno-prześladowcze myśli, trudne do zapomnienia i trudne do wyparcia w podświadomość. Monologi Szymona do takich „rozmów” należą.
Tak wiele wysiłku włożyłem wówczas „w to”, aby stać
się wiernym słuchaczem jego monologów, a jeszcze więcej, aby przymusić go do słuchania, stawiania pytań. Niestety, przerywał zdania w połowie. Chciałem mu wówczas
wyjaśnić, że nie można budować jednolitego wzorca twórcy, gdyż szczególnie ten idealny, jest wydumany i daleki
od realności. Bywają twórcy różni. Bywają twórcy heroiczni, którzy całymi latami budują swój ideał, bywają także wielcy twórcy, ale jako ludzie bardzo słabi, słabi, stale
zalęknieni, przepraszający otoczenie za to, że żyją, przelewający swoje kompleksy na bohaterów pisanych utworów,
zmagających się ze swoimi problemami w oparach alkoholu, szukający poczucia mocy w trunku lub w narkotykach, upijający się przed lustrem, albo w zupełnej ciemności nawet w słonecznym dniu. Ale po latach nikt nie
pamięta ich męczarni, życie i wraz z nim cierpienie przemija, rodzi się nowy czas dla dzieła, i ono jeśli jest wielkie pozostaje wbrew tym wszystkim cierpieniom i słabościom twórcy.
Bywają też ekstrawertycy, przebijający się do literatury na plecach innych, gromadnie, głośno – trzeba niekiedy całej epoki, aby odsiać z takich „twórców” literaturę.
Wcześniej wciskają się wszędzie, są zawsze na czele albo
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z lewej albo z prawej strony. Oni organizują, oceniają, decydują. Jakże są inni od tych roztrzęsionych neurotyków,
wiecznie roztargnionych, pozostawiających swoją garderobę i troski u znajomych. Takie prawie nic nie znaczące, ciche zera, ale jakże bogaci wewnętrznie jako twórcy,
w tym, co stwarza ich niekiedy chora wyobraźnia i przeczulone emocje.
Wówczas jednak nie mogłem Ci Szymonie tego wszystkiego powiedzieć, wiem, że teraz nauczyłeś się słuchać
więc posłuchaj. Może coś z tego zrozumiesz…1
***
Młody człowiek, student filozofii, prezentował
się jak na oryginalnego twórcę wyjątkowo schludnie. Miał
jasnopopielaty garnitur, włosy obcięte „na pazia do ramion”, twarz, mimo słonecznego lata, słabo opaloną, oczy
szarozielone, skupione, ale bardzo wyraziste.
Prezentujący krytyk zaznaczył, że poeta jest jego odkryciem. Jest zapowiedzią przyszłego geniusza, czego dowodem jest wydany pierwszy tomik poezji.
Tomik, w objętości arkusza wydawniczego, bo nieprzekraczający trzydziestu stron małego formatu, zwany niekiedy zeszytem poetyckim wydany dość starannie. Obwoluta była ozdobiona grafiką wykonaną w linorycie,
przedstawiającą stare, pokręcone, rozdarte drzewo. Liternictwo w odróżnieniu od czerni obrazu ciemno-czerwone, wpadające z cynobru w karmin, zaprojektowane celowo niezmiernie śmiałą kursywą. Ta drapieżna, ekspresyjna
forma utrwaliła się w mojej pamięci na długo, natomiast
tytułu zbiorku nie zapamiętałem.
Zapamiętałem natomiast spotkanie. Może nie w szczegółach, ale jego klimat, zaprezentowaną postawę poety,
jego ujawniające się „ja”. Kiedy po krótkim wprowadzeniu przez prowadzącego spotkanie prezesa związku Longina Okonia, i wspomnianej bardzo lakonicznej prezentacji przez znanego krytyka, poeta wstał, wydawał się
nieco usztywniony emocjonalnie, a zarazem czujący swoją wyższość nad zgromadzonymi słuchaczami, w większości członkami Związku Literatów Polskich. Utwory czytał wolno, bez nadmiernej modulacji głosu, akcentując
niektóre fragmenty lub pojedyncze słowa. Utwory były
krótkie, syntetyczne, bardzo zaskakujące w zestawie prezentowanych treści, pełne dysonansów, kontrastowe, od
potocznych nieco lirycznych sformułowań, po zgryźliwe wulgaryzmy, graniczące z pornografią. Niekiedy wersy zestawiane były paradoksalnie, z celowym pomijaniem
związków logicznych. Z uwagi na syntetyczną bardzo skrótową formę, te krótkie utwory daleko odbiegały od poezji
opisowej, ale też od pogłębionej refleksji intelektualnej.
1

Z utworu: Opowieści o osobowości twórczej /w/ Nie tylko pamięć, Lublin, 1991.
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Były jakąś prezentacją turpistycznego nadrealizmu psychologicznego, świadomie zrywającego z ideą poszukiwania piękna i harmonii słowa. Sądziłem, że student filozofii
będzie wykorzystywał pewne idee lub kanony filozoficzne,
jakieś sławne imiona bądź nazwiska mędrców. Tu, jak pamiętam, doznałem zawodu. Odebrałem to nie tylko ja, ale
także i inni uczestnicy spotkania. Głównym rysem tej poezji była postawa ksobna. Poeta prowadził dialog, a może
tylko monolog, z samym sobą. Niekiedy był to wewnętrzny spór emocjonalny mimo oszczędności formalnej. Prezentacja utworów nie trwała dłużej jak dwadzieścia minut,
znacznie bogatsza okazała się dyskusja.
Pytano poetę o upodobania literackie, związki jego
warsztatu twórczego z różnymi szkołami i utworami literackimi. Ktoś zapytał o stosunek poety do wielkich mistrzów: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Gałczyńskiego i innych…
Ku zaskoczeniu większości uczestników spotkania poeta stwierdził, że wymienieni twórcy dla niego mogliby nie istnieć. To bajarze, płaczki i gaduły. Poszukiwanie
piękna (jakiegoś piękna, co to jest to piękno?...) nie ma
najmniejszego sensu. Tak zwane piękno to nuda, to okazja
do kontemplacji i bierności. Ludzi częściej pociąga brzydota, nienormalność, wykolejenia i zło. Nawet dzieci oglądające bajki na dobranoc wolą bardziej walkę i agresję, niż
śpiew motylka albo sentymentalną śpiącą Królewnę.
Zapytany o źródła inspiracji twórczej stwierdził, że –
„ja mam to w sobie, to ja sam, moje myśli i wyobrażenia
są energią twórczą. Z tego powstaje moja poezja”. Szybko można było dojść do wniosku, że być może młody
wiek, ale także osobowość twórcy, nie nakłaniają go do
skromności, do wątpienia w siebie, w swój geniusz. Przecież uznany krytyk literacki przekonania takie umacnia,
a nie wpływa na ich osłabienie. Poeta dalej dowodził, że
brak zrozumienia dla poezji, to tylko dowód na jej nowoczesność, odkrywczość i niepowtarzalność. Ludzie stają
się coraz bardziej zwykłymi zjadaczami chleba, cofnięci
świadomością do minionej epoki – „Ten tłum jest głuchy
i ślepy”. Tak z wyraźną pogardą mówił poeta coraz bardziej pewny swoich racji, coraz bardziej wyniosły ponad
tę grupkę zgromadzonych, tradycyjnych pismaków.
Od tamtego wydarzenia minęło ponad dziesięć lat, a ja
wielokrotnie wracałem do pytań o źródło takiej postawy,
dodajmy – postawy niezbyt odosobnionej wśród młodych
twórców.
Pamiętam także, iż na tle tych rozmyślań sprowokowałem do pogłębionej dyskusji, a następnie do studiów naukowych nad zjawiskiem narcyzmu mojego przyjaciela
profesora Kazimierza Pospiszyla. Jego zdaniem zaprezentowana samoświadomość i postawa poety były wyrazem
klasycznego narcyzmu. Jak mówił wówczas, współcześnie narcyzm rozumiany jest jako przerost szacunku dla

samego siebie i zainteresowania samym sobą. To także
nadmierna wiara i uwielbienie samego siebie, a równocześnie lęk przed światem zewnętrznym, co niekiedy może
prowadzić do zaburzeń psychicznych /…/
***
Myślę, iż dlatego, że zostałem przedstawiony jako
psycholog, a także i z tego powodu, że na ogół każdy człowiek w sytuacji długotrwałego stresu pragnie wyrzucić
z siebie napięcie niekiedy bardzo bolesne, Pani Ewa po
pewnym czasie zaczęła mówić urywanym i niekiedy nawet płaczliwym głosem.
– Mąż od kilku tygodni już po raz drugi przebywa
w szpitalu psychiatrycznym w Abramowicach. Od ponad
roku stawał się coraz bardziej podejrzliwy, agresywny. Od
momentu, gdy stracił pracę, zaczął mnie śledzić, podejrzewać o zdradę, często wpadał do apteki, którą prowadzę jako spadek po moich rodzicach. Tam robił mi awantury, wyzywał od prostytutek. To samo zrobił wczoraj na
szpitalnym tarasie, na oczach i w obecności tylu ludzi…
– Tyle razy zostałam znieważona i upokorzona…
W tym miejscu przerwałem ten wywód i zapytałem:
– Czy Pani mąż nie jest tym słynnym poetą, którego
poznałem przed laty na spotkaniu autorskim?
– Ależ tak – potwierdziła Pani Ewa. – Ale czy słynnym?
On po wydaniu tego młodzieńczego tomiku nic więcej nie
publikował. Ba! On coraz częściej pisał i wyrzucał do kosza, aż w końcu stwierdził, że nic mu nie przychodzi do
głowy. Kiedy go poznałam szczycił się tym pierwszym tomikiem. Był przekonany, że w tym środowisku nie ma sobie równych, że jest bezkonkurencyjny. Wierzyłam w jego
talent. Byłam dumna i szczęśliwa, że los obdarował mnie
tak zdolnym poetą. Starałam się mu nie przeszkadzać,
nie obciążałam go pracami w domu. Właściwie wszystko
spoczywało na moich barkach. On miał tylko swoją mało
obciążającą pracę i czas na twórczość. Ale pomysły coraz
bardziej go opuszczały. Początkowo mówił, że zbiera się
w sobie do „znakomitego wystrzału”. Później było coraz
gorzej i gorzej. Kwitł coraz bardziej jego egoizm, rozwijała się agresja na przemian ze stanami depresji i rozpaczy.
Cały świat stawał się dla niego obcy i wrogi, a w tym świecie także moja osoba…
– A obecnie – zapytałem – co się takiego wydarzyło?
– Teraz opanowała go obsesja, że ja przyniosłam mu
w domowej szarlotce żabi skrzek. Ten żabi skrzek ma mi
służyć do jego zagłady, do pozbycia się jego osoby, aby
spotykać się z moimi kochankami. Nawet nie z jednym
kochankiem, ale z wieloma.
– Nie macie państwo dzieci? – zapytałem.
– Nie, niestety nie, i to nie z mojej winy. A wracając
do tego urojenia to muszę przyznać, że główną przyczyną
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skierowania mojego męża na badania gastryczne jest, jak
on sam twierdzi narastający ból przewodu pokarmowego i brak łaknienia. Od kilku dni przestał jeść, a tylko pije
wodę mineralną. Sądzę, że to przelewanie i bulgotanie
w przewodzie pokarmowym to właśnie efekt owego picia wody. Chciał tych badań, więc załatwiłam skierowanie i oto aktualnie profesor z grupą lekarzy prowadzą badania. Ale jak pan słyszał, profesor sądzi, że są to urojenia
psychiczne, a nie patologiczny stan organiczny.
Tu przerwałem Pani Ewie i zapytałem: – Jaka jest diagnoza psychiatryczna? Przepraszam, że pytam o tak drażliwą sprawę…
– Jak Pan zapewne wie – stwierdziła Pani Ewa – lekarze
określają schorzenia w sposób hipotetyczny. Raz mówią,
że to schizofrenia, a innym razem paranoiczna osobowość. Tak naprawdę proces leczenia ma charakter „metody prób i błędów”, a następnie obserwacji zachowania.
A zachowania zmienne są jak pogoda: raz jest uspokojony, innego dnia pobudzony i agresywny, jeszcze innego zalękniony i zablokowany. Na ogół przeważają stany
poczucia zagrożenia, prześladowania przez otoczenie,
a głównie przez moją osobę, mimo że cały czas odwiedzam go w szpitalu, staram się pocieszać. Tu w dniu wczorajszym na tarasie zrobił mi piekielną awanturę, wyzwał
od prostytutek i wrogów czyhających na jego życie. Od
kilku dni jest przekonany, że wymyśliłam na niego broń
zbrodni doskonałej, wyniszczający żabi skrzek. Rozmnożone żaby mają go zniszczyć od środka.
***
Przed opuszczeniem szpitala udałem się do profesora, aby podziękować za opiekę, za trafną diagnozę. Żegnając się z profesorem zapytałem o Pana Z.
Profesor stwierdził, że tak jak przypuszczał nic istotnego nie stwierdzono, a w telefonicznej rozmowie z psychiatrą uzyskał potwierdzenie, że to paranoja.
Oczywiście wiedziałem ogólnie, o jaką jednostkę chorobową chodzi. Co to za typ zaburzenia psychicznego.
Wiedziałem także to, że leczenie farmakologiczne lekami psychotropowymi przynosi w takim przypadku mierne rezultaty. Potrzebne jest także wzmożone leczenie
psychoterapeutyczne, które i tak nie powoduje zmiany
osobowości, a jedynie racjonalizację pewnych przekonań
człowieka.
Być może, że Pan Z. ma osobowość paranoiczną. Być
może, iż zawalenie się całej piramidy aspiracyjnej spowodowało projekcyjne poszukiwanie przyczyn poza sobą,
a w otaczającym, najbliższym świecie.
***
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Od tamtego przypadku minęło kilkanaście lat. Profesor Jan Czarnecki odszedł do lepszego świata. O Panu Z.
a także o jego żonie Ewie nic nie słyszałem. Pod nazwiskiem znakomicie zapowiadającego się poety nie ukazał
się ani jeden utwór. Moi znajomi pisarze i poeci ze Związku już nie pamiętają, że ktoś taki istniał. Jedyny tomik,
wydany na papierze gorszej klasy, pożółkł zupełnie…2*
9. Refleksje końcowe
Opisane tu przypadki nie należą do wyjątkowych
i odosobnionych. Jako psycholog twórczości wielokrotnie
doświadczałem, głównie podczas spotkań autorskich obrazu takich pisarzy, którzy prezentowali swoje „ja” sięgające „do gwiazd”. Jako obraz idealny, najdoskonalszy, górujący formą artystyczną i oryginalnością treści ponad tych
wszystkich – jak mawiał kiedyś T. Cugow-Kwiatkowski
– kundli i wyrobników literatury. Wiedziałem, że wielu
z nich miało lęk w sercu i w świadomości, że w taką ocenę sami nie wierzą i cały wysiłek wkładają w to, aby ta
prawda nie ujrzała dziennego światła. Ta chęć dominacji, wywyższenia się stanowi swoisty cierń duszy, wieczne udręczenie, a zarazem mękę, a nie radość tworzenia.
Ale spotykałem też takich, którzy podobnych wątpliwości nie mieli. Niekiedy jako uczestnicy spotkań autorskich
swoich kolegów, po kilku zdaniach oceny ich twórczości,
najczęściej negatywnych, przez kilkanaście minut charakteryzowali własną twórczość i własny system wartości. Wówczas spotkanie z Panem X. zamieniało się w spotkanie z „Narcyzem”.
Oceniając taką postawę pod względem aksjologii społecznej, należy zaznaczyć, to iż osobowościowa ksobność,
skrajny egoizm, a głównie owa miłość do własnych wytworów, prowadzą do zachowań antyspołecznych, bezkrytycznych wobec własnych możliwości twórczych, a zatem
jest to tendencja odwrotna od narcystycznej samooceny.
Narcystyczni twórcy w każdym przypadku, chcą być „na
wierzchu”, czy to w prezentowaniu własnej twórczości, czy
też tego, co w sobie noszą jako ziarno przyszłych pomysłów, a także w każdej dowolnej dyskusji na każdy dowolny temat.
Owa potrzeba znaczenia i dominacji społecznej tworzą
wbrew oczekiwaniom Narcyza-twórcy społeczną zaporę,
czy nawet patologiczne zapatrzenie w siebie, co zdaniem
amerykańskich psychologów staje się rysem współczesnej epoki. Na tej podstawie stworzono nowy typ zaburzenia rozwoju osobowości, a mianowicie „narcystyczną osobowość”. Typ ten prowadzi do upośledzenia relacji
społecznych, a głównie zniekształca ocenę wartości dzieł
twórczych. Powoduje także narastanie agresji, odrzucenia
Z utworu „Przypadek Pana Z.” /w/ S. Popek, Sny z wieży milczenia, Lublin,
2008, s. 36–45.
2 *
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Trudno o piękniejszego

braku akceptacji, co niekiedy prowadzi do narastania
depresji.
Jak pisze K. Pospiszyl w Encyklopedii Psychologii (red.
W. Szewczuk, 1998), można wyodrębnić syntetyczne kryteria opisujące osobowość narcystyczną. Są to:
– Nadmierne poczucie własnej wartości, a nawet nadzwyczajności. Wyolbrzymianie poziomu własnych osiągnięć, tak w sensie formalnym jak też treściowym;
– Oddawanie się marzeniom o nieograniczonym sukcesie, wpływach i osiągnięciach twórczych;
– Ekshibicjonizm psychiczny, to jest domaganie się bezustannego interesowania się nim i podziwu dla osoby i jej
wytworów;
– Zimna obojętność wobec innych ludzi, a także wobec krytyki ich osiągnięć, a równocześnie oczekiwanie na
powszechne zainteresowanie wobec jej osoby i rezultatów
twórczych (brak empatii społecznej, a raczej dążenie do
psychopatii);
– Z wymienionych powodów, mimo że osobowość
taka jest typowa dla osobowości narcystycznej osobników
w normie rozwojowej, zaliczana jest także do specyficznych zaburzeń i braku dojrzałości społecznej tych ludzi.
Wśród pozytywnych przejawów narcystycznej osobowości wymienia się energię napędową twórczości (czynnik motywacyjny), a także obronę własnego „ja”, zwaną
inaczej instrumentem samoobrony w epoce powszechnej
konkurencji.
Generalnie badacze problemu są zgodni z twierdzeniem, że przełom wieków XX i XXI to epoka nadmiernego

rozwoju zachowań narcystycznych, nie tylko twórców, ale
także zwykłych zjadaczy chleba.
Stanisław Leon Popek
Nałęczów, sierpień 2017
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Zapiski z Ziemi Świętej cz. II

Wyjdź z grobu!

Pierwszy raz w życiu znalazłem się w grobie
właśnie tutaj – w Betanii na Ziemi Świętej. Jak podaje
odwieczna tradycja chrześcijańska i zaświadcza archeologia tego miejsca, jest to krypta grobu Łazarza, przyjaciela Jezusa. Tutaj po raz pierwszy usłyszałem od kapłana słowa: Wyjdź z grobu! I podana przez niego ręka
wyciągnęła mnie z ciemnej czeluści do jasnego przedsionka. Mam nadzieję, że kiedyś Bóg uczyni podobny
gest wobec każdego człowieka, wyprowadzając nas z grobów do życia wiecznego.
Dzisiejsza Betania jest niewielkim arabskim miasteczkiem o nazwie Azarija, która wywodzi się wprost z greckiej nazwy Lazarion, nawiązującej do grobu Łazarza.
Biblijna nazwa miejscowości jest słowem hebrajskim
i znaczy „Dom ubogiego”. Od Jerozolimy to zaledwie 3–4
km od strony Góry Oliwnej. Chrześcijan w Betanii niewielu, a miejscem wspominanym tylko w Nowym Testamencie jest dom rodzeństwa: Marii, Marty i Łazarza. Od
XIV wieku, tym co po nim pozostało, opiekują się franciszkanie. Pielgrzymom, którzy tu trafiają, Arabowie oferują swoje wyroby rękodzielnicze i różne drobiazgi w niezliczonych sklepikach, do których hałaśliwie przywołują
– także po polsku i rosyjsku. Niektórzy z pielgrzymów
dają się namówić na krótką przejażdżkę na wielbłądzie.
Mnie interesuje tylko dom przyjaciół Jezusa i wskrzeszenie Łazarza. Ewangeliści wspominają o częstej obecności
tu Jezusa. Podczas jednej z takich wizyt doszło do siostrzanych zarzutów ze strony Marty pod adresem Marii zasłuchanej w mowę Jezusa (Łk 10, 38). Innym razem na wieść
o śmierci Łazarza Jezus nawet zapłakał (J 11, 35). Po chwili polecił zaprowadzić się na miejsce pochówku i dokonał wskrzeszania. Działo się to kilka dni przed męczeńską
Paschą i było jakby zwieńczeniem jego publicznej działalności. Zapewne nagłośnienie tego faktu przez lud przesądziło też o wyroku śmierci na Jezusa (J 11, 45–53).
Grób Łazarza, miejsce niezwykłego cudu, nigdy nie
było zapomniane. Już w 390 roku o kościele wzniesionym
nad nim przez pierwszych chrześcijan pisał św. Hieronim.
Z biegiem lat zniszczyły go trzęsienia ziemi i najazd Persów. W XVI wieku na ruinach kościoła wzniesiono niewielki meczet i krypta grobu Łazarza stała się niedostępna
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dla chrześcijan. W 1613 roku franciszkanie wykupili od
muzułmanów możliwość dojścia z drugiej strony i wykuli w skale schody w dół do przedsionka grobu. Jednak
nadal jest to własność muzułmanów, którzy dziś od każdego pielgrzyma „kasują” za wejście po dolarze. Pod koniec IV wieku w miejscu domu rodzeństwa pobudowano
niewielki kościół, zniszczony podobnie jak ten nad grobem Łazarza. O wspaniałej przeszłości chrześcijańskich
sanktuariów świadczą choćby subtelne mozaiki bizantyjskie i freski krzyżowców oraz wyeksponowane fragmenty
kolumn i kamiennych murów. Wokół roztacza się ogród,
który oddziela teren dzisiejszego kościoła franciszkańskiego od reszty nieciekawego otoczenia. Także obecnie daje
on pielgrzymom chwile wytchnienia i przypomina, że dla
Jezusa była to prawdziwa duchowa oaza na mało gościnnej ziemi judzkiej.
Tradycja wschodniochrześcijańska podaje, że po swym
wskrzeszeniu Łazarz, przekonany o boskości Jezusa, wyjechał z Judei z misją szerzenia wiary i zmarł na Cyprze jako
biskup miasta Kition. Jego drugi grób znajduje się w cypryjskim mieście Larnaka we wspaniałej bizantyjskiej katedrze z X wieku. Chrześcijaństwo zachodnie głosi zaś, że
po zmartwychwstaniu Jezusa Łazarz przekazał wszystkie
swoje dobra na rzecz rodzącej się wspólnoty pierwszych
chrześcijan. Ogród Getsemani (Oliwny) podarował Maryi, a należący do niego Wieczernik stał się odtąd miejscem, w którym wyznawcy Jezusa spotykali się na łamaniu
chleba. Z czasem Łazarz zostaje pozbawiony przez Żydów
wszystkich majętności i doznaje prześladowań z powodu wiary w Chrystusa. Skazany na wygnanie wraz z siostrami Marią i Martą na statku pozbawionym steru, po
wielu miesiącach tułaczki przybył do Marsylii i został jej
pierwszym biskupem. Obie historie kończą się podobnie,
choć mają nieco inny przebieg. Od wieków Łazarz jest
świętym, zarówno dla Kościoła katolickiego, jak i Cerkwi
prawosławnej.
Do Jerozolimy wracam znów przez Górę Oliwną, aby
jeszcze raz spojrzeć na niepowtarzalną od tej strony panoramę Świętego Miasta. Na zboczu, w pobliżu drogi, która prowadzi do Doliny Cedronu, stoi niewielki kościółek
o nazwie Dominus flevit (z łac. „Pan zapłakał”). Ma to odniesienie do wydarzenia z Niedzieli Palmowej, gdy Jezus
ujrzał z tego miejsca Jerozolimę, zapłakał nad jej losem,
wiedząc, że zostanie niebawem zburzona przez Rzymian
(Łk 19, 41–44). Nieco niżej, po przeciwnej stronie drogi, znajduje się brama do Ogrodu Oliwnego (Getsemani
– z hebr. „tłocznia oliwy”). Wiekowe oliwki o niesamowitych kształtach jako nieliczne przetrwały do dziś i przypominają wiernym, jak mogło wyglądać to miejsce w czasach
Jezusa. Rosnące tu i nadal owocujące oliwki mają około
tysiąca lat i, jak zapewniają badający je ostatnio francuscy
biologowie, na pewno wyrosły z korzeni starych oliwek

z czasów Jezusa. Nietrudno zauważyć szczególną troskę
franciszkanów o to święte miejsce i utrzymanie przy życiu każdej oliwki.
Tuż obok znajduje się Bazylika Konania zbudowana
według projektu znanego włoskiego architekta, Antonia
Barluzziego w latach 1922–24 na fundamentach dwóch
wcześniejszych kościołów bizantyjskich. Do jej świetności
przyczyniły się dotacje z 12 państw, dlatego nosi ona także
nazwę „Bazyliki Narodów”. Polska zrefundowała wówczas
koszty wykonania w lewej nawie bocznej przepięknej mozaiki upamiętniającej scenę pojmania Jezusa zdradzonego
przez Judasza. W nawie głównej przed ołtarzem został zachowany znaczny fragment skały, na której Jezus podczas
modlitwy oblewał się krwawym potem (Łk 22, 41– 44).
W Wielki Czwartek, przed nabożeństwem upamiętniającym początek Męki Pańskiej, kapłani obsypują to miejsce płatkami czerwonych róż, które na jej białym tle mają
przypominać krople krwi Chrystusa.
Wiele elementów architektonicznych i ozdobnych bazyliki kryje znaczenie symboliczne lub wprost nawiązuje do tekstów z Pisma Świętego. Atmosferze modlitewnego skupienia sprzyja półmrok jej wnętrza wypełnionego
delikatnym, granatowym światłem przefiltrowanym przez
alabaster wkomponowany w artystycznie ukształtowane
okna. Było słoneczne południe, a wydawało się, że ogarnia nas księżycowa poświata nocy rozpoczynającej mękę
Jezusa. W pewnym momencie sam poczułem się jakby
zawieszony gdzieś poza światem realnym i czasem, ogarnięty modlitwą i wzruszeniem, jakie wywołuje to miejsce. Wielu pielgrzymów – także osoby konsekrowane –
modli się długo, leżąc krzyżem na posadzce przed Skałą
Agonii oplecionej metalową barierką z motywami korony cierniowej i omdlewających ptaków. Chwile spędzone
tutaj mogę porównać tylko z tymi spędzonymi następnego dnia w Bazylice Grobu Pańskiego. Naszą grupkę Polaków spotyka później szczególne wyróżnienie ze strony
franciszkanów, gospodarzy tego miejsca, którzy zapraszają nas razem z grupą włoską do udziału w wieczornej
adoracji i nabożeństwie zwanym „Godziną Świętą”. Musimy nieco zmodyfikować swoje plany, ale nie kryjemy radości z tej niespodzianki. Nabożeństwa te odbywają się
w pierwsze czwartki każdego miesiąca i są zakończone
procesją eucharystyczną ze świecami wzdłuż alejek Ogrodu Oliwnego. Nikt nie narzeka, że „godzina” ta trwała prawie trzy godziny i do hotelu wracamy o północy. Nie każdy ma takie szczęście czy łaskę od Boga, by modlić się
w Ogrójcu.
W piątek wczesnym rankiem znów jestem w starej Jerozolimie. Dziś czeka nas głównie droga krzyżowa
i msza święta w Bazylice Grobu Pańskiego oraz nawiedzenie jeszcze kilku miejsc i kościołów. Najpierw wędrujemy z drewnianym krzyżem wypożyczonym za dolary
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A – Ołtarz na skale w Bazylice Konania w Ogrodzie Oliwnym
B – Wejście do niszy grobowej Łazarza
C – Ostatnia msza pielgrzymki na Pustyni Judzkiej,
celebruje ks. R. Winiarski – proboszcz z Dorohuska
D – Różańce przy Drodze Męki Pańskiej
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Jezus w Ogrodzie Oliwnym, fresk w ołtarzu głównym bazyliki

W Ogrodzie Oliwnym
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od muzułmanów, do których należy większość uliczek
i miejsc związanych z męką Chrystusa. Niestety, topografia Świętego Miasta z czasów Nowego Testamentu nie
do końca pokrywa się z obecnym układem murów, ulic
i placów. Niektóre stacje drogi krzyżowej są wyznaczone umownie i wiodą uliczkami dzielnicy arabskiej będącej jednym wielkim bazarem. Większość sklepikarzy nie
zwraca uwagi na kolejną grupę z krzyżem, która co jakiś czas klęka i śpiewa albo modli się głośno. Zapewne
podobnie działo się też dwa tysiące lat temu. Prawie codzienny widok wleczonego na śmierć krzyżową skazańca
spowszedniał mieszkańcom Jerozolimy na tyle, że wyrok
wydany na Jezusa także nie wszystkich interesował. Być
może pochód z tym nieszczęśnikiem wyróżniał się tylko
okrucieństwem wobec ofiary i brakiem sił tak skatowanego człowieka, że zmuszono przypadkowego przechodnia
z ulicy do dźwigania z nim belki krzyża. Tak oto Szymon
z Cyreny trafił na karty Ewangelii jako pomocnik Jezusa
i będzie w niej wspominany do końca świata.
W dzielnicy chrześcijańskiej atmosfera religijna jest
nieco inna, aczkolwiek wszechobecne ciągi straganów
czynią ją podobną do dzielnicy muzułmańskiej. Jej charakter nadają liczne kościoły, hospicja i przedstawicielstwa chrześcijańskich związków wyznaniowych z różnych
stron świata. Centrum stanowi Bazylika Grobu Pańskiego, kryjąca w swym wnętrzu najcenniejsze relikwie – skałę Golgoty i szczątki groty Grobu Pańskiego. Tuż za bramą wejściową, pamiętającą średniowiecze, kilkanaście
marmurowych schodków prowadzi w górę na miejsce
ukrzyżowania. Tutaj cichną wszelkie modlitwy i rozmowy, a mozaika przywołująca scenę przybijania Jezusa do
krzyża przypomina, co tu się działo. Po kilku minutach
oczekiwania podchodzę do ołtarza, pod którym znajduje się skała Golgoty uwidoczniona także w przeszklonych
wnękach obok. Klękam i wkładam rękę w zagłębienie, aby
dotknąć uświęconej Krwią Pańską skały. Kłaniamy Ci się,
Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż
i Mękę swoją świat odkupić raczył – tyle zdążyłem wyszeptać, czując pod dłonią powierzchnię kamienia wygładzanego przez wieki. Z wysokości Golgoty podziwiam wielkość Bazyliki oraz ślady przeszłości na jej murach. Potem
schodzę w okolice Kamienia Namaszczenia, gdzie Jezus
został złożony i namaszczony olejkami wonnymi przez
Nikodema oraz Józefa z Arymatei (J 19, 38– 40). Kładę
na niej zakupione podczas pielgrzymki różańce i inne dewocjonalia. Zgodnie z tradycją samo zetknięcie z tą relikwią uświęca je. Wreszcie ustawiam się w kolejce, aby
przez wąską bramkę wejść do kaplicy nagrobnej.
Przeprowadzona ponad rok temu konserwacja miejsca
Zmartwychwstania oraz badania archeologiczne i skanerowe wraz z otwarciem Grobu, nieoglądanego od 1809 roku,
potwierdziły raz jeszcze prawidłową lokalizację obiektu
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i zidentyfikowały autentyczność jego bocznych ścian oraz
półki skalnej, na której złożono owiniętego w całun Jezusa. Od prawie dwóch tysięcy lat Grób ten jest pusty, ale
przyciąga do siebie miliony ludzi, którzy wierzą lub chcą
uwierzyć w „ciała zmartwychwstanie”. W takim miejscu
nie można pozostać obojętnym. Do przedsionka grobowego zakonnik wpuszcza jednocześnie 3–4 osoby na niecałą
minutę. Świadomość, że na wyciągnięcie ręki pod marmurową płytą spoczywał Bóg-Człowiek, który trzeciego dnia
o poranku wyszedł stąd przebóstwiony, potrafi sparaliżować mentalnie. Nie wiem, z kim wchodzę, w głowie mam
absolutną pustkę. Ogarnia mnie fala ciepła – czyżby od tych
kilku świec, co stoją pośrodku? Przemilczam swój krótki
czas z czołem przy nagrobnym marmurze. Znak krzyża na
odejście czynię bardziej mechanicznie niż świadomie. Dopiero po wyjściu przychodzi wzruszenie, że w tym świętym
miejscu dostąpiłem na nowo łaski zanurzenia się w Nim.
To tu anioł powiedział niewiastom szukającym Go w niedzielny poranek: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go
złożyli (Mk 16, 6). Msza święta w pobliskiej kaplicy, w której uczestniczą pielgrzymi z Polski, jest niby taka sama jak
co dzień, ale jednak inna, bardziej bogata, każde słowo ponownie nabiera znaczenia i chciałoby się, by trwała nieco
dłużej. Jednak harmonogram miejsca zobowiązuje, a w kolejce do ołtarza czekają już kolejni pielgrzymi.
Niewielki plac przed Bazyliką pozwala nieco ochłonąć
z przeżyć metafizycznych. W pobliskim sklepiku kupuję
u zakonników fotograficzną, kolorową panoramę Starego
Miasta Jerusalem widzianego z Góry Oliwnej. Wyobrażam sobie, na której ścianie rozwieszę ją w mieszkaniu.
Ona pozwoli mi codziennie wracać myślami do Ziemi
Świętej. Decyduję się jeszcze na dwa flakoniki z olejkiem
nardowym i mirrowym. Ich aromat jest niepowtarzalny
i jednoznacznie będzie kojarzyć się z tym miejscem. Obok
mnie przebierają w pamiątkach dwie Japonki. Czynią to
tak nieostrożnie, że jedna z wybranych przez nie buteleczek z cennym olejkiem upada na kamienną posadzkę. Jej
zawartość rozbryzguje się dokoła – także na mój plecak,
spodnie i sandały. One przepraszają w ukłonach, a zakonnik daruje im stratę. Przepraszają i mnie, proponują chusteczki jednorazowe do wytarcia plam. Z uśmiechem mówię, że nie ma problemu, płacę za siebie i wychodzę na
słońce otoczony niewidzialnym obłokiem o intensywnym
zapachu mirry. Całkiem przypadkiem zostałem jakby nieco... namaszczony – i to za darmo. Skoro przypadków na
tym świecie nie ma, to czymże sobie zasłużyłem? Jeszcze
przez ponad tydzień od dnia powrotu czułem – zwłaszcza
od plecaka i różańców – ich niebiańską woń. A zderzenie
miejsc świętych ze Słowem Bożym nadal iskrzy we mnie
i wypala niewidzialne piętno.
Henryk Radej
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Alicja
Michałowska

Gdzie Żejmiana,
gdzie Odra
Kołtyniany to małe, urocze wileńskie miasteczko
otoczone Żejmianą, która wypływa z jeziora Kretony
i wody swe niesie aż do Wilii. Tuż nad rzeką wznosił się
kościół z czerwonej cegły, dalej synagoga, też murowana. Po obu stronach głównej ulicy stały drewniane domki z oszklonymi werandami. Za Żejmianą rozciągał się
okazały majątek i stadnina koni właściciela ziemskiego
Adolfa Kopcia, mego ojca chrzestnego. Odwiedzał go często Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej.
Nowa i duża jak na wschodnie warunki szkoła powszechna im. Józefa Piłsudskiego była dumą mieszkańców. W tej szkole od 1924 do 1939 roku obowiązki
kierownika pełnił mój ojciec, Piotr Szczemirski, były legionista Marszałka.
Urodziłam się w Kołtynianach 5 stycznia 1931 roku.
Tydzień po moim urodzeniu umiera mama Genowefa, a rok później ojciec żeni się powtórnie z nauczycielką Stefanią Bejnar-Bejnarowicz. Z tego związku urodziły
się dzieci: Alina w roku 1935, Krystyna w 1937 i Andrzej
w 1940.
Byliśmy szczęśliwą rodziną do wybuchu wojny. Od
momentu jej rozpoczęcia i przez następne dni słuchaliśmy komunikatów radiowych o bombardowaniach przez
Niemców Wilna i innych polskich miast. Były to wiadomości przerażające. W ogródku warzywnym przy domu
zrobiłam dołek – schron dla swojej ulubionej lalki gałgankowej, krakowianki Małgosi, by uchronić ją od bomb.
Pamiętam słoneczny poranek wrześniowy, gdy stojąc
przy oknie obserwowałam zza firanki maszerujące oddziały radzieckie. Szły, szły i szły. Mama powiedziała mi
wówczas: „patrz i zapamiętaj. Rosjanie tak jak Niemcy są
śmiertelnymi wrogami Polski”. Szkoła została zamknięta. Portrety Piłsudskiego, Mościckiego, Rydza-Śmigłego
oraz Godła Rzeczypospolitej, wiszące w klasach, zostały
przez najeźdźców rozbite kolbami karabinów. Ojciec musiał każdego dnia meldować się w gminie. Późną jesienią
dowiedział się w tajemnicy, że jesteśmy umieszczeni na
liście przeznaczonych do wywózki na Sybir. Zapadła rodzinna decyzja, że trzeba uciekać z Kołtynian. Pamiętam,
że pobiegłam nad rzekę i jezioro, gdzie żegnałam się z płaczem z ukochanymi jarzębinami, wierzbami i olchami,

z miejscami moich zabaw i wędrówek. Do dzisiaj widzę
las, pagórki, jezioro i płynącą rzekę – mój krajobraz rodzinny. Zaprzyjaźnieni rolnicy z pobliskiej wsi Szakaliszki
pod osłoną nocy zawieźli mamę i dzieci na dworzec kolejowy w Nowych Święcianach, a tatuś cały dobytek zapakował na wozy i przewiózł wszystko do Podbrodzia. Tam
zamieszkaliśmy w domu pod lasem. Z Kołtynian, oprócz
rzeczy domowych, zabraliśmy ule z pszczołami, aż 30 białych domeczków. Pszczelarstwo, obok ogrodnictwa i sadownictwa, to hobby tatusia, tym żył na równi z pracą
w szkole. A była to pasieka prowadzona wzorowo. Matki pszczele sprowadzane były aż z Bielska-Białej, takich
przesyłek pszczelarskich bardzo nie lubił miejscowy listonosz, sarkał i fuczał ilekroć przyszło mu dostarczyć pod
nasz adres małe specjalne klateczki nadane w Biesku (niestety, wszystkie pszczoły zginęły w czasie bardzo mroźnej
zimy w r. 1940, co według wileńskiego przesądu wróżyło
pasmo nieszczęść).
Po prześladowaniach radzieckich zaczęły się litewskie,
i to zaraz po wkroczeniu ich oddziałów na Wileńszczyznę 28 października 1939 roku. Rodzice wówczas pracowali w szkole powszechnej w Podbrodziu, a ja uczęszczałam do klasy pierwszej, gdyż cofnięto mnie o jeden rok
z powodu nieznajomości języka litewskiego. Wkrótce ojca
i mamę zwolniono z pracy, gdyż nie zgadzali się na zmianę
pisowni nazwiska przez dodanie końcówki as. Nazywaliby się wówczas Szczemirskas. Ponadto rodzice nie chcieli przyjąć obywatelstwa litewskiego. Za odmowę grożono
im aresztowaniem. Ojciec podjął pracę fizyczną na kolei
i rozpoczął działalność konspiracyjną, coraz częściej myśląc o opuszczeniu Podbrodzia.
15 czerwca 1940 roku wojska radzieckie ponownie
wkroczyły na Wileńszczyznę i Litwę Kowieńską. Ojciec
drugi raz uniknął wywózki na Syberię. Tym razem udało mu się uciec z ciężarówki, załadowanej aresztowanymi
Polakami. Często z ojcem udawałam się na stację kolejową
i tam po przekupieniu strażników butelką wódki, ostrożnie podchodziliśmy do transportów przygotowanych do
drogi na wschód, by ludziom z transportów przekazać
paczki z jedzeniem, po które wyciągali ręce przez zadrutowane otwory bydlęcych wagonów. Widziałam zwłoki
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ludzkie, najczęściej dzieci, wyrzucane z takich pociągów
wprost do rowów. Te straszne obrazy pozostały mi w pamięci do dzisiaj, a wtedy pozbawiły ufnego dzieciństwa.
Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ojciec wraz
ze swymi szwagrami Leonem Pylińskim i Ignacym Rudzińskim wydzierżawili w powiecie święciańskim majątek Druściany, do którego wkrótce się przenieśliśmy.
Zaczęła się ciężka praca na roli, w której uczestniczyły też dzieci. Ja pasałam krowy i hodowałam indyki.
Młodsze siostry Alina i Krysia zbierały liście krwawnika i mniszka lekarskiego. Do mnie należało także ścinanie pokrzyw, a następnie siekanie tych wszystkich roślin, dodawanie do nich otrąb i karmienie drobiu tak
przygotowaną paszą. W czasie jesiennej młocki poganiałam konie w kieracie, napędzającym młocarnię. Mama
dbała o dom i pielęgnowała naszego pupilka Jędrusia.
Z tego okresu pamiętam tajemnicze zebrania i narady,
które odbywali najczęściej nocą w naszym domu obcy
mi ludzie. Tatuś często wyjeżdżał furmanką do Podbrodzia, a mama, pełna obaw, czekała na niego nieraz do
późna. Z czasem wydarzenia te nie budziły już niepokoju. Zdążyliśmy się do nich po prostu przyzwyczaić.
W styczniu 1942 roku ojciec wrócił późną nocą z Podbrodzia bardzo zdenerwowany. Dowiedział się, że jest
poszukiwany przez gestapo i policję litewską. Szukano
go w Poczach koło Podbrodzia. Tam Niemcy przesłuchiwali ojca siostry: Helenę Połłujanową i Jadwigę Rudzińską, oraz jej męża Ignacego. Zmuszano ich krzykiem
i biciem do ujawnienia przyczyn częstych wyjazdów ojca
do Podbrodzia. Wujka Ignasia aresztowano, a następnie
zwolniono. Gestapowcom nie udało się wydobyć z rodziny żadnych obciążających tatusia zeznań. Mamusia namawiała tatę, by natychmiast uciekał z domu do Starych
Święcian do Białorusi. Nie uczynił tego z obawy o los nas
wszystkich. Pewnego dnia o świcie usłyszałam groźne
szczekanie psów, a w szybie okiennej ujrzałam obce twarze. Dom był otoczony. W mieszkaniu pojawili się Niemcy i tłumacz Litwin. Natychmiast przystąpili do rewizji,
wyrzucając wszystko z szaf i biurka. Krzycząc i grożąc
rozstrzelaniem, domagali się wydania broni i ujawnienia wszelkich kontaktów z „bandytami”. Nic nie znaleźli
dzięki opatrzności Boskiej i przytomności mamusi, która posadziła mnie na dużym pudle, wyciągniętym spod
łóżka na chwilę przed wtargnięciem Niemców do mieszkania. Przykryła je pościelą, dała na kolana małego braciszka Jędrusia i kazała nie ruszać się z tego miejsca. Nie
wiedziałam wówczas, że siedziałam na radiostacji. Żadnych materiałów, świadczących o konspiracyjnej działalności nie znaleziono. Ojca jednak zabrano. Patrzyliśmy przez kuchenne okno, jak odjeżdżał saniami pod
eskortą Niemców, a obok biegły wilczury. Został osadzony w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie.
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Zabrakło męskich rąk do pracy w dzierżawionym majątku. Trzeba było opuścić zajmowany dom. Skorzystaliśmy z propozycji cioci Zosi Daszkiewiczowej i zamieszkaliśmy u niej, w zaścianku Brzeziszki w pobliżu Kołtynian.
Jakiś czas później przenieśliśmy się do mojego rodzinnego miasteczka, zajmując dom nad jeziorem. Cieszyłam się
bardzo z tego powodu, jednak brak ojca, tocząca się wojna i nienawiść Litwinów do Polaków nie dawały spokoju
i pełnej radości dzieciństwa. Mama często jeździła do Wilna z paczkami żywnościowymi dla ojca, starała się o jego
zwolnienie, bądź złagodzenie pobytu w więzieniu, dając
łapówki gestapowcom i Litwinom. Rodzeństwo w czasie tych wyjazdów pozostawało pod moją opieką nawet
przez kilka dni. W maju 1942 roku strażnicy więzienia
nie przyjęli paczki. Powiedzieli, że ojciec został przekazany gestapo, co wróżyło źle, oznaczać mogło rozstrzelanie w podwileńskiej miejscowości Ponary. Ciągle jednak
żyliśmy nadzieją, że ojciec wróci. Dopiero wiele lat później, bo w latach dziewięćdziesiątych, kopia dokumentu litewskiego, zamieszczonego w książce Heleny Pasierbskiej
„Ponary. Wileńska Golgota” wyjaśniła wszelkie wątpliwości. Ojca zamordowano w maju 1942 roku na Ponarach.
Dobrze pamiętam wkroczenie wojsk rosyjskich do Kołtynian. Poprzedzone było silnym bombardowaniem miasteczka, przed którym schroniliśmy się w podziemiach
kościoła.
Koniec wojny zastał naszą rodzinę w Podbrodziu. Przenieśliśmy się tam ze względu na otwartą w tej miejscowości polską szkołę powszechną i polskie progimnazjum.
Uczęszczałyśmy do tych szkół; siostry do powszechnej, ja
do progimnazjum. Mama jednak pracy w szkole nie uzyskała. Utrzymywaliśmy się ze sprzedaży wartościowszych
rzeczy z domu, tj. mebli i ubrań, a także z domowej produkcji mydła, którym handlowałam na targu.
Pewnego dnia 1945 roku mama rozłożyła mapę na stole, by wspólnie z nami zadecydować dokąd pojedziemy do
Polski. Nie mogłam tego zrozumieć. Wyjeżdżać z Polski
do Polski? Przecież mieszkamy w Polsce, tu się urodziłam
i tu jest moja Ojczyzna. Trudno mi było to wszystko pojąć. Miejsce naszego przyszłego zamieszkania wybrałyśmy
w Sandomierskiem, nie raz słysząc o bogactwie tej ziemi,
słynącej z pszenicy i sadów. Drugą ewentualnością było
Poznańskie, znane z pracowitości i gospodarności mieszkańców. Ileż to narad rodzinnych w lutym 1945 roku poprzedziło decyzję napisania podania o wyjazd i wskazania
miejsc osiedlenia! Zdania dalszej rodziny i znajomych na
ten temat były podzielone. Jedni mówili: „nie jest Polakiem ten, kto porzuca rodzinne polskie ziemie, stąd przecież nasz ród”, drudzy nie widzieli tutaj żadnych szans dla
siebie i dzieci, wskazując na szerzący się litewski szowinizm i rusyfikację w szkołach. Trzeba było szybko się decydować, bowiem liczba transportów była ograniczona.
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Wujek Leon Pyliński radził, by czekać, bo Anglia i Ameryka z pewnością nie zgodzą się na zmianę granic. I jak
nas ojciec znajdzie po powrocie z niewoli? (wierzyliśmy,
że wywieźli go do Niemiec). Stryj, ksiądz Stanisław Szczemirski na wiadomość, że myślimy o repatriacji, ofiarował
nam krowę, mówiąc: „krowa to żywicielka, bez niej zginiecie”. Prowadziłyśmy tę krowę z Widz do Podbrodzia,
omijając główne drogi, którędy pędzono zdobyczne bydło z Niemiec do Związku Radzieckiego. Często były one
chore na pryszczycę i bałyśmy się, że albo nasza krowa zarazi się tą chorobą, albo bojcy ją po prostu zabiorą i dołączą do swych stad.
Zaczęły się przygotowania do wyjazdu, a czasu nie było
zbyt wiele. Wiza – zaświadczenie o ewakuacji do Polski,
wystawiona przez głównego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 31 (!?) września 1945
roku była ważna tylko jeden miesiąc. Daty podstawienia
wagonów na stację w Podbrodziu nikt nie znał, a w dodatku nie było pewności, czy umieszczono nas na liście
wyjeżdżających w drugim transporcie. Należało się ciągle dowiadywać, czy wyjedziemy, prosić o wpisanie nas
do wykazu, a to wszystko kosztowało wiele pieniędzy i towarów, wręczanych w formie łapówek wszystkim, którzy
o tych sprawach decydowali. Mamusia zdobywała pieniądze, sprzedając dywany, kilimy, meble i książki, a także resztę ubrań tatusia. Najcenniejsze książki, zwłaszcza
te o „dziadku Piłsudskim”, miały jechać z nami, zapakowane do zielonej szafki. Sprzedaż rzeczy (głównie mebli
i książek) szła słabo, nikt ich w większej ilości nie kupował. Ludzie najwidoczniej liczyli, że po naszym wyjeździe
sami sobie zabiorą, co zechcą, za nic nie płacąc. Za uzyskane pieniądze mama kupowała mąkę, smalec i słoninę.
Tłuszcze po stopieniu umieszczała w glinianych garnkach,
a mąkę w lnianych woreczkach. Należało też przygotować
karmę dla dwóch krów żywicielek. „Perełka” była nasza,
a „Gwiazdka” od stryja, księdza Stanisława. Siostry Alina
i Krysia wraz ze mną urządzały pranie, prasowanie i szycie
garderoby dla lalek, których nie mogłyśmy przecież zostawiać, musiałyśmy zaopiekować się nimi w drodze do Polski i w Polsce. Mamusia postanowiła zostawić mieszkanie
czyste, wysprzątane dokładnie, jak na przyjęcie gości. Odkurzyłyśmy książki w dębowej szafie bibliotecznej, wyprałyśmy firanki i wyczyściłyśmy szyby w oknach. W saloniku nałożyłyśmy na meble białe pokrowce. Według słów
mamy robiłyśmy wszystko po to, by po powrocie zastać
cały dom czysty i wysprzątany, z meblami na swoich miejscach. Wierzyłyśmy święcie, że tu wrócimy.
Pewnego wrześniowego dnia przyszedł do nas wujek
Rudziński z wiadomością, że dzisiaj musimy umieścić
resztki swojego dobytku w wagonie i przypuszczalnie wieczorem odjedziemy. Wkrótce wujek podjechał pod nasz
dom konnym wozem drabiniastym, na który złożyliśmy

nasz skromny dobytek, składający się głównie z zapasów
żywności, pościeli, naczyń i książek, porządnie ułożonych
w biblioteczce, oraz maszyny do szycia marki Singer. Wzięliśmy ze sobą również łopatkę saperską. Była ona koniecznym ekwipunkiem, wymaganym przez władze, podobnie
jak dokument ewakuacji. Saperka bowiem miała służyć
do wykopywania, a następnie zasypywania dołków po załatwieniu się w nie przez repatriantów. Jak widać, władze
radzieckie dbały bardzo o higienę i kulturę podróżnych,
wiezionych wbrew swej woli w bydlęcych wagonach gdzieś
daleko na zachód. Kiedy wszystko już było załadowane na
wóz, mama zatrzymała nas przez chwilkę na ganku domu,
by zmówić wspólnie pacierz, kończąc go jak zwykle prośbą
do Pana Boga o powrót tatusia. Potem nakreśliła ręką znak
krzyża na czole każdego z nas i na drzwiach domu przy ulicy Kiemieliskiej 24. Przeżyliśmy w nim kilka smutnych lat
bez ojca, ale w zdrowiu i u siebie. Nikt nas nie żegnał. Sąsiednie domy objęli już w posiadanie Litwini. Ruszyliśmy.
Za wozem podążały Perełka i Gwiazdka, i my – czwórka
dzieciaków, płacząc i tuląc się do mamy. Obok szli Halina
i Tolek Połłujanowie. Ich rodzicom Helenie i Antoniemu
nie udało się uzyskać zgody na wyjazd, gdyż zalegali z kontyngentem ze swego majątku w Poczach. Dzięki różnym
kombinacjom, najstarszym dzieciom pozwolono na repatriację. (W r. 1951 rodziców wraz z sześciorgiem małych
dzieci wywieziono na Sybir, skąd wrócili dopiero we wrześniu 1956 r.). Za nami jechał drugi wóz z mieniem wujka
Rudzińskiego. Siedziała na nim ciocia Jadzia z maleńkim
Rysiem w beciku, a starsze dzieci Alusia i Sławek szli obok,
przy swoim tacie. Na bocznicy dworca kolejowego stały
towarowe, bordowe wagony. Rozgorączkowany tłum wyjeżdżających i odprowadzających biegał po peronach, poszukując bliskich lub znajomych. Rozgardiasz, płacz, rozpacz. Zjawił się pełnomocnik do spraw repatriacji, który
wskazał nam wagon. Wyszli z niego mężczyźni i pomogli
nam wnosić rzeczy do tego nowego „mieszkania”. Krowy
i drób załadowano do sąsiedniego wagonu, w którym już
były cudze „żywioły”. Wujek przy pomocy współpasażerów zbił z desek prycze. Dla dorosłych na dole, a dla dzieci na piętrze. Na te łoża położono sienniki, wypchane słomą. Skrzynki z dobytkiem i nasza zielona szafka posłużyły
jako parawan, oddzielający dziurę wyrąbaną w podłodze
wagonu, która spełniała rolę ubikacji. W tak urządzonym
wagonie rozlokowało się z trudem 20 osób. Z przerażenia,
żalu i płaczu, że trzeba jechać w nieznane, dostałam gorączki. Tłum na peronie śpiewał litanię do Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Wagony szarpnęły i pociąg ruszył. Przez
wąskie okienko w górze wagonu patrzyłam płacząc na znane domy, ulice, sosnowe lasy, pagórki, które stawały się coraz mniejsze i mniejsze, aż zniknęły zupełnie.
W czasie postojów transportu gnaliśmy z saperką wzdłuż torów za własną potrzebą. Jedna łopatka to
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stanowczo zbyt mało dla kilkuosobowej rodziny. Nie
wszyscy zdążyli wykopać dołki, bądź je później zasypać.
Podobnie było w innych wagonach. Transport nie zatrzymywał się na długo. Należało także szybko narwać garściami trawę dla krów, a jeśli była jakaś stacja – napoić
zwierzęta z „wodokaczki”, czyli pompy kolejowej. Krowy
w czasie podróży strasznie ryczały, bo były w wagonach
stłoczone i obijały sobie boki o ściany. Rozumiałam je, bo
w pewnym momencie, kiedy pociąg niespodziewanie zahamował, spadłam ze swego piętra prosto na Rysia Rudzińskiego – niemowlaka. Cud, że wyszedł cało. Najgorsze
było to, że nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy pociąg stanie i na
jak długo. Najważniejszą osobą był więc maszynista, i jeśli dostał coś do ręki (najchętniej przyjmował wódkę), to
podawał czas postoju. Mama wyprowadzała nas wówczas
za wagon i tam profilaktycznie gęstym grzebieniem czesała włosy, splatając je później w warkoczyki i zawiązując
kokardki. Potem biegła wydoić krowy. Mleko z sucharami
było naszym głównym i jedynym ciepłym pożywieniem.
W Grodnie pociąg zatrzymał się na dłużej. Zaczęto
przeliczać umęczonych jazdą i załamanych psychicznie
ludzi. Wstąpiła w nas jednak nadzieja, że już wkrótce będziemy w prawdziwej Polsce. Śpiewaliśmy żołnierskie piosenki i wstępowała w nas nadzieja, że po przekroczeniu
granicy koszmar tej podróży minie bezpowrotnie. Machaliśmy rękami na powitanie polskiej straży granicznej,
ale oni nie odpowiadali nam żadnym pozdrowieniem. Nie
było żadnych przemówień, żadnych transparentów. Jednak od momentu przekroczenia granicy dostawaliśmy
na postojach ciepłą zupę z kotłów, przygotowaną przez
Polski Urząd Repatriacyjny. Bardzo nam ona smakowała.
W czasie któregoś postoju, gdy szłam z wiaderkiem pełnym gorącej zupy, omijając grupę radzieckich żołnierzy,
jeden z nich za to, że się im nie ukłoniłam, podbiegł i kopnął mnie. Zupa wylała się na ziemię, a on, rycząc ze śmiechu, trzymał się za boki i wrzeszczał: „wet twej sup Polaczka”. Taką miałam lekcję grzeczności. W Iławie przeżyliśmy
chwile grozy, gdy Rosjanie podpalili pobliskie budynki
jakiejś fabryki, by wywołać panikę wśród repatriantów
i w ten sposób ułatwić sobie rabunek transportu. Podobno powtarzało się to w czasie postoju każdego pociągu.
Na tej stacji, w trakcie przeładunku naszego dobytku do
innego wagonu została na peronie nasza biblioteczka. Pomagający nam w tej przeprowadzce mężczyźni orzekli, że
książek nie ma sensu zabierać ze sobą dalej, są za ciężkie
i zupełnie nieprzydatne. I w takich okolicznościach straciliśmy jakże dla nas cenne polskie książki. Udało mi się
jednak wyjąć z szafki swój pamiętnik, w którym codziennie notowałam swoje spostrzeżenia i przeżycia. Niestety,
pamiętnik wysłany już z Polski na Wileńszczyznę, do cioci Mani Pylińskiej, wówczas jeszcze mieszkającej w Białym Dworku koło Nowych Święcian, nigdy do niej nie
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dotarł. A wysłałam go w tym celu, aby rodzina wiedziała,
jak przebiega repatriacja, czego się strzec, jak się do niej
przygotować, co zabrać itp. Kilka dni staliśmy na bocznicy
w Warszawie. Widziałam stolicę w guzach, mnóstwo ludzi grzebiących w rozwalonych budynkach i poszukujących być może swoich bliskich czy znajomych. Stacja zapchana była pociągami, jadącymi do Rosji, pełnymi – jak
to ludzie określali – „trofiejnych towarów”. W Wolsztynie
dorwałyśmy się z Haliną do soczystej trawy w parku, mogłyśmy wreszcie narwać do woli paszy dla głodujących
krów. Zgodnie bowiem z poleceniem, przygotowałyśmy
zapas paszy tylko na tydzień, który już minął, a końca podróży nadal nie było widać. Dozorca tego parku strasznie
nas skrzyczał. Nic nie pomogło tłumaczenie, że jesteśmy
z transportu, że długo już jedziemy z Wileńszczyzny, że
krowy głodne, że stoimy na bocznicy. Przerwał nasze wyjaśnienia i wrzasnął: „won stąd wy ruskie jedne”. Płakałyśmy bardzo. Ileż tej trawy mogły narwać dziecięce rączki? Ileż przydeptać małe nóżki? Długo to Poznaniakom
pamiętałam.
W naszym wagonie zapanował niepokój, bo transport
zmierzał w kierunku Ziem Odzyskanych. Zatrzymaliśmy
się w Zielonej Górze, obcym zupełnie mieście, w którym
po ulicach wałęsały się podejrzane typy, a w opuszczonych
przez Niemców domach buszowali szabrownicy. Wszędzie
widniały niemieckie napisy. Baliśmy się tego miasta i tych
ludzi. Wujek Rudziński zadecydował, że nie pojedziemy
do Kożuchowa, jak się okazało celowego miejsca osiedlenia. Oszukano nas, gdyż o Sandomierskiem czy Poznańskiem nie było mowy. Postanowiliśmy wracać za Odrę.
Opłacony sowicie kierownik transportu, a także maszynista zgodzili się odczepić nasz wagon z całym dobytkiem
oraz drugi z krowami i dołączyć je do pociągu jadącego do
Wolsztyna. Jakże cieszyłam się, że wracamy, że przejechaliśmy most na Odrze! Most ten wydał mi się początkiem
drogi powrotu na Wileńszczyznę, do której z pewnością –
jak marzyłam – wkrótce wrócimy. W czasie wojny widziałam wiele zniszczonych mostów, przez które nie było drogi, nie można było nimi przejść ani przejechać. A tu Odra
taka szeroka, szersza niż Żejmiana, szersza nawet od Wilii, ogromna rzeka.
W Wolsztynie planowaliśmy pobyć krótko i stamtąd
w jakiś sposób dojechać w upragnione Sandomierskie.
Wagon nasz odczepiono i odstawiono na bocznicę. Mamusia z wujkiem Rudzińskim rozpoczęli wędrówkę po
urzędach w poszukiwaniu pracy. Niestety, wszystkie miejsca nauczycielskie już były zajęte. Wujek zdecydował się
osiedlić w Wolsztynie i nigdzie dalej już nie jechać. Wkrótce uzyskał pracę w przedsiębiorstwie handlowym. Wyprowadził się z wagonu z całą rodziną oraz krewnymi Haliną
i Tolkiem Połłujanami, a także z kilkoma byłymi partyzantami z Armii Krajowej, którzy z nami jechali, i przeniósł
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się do pobliskiego baraku. Mama, gdy dowiedziała się, że
w baraku panuje tyfus, nie zgodziła się na opuszczenie wagonu. Wyprosiła u kolejarzy zgodę na dołączenie wagonu
do pociągu jadącego do Kargowej. Tak więc, jadąc razem
z krowami, znaleźliśmy się w tym miasteczku leżącym już
za starą polską granicą, po przeszło dwóch tygodniach podróży z Podbrodzia. W Kargowej również nie było pracy.
Sytuacja była wprost dramatyczna, jednakże na szczęście
długo nie trwała, bo pobliska wieś Karszyna czekała na
nauczyciela. Przeładunek rzeczy z wagonu na furmankę
przysłaną przez sołtysa trwał krótko. Jechaliśmy wozem
około pięciu kilometrów. Dookoła uprawne pola, pastwiska i łąki, na których nasze krowy skubały trawę, równina. Jakże inny krajobraz od Wileńszczyzny, pełnej lasów,
pagórków i strumieni, tej naszej cudownej ojczystej ziemi.
Zamieszkaliśmy w budynku, w którym połowa przeznaczona była na szkołę, a połowa na mieszkanie dla nauczyciela. W budynku panował bałagan. Na podłodze walały
się sterty papierzysk, ściany straszyły dziurami po wyrwanych kontaktach, z każdego kąta wiało chłodem. Ale był
to dom, prawdziwy dom! Przyjęto nas serdecznie. Ludzie
z różnych stron Polski, głównie z Poznańskiego, obdarowali nas łóżkami, stołami, krzesłami i tym podobnymi
meblami. Przydały się bardzo, bo z sobą przywieźliśmy
tylko maszynę do szycia i zegar kominkowy. Sprzątając
z siostrami dom, znajdowałyśmy wśród pocztówek z różnych stron Niemiec, szpileczki krawieckie z kolorowymi
główkami. Pierwszy raz w życiu widziałyśmy takie szpileczki. Bardzo nam się podobały. Mama, prowadząc lekcje, zabierała z sobą do klasy małego Andrzejka, siostry się
uczyły, a ja pasłam krowy i pomagałam rolnikom w polu,
za co otrzymywałam kosz ziemniaków. Nie trwało to długo, bo mama wysłała mnie do Wolsztyna na naukę. Tam
razem z kuzynką Haliną zgłosiłam się w październiku do
gimnazjum. Na podstawie świadectwa z Progimnazjum
w Podbrodziu przyjęto nas do klasy trzeciej. Zamieszkałam u cioci Rudzińskiej. Z nauką miałyśmy spore kłopoty, bo poziom progimnazjum był znacznie niższy. Zorganizowano więc dla nas pomoc koleżeńską z matematyki
i geografii. Pomoc ta skończyła się dość szybko i bardzo
nieprzyjemnie. Otóż w czasie jednej z takich koleżeńskich
lekcji usłyszałyśmy, jak mama przyjaciółki beszta ją za to,
że przyprowadza do domu ruskie dziewczyny, z pewnością zawszone złodziejki. Natychmiast pożegnałyśmy ten
dom i ogromnie rozżalone, przestałyśmy uczęszczać do
gimnazjum. Nie wiedziałyśmy, co z sobą zrobić, gdzie się
uczyć. Los się jednak do nas uśmiechnął. Przeczytałyśmy
komunikat Ministerstwa Oświaty, że w Wolsztynie powstaje Liceum Pedagogiczne z internatem i możliwością
uzyskania stypendium przez dzieci nauczycielskie. Zapisałyśmy się do tej szkoły i nigdy tego nie żałowałyśmy.
Był to wybór życiowy. Zaopiekował się nami wspaniały

wychowawca, Michał Urbanowicz, nauczyciel matematyki z Wilna, otoczył ojcowską opieką te dwie obce Poznaniakom „ruskie dziewczyny”.
W styczniu 1946 roku Liceum przeniesiono do Sulechowa. Organizatorem i dyrektorem tej wspaniałej szkoły
był Antoni Maćkowiak. Społeczność uczniowska była bardzo zróżnicowana wiekowo. Część kolegów dzieciństwo
i wczesną młodość spędziła na Syberii, niektórzy w partyzantce na Wileńszczyźnie, Polesiu lub Wołyniu. Sporo młodzieży było z Polski centralnej i Babimojszczyzny.
Wszyscy jednak czuliśmy się jak jedna wielka rodzina.
Mama postanowiła się przenieść do Klenicy. Tam
jeszcze raz przeżyłam wypędzenie z domu rodzinnego i ojczyzny. Dotyczyło ono jednak tym razem Niemców. Widziałam jak mieszkańcy jednego z domów wynosili pakunki, skrzynki, toboły z ubraniami i ładowali
je na ciężarowy samochód, jak zastanawiali się co zabrać,
a co zostawić. Słyszałam płacz babci i tulących się do niej
i matki dzieci, wystraszonych tą sytuacją, przerażonych.
Słyszałam ponaglenia urzędników, by wysiedlani się spieszyli, bo muszą zdążyć na pociąg. Kiedy tak stałam i patrzyłam, targały mną sprzeczne uczucia. Zadowolenia,
że i ich spotkało to samo co nas, że i oni przeżywają to
samo co my, rozpacz i strach przed tułaczką, przed nieznanym, a jednocześnie było mi żal tych ludzi, żegnających się z domem rodzinnym, wsią, z tym co zdobyli,
ukochali i musieli zostawić. Grupa mieszkańców Klenicy, Polaków, spokojnie przyglądała się wysiedleniu. Pewnie też wracali myślą do swoich własnych przeżyć. Nie
było w nich agresji, tylko zaduma i milczenie. Mieszkanie Niemców zostało przez urzędników zaplombowane,
a ludzie pouczeni, że nie wolno niczego z niego wynosić.
Po jakimś czasie ten dom właśnie przydzielono naszej rodzinie. Nie było w nim dużo mebli, bo pomimo zakazu
kierownik szkoły wcześniej zagarnął lepsze i wywiózł do
swojego domu. Na wsi pozostało kilka rodzin niemieckich (Kampe, Janeczek, Zepke), którzy okazali się później sympatycznymi i rzetelnymi sąsiadami.
Po skończeniu Liceum Pedagogicznego rozpoczęłam w r. 1949 pracę w Szkole Podstawowej w Klenicy.
Zamieszkałam z cioteczną siostrą Haliną Połłujanówną
w tzw. Domu Nauczyciela, aż do czasu wyjazdu z tej wsi.
Pamiętam, że przed wprowadzeniem się do tego domu
musiałyśmy się porządnie napracować, sprzątając pokoje i malując ściany. Tak np. w jednym z pokojów widniał
na tapecie napis wykonany granatową kreską: „Zdies żiło
7 sowietskich sołdatow”, a pod ścianą na drewnianej podłodze 7 wyschniętych kup kału.
Klenica to wieś położona blisko Odry, w której się
często kąpałam i po której pływałam kajakiem najpierw
z mężem Czesławem, a później i z córką Iwoną oraz psem
Atomem.
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Wiele lat później, bo w r. 1967 – mieszkając już w Kołobrzegu – pojechałam z mamusią, mężem i córkami:
11-letnią Iwonką i 5-letnią Joasią do Wilna i Kołtynian.
Z bijącym sercem oczekiwałam wjazdu pociągu na stację
z obcym napisem Vilnius. W hallu dworca panował nieprawdopodobny brud i fetor. Tłum biednie ubranych ludzi koczował na ławkach i posadzce, oczekując na „kompasirowkę” (miejscówkę). Pierwsze kroki skierowaliśmy
do Ostrej Bramy podziękować Matce Boskiej za opiekę, następnie odwiedziliśmy zdewastowany cmentarz na
Rossie i podeszliśmy pod mury więzienia na Łukiszkach.
Wówczas nie wiedzieliśmy jeszcze, że ojca prochy leżą na
Ponarach, w miejscu, gdzie Niemcy wspólnie z Litwinami rozstrzelali około stu tysięcy Polaków, Żydów i Rosjan.
Po kilku dniach pojechaliśmy do Brzeziszek, do cioci Zofii Daszkiewiczowej. Nie zdążyła ona wyjechać do Polski.
Codziennie byliśmy w pobliskich Kołtynianach. Jakże
było inne niż dawniej. Z majątku Kopcia nie pozostał ani
jeden budynek. W miejscach po ogrodach i sadach pasły
się kołchozowe krowy. Nie było synagogi. Znikł mój ulubiony żydowski sklepik, w którym właściciel częstował nas
pysznymi cukierkami. Sklep katolicki pani Konstancji też
nie istniał. Ludzie robili zakupy w obskurnym „magazynie”. Szkoła stała jak dawniej, ale nie otaczały jej ozdobne

P. S.
Wiele lat po wojnie, bo 16 sierpnia 2017 roku przeniosłam się znowu w czasy ponurych i tragicznych dla
mnie okupacyjnych dni Wileńszczyzny. A to za sprawą
projekcji wstrząsającego filmu Ponary nóż w serce produkcji Kabart Film Wrocław według scenariusza i w reżyserii Bronisława Bubiaka. Film – dzięki życzliwości i energii
twórców – miałam możliwość obejrzenia w moim mieszkaniu w gronie członków rodziny, przyjaciół i znajomych
zainteresowanych ojczystą historią. Ekipa filmowców szybko i sprawnie zmontowała odpowiednią aparaturę i rozwiesiła przenośny ekran. Film jest opowieścią naocznych
świadków zbrodni na Polakach, Żydach i Rosjanach. Dokonali jej Niemcy rękami Litwinów należących do formacji kolaborującej z hitlerowcami, tzw. szaulisów.
Byłam jedną z osób relacjonujących na potrzeby filmu
przeżycia z tamtych lat. W trakcie opowieści o aresztowaniu mojego Ojca i Jego śmierci nie wytrzymałam, rozpłakałam się przed kamerą. Nie wstydzę się łez, bólu, rozpaczy, bezsilności nie sposób wymazać z pamięci. Ból
i rozpacz towarzyszą mi zawsze, kiedy czytam, przeglądam, wertuję publikacje poświęcone zbrodni w Ponarach,
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krzewy i rabaty kwiatowe, o które tak dbał nasz tatuś. Po
sadzie z malinami i to żółtymi – nowość w owych czasach
– nie zostało ani śladu. W centrum miasteczka nie było
parku, który niegdyś założył ojciec. Było smutno i szaro.
Pomodliliśmy się na grobie mojej mamy, a po powrocie
z cmentarza odwiedziliśmy dom nad jeziorem, w którym
mieszkaliśmy kilka lat. Litwin, obecny właściciel, powitał nas życzliwie. Pamiętał naszego tatusia, a z mamą grał
w amatorskim szkolnym teatrzyku dla dorosłych. Chodziłam z córkami wokół domu, pokazywałam im miejsca, w których się bawiłam, a wzruszenie ściskało mi gardło. Mąż zrobił kilka zdjęć. Wtedy właśnie zrozumiałam
Niemców przyjeżdżających do Kołobrzegu i szukających
śladów swojego dzieciństwa i młodości. Im też ściskało się
gardło i płynęły łzy z oczy. Od Litwina wynajęliśmy łódkę i pływaliśmy po jeziorze Kretony, wspominając czasy, gdy z mamą i tatusiem przemierzaliśmy kajakiem te
same wody. Brodziliśmy przy brzegach Żejmiany, płynącej wśród olch i traw i zabraliśmy ze sobą do Polski kilka kamyków spod mostu nad rzeką na wieczną pamiątkę.
Alicja Michałowska

wspomnę choćby książki Wypędzeni ze Wchodu (Wyd.
Stowarzyszenie Wspólnota Kresowa – Borussia, Olsztyn
2000), czy W biegu od świtu do zmierzchu (Wyd. Polihymnia, Lublin 2014).
Następnego dnia, 16 sierpnia 2017 roku, za pośrednictwem radia i prasy dotarła do mnie miła, ważna i poruszająca informacja, film Bronisława Bubiaka został uhonorowany pierwszą nagrodą na Ogólnopolskim Festiwalu
Filmów Dokumentalnych w Zamościu.
Publiczne pokazy filmu – to także informacje z prasy –
odbyły się już w kilku miastach Polski, m.in w Koszalinie,
Wrocławiu, Płocku, tj. miastach, gdzie znajdują się duże
skupiska Kresowian, a także na Litwie w Wilnie i Solecznikach. Wszystkie projekcje głęboko poruszyły widzów,
którzy zgodnie twierdzili, że ten ważny dokument powinien być szeroko upowszechniany ze względu na patriotyczne treści. Obecnie – jak poinformował mnie reżyser
– Pagart Film prowadzi rozmowy o zakupie obrazu z Telewizją Polską. Oby tylko – dla dobra wspólnego – zakończyły się sukcesem, bo nikt chyba nie ma wątpliwości,
że ten dokument powinno obejrzeć jak najwięcej Polaków. Nie wolno zapomnieć o cierpieniach naszych Rodaków, którzy miłość do Polski, wierność narodowej tradycji przypłacili życiem.
A.M.
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W krzywym
zwierciadle

„Ponary” nieznane?
Polska na Wileńszczyźnie inaczej przeżywała wybuch i lata II wojny światowej. Pierwszej agresji na te ziemie północno-wschodniej Polski dokonała Armia Czerwona, która 17 września zajęła województwo i Wilno,
a dopiero 24 czerwca 1941 r. wkroczyły tu wojska niemieckie. W 1944 r. wojska ZSRR znowu zagarnęły Wileńszczyznę. Jednocześnie od września 1939 r. jedynym
niezmiennym okupantem byli Litwini. Polacy, obywatele polscy to dla Litwinów wrogowie, nasi rodacy byli

trzeba, że „to nie Niemcy mordowali, lecz Litwini na polecenie niemieckie”. W Ponarach ginęli nie tylko Żydzi,
ale również Polacy i obywatele polscy. Słynne więzienie
w Wilnie Łukiszki były tylko etapem na cmentarzysko
ponarskie.
Helena Pasierbska z d. Stempkowska ps. Nawoja, wilnianka, w czasie okupacji działała w ZWZ i AK, była sanitariuszką w słynnej akcji „Ostra Brama”. Po zakończeniu wojny zamieszkała w Gdańsku, po studiach pracowała

Cmentarzysko ponarskie

więc poddawani okrutnym prześladowaniom. Mordowali Niemcy i Rosjanie w zależności od swoich tu rządów,
ale również Litwini, którzy współpracowali i z Niemcami,
a potem z sowietami.
Podaje się, że w okresie od lipca 1941 r. do lipca 1942
r. Niemcy wymordowali „na Litwie” od 20 tys. do 100
tys. Żydów, mieszkańców Wilna i okolic. Oczywiście,
byli to obywatele polscy, a określenie „na Litwie” nie jest
właściwe, bo przecież region należał do Rzeczypospolitej
Polskiej. Władze ZSRR po zajęciu Wileńszczyzny przyłączyły go do Litwy. Helena Pasierbska w swojej książce poświęconej Ponarom stwierdza, że „morderstwa tam
dokonywane w latach 1941–1944 działy się na terytorium Polski, pozostającej pod okupacją”. I też podkreślić

jako nauczycielka, a po przejściu na emeryturę zajęła się
dziennikarstwem. W 1994 r. zainicjowała powołanie Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, której była prezesem.
Jest autorką wielu publikacji poświęconych upamiętnianiu polskości na Ziemi Wileńskiej. Kilka wydań książki
„Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny w latach 1941–1944” (wyd. 2005) czy „Wileńskie
Łukiszki” (wyd. II, 2015) właśnie tę problematykę czytelnikom przybliżają.
Na kartach książek można znaleźć również ludzi pochodzących z Wileńszczyzny, a po wojnie w naszym lubelskim regionie pracujących i mieszkających. Przypomnieć
też trzeba, że w czasie okupacji niemieckiej w Lublinie stacjonował batalion litewski utworzony jako tzw. ochronny.
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Ponary – Wileńska Golgota. Doły śmierci – fot. z lat wojny

Jego żołnierze pełnili służbę w obozie koncentracyjnym
na Majdanku. Pałac przy ul. Zielonej w Lublinie był miejscem pobytu Litwinów. Bataliony litewskie skierowane
do Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie w kwietniu 1943 r. brały udział w likwidacji getta warszawskiego.
Gdy Niemcy ogłosili nabór do formacji egzekucyjnej, tzw.
Oddziałów Specjalnych, zgłosiło się tylu chętnych z tzw.
przedwojennej na Litwie organizacji szaulisów, że musiano dokonywać wyboru, bo nie można było od razu przyjąć wszystkich.
Na uniwersytecie KUL pracowało wielu profesorów naukowców powiązanych swym pochodzeniem z Wileńszczyzną, żeby wspomnieć prof. Czesława Zgorzelskiego,
prof. Irenę Sławińską, prof. Małunowicz, prof. Achremowiczową, dr. Nowodworskiego. Brat prof. Zgorzelskiego,
Władysław, prawnik, przed wojną pracował w Toruniu,
był wicestarostą w Tucholi i Rypinie. Po 1939 r. po odbyciu kampanii wrześniowej wrócił do Wilna, działał jako
ps. Grzegorz podporządkowany komendantowi Okręgu
AK płk. A. Krzyżanowskiemu.
Aresztowany w lutym 1942 r., po ostrym śledztwie
w więzieniu na Łukiszkach, został zamordowany w maju
tego roku w Ponarach. Jego sylwetkę przypomniał prof.
Czesław Zgorzelski.
O swoim ojcu Piotrze Szczemirskim, który zginął w Ponarach, wielokrotnie relacjonowała na łamach pism lubelskich córka Alicja (Licia) Michałowska, która mieszka w Lublinie.

Autorka „Ponarów...” we wstępie do swojej książki dziękuje m.in. ks. prof. Zdzisławowi Chlewińskiemu z Lublina
za udostępnienie wspomnień ze Święcian.
O książce Heleny Pasierbskiej pt. „Ponary – Wileńska Golgota” (1993) w nowojorskim „Nowym Dzienniku” ukazała się recenzja pióra Barbary Znajdziłowskiej.
„Dużo się dziś pisze o Oświęcimiu, Majdanku, Katyniu,
Buchenwaldzie i bardzo mało o Ponarach. Książka Heleny
Pasierbskiej «Ponary – Wileńska Golgota» w jakiś sposób
uzupełnia tę lukę, chociaż nie jest to rozprawa naukowa,
raczej literatura popularna, przeznaczona dla szerokiego
odbiorcy. Autorka podeszła jednak do sprawy rzetelnie,
sięgnęła do źródeł archiwalnych nie tylko polskich, ale też
litewskich i niemieckich, wykorzystała różne materiały –
relacje świadków wydarzeń, listy, dokumenty”. Na sowieckiej Litwie mało pisało się o Ponarach, bo „dla nikogo nie
było tajemnicą, że za zbrodnie tam popełnione odpowiedzialni są nie tylko Niemcy, ale i Litwini. Formalnie kolaborowali z nimi i jak to zwykle bywa, starali się prześcignąć swych mistrzów w okrucieństwie”.
GAL
22 III 2018

P.S. W budynku Oddziału Lubelskiego IPN przy
ul. Wodopojnej 2 otwarto wystawę zdjęć pt. „Ziemia nasiąknięta polską krwią” o polskich cmentarzach na wschodzie Polski, autorstwa red. Kazimierza Kasprzaka.
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Miłosna noc

Epistolografia

Tylko
W naszym …
w moim wieku miłość
to …
nieporozumienie
porażka
nieprzyzwoitość
pomiędzy nami tylko
niedosyt i niedopowiedzenia
przecież wszystko już było
i co dalej?

Chcę Ciebie

Ewa Koziara

Napiszę do Ciebie list,
opiszę, jak w codzienności obumieram
bez Ciebie.
Żyję
i wcale się nie dziwię, że jest to możliwe,
bez Ciebie.
Dojrzała kobieta – Przejrzała kobieta.
…
Posyłam wiadomość
na przekór, temu wszystkiemu co
nie wypada.

Przecież się nie rozpłaczę
a powinnam
nie kochasz mnie
jesteśmy tylko osamotnieni, stęsknieni
drugiego człowieka
…
twojego dotyku szukałam przez lata

Nieporozumienie
na milczeniu budujemy wzajemność
nasze nagie ciała nie kłamią
to nie jest błąd
Matka Boska zamrużyła oczy
Miłosiernemu Jezusowi ręka nie drży, błogosławi
……
rano, nas już w tym pokoju nie będzie

W twoim domu
mówimy szeptem do siebie.
Szept pieczętuje grzech.
Grzech???
Jesteśmy tak blisko,
jak można tylko być.
Kocham naszą
bezbronną przynależność.
Jesteś mój …
A potem to już tylko noc,
zawsze zimna i obca
w drodze do mojego życia.
…
Czy ty mnie chcesz?

Miłość
Kochamy się
przy łagodnym świetle nocnej lampki
ten blask jest jedyną prawdą
chwili
i nas spragnionych
ciała
mężczyzny
kobiety
czy można to nazwać samotnością?
Wodzę ustami po twojej twarzy, szyi
i popadam w popłoch
zaraz przypomnisz sobie,
że powinnam odejść.

Nietrwałość zabawy
Pogrążam się w Tobie
w twoim
zdziwieniu
uśmiechu
niechęci
smakuję chwile z Tobą.
Chcę mówić mój kochany
ale nie wypada
śmiesznie brzmi.
To wszystko już było,
te słowa nic nie znaczą,
te słowa znaczą wszystko,
są boleśnie precyzyjne.
Prawdziwa miłość nasza i cudza
dawno dobiegła końca.
Zatrzymaj mnie, jest jeszcze na to czas.

n u m e r

Ulotność
Moja dusza usnęła w zakolu twojego ramienia
tyle chciałabym ci powiedzieć, powierzyć…
Wtulona w ciebie
smakuję ulotność szczęścia

Zaistniałam w twoich ramionach
urodziłam się na nowo
potrafię kochać
coś podobnego…
nie do wiary…

Zdrada
Miłość miała być najważniejsza
a okazało się,
że w życiu jest tyle ważniejszych
spraw i zdarzeń.

Pożądanie
Napełniasz mnie słodyczą,
czułością i łagodnością
to jest doświadczenie
czy irracjonalne???
Chcę Ciebie …

Poza
Proza,
a miała być poezja
słowa, które stworzą nasz świat
a tak naprawdę
brakuje siły
aby cokolwiek zmienić
a miłość
jaka miłość?
Z dobrym zakończeniem.
Czy dla mnie takie istnieje?
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Metafizyczna pauza

Ewa Koziara

Jestem

1-2 (85-86)

Mężczyzna – olśnienie
to był lipcowy upalny dzień
stałeś się całym moim światem
Co mogę Tobie dać?
Co chcesz mi dać?
…
Tylko siebie i aż siebie
możemy sobie ofiarować
…
W twoich ramionach jestem samą łagodnością
odkrywam nieznane wzruszenia
…
Kobieta – łagodna
Sama siebie nie poznaje w tym kostiumie

Nieromantyczny
romans
Kiedy próbuję zatroszczyć się o Ciebie
mówisz,
nie trzeba, jesteśmy dorośli.
Mam żonę i rodzinę, musisz to zrozumieć.
Milczę i … niczego nie muszę zrozumieć,
za dużo mam pytań, na które nie będzie
odpowiedzi.
Mówisz,
leki są silne, budzę się we własnym łóżku
i nie wiem gdzie jestem, co się ze mną dzieje.
Czytam nekrologii i widzę, że dużo ludzi umiera
w moim wieku.
Budzisz się we własnym łóżku sam,
opanowujesz słabość ciała i umysłu.
Boisz się.
Mówię, nie czytaj tych nekrologów,
przecież nie każdy chory na raka umiera.
Myślę – ja i ty, ty i ja,
czy tak objawił się twój lęk przed śmiercią?
Mówię,
gdyby ona tu była, mnie nie byłoby
Mówisz.
Tak.
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Wojciech
Pestka

Jaki herb twój?

Wilhelm Kotarbiński
(1848–1921)

W Polsce przez szereg lat pozostawał zapomniany,
można było założyć z dużym prawdopodobieństwem, że
pamięć o nim w końcu zaginie. W świadomości społecznej nie ma na niego miejsca, chociaż za życia cieszył się
sławą i uznaniem – przestrzeń skojarzeń związanych z nazwiskiem Kotarbiński została ograniczona do autora Traktatu o dobrej robocie, wybitnego filozofa, prof. Tadeusza
Kotarbińskiego.
W Rosji jest uważany za jednego z największych rosyjskich malarzy symbolistów, chociaż po rewolucji etykietka „ulubionego malarza” cara Mikołaja II nie przysparzała mu popularności: za „zasługi w dziedzinie malarstwa”
w 1915 r. otrzymał od Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu tytuł akademika. Dopiero teraz, po
raz pierwszy po przeszło 90. latach Państwowe Muzeum
Rosyjskie w Sankt Petersburgu zdecydowało się pokazać jego monumentalny obraz Orgia rzymska (wysokość
3, długość 5 metrów) na otwartej 20 grudnia 2017 r. wystawie „Henryk Siemiradzki i kolonia rosyjskich artystów
w Rzymie”.
W rosyjskich encyklopediach i słownikach figuruje
jako Rosjanin.
W Ukrainie mówi się o nim jako o czołowym przedstawicielu kijowskiego „modernizmu”, czasami używając
określenia „soborianin” odnoszącego się do grupy malarzy, którzy pracowali przy wystroju wnętrza soboru św.

Włodzimierza w Kijowie. Zmarł, mając 72 lata: poza dzieciństwem i młodością w Polsce, resztę życia spędził poza
jej granicami: szesnaście lat w Rzymie i kolejne trzydzieści dwa w Kijowie. Na jego mogile ustawiono metalowy
krzyż z tabliczką w języku rosyjskim: „Chudożnik Wilgielm Aleksandrowicz Kotarbinskij”.
W Europie na aukcjach jego obrazy osiągają zawrotne
ceny: 15 marca 2007 w Szwecji Nimfa wodna – 1 800 tys.
koron szwedzkich (około 753 tys. zł); 12 września 2007
w Szwajcarii Dziewczyny w sukniach złotej i różowej 130
tys. franków szwajcarskich (około 299 tys. zł); 12 czerwca 2008 w Anglii Na tarasie 115 650 funtów szterlingów
(około 492 tys. zł)… – to dane sprzed kilku lat, bez trudu można je znaleźć w Internecie, przez ten czas notowania poszły w górę.
Nie jest pierwszym utalentowanym polskim artystą,
którego osiągnięcia i nazwisko podczas kolejnego przepisywania historii, świadomie lub przypadkiem zostało wymazane z kart narodowych.
Brał udział w wystawach we Lwowie (1881, 1882, 1894),
Krakowie (1895), Poznaniu (1896), Berlinie (1896), nie licząc prawie corocznych salonów w Kijowie i Petersburgu. W Warszawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych
swoje obrazy wystawiał wielokrotnie:
„1873 (Św. Kajetan), 1880, 1881 (Libella, Wieńczenie
hermów), 1882 (Idylla inaczej Rzymianki), 1893 (osobna
wystawa Orgii rzymskiej i Śmierci Messaliny), 1895 (osobna wystawa Amora i Psyche i Anioła cmentarnego), 1901
(wystawa 24 lub 25 prac, m.in. Pocałunek fali, Lotus, Grosz
wdowi, Sulla, Ibisy, Pocałunek Meduzy, Nenufary), 1902
(Dolce farniente), 1903 (Wskrzeszenie Łazarza), 1907,
1909 (Samarytanie).”1
Nic więc zaskakującego, że w Sprawozdaniu Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za
1922 r. zamieszczono wspomnienie pośmiertne poświęcone artyście:
J. Wiercińska, A. Melbechowska-Lury Wilhelm Kotarbiński [w;] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy t. IV
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
1
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„Ś. p. Wilhelm Kotarbiński, malarz i kompozytor, od
wielu lat mieszkający w Rosji, gdzie zdobył duży rozgłos
i stanowisko, zmarł w listopadzie w Kijowie. Urodzony
1850 r. w Warszawie – kształcił się w Warszawskiej Szkole Rysunkowej w epoce Rafała Hodziewicza. W 1869 wyjeżdża do Rzymu, gdzie uczęszcza do akademii św. Łukasza i gdzie pracuje do 1889 r. Nadsyłane z Rzymu obrazy
w charakterze poważnych figuralnych kompozycji ustalają
jego sławę niezwykłej siły kolorysty. Za jeden ze swych obrazów otrzymuje w 1894 r. na polskiej wystawie we Lwowie wraz z Alfredem Kowelskim i Weyssenhoffem medal
złoty. Powróciwszy do kraju osiada w Mińszczyźnie, majątku żony – skąd po kilku latach przenosi się do Kijowa.
W 1901 r. urządza zbiorową wystawę w Tow. Zachęty. Ze
śmiercią Kotarbińskiego ubywa artysta niezwykłej miary,
zdolny kompozytor i pełen harmonii kolorysta”.
Zaskakujące jest to, że współczesny mu autor tej
wzmianki popełnia szereg rażących omyłek w odniesieniu do najważniejszych faktów i dat w jego życiorysie.
Urodził się 30 listopada 1848 r. w Nieborowie (a nie,
jak pisze autor wspomnienia w 1850 r. w Warszawie),
ochrzczony został 7 lutego 1849 r., jego ojciec Aleksander Kotarbiński był rachmistrzem w majątku Radziwiłłów.
Wbrew woli ojca zdecydował się na studia artystyczne za
granicą. „Skończyło się to tym, że spakowałem swoje rzeczy, pożyczyłem trochę pieniędzy od wuja, wyrobiłem zagraniczny paszport i pojechałem do Włoch, oczywiście
do Rzymu, który znałem z lekcji historii, opowiadań znajomych, którzy jeździli do „wiecznego miasta” kłaniać się
Ojcu Świętemu i z wiszących u ojca fotografii. Towarzystwo „Sztuk Pięknych” dało mi trochę pieniędzy na drogę”2. Wyjechał w 1872 r. (według innych w 1971, ale nie
w 1869), wrócił do Polski w 1888 r. (a nie 1889). Kupił
dwór w Kalsku (powiat słucki, dziś Białoruś), urządził tam
pracownię. Ponieważ konieczna była jego obecność w Kijowie – pracował nad malowidłami w cerkwi św. Aleksandra Newskiego, później soborze św. Włodzimierza
– zamieszkał tam na stałe. Najpierw w pokojach gościnnych hotelu „Kane”, później w pracowni, którą zaaranżował w hotelu „Praga”. Po rewolucji bolszewickiej, w czasie wojny domowej, ze względu na narastające zagrożenie,
na zaproszenie Emilii, żony Adriana Prachowa, przyjaciela i wybitnego malarza, kierującego pracami związanymi
z wystrojem soboru św. Włodzimierza, przeniósł się do
ich domu. Tu zmarł 4 września 1921 r. (a nie w listopadzie 1922 r.), nie miał też żadnych zasług, jak sugeruje autor wspomnienia pośmiertnego, jako kompozytor: w tym
względzie myli go z jego stryjecznym bratem Miłoszem
Kotarbińskim.
2
M. Prachow, Strannicy proszłogo. Oczierki – wspominania o chudożnikach, Kijów 1958.

św. Warłam, sobór św. Włodzimierza w Kijowie
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[Stronice przeszłości. Eseje –wspomnienia o artystach],
Kijów 1958 – wszędzie tam, gdzie pojawiają się odwołania do wspomnień Mykoły Prachowa chodzi o cytaty
z tej książki. Jej autor, syn Adriana Prachowa, był nie tylko naocznym świadkiem wydarzeń, w obejmującym ponad trzydzieści lat okresie pobytu Kotarbińskiego w Kijowie, ale wraz ze swoją siostrą Eleną opiekował się nim
w ostatnich latach życia, kiedy ten zamieszkał w ich domu.
Po śmierci „dieduszki Wilhelma” Mykoła postawił na jego
mogile metalowy krzyż, zaś kolejne pokolenia opiekowały się grobem i podtrzymywały pamięć o wybitnym polskim malarzu.

Projekt tablicy poświęconej
W. Kotarbińskiemu (W. Korczowyj)

Materiały źródłowe odnoszące się do Wilhelma Kotarbińskiego są skąpe, pewnie dlatego każdy epizod z jego
niezwykłego życiorysu obrastał legendami. Są to strzępy
informacji, które pojawiają się we wspomnieniach jemu
współczesnych, m.in. jego uczennicy Marii Baszkircewej,
(Dniewnik, Moskwa 2005), pisarza, krytyka i historyka
sztuki Władymira Diedłowa (Kijewskij, Władimirskij sobor i jego chudożestwiennyje tworcy, Moskwa 1901), jego
kolegów malarzy: Michaiła Niestierowa (Wospominanija,
Moskwa 1985), Mykoły Muraszko (Spohady staroho wczytela, Kijów 1964), listach krytyka sztuki Władimira Stasowa (Pisma k diejatielam russkoj kultury, Moskwa 1962)3.
Fragmentaryczne wiadomości o Wilhelmie Kotarbińskim
można także znaleźć w katalogach wystaw, sprawozdaniach i recenzjach zamieszczanych w pismach ukazujących się w Kijowie, Petersburgu, Lwowie, Berlinie, Krakowie, Warszawie (m.in. pisała o nim „Biesiada Literacka”,
„Wędrowiec”, „Kłosy”, „Dwutygodnik dla Kobiet”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Prawda”, ,,Kraj”). Jednak najważniejszym źródłem informacji o jego życiu są eseje Strannicy proszłogo. Oczierki – wspominania o chudożnikach
Odpowiednio: M. Baszkircewa Dziennik; W. Diedłow Kijowski włodzimierzowski sobór i jego artyści; M. Niestierowa Wspomnienia; M. Muraszko Wspomnienia starego nauczyciela; W. Stasowa Listy do działaczy rosyjskiej kultury.
3

„Trzy dni nie jadłem niczego – wspominał Wilhelm
Aleksandrowicz – ale ukrywałem to przed modelem: „honor” nie pozwalał mi się przyznać. W pobliżu pracowni znajdował się mały spożywczy sklepik […] doczekałem momentu, kiedy właściciel wszedł z kupującym po
coś do środka, rozejrzałem się wokół – przechodniów nie
było w pobliżu – chwyciłem największy z chlebów, wsunąłem pod marynarkę i pobiegłem ulicą. […] Bochenek zjadłem łapczywie popijając zimną wodą z fontanny” – tak
Kotarbiński relacjonował Mykole Prachowowi przygody,
jakie przytrafiły mu się podczas studiów w Rzymie. Nie
stać go było na hotel, nocował w pracowni, której umeblowanie składało się „ze stołu, połamanego krzesła, sztalug
i stojącego w kącie pogryzionego przez myszy ogromnego
manekina, z którego wychodziła słoma. Na noc przewracał stół, przywiązywał do jego czterech nóg jedyne prześcieradło i spał doskonale w tak zaimprowizowanym hamaku. Rano doprowadzał wszystko do porządku”. Doszło
do tego, że znaleziono go nieprzytomnego, wycieńczonego głodem i gorączką. Stwierdzono dur powrotny (tyfus).
Od śmierci uratował go doktor Wendt, który zawiadomił
mieszkających w pobliżu rosyjskich malarzy, Aleksandra
i Pawła Swiedomskich, że umiera ich rodak. Zaopiekowali się Kotarbińskim, a kiedy wyzdrowiał, pomogli mu
w urządzeniu pracowni, zaprosili do Kijowa do zdobienia
malowidłami soboru św. Włodzimierza. Zostali jego najlepszymi przyjaciółmi.
Finał tej desperackiej kradzieży bochenka chleba był
konsekwencją zasad, którym pozostawał wierny Kotarbiński: „Później, znacznie później, kiedy moje sprawy uległy poprawie, poszedłem do tego właściciela, powiedziałem mu, że jestem mu winien za chleb i zapłaciłem jego
równowartość. Włoch bardzo się zdziwił – w żaden sposób nie mógł we mnie przypomnieć sobie swojego klienta, któremu dawał chleb na kredyt”.
Na pierwszym miejscu stawiał malowanie, było sensem jego życia, na drugim szachy – przysłowie mówi, że
kto ma szczęście do gry ten nie ma szczęścia w miłości:
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„Miałem dziewiętnaście lat, kiedy zakochałem się w kuzynce i postanowiłem zostać malarzem. I jednego i drugiego ojciec nie aprobował: na ożenek z kuzynką nie pozwalał Kościół rzymskokatolicki, a bycie artystą, robienie
szyldów, malowanie podłóg i płotów – było w rozumieniu mojego ojca «niegodne szlachcica». Nie było żadnej
możliwości, by go przekonać”. – Mykoła Prachow przywołuje wspomnienia Wilhelma Kotarbińskiego – „Kuzynka, w której Kotarbiński był zakochany, owdowiała i kiedy zakończył się wyznaczony zgodnie z zasadami Kościoła
rzymskokatolickiego okres żałoby, połączyli swoje losy.
Nie wiem – czy czas był tego przyczyną, ale romantyczne
małżeństwo nie okazało się szczęśliwym. Wkrótce po ślubie, który miał miejsce w Warszawie, Kotarbiński przyjechał z młodą żoną do Kijowa, żeby pokazać jej miasto,
swoje malowidła w soborze włodzimierzowskim i poznać
z przyjaciółmi. Miasto była kuzynka obejrzała, w soborze
zjawiła się w gęstej, czarnej woalce, wieczorem, kiedy rozeszli się wszyscy artyści i odmówiła poznania przyjaciół
swojego męża. Bracia Świedomscy zapewniali, że «urocza kuzynka» to taka «róża», że na ulicy konie się płoszą. To dlatego skrywa ją przed wszystkimi, a starszy, ekscentryczny Aleksander podśpiewywał kuplety z jakiejś
operetki: «Żona moja – krasawica, ulicami paraduje, dorożkarze przeklinają, że konie im tremuje…» Wkrótce to
spóźnione małżeństwo przekształciło się w fikcyjne, kuzynka została w swoim majątku gdzieś w okolicach Wilna, a Wilhelm Aleksandrowicz wrócił do Kijowa i na stałe
osiadł w hotelu «Praga» na ulicy Władymirskiej”.
Legenda mówi, że był już nieprzytomnie, chociaż platonicznie zakochany w Emilii, żonie swojego przyjaciela
Adriana Prachowa, zdolnej pianistce, uczennicy Ferenca
Liszta – świadczyć o tym ma jej portret namalowany przez
Kotarbińskiego.
„Wasniecow pisze ikony a Swiedomski (a co za tym
idzie Kotarbiński) – obrazy, do których ludziom, którzy
się modlą, pozwala się podczas nabożeństwa stać tyłem.
Cała centralna i środkowa część soboru jest pomalowana
przez Wiktora Michajłowicza [Wasniecowa] a przez Pawła
Ołeksandrowicza [Swiedomskiego] – części boczne. Jedno
drugiemu nie przeszkadza, a różnica stylów nie narusza
dekoracyjnej spójności malowideł soboru” – tak według
Mykoły Prachowa jego ojciec odpowiadał na pytania, dlaczego zatrudnił Swiedomskiego i Kotarbińskiego do prac
przy wystroju soboru. Nazywał ich w żartach ,,wariagami” [wikingami]. Kotarbiński wśród przyjaciół malarzy
uchodził za marzyciela i idealistę, „Rosyjski artysta może
być idealistą, ale fantastycznym artystą-malarzem, jakich
wśród Polaków niemało, nie stanie się nigdy. Kiedy Swiedomski maluje, to pracuje. Kotarbiński – marzy, marzy
zawsze, niezmordowanie, w czasie, gdy pracuje i wtedy,
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gdy odpoczywa” pisał o nim we wspomnieniach Diedłow. Był marzycielem i idealistą, który uporczywą, ciężką pracą płacił za swój sukces. „W głowie Wilhelma Aleksandrowicza Kotarbińskiego roiły się, jak pszczoły w ulu,
wciąż nowe i nowe idee, domagające się natychmiastowego urzeczywistnienia. Rysował na wszystkim, co popadło,
co przypadkowo podeszło pod rękę i wszystko, co rozbłysło w świadomości: kobiece i męskie twarze, przypadkowo zobaczone w tramwaju, kwiaty, liście, pejzaże, architektoniczne, antyczne motywy. Wszystko to pojawiało się
w zeszytach w jedną linię, na starych wizytówkach, kartkach czy nadrukowanych kopertach. Długie pasy grubego
«whatnama» pokrywały się z obu stron dziesiątkami różnorodnych kompozycji przyszłych sepii. Sepie Kotarbińskiego pojawiły się w następujących okolicznościach: po
pracy we włodzimierskim soborze w Kijowie «bezdomni malarze», jak ich nazywała moja matka – bracia Swiedomscy i Kotarbiński przychodzili do nas razem z moim
ojcem na obiad. Podczas obiadu, rozmawiając o czekającej pracy, z fascynacją rozpowiadając o sztuce, ołówkami

Projekt pomnika W. Kotarbińskiego (W. Korczowyj)

5 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 zamierzał wrócić na łono ojczyzny, wspomina o tym w swojej książce
Olgierd Budrewicz,4 nawet spakował i wysłał większość
obrazów, ale zaginęły w drodze, nie dotarły do adresata.
Z tego okresu pochodzi „List ochronny” o numerze 2907
w języku polskim i rosyjskim poświadczający tożsamość
i obywatelstwo datowany na 21 marca 1919 r. „Sekcja Polska Królewsko-Holenderskiego Konsulatu Generalnego
w Kijowie zaświadcza, że Wilhelm Kotarbiński z Warszawy ur. 1848 r. wyznanie Rz-katolickiego zawód Artysta-malarz zamieszkały czasowo w Kijowie jest istotnie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i jako taki pozostaje
pod opieką Królewsko-Holenderskiego Konsulatu Generalnego w Kijowie”.
Miesiąc wcześniej Kijów zajęły oddziały Armii Czerwonej, rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka – nie zamierzał ukrywać, że jest Polakiem.

Zdjęcie pracy W. Kotarbińskiego z jego dedykacją i podpisem

ilustrowali swoje myśli bezpośrednio na obrusie. […] Zadziwiająca pracowitość była charakterystyczną cechą artysty Kotarbińskiego. Prawie do śmierci nie odkładał pędzla i ołówka” – wspominał Mykoła Prachow.
Wilhelm Kotarbiński czuł się Polakiem – świadczy
o tym chociażby taki drobny epizod zanotowany przez
Mykołę Prachowa: „Wystawa Wilhelma Aleksandrowicza
Kotarbińskiego w Petersburgu w Akademii Sztuk Pięknych w 1900 roku, na której zostało pokazanych około stu
pięćdziesięciu sepii i seria dużych płócien olejnych była
wielkim sukcesem. Paweł Michajłowicz Trietiakow wybrał dla swojej galerii Grosz wdowi. Zakup nie doszedł
do skutku tylko dlatego, że Trietiakow zażądał, żeby malarz zamienił swój zwyczajowy podpis łacińskim alfabetem na podpis cyrylicą. Kotarbiński odmówił. – «Zawsze
tak się podpisuję i dla pieniędzy nie będę przerabiał swojego podpisu. Kupuje pan obraz, a nie mój autograf». Żona
Pawła Michajłowicza bardzo ubolewała z powodu nieudanego zakupu, prywatnie nabyła dla siebie szkic tego obrazu, który po jej śmierci zwyczajowo trafił do Galerii
Trietiakowskiej”.

O ilości utraconych bezpowrotnie płócien możemy
wnioskować na podstawie kart pocztowych z reprodukcjami obrazów. Jego popularność był tak duża, że kijowskie wydawnictwo „Rasswiet” w 1914 roku zdecydowało
się na wydanie serii pocztówek z pracami Wilhelma Kotarbińskiego (większość z nich z opisami w dwu językach:
rosyjskim i francuskim). Wybuch I wojny światowej skłonił malarza do włączenia się w działalność charytatywną
na rzecz jej ofiar: kartki z jego rysunkami wzywały do pomocy na rzecz rodzin żołnierskich. Z tego okresu pochodzą także kartki o charakterze propagandowym „Kijów
– Polska”, „Żytomierz – Polska” nakłaniające do ofiarności na rzecz ludności polskiej. „Komitet Jej Imperatorskiej
Wysokości Wielkiej Księżnej Tatiany Nikołajewnej” zajmujący się udzielaniem doraźnej pomocy ofiarom działań
wojennych 12 stycznia 1917 r. nagrodził go za działalność
dobroczynną srebrnym, imiennym medalem. Rewolucja
październikowa, a później bratobójcza wojna drastycznie
zmieniły sytuację malarza.
„W czasie wojny domowej hotel «Praga» trzykrotnie
był zajmowany przez komendanturę na potrzeby armii
czerwonej – wspomina Mykoła Prachow. – Wszystkich
mieszkańców wykwaterowano, ale nie ruszano Kotarbińskiego. […] Tego dnia, kiedy armia czerwona po raz trzeci zajęła Kijów Kotarbiński jadł obiad u mojej mamy na
Trochswiatytielskiej 20. Obiad był wczesny. Wieczorem
ulice były słabo oświetlone i późno chodzić nie pozwalano. Kotarbiński postanowił wracać. Zdążył się ubrać, kiedy od strony Władymirskiej ulicy zaterkotał krótką seria
karabin maszynowy «Lewis» […]
Olgierd Budrewicz: Sagi warszawskie, czyli sensacyjne i powszednie, romantyczne i prozaiczne dzieje dziesięciu wielkich rodów warszawskich. W-wa 1967, s. 134.
4
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– A wiecie co, Wilhelmie Aleksandrowiczu – nieoczekiwanie zaproponowała moja matka – lepiej nie idźcie do
siebie, zostańcie u nas. W gabinecie urządzimy sypialnię,
a w dużym pokoju będzie wasza pracownia i wystawa –
i tak będziemy mieszkać, wszyscy razem.[…]
– Nigdy nie bałem się przewrotów – powiedział podczas wieczornej herbaty – a tu nagle, kiedy żegnałem się
z wami, zastukała ta diabelska «maszyna do szycia» i ja nie
wiadomo dlaczego pomyślałem: teraz mnie zabiją – wystarczy tylko otworzyć drzwi na schody.
Tej nocy jego pokój w hotelu «Praga» przetrząśnięto
w poszukiwaniu broni, ale niczego nie zabrano i nie zniszczono. Rankiem następnego dnia Wilhelm Aleksandrowicz poszedł ze mną do siebie. Stojący przy wejściu do
hotelu wartownik przywołał komendanta i ten pozwolił
malarzowi «zabrać to swoje barachło».
Kotarbiński przez tyle lat w swej twórczości sięgał po
wątki fantastyczne, symboliczne, że nawet jego śmierć
przypominała przejście do wyobrażonego świata. „Wilhelm Aleksandrowicz umierał w pełnej świadomości,
powoli […] Leczył go rodak, doktor Jakubowski, młody jeszcze Polak, jego przyjaciel, a siostra moja ostrożnie
opiekowała się chorym i pedantycznie przestrzegała przyjmowania w określonym czasie wszystkich przepisanych
przez doktora lekarstw i spożywania dietetycznych pokarmów przygotowanych przez nią dla chorego.[…] – Mykoła Prachow przywołuje w swych wspomnieniach okoliczności śmierci Kotarbińskiego. – Każdego ranka roiło
mu się, że ktoś przychodzi do jego pokoju, siada na łóżku
w nogach i gra z nim w szachy «na ślepo» bez szachownicy i każdego razu przegrywa i milcząc wychodzi. Pewnego
razu, kiedy siostra przyniosła choremu poranne śniadanie
powiedział – dziś znów przyszedł, grał ze mną i dzisiaj wygrał, znaczy dzisiaj umrę. Powiedział to tak spokojnie, jakby mówił: – dzisiaj pójdę na spacer. Umarł pod wieczór,
spokojnie, w pełni świadomości, pożegnawszy się z moją
matką i siostrą”. Stało się to 4 września 1921 r.
Ingmar Bergman, kręcąc Siódmą pieczęć (premiera:
16 lutego 1957 r.) inspirował się obrazem Śmierć grająca
w szachy pędzla Albertusa Pictora (1440–1507) z kościoła w Täby. Nikt już się nie dowie, czy wiedział, że kluczowy motyw szachowego pojedynku ze śmiercią nie jest tylko genialnym scenariuszowym chwytem.
Wojciech Pestka
Ftotografie autora

Ps. W 2014 r. wspólnym wysiłkiem wydawnictw
„Ukrajnskyj pysmennyk” i „Ukrainski propileji” ukazał
się liczący prawie 600 stron album Wilhelm Kotarbińskij
(1848–1921) z reprodukcjami prac, rok później kolejny,

Mogiła W. Kotarbińskiego na Cmentarzu Bajkowym w Kijowie

tym razem w wydawnictwie „Wakler” pod takim samym
tytułem Wilhelm Kotarbiński, w 2016 inspirowana postacią malarza, obsypana nagrodami bajka dla dzieci Jiżak
Wilhelm Tani Stus w wydawnictwie Vivat w Charkowie.
Ukraińskie środowiska intelektualne i artystyczne planują z okazji przypadającej w 2018 roku 170. rocznicy urodzin Wilhelma Kotarbińskiego wmurować tablicę pamiątkową na domu, w którym spędził ostatnie lata, a nawet,
jeśli się uda, postawić pomnik obok soboru św. Włodzimierza. Autorem projektów: tablicy i pomnika jest znany
ukraiński rzeźbiarz Wasyl Korczowyj. W Rosji kręcą dokumentalny film… W Polsce w sprawie Wilhelma Kotarbińskiego bez zmian.
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Daria
Dobrijan

Wilhelm Kotarbiński
w Kijowie
Wilhelm Kotarbiński – niezwykły i tajemniczy malarz wielkiego talentu, nieprzeciętnej erudycji i wielkiego
poczucia humoru, o którego życiu opowiadano i powiadają legendy. Odnoszący się do niego z ogromnym szacunkiem znany krytyk sztuki Władimir Stasow pisał: „Z wyjątkiem Repina i Antokolskiego pośród naszych artystów
nie znam nikogo o tak silnym i oryginalnym umyśle!”.
Urodził się 30 listopada 1848 r. w Nieborowie (woj.
łódzkie, powiat Łowicz). Wykształcenie klasyczne otrzymał w gimnazjum warszawskim. Odczuwał zainteresowanie sztuką, zaczął równolegle uczęszczać do klasy rysunku
profesora malarstwa historycznego Rafała Hadziewicza.
Pod jego kierunkiem Kotarbiński zdobył podstawowe wykształcenie artystyczne. W 1872 r. wyjechał do Rzymu,
żeby doskonalić swoje umiejętności w Akademii św. Łukasza pod kierunkiem Francesca Podestiego. Po zakończeniu nauki został w Rzymie, gdzie mieszkał i pracował prawie 20 lat. Przez pewien czas miejscem jego pobytu była
pracownia Swiedomskich pod adresem Via Margutta 5.
W tym czasie, w którym ostatecznie ukształtował się
jako artysta, Kotarbiński zajmował się działalnością dydaktyczną. Wśród jego uczniów znalazła się ukraińska
paryżanka Maryja Baszkircewna znana także jako Marie Bashkirtseff, entuzjastycznie pisząca o młodym, trzydziestoletnim nauczycielu Polaku w swoim słynnym
„Dzienniku”1.
W Rzymie Wilhelm Kotarbiński poznał się z Pawłem
i Aleksandrem Swiedomskimi – artystami, którzy odegrali
znaczącą rolę w jego życiu: bracia Swiedomscy uratowali
swojego przyjaciela od śmierci z głodu i zaprosili do Kijowa, gdzie prowadzone były prace nad wystrojem soboru
św. Włodzimierza.
W 1882 r. ukończono budowę soboru włodzimierzowskiego – zbiegło się to z 900. rocznicą przyjęcia chrześcijaństwa na Rusi. Kierownikiem prac nad artystycznym
wystrojem soboru został mianowany historyk sztuki i archeolog, profesor Adrian Prachow, który do wykonania
tych prac zaangażował całą plejadę malarzy: W. Wasniecowa, M. Niestierowa, M. Wrubla. P. i A. Swiedomskich.

Daria Dobrijan

Bracia Swiedomscy z kolei zaproponowali kandydaturę
Wilhelma Kotarbińskiego.
2 listopada 1888 r. Tymczasowy Komitet Finansowo-Budowlany Ukończenia Soboru św. Włodzimierza w Kijowie (dalej nazywany Komitetem) zawarł kompleksowy
kontrakt z Wilhelmem Kotarbińskim i Pawłem Swiedomskim. Zgodnie z nim artyści „zobowiązali się wymalować
ściany soboru włodzimierzowskiego scenami biblijnymi, wizerunkami świętych i ornamentami”2. W efekcie
ośmioletniej pracy Kotarbiński i Swiedomski przygotowali wspólnie 18 kompozycji i namalowali 84 oddzielne postacie świętych (przekraczające wzrost człowieka).
Spod ręki Kotarbińskiego wyszły sceny: Stworzenie słońca, księżyca i gwiazd, Stworzenie ryb i ptaków, Stworzenie zwierząt czworonożnych i człowieka, Bóg odpoczywający po stworzeniu człowieka oraz Przemienienie Pańskie,
a także między innymi wizerunki świętych: księżnej Iriny-Ingigerdy czczonej jako św. Anna Nowogrodzka,
Archiwum Państwowe Obwodu Kijowskiego (dalej: APOK), zespół. F-17 Nr
1. sygn. 1062, s. 14–15.
2

1

M. Baszkircewa, Dniewnik, Moskwa 2005, s. 72.
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księcia Włodzimierza Jarosławowicza i Fedora Rostisławicza Czarmnego, Warłama Chutyńskiego, Nikity Stołpnika, Nifonta Nowogrodzkiego, Pafnucego Borowskiego,
Filipa Metropolity Moskiewskiego, Mikołaja Światoszy
Abrahamiusza Smoleńskiego, Josifa z Wołogdy, Mitrofana z Woroneża.
Kontrakty wszystkich malarzy pracujących w soborze
zawierały warunek: „wykonać freski używając własnych
farb olejnych i wszystkich pozostałych niezbędnych materiałów, ale z gotowych nadających się do malowania
surowców”. Każdy z malarzy inaczej odnosił się do tego
punktu: jeden kupował drogie materiały, inny próbował
na nich oszczędzać. Ku wielkiemu ubolewaniu W. Kotarbiński należał do tych drugich. Fakt oszczędzania przez
Kotarbińskiego na materiałach dał wszelkie podstawy Michaiłowi Niestierowowi do napisania w liście z 15 kwietnia 1928 roku do S. N. Durylina: „Niszczeje Matka Boska
Wasniecowa. Połowa Kotarbińskiego jak i Swiedomskiego złuszczyła się, farby wiszą w strzępach. Niestierow się
zachował, ale bardzo (jak i wszystkie pozostałe) brudny.
Nie ma ludzi, nie ma pieniędzy, nie ma sensu robienie
remontu”3.
Należy także zauważyć, że 27 lipca 1891 r. Komitet podpisał z W. Kotarbińskim kolejny kontrakt, który obala zakorzeniony mit o tym, że Kotarbiński jako katolik nie
był dopuszczony do samodzielnej pracy w prawosławnej
świątyni. Malarzowi powierzono stworzenie ośmiu nowych fresków na chórach, figur świętych naturalnej wielkości, portretów świętych w medalionach, a także pozłocenie całego drugiego poziomu4. Początkowo zakładano,
że wszystkie te prace wykona Andriej Mamontow, syn
moskiewskiego przedsiębiorcy i mecenasa Sawy Mamontowa, jednak 22-letni artysta zmarł nagle na początku lipca 1891 r., dlatego według jego szkiców i kartonów wykonał je Kotarbiński.
Włodymir Diedlow, naoczny świadek tych wydarzeń,
pisarz i uczeń Adriana Prachowa podaje, że Kotarbiński
miał bezpośredni związek z wykonaniem Ostatniej wieczerzy, Wjazdu do Jerozolimy, Ukrzyżowania i Sądu Piłata5. Dokumenty potwierdzające ten fakt jeszcze nie zostały
znalezione. Niemniej Komitet nie zlecił Kotarbińskiemu
wykonania tych prac.
Jeśli chodzi o ogólne koszty wykonania wystroju wnętrza soboru włodzimierzowskiego, to zostało wydatkowanych 400 tys. rubli. Z tego 30 tys. otrzymał Kotarbiński –
za 94 miesiące6, czyli około 300 rubli miesięcznie – sumę
3

M. Niestierow, Pisma. Izbrannoje, Moskwa 1988, s. 337.

4

APKO, zespół F-17 Nr 1 sygn. 1062 s. 20.

W. Diedłow, Kijewskij, Władimirskij sobor. Jego chudożestwiennyje tworcy, Moskwa 1901, s. 20.
5

List ochronny poświadczający obywatelstwo

I. Aleksandrowskij, Sobor Sw. Władmira w Kijewie, „Kijewlanin” 1896, nr 229,
s. 2–4.
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w tamtym czasie znaczącą, niemniej jednak tylko na papierze, w praktyce pieniądze były wypłacane z dużym
opóźnieniem, co powodowało szereg problemów i wpędzało artystów soboru w permanentne zadłużenie.
Konsekracja soboru św. Włodzimierza miała miejsce
20 sierpnia 1896 r. w obecności wszystkich artystów biorących udział w jego tworzeniu. Na tę wielką uroczystość
przybył imperator Mikołaj II z carycą Aleksandrą Fiodorowną. M. Niesterow tak wspominał ten dzień: „Mnie
z Wasniecowem i Kotarbińskim przydusili gdzieś do ściany i przestalibyśmy (herosi tego dnia) w błogiej ciszy całe
nabożeństwo, gdyby ktoś (pamiętam – jakaś dama) przypadkowo nie zobaczyła, że jakiś gorliwy ponad miarę porządkowy począł spychać nas jeszcze dalej. Z jakiegoś
powodu rzuciliśmy mu się w oczy. I właśnie w tym momencie współczująca dusza dostrzegła to, zaprotestowała,
przeszła do przodu, powiedziała generałowi-gubernatorowi, hrabiemu Ignatiewowi i …Konstantinowi Pietrowiczowi Pobiedonoscewowi, rzekła im, że ci, «co tworzyli sobór,
powinni być przed wszystkimi a Wasniecowa i Niestierowa jakiś komisarz…». Zaraz po tym nastąpiło zaproszenie,
byśmy przeszli do przodu i my – wszyscy artyści – dostaliśmy wówczas miejsce za carem i wielkimi książętami”7.
Otwarcie soboru św. Włodzimierza w Kijowie stało się
ważnym wydarzeniem kulturalnym Imperium Rosyjskiego. Sobór posłużył za wzór dla innych cerkwi. Unikalne
freski i malowidła soboru włodzimierzowskiego to swojego rodzaju synteza biblijnych i narodowych tematów, cała
epoka historii malarstwa XIX w. Stał się nie tylko pomnikiem św. księcia Włodzimierza, chrzciciela Rusi, ale i błyskotliwych malarzy, którzy pracowali nad jego wystrojem.
Wśród nich – Wilhelma Kotarbińskiego, który stworzył
w soborze kanoniczne obrazy kijowskich książąt, księżniczek i prawosławnych świętych. Za namalowane w soborze freski malarz w 1897 r. został nagrodzony Carskim
i Królewskim Orderem Św. Stanisława II stopnia. Prace te
rozsławiły artystę w Imperium Rosyjskim.
Równolegle z religijnym malarstwem monumentalnym
Kotarbiński zajmował się zdobieniem kijowskich pałaców,
co pozwoliło mu ujawnić jeszcze inny wymiar swojego
talentu. W ostatnich latach XIX w. zajmował się wykonaniem plafonu w rezydencji przedsiębiorcy i filantropa
Nikoły Tereszczenki (dziś – Narodowe Muzeum Tarasa
Szewczenki). Do pałacu kolekcjonerów Bogdana i Warwary Chanenków (dziś – Narodowego Muzeum Sztuki im.
Bohdana i Warwary Chanenków) namalował parę obrazów Kobieta z gołębiami i Kobieta z dzbanem (od 1938 r. –
w kolekcji Muzeum Narodowego „Kijowska Galeria Malarstwa” i 12 wspaniałych kompozycji na plafonie salonu
czerwonego, które ujmowały w ramy i uzupełniały jego

Odznaczenie Komitetu Tatianowskiego

centralną część wykonaną przez austriackiego malarza
Hansa Makarta. W tymże czerwonym salonie Kotarbiński wykonał cztery malarskie fryzy i dwa portale (dessus
de porte).
W Kijowie W. Kotarbiński przeżył ponad 30 lat, ale
nie stal się posiadaczem własnego domu. Hotel „Metropol”, umeblowane pokoje hotelu „Kane”, hotel „Praga” – to
niepełna lista jego przedrewolucyjnych adresów. W „Pradze” Kotarbiński mieszkał latami, tam urządził sobie pracownię. Nikołaj Prachow, syn Adriana Prachowa w swoich bezcennych wspomnieniach o W. Kotarbińskim tak ją
opisywał: „Pierwszy pokój dość przestronny ze szklanymi drzwiami na balkon i oknem cały był zastawiony sztalugami, na których stały ukończone i dopiero rozpoczęte
obrazy w ramach i bez ram. Pod długą dębową «abramcewską» ławą leżały na ćwierć arszyna [arszyn = 0,711167
metra – WP] zamiecione tam przez gospodarza niedopałki, strzępy papieru, puste pudełka po zapałkach i papierosach. W pokoju pachniało terpentyną, sykatywą, lakierem
i tytoniem. W sąsiednim maleńkim pokoju, wąskim jak
szczelina, mieściła się sypialnia. Zawsze nieuporządkowana pościel i rozrzucony na stoliku tytoń odróżniały go od
bardziej lub mniej posprzątanego pierwszego pokoju”8.
W ostatniej dekadzie XIX w. Wilhelm Kotarbiński był
stałym uczestnikiem wystaw w sali giełdy (nie zachowała
się). W grudniu 1891 r. zaprezentował tam swoje płótno
Orgia. Obraz został entuzjastycznie przyjęty przez mieszkańców Kijowa, krytycy twierdzili, że „dzieło pana Kotarbińskiego z sukcesem może posłużyć jako ozdoba każdej
wystawy”9. W 1898 r. Orgia została wysłana na „Wystawę
wiosenną” w Sankt Petersburgu, gdzie od razu zakupiło
8
N. Prachow, Strannicy proszłogo. Oczierki – wspominania o chudożnikach, Kijów 1958, s. 304–305.

A. Ertel, Godiicznaja wystawka kijewskich chudożnikow, „Kijewlanin” 1891,
nr 285, s. 2.
9

7

M. Niestierow, Wospominanija, Moskwa 1985, s. 203.
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obraz Muzeum Aleksandra III (dziś – Państwowe Muzeum Rosyjskie).
Jednak mimo stałego zamieszkiwania artysty w Kijowie i udziału w tamtejszych wystawach krytycy sztuki nie
postrzegali Kotarbińskiego jako przedstawiciela twórczego Kijowa. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w 1893 r.
12 maja 1893 r. Wilhelm Kotarbiński razem ze swoim
przyjacielem Władysławem Galimskim zwrócił się do kijowskiego generał-gubernatora o oficjalne utworzenie stowarzyszenia kijowskich artystów – Kijowskiego Towarzystwa Wystaw Artystycznych (dalej – Towarzystwo). We
wrześniu tego samego roku władze miejskie wsparły inicjatywę malarzy, a w listopadzie był już wydrukowany statut Towarzystwa, który dawał podstawy prawne do uznania go za oficjalną organizację. Stowarzyszenie postawiło
sobie bardzo poważne cele – regularne organizowanie wystaw prac kijowskich mistrzów, co oznaczało przejście na
wyższy poziom rozwoju życia artystycznego.
Pierwsza i najbardziej kontrowersyjna wystawa Towarzystwa została otwarta 26 stycznia 1894 r. w auli
Uniwersytetu św. Włodzimierza. Jej uczestnikami byli:
W. Galiński, W. Mienk, N. Muraszko, N. Pimonienko,
S. Swietosławskij i oczywiście W. Kotarbiński. Ten ostatni zaprezentował obraz Śmierć Messaliny (300 x 500 cm),
który krytycy nazwali „gwoździem” wystawy, określając
samego artystę mianem „kolorysty pierwszej klasy”10. Na
wystawie w 1894 r. odbywającej się we Lwowie za Śmierć
Messaliny malarz został nagrodzony złotym medalem11.
Dzisiaj obraz ten znajduje się w zbiorach Prywatnego Muzeum Duchowych Skarbów Ukrainy (Kijów).
Podczas ostatniego (VI) wernisażu Towarzystwa
w styczniu–lutym 1900 r. Kotarbiński zademonstrował
swój legendarny Pocałunek fali, o którym pisano: „Obraz
namalowany silnymi, mrocznymi pociągnięciami. Tym
niemniej, wszystko w nim – poczynając z tonu obłoków
a kończąc na najdrobniejszych detalach (nadmorski piasek) – oddane z niezwykłą wiernością, zgodnie z prawdą i z zachowaniem poczucia artystycznej miary”12. Także
Pocałunek fali znajduje się w Muzeum Duchowych Skarbów Ukrainy.
W latach 90. XIX w. Kotarbiński uczestniczył także
w pracach Kijowskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk, a po
jego reorganizacji – w szeregach Kijowskiego Towarzystwa Starożytności i Sztuk nad stworzeniem pierwszego
publicznego muzeum. Długo oczekiwane otwarcie Kijowskiego Muzeum Artystyczno-Przemysłowego i Naukowego Imperatora Mikołaja Aleksandrowicza (obecnie
10

Dilletant. Dwie wystawki, „Kijewlanin” 1894, nr 50, s. 2.

Katalog ilustrowany wystawy sztuki współczesnej we Lwowie 1894.Wydanie
trzecie, Lwow 1894, s. 17.
11

Don Bazilio. Chudożestwiennaja wystawka, „Kijewskoje słowo” 1900, nr 4310,
s. 3.
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– Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy) odbyło się w grudniu 1904 r. Właśnie w jego wnętrzu w 1907 i w 1908 roku,
czyli jeszcze za życia W. Kotarbińskiego miały miejsce
najważniejsze jego wystawy z udziałem W. Galimskiego, A. Kruger-Prachowej, S. Swietosławskiego i innych.
Odwiedziło je tysiące ludzi. Dla artysty to był ogromny
sukces. Po zamknięciu wystawy w 1907 r. N. Muraszko
napisał: „[Kotarbiński] posiadł ogromny talent, ma wyjątkowy gust, jego obrazy nie są tylko piękne, ale wspaniałe”13.W tym samym okresie Kotarbiński był członkiem komisji budowy pomników Aleksandra II i Tarasa
Szewczenki.
O życiu malarza w okresie I wojny światowej niewiele
wiadomo. Kontynuował malowanie obrazów, uczestniczył
w wystawach, zajmował się działalnością dobroczynną
(o czym świadczy imienny srebrny medal przyznany mu
przez „Komitet Tatianinskij” – Komitet Wielkiej Księżnej
Jej Cesarskiej Wysokości Tatiany Nikołajewny w „uznaniu
zasług Waszych w dziele pomocy ofiarom działań wojennych”). W czasach wojny domowej częsta zmiana władzy
w Kijowie spowodowała, że życie w hotelu „Praga” stało
się niebezpieczne. Kotarbiński przyjął życzliwe zaproszenie Emilii Prachowej i zamieszkał w jej mieszkaniu na ulicy Trochswiatytielskiej 20. Tu artysta namalował jej przepiękny portret.
Wilhelm Kotarbiński zmarł 4 września 1921 r. Rodzina Adriana Prachowa pochowała go na Cmentarzu Bajkowym w Kijowie w pierwszej kwaterze katolickiej (nazywanej także polską).
Daria Dobrijan
Z rosyjskiego przełożył Wojciech Pestka

Daria Dobrijan – doktorantka wydziału historycznego Kijewskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki, badaczka życia i twórczości artystów:
Wilhelma Kotarbińskiego i Ołeksandra Muraszki. Autorka szeregu artykułów
i dwóch książek o historii sztuki ukraińskiej.
Wszystkie reprodukowane obrazy i dokumenty pochodzą ze zbiorów Prywatnego Muzeum Duchowych Skarbów Ukrainy w Kijowie

12

13

Staryj uczitiel. Wystawka w muziee, „Kijewlanin” 1907, nr 35, s. 2.
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Poetyka sonetu Bohdana Zadury
Od sonetów neoklasycznych do sonetów
„po siatce”

Gustaw Dore Ilustracja do sonetów Szekspira

Ewolucja sonetu w liryce Zadury wpisuje się w projekty przekształcania formy1. To świadectwo skomplikowanego procesu przemiany gatunku i układu stroficznego
w postać jedynie graficzną, znacząco uproszczoną. Wiąże się to ze zmianą nie tylko poetyki, lecz także funkcji
gatunku. Nie ma w poezji dwudziestowiecznej drugiego przypadku wykształcenia tak odmiennych sposobów
myślenia o sonecie. Wynika to zapewne z próby odnalezienia własnej dykcji w ramach antagonistycznych estetyk – neoklasycznej i eksperymentalnej. Wychodzą one
od dwóch postaw – nobilitującej gatunek oraz kształtującej się przeciwko niemu. Na poszukiwania nowej formuły
sonetu wpłynął drugi kierunek dążeń literackich Zadury,
jakim jest twórczość przekładowa. Artysta był świadomy
Niniejszy tekst jest przedrukiem z publikacji Sonet w polskiej poezji po 1956
roku (Lublin 2017).
1

przemian formy dokonujących się w literaturze węgierskiej czy anglosaskiej2. Jak nikt inny zauważał jego metamorfozę, co z kolei oddziaływało na wykształcenie własnego języka sonetu. Wpłynęły na to lektury dzieł Johna
Ashbery’ego i Franka O’Hary, których idiom zdecydował
o zwrocie w stronę poezji codzienności.
Z początku liryka Zadury kształtowała się w ramach
nurtu neoklasycznego. Nie był to jednak konwencjonalny
sonet. Poeta dokonywał modyfikacji struktury, tłumacząc
się zamierzoną „szkicowością”. Autor w wypowiedziach
wskazywał, że utwory zamieszczone w debiutanckim tomie były wynikiem działania intuicji twórczej3. Nie jest
to novum, postawa intuicyjna wobec gatunku ujawniła
się w poezji młodopolskiej i ludowej. Kształt artystyczny pierwszych utworów Zadury zaświadcza o świadomej
metamorfozie sonetu w ramach klasycznych założeń ponowienia i reinterpretacji.
Badacze Zadury uznają, że jego twórczość jest przykładem ewolucyjnego odchodzenia od neoklasycyzmu
w stronę eksperymentu czy nawet ponowoczesności4.
Rozbieżność wynika z sytuowania się tej poezji na przecięciu dwóch estetyk. Pierwszy okres w twórczości Zadury obfitował w sonety i oktostychy, a więc formy klasyczne, których wyższość poeta uznawał już w manifeście
Stylizacje napisanym wraz z Witoldem Majem5. Neoklasycyzm puławskiego artysty, choć ujęty programowo, nie
zawsze uzewnętrznia się w konkretnych utworach. Zadura
jest raczej „późnym wnukiem neoklasycyzmu”, twórcą peryferyjnym rzadko umieszczanym w odpowiednich syntezach6. Poszukiwanie dykcji, potrzeba definiowania pojęć staje się cechą jego warsztatu na wszystkich etapach.
Ujawnia się to już w debiutanckich oktostychach:
Zadura tłumaczył Sonety zza kurtyny Tony’ego Harissona, które są znacznie
rozluźnione. Zob. P. Sommer, Antologia nowej poezji brytyjskiej, przeł. J. Anders,
P. Sommer, B. Zadura, Warszawa 1983, s. 128–129.
2

To się widzi, na co się patrzy. Z Bohdanem Zadurą rozmawia Darek Foks, w:
Klasyk na luzie. Rozmowy z Bohdanem Zadurą, oprac. J. Borowiec, Wrocław
2011, s. 23.
3

4

J. Orska, Bohdan Zadura klasyczny i nowoczesny, „Odra” 1998, nr 5, s. 99.

5

W. Maj, B. Zadura, Stylizacje, „Współczesność” 1967, nr 5, s. 5.

Potrzebę takiej analizy sygnalizowała już Joanna Orska. Zob. J. Orska, Bohdan Zadura, s. 100.
6
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wiersz jest opisem tego czego nie ma
tego co niemo prosi o istnienie
kiedy wspomina to nie jest wspomnienie
wiersz to jest pusta obrotowa scena
bywa oliwką w czasach wojny wzrosłą
i jest marzeniem o magicznej pieśni
jest listem który można w przeszłość posłać
i jest krakaniem wron pośród czereśni7
Programowość zdaje się przyświecać także sonetom.
W utworze Nad Słowackim podmiot wyraża prośbę skierowaną do Boga o „język giętki... rozwidlony”8. Głos poety „ma być wyprowadzony z głębi”, jednocześnie złośliwy i patetyczny (jak „sól attycka”). Nie sposób pominąć
w tym przypadku nawiązania do słynnej formuły z Beniowskiego: „Chodzi o to, aby język giętki / powiedział
wszystko co pomyśli głowa [...] Strofa być winna taktem,
nie wędzidłem”9. Zadura uznaje tradycję romantyczną za
najważniejszy wzorzec, odrzucając tym samym barokową przestrzeń mityczną neoklasyków. Wzorzec sonetu jest
jednak znacznie przekształcony. W kwadrynach pojawiają
się rymy regularne w układzie ABBA BABA, kiedy w tercynach wkradają się nieregularne. Poeta rezygnuje z interpunkcji, zacierając układ intonacyjno-składniowy. Pauzy
logiczne są jednak łatwe do odtworzenia, ponieważ zespół
składniowy zamyka się w określonej strofie. Dominantą
stylistyczną pierwszych sonetów Zadury okazuje się prosta metafora i porównanie.
Sonety ze zbioru W krajobrazie z amfor komentował
Jarosław Borowiec, trafnie określając ich cechy: stroficzno-graficzny układ tekstu, stała liczba sylab w wersie,
dbałość o rymy i ich układ. Badacz akcentował zamiary
stylizacyjne10. Podobnie Jan Kurowicki chwalił pierwszy
tom za świetne opanowanie konwencji11, podczas gdy ten
pozostawał w sprzeczności z tradycją poprzez szkicowość.
Już nazwa – Szkice do sonetów – wskazuje na formę otwartą, zarys, projekt niedokończony, wymagający dalszej
pracy. Szkic to także pierwsza realizacja koncepcji, która może ulegać zmianom12. Utwory te są wyrazem poszukiwania własnej formuły artystycznej. Poeta nie odtwarza dokładnie cech gatunku, nie rozluźnia też wszystkich
7

B. Zadura, Kabała II, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 69.

8

B. Zadura, Nad Słowackim, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. 1, Wrocław 2005, s. 5.

J. Słowacki, Beniowski, w: Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, t. V, Wrocław 1954,
s. 128.

9

-

k w i e c i e ń

2 0 1 8

•

5 7

wyznaczników. Szkice do sonetów są realizacją wiersza sylabicznego (jedenastozgłoskowiec z regularną średniówką
po piątej sylabie). Ułomnością szkicu jest nade wszystko
nieregularny rym. Zadura tworzy kwadryny na trzech lub
nawet czterech parach rymowych. Zdarzało się to w sonetach włoskich, ale i w polskich realizacjach tego wariantu:
kiedy mnie wiedzie wiersz na pokuszenie
nieistniejący czy też nieodkryty –
mam być uległy czy też niezdobyty
słowa mam wybrać czy wybrać milczenie
bo chociaż wszystko już dawno się stało
ludzie i ptaki trawy i kamienie
chociaż nie nicość ale byt jest w cenie
nie wiem czy lepiej by nic nie istniało13
W cytowanym powyżej utworze poeta wprowadził trzecią parę rymową: „stało: istniało”. Zamysłem autora była
najprawdopodobniej aktualizacja wariantu francuskiego.
Częstym zabiegiem okazuje się wprowadzanie czterech
par rymowych w kwadrynach, jak w sonecie W krajobrazie z amfor:
gdzie jesteś – Anno – w krajobrazie z amfor
twój ślad rozwieją szybkonogie wiatry
jak zapach gorzkich jałowców i tarnin
gdziekolwiek jesteś – watry wieją stamtąd
krysztale ciszy – w bursztynie milczenia
słowo jest pustą szczeliną powietrza
śladem po słońcu jakby sól słoneczna
trawiła bursztyn – i w sól się przemienia14
W tercynach pojawiają się rymy typowe dla wariantu
włoskiego.
Zadura w Szkicach do sonetów wykazuje się swobodą
formalną. Poeta aktualizuje wariant włoski – CDC EDE
(W krajobrazie z amfor) i CDE EDC (Świadkowie czasu).
Przeważa jednak francuski układ rymów. W tercynach
występują różne kombinacje coupletów. Pojawia się pojedynczy: CCD EDE (Ex nihilo, Afrodyta, Lesbos), CDC
DEE (Po sezonie, Contra, Siódma pieczęć), CDC EED (Kolęda), podwójny: CCD, DEE (Imiona), CCD EED (Faust,
Misterium), CDD CEE (Orestes), CCD EED (Don Juan),
CDD CEE (Z Podróży), CCD DEE (Do A.P., Lustra) oraz
potrójny – CCD DEE (Imiona, Szachy).
W czwartej części tomu poeta sięga po wariant angielski w cyklu Ostenda. Poemat pomyślany jako sześć sonetów
in memoriam Samuela Przypkowskiego. Przedmiotem opisu jest upadek Ostendy, belgijskiego miasteczka oblężonego przez Hiszpanów w latach 1601–1604. Zadura reinterpretuje topos miasta zdobytego, istotny dla neoklasyków,

10

J. Borowiec, Zadura. Ścieżka wiersza, Puławy 2008, s. 44–46.

11

J. Kurowicki, Amfory pełne powietrza, „Twórczość” 1969, nr 7, s. 143–144.

13

[Hasło] szkic, w: Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1996, s.
996.

14

12

s t y c z e ń

B. Zadura, Ex nihilo, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 6.

B. Zadura, W krajobrazie z amfor, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław
2005, s. 27.
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aktualizujący się najczęściej w obrazie starożytnego Rzymu15. Utwór jest ukształtowany na tekście Samuela Przypkowskiego Ostenda, rozwija właściwie każdy wątek, ubogacając go o refleksje dotyczące pamięci i zapomnienia.
Cykl sonetowy został zapisany trzynastozgłoskowcem
z regularną średniówką po siódmej sylabie. Zadura stosuje konsekwentnie jeden układ rymowy w całym poemacie, zbliżając się do realizacji couplet sonnet, co wiąże
się z wpływem liryki Witolda Maja (Z medytacji o baroku
sześć sonetów przypisanych Bohdanowi Zadurze). Każdy
utwór ma zakończenie epigramatyczne. Podmiot sonetu
pierwszego wskazuje na proces niszczenia miasta, zwracając uwagę na poszczególne elementy: spadającą wieżę,
zniszczony zegar, które stają się symbolami upadku. Sonet
wieńczy puenta uniwersalizująca zdarzenie: „Oślepłem
biały popiół w gorącym popiele / Stygną miłości nasze
zanim łza spleśnieje”16.
W kolejnej części osoba mówiąca zauważa uświęcenie
przestrzeni i umarłych. Pojawiają się elementy obrazowania apokaliptycznego:
Białe i ostre światło świtu czystej Hostii
Kości bielsze niż popiół z białych ostów Ostii
Złom żelazny i małży strzaskane skorupy
Rośny zapach jaśminów i w jaśminach trupy17
W Sonecie V opisy klęski współistnieją z obrazami
szczęśliwych par patrzących na molo i balów karnawałowych. Powraca też motyw odmierzania czasu („wloką
się zegary”), stanowiąc zapowiedź nowego życia po upadku miasta. Wówczas okazuje się, że podmiot jedynie śnił
o Ostendzie. Utwór wieńczy emocjonalna puenta: „Jak
tamci którzy we mnie przeminęli ze mną / Ostenda zapomniana osuwa się w ciemność”18. Ostatni sonet cyklu
opisuje przemianę świata, pogrzebanie miasta w pamięci podmiotu, co jest możliwe dzięki powtarzającej się na
przestrzeni całego utworu anaforze „czas”: „Czas by kwiaty te zmienić czas by listy spalić / Czas by kurze pościerać
czas wyjść do ogrodu...”19. Podmiot wskazuje na konieczność zapomnienia i zajęcia się codziennymi sprawami.
Ważnym zabiegiem w debiutanckich sonetach jest rezygnacja ze znaków interpunkcyjnych, co można tłumaczyć wpływem wiersza wolnego. Zadura rzadko odstępuje od tej zasady:
czy się jesienią pogodną wymkniemy
okrutnym prawom biologii i chemii –
powiem gdy ktoś mnie o słońce zapyta:
S. Przypkowski, Ostenda, w: Poeci polskiego baroku, oprac. J. Sokołowska, K.
Żukowska, t. I, Warszawa 1965, s. 430.
15

16

B. Zadura, Sonet I, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 71.

17

B. Zadura, Sonet II, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 71.

18

B. Zadura, Sonet V, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 73.

19

B. Zadura, Sonet VI, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 73.

– słońce jest plamą nic nie wiem o słońcu20
Dwukropek jest tu znakiem pauzy myślowej, rozdziela
tercyny. Z kolei tercyny utworu Obce miasto oddziela wielokropek, dwukropek zaś pojawia się wers wyżej, w funkcji wyjaśnienia.
Tom Więzień i krotochwila został opublikowany w 2001
roku, lecz złożyły się nań wczesne utwory poety. Wszystkie odznaczają się „szkicowością” typową dla tekstów
z poprzedniego zbioru. Wśród nich odnajdujemy dzieło świadczące o powolnym zwrocie eksperymentalnym
– Śmieszny sonet. Poeta po raz pierwszy rozbija jednolity rozmiar wersyfikacyjny, wplatając pomiędzy trzynastozgłoskowiec wersy czternasto- i dwunastozgłoskowe.
W zbiorze dochodzi do przemieszania poetyk, co może
świadczyć o zwątpieniu w program neoklasyczny. W Podróży morskiej z 1971 roku poeta nadal szkicuje według
tych samych zasad, lecz sygnalizuje przekonanie o konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. Podmiot
utworu Sonet ten kwiat sztuczny wydaje ostateczny wyrok na gatunek:
A skoro morze z brzegów swoich nie wystąpi
Skoro księżyc w ocean choć pragnie nie wstąpi
Chociaż składa się sonet przecież mam nadzieję
Że zginie kwiat ów sztuczny wraz z nocy odsłoną
Że księżyc mi się odda że już teraz dnieje
Że nie wiersze lecz włosy żywym ogniem płoną21.
Zmiana poetyki sonetu w liryce Zadury dokonuje się
więc stopniowo: od sygnalizowanego w tekstach krytycznych przekonania o sztuczności gatunku22, po powolne
próby modyfikacji, czego świadectwem jest Sonet ułomny. W utworze tym dochodzi do rozluźnień formalnych.
Po raz pierwszy zostaje wprowadzony rym tautologiczny.
Poeta buduje wersy o różnej liczbie sylab, zacierając średniówkę i rymy w tercynach. Pojawia się też przerzutnia
międzystroficzna:
Kiedy zostałem w wieży księstwa pustej
Patrząc na gwiazdy gdzie niegdyś idee
Płonęły jasno kisiłem kapustę
I zapach kwaśny szedł między aleje
Metafor bladych; dama mego serca
Księżniczka wiatru opuściła wieżę23
Wprowadzenie przerzutni jest aluzją do recenzji Stanisława Barańczaka pomieszczonej w Nieufnych
20

B. Zadura, Afrodyta, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 8.

B. Zadura, Sonet ten kwiat sztuczny, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław
2005, s. 161.

21

22
B. Zadura, Nowy Brodziński, w: tegoż, Pisma zebrane. Szkice, recenzje, felietony, t. I, Wrocław 2007, s. 308–309.

B. Zadura, Sonet na próżne koronacje, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 170.
23
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i zadufanych. Poeta krytykował Zadurę za wyblakłą metaforykę oraz banalne obrazowanie24. Przerzutnia, podkreślona średnikiem – znakiem pauzy logicznej, jest nawiązaniem do stylu Sonetów łamanych. Zwraca uwagę
zakończenie utworu: „A wiersz jest błaznem i w owej konwencji / Daje mnie na łup szarej eminencji”25. Wśród sonetów z tomu Podróż morska odnajdujemy też dzieło Na
wiersze B. Z., którego podmiot składa deklarację: „Niechaj
przepadną zginą słowa te / Wiersz każdy niechaj w popiół się obraca”26, a także Pożegnanie Ariela, wyrażające
przekonanie o obcości „stopy wiersza”27. W obu utworach dochodzi do przeplatania różnych miar. W pierwszym dziesięcio- i jedenastozgłoskowca, w drugim zaś od
jedenasto- do czternastozgłoskowca. Świadczy to o programowym odchodzeniu od neoklasycyzmu w stronę poezji eksperymentu.
W roku wydania Podróży morskiej Zadura napisał też
tekst krytyczny Nowy Brodziński, w którym odnosił się
do negatywnych komentarzy Barańczaka. Poeta stwierdzał, że jego dzieła są „jako takim opanowaniem warsztatu
poetyckiego, rzemiosła”28. Bronił neoklasycyzmu, pytając:
„czy nawrót do klasycznych form wiersza nie był konieczny? Jakie formy pozostały do rozbicia poecie lat sześćdziesiątych?”29. Po tej wypowiedzi sonet zniknął z liryki
Zadury na piętnaście lat, by wrócić w nowej, zredukowanej już formie w zbiorze Starzy znajomi. O zmianie klasycznej postaci sonetu zaświadcza wiersz zamieszczony
w Pożegnaniu Ostendy – Projekt bohatera lirycznego oraz
przychylna recenzja dzieł Rafała Wojaczka, mikołowskiego poety. Zadura wskazywał tam na napięcie pomiędzy
dyscypliną formalną i podejmowanym tematem, postawę
eksperymentatorską, sposoby okaleczania sonetu poprzez
odległy asonans czy zaburzenia rytmu30.
Wróćmy jeszcze do wspomnianego wiersza zadedykowanego Wojaczkowi. Utwór stylizowany na [***Sól w nasze rany...] jest zarówno hołdem złożonym poecie, jak
i próbą polemiki z wizją życia, która prowadzi do samobójczej śmierci:
Knut w nasze głowy, sto pałek umyślnych
By nie powiedział kto, że sobie myśli
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By nie powiedział kto, że nie zna lęku
I salwę w płuca czy też sznur na szyję
By nie powiedział, że jeszcze żyje31
Oto próba „reanimacji” bohatera lirycznego z poezji
Wojaczka w wierszu Zadury:
Tlen w twoje żyły błękitny i ciekły
Dziób wróbli w dziąsła w podnieceniu kwietnia
Ironia w usta ta co uszlachetnia
[...]
Kwas mlekowy w mięśnie knebel tobie w usta
Sen chłodny ranem które światłem chlusta
Adrenalina w serce igłą z całych sił
Byś nam nie umarł byś nam jeszcze żył32
Po latach poeta w rozmowie z Jarosławem Borowcem
przyznawał: „Był [...] taki Wojaczek, który pisał o matce – kiełbasie jadalnej, na widok której cieknie mu ślina
i sperma. Dla chłopca z dobrej rodziny to było coś skandalicznego, a jednocześnie miałem przekonanie, że jest to
o wiele prawdziwsze niż moje ładne wiersze. I tak sobie
myślałem, że on jest odważny, a ja to już nie bardzo”33.
Z pewnością te refleksje były bodźcem do poszukiwania
nowej poetyki. Zadura uświadomił sobie ponadto, że potrafi napisać sonet na każdy temat34. Nie bez znaczenia dla
zwrotu w jego liryce okazała się wspominana już recenzja
Stanisława Barańczaka i akcentowane w niej odległe asonanse, rymy gramatyczne, wyblakła metaforyka35. Poeta
uznał wspomniane braki za programowe i doszukiwał się
przyszłości tej poezji w „myślowym przełomie, gwałtownym zwrocie”36.
W Pożegnaniu Ostendy, które stało się symbolicznym pożegnaniem sonetu, podmiot dokonał rozliczenia
z neoklasycyzmem, uznając go mimo wszystko za „lekcję ważną i dobrą”37. Autor zadeklarował chęć poszukiwania nowych rejestrów: „Być może To eksperyment”38,
tłumacząc, że „wiersz się nie składa / Wedle dawnej składni Bo wedle dawnej składni / Nie składa się świat”39. Są
R. Wojaczek, [*** Sól w nasze rany...], w: tegoż, Utwory zebrane, Wrocław
2005, s. 257.
31

Strach w nasze serca, tyle grozy gęstej
24

S. Barańczak, Nieufni i zadufani, s. 157.

25

B. Zadura, Sonet na próżne koronacje, s. 170.

B. Zadura, Na wiersze B. Z., w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005,
s. 190.

26

B. Zadura, Pożegnanie Ariela, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005,
s. 191.
27

28

B. Zadura, Nowy Brodziński, s. 308.

29

Tamże, s. 309.

B. Zadura, Zwichnięta symetria, s. 24, 26. Recenzja powstała w 1971 roku, zaraz po śmierci samobójczej Rafała Wojaczka.
30

B. Zadura, Projekt bohatera lirycznego, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 207.
32

Barbarzyńca w parku. Z Bohdanem Zadurą rozmawia Jarosław Borowiec, w:
Klasyk na luzie. Rozmowy z Bohdanem Zadurą, oprac. J. Borowiec, Wrocław
2011, s. 247.
33

34

Tamże, s. 65.

35

S. Barańczak, Nieufni i zadufani, s. 157.

36

Tamże, s. 159.

B. Zadura, Pożegnanie Ostendy, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005,
s. 243.
37

38

Tamże, s. 238.

39

Tamże, s. 244.
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dwa rozwiązania tej sytuacji – stworzyć nową poetykę lub
zamilknąć. Oto sygnalizacja zmian dokonanych przez
Zadurę:
gdyby życie tego sonetu zależało od życia kolejki
wróżyłbym mu długi żywot To sonet? Tak Po siatce po
siatce!40
Poeta zawiera z czytelnikiem umowę, na podstawie której wszystkie utwory uznaje się za sonety. Mieści się to
w założeniach Jonathana Cullera41. W ramach nowej poetyki sonet staje się formą otwartą42. Postać gatunkową
„sonet »po siatce«” łączą z tradycyjną jedynie struktura
czternastowersowa i kontur graficzny (obrys) – podział
na odcinki przypominające klasyczne kwadryny i tercyny.
„Siatka”, jak to nazywa poeta, staje się elementem wyróżniającym, inne cechy zostają poddane przekształceniom.
Eksperymenty te wynikają z ewolucji liryki Bohdana Zadury. Forma pojawia się ponownie, gdy artysta wykształca nowy język poezji wzorowany na dykcji Johna Ashbery’ego43. Jarosław Borowiec wymieniał następujące cechy
sonetu „po siatce”: polifoniczność, mieszanie się trywialności ze wzniosłością, przerzutnia, nieregularna liczba sylab
w wersach44. Zauważyć należy współistnienie różnych stylów i grę sonetem, co świadczy o inspiracji poetyką postmodernistyczną. Wskazany model staje się wzorcem dla
roczników siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, jak cała
liryka Zadury – odniesieniem dla Andrzeja Sosnowskiego, Tomasza Majerana czy Darka Foksa. Ten fakt wydaje
się bezsporny, bez względu na „jakości” tej poezji, określane niekiedy jako aprobata nieporządku i tymczasowości wypływająca z recepcji amerykańskiego personizmu45.
Zamiarem autora była przecież „obrona języka poprzez

język”46. Zauważyła to już Danuta Opacka-Walasek, pisząc o wzniosłości w skali „mikro” i nowej estetyzacji47.
Poetyka sonetu „po siatce” rozwija się w tomach Starzy znajomi, Prześwietlone zdjęcia, Cisza, Kaszel w lipcu,
Ptasia grypa i Kopiec kreta. Zbiór Starzy znajomi został
podzielony na trzy cykle: Z zeszytów do przyrody historii i polskiego, Starzy znajomi i Lista dialogowa. W części drugiej, najobszerniejszej, odnajdujemy trzydzieści
osiem sonetów „po siatce”. Wiązanie rozpoczyna sonet
John Ashbery i ja48. Zadura redukuje zasady gatunkowe
do czternastowersowej struktury; odrzuca rymy, stosuje wersy różnego rozmiaru. Utwory aktualizują wariant
włoski, są podzielone na dwa odcinki stroficzne, odpowiedniki kwadryn i tercyn. Na przestrzeni tomu pojawiają się wyjątki: rozbicia siatki – Krótkie fale (jako jedyny
z dodatkowym odcinkiem trzywersowym) i Starzy znajomi z odcinkami w układzie 2+3+3+2+1+3. Dzieła zostały
umieszczone pomiędzy sonetami graficznymi, co powoduje odczytanie w ramach określonej konwencji. Sygnały
aktualizacji sonetu tkwią w strukturze tych dzieł. Utwór
Krótkie fale nawiązuje do tradycji sonetu ogoniastego (sonetto caudato), postaci powstałej najprawdopodobniej
w XIII wieku. „Ogon” był wówczas tworzony przez siedmiokrotne rymowanie. Sonetto caudato kończył się dodatkową parą rymową ABBA ABBA CDC DCD DEEee.
Dzieło Zadury przyjmuje jedynie postać graficzną. Przypomnijmy odcinki trzywersowe:
szeleszczą rysem koloru bezgwiezdnego nieba
w każdą niedzielę września Ich ojciec jeździ na ryby
Wiertła wdzierają się w żelbetonowe ściany
Ich koledzy trwają na klatce schodowej
w odrętwieniu Zapalasz światło i widzisz
ich niewidzące oczy Oblatuje cię strach

B. Zadura, Rozsądne granice, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005,
s. 401.
40

„Przewidywania zamknięte w konwencji gatunku są oczywiście często naruszane. Ich funkcja, tak jak funkcja wszelkich zasad konstytutywnych, polega
na umożliwieniu znaczenia przez stworzenie kategorii nadających się do klasyfikowania tego, co czytelnik spotyka. Rzeczy zrozumiałe dzięki konwencjom
gatunku są często mniej interesujące od tych, które opierają się lub umykają rozumieniu gatunkowemu, a zatem nie powinno być niespodzianką, że ponad
vraisemblance gatunku i przeciwko niemu powstaje inna płaszczyzna vraisemblance, której podstawowym środkiem jest demaskowanie sztuczności konwencji
gatunkowych i związanych z gatunkami oczekiwań”. Zob. J. Culler, Konwencja
i oswojenie, w: Znak, styl, konwencja, wyborem i wstęp M. Głowiński, Warszawa 1977, s. 173.
41

Badacz zauważał, że przynależność gatunkowa nie jest tak często przywoływana przez poetę. Pytał: „Czyżby dlatego, że po utracie najbardziej wyrazistych
cech wyróżniających on sam, sonet, stracił też rezon, a nawet własną tożsamość?
Chyba nie, bo jednak raz, w Rozsądnych granicach (koncept wyraźnie domagający się nieprzeoczenia), Zadura nazywa rzecz po imieniu [...] nowy sonet Zadury jest formą otwartą, zachowującą się w sposób mniej przewidywalny”. Por.
P. Sommer, Nowy York jak włostowicki cmentarz, w: tegoż, Smak detalu i inne
ogólniki, Lublin 1995, s. 120.
42

Problem zależności poezji Ashbery’ego i Zadury opisał Kacper Bartczak. Zob.
K. Bartczak, Unieważnić i odczarować świat, by go stworzyć i zaczarować ponownie (poezja Johna Ashbery’ego i Bohdana Zadury a problematyka współczesności),
„Akcent” 2000, nr 1–2, s. 64–72.
43

44

J. Borowiec, Zadura, s. 124.

45

J. Kornhauser, Poezja i codzienność, Kraków 2003, s. 219.

Kiedy przestałeś bać się dorosłych a zacząłeś
bać się wyrostków? Innym razem włączasz radio
i wykorzystujesz do własnych celów system zagłuszania49
To pierwszy przypadek przełamywania najbardziej
utrwalonych przekształceń sonetu. Roczniki siedemdziesiąte i osiemdziesiąte dokonują tego typu redukcji na sonetach małych oraz podwojonych.
Sonety „po siatce”, jak Szkice do sonetów, są pozbawione znaków interpunkcyjnych, co ma służyć uzyskaniu
polifoniczności:
46
Z wypowiedzi autora podczas promocji tomu poetyckiego Nie było lata, zorganizowanej w Lublinie 22 kwietnia 2015 roku.

D. Opacka-Walasek, „Najtrudniej opisywać to co najważniejsze”. O Płynie Lugola Bohdana Zadury, w: tejże, Pasaże liryczne, Katowice 2013, s. 210–214.
47

Sonetowi John Ashbery i ja Zadura poświęcił szkic, w którym tłumaczył zamysł autorski. Zob. B. Zadura, John Ashbery i ja. Poezja spójników, w: tegoż, Pisma zebrane. Szkice, recenzje, felietony, t. I, Wrocław 2007.
48

49

B. Zadura, Krótkie fale, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. I, Wrocław 2005, s. 410.
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Nie mogę znaleźć tego słowa Jest samodzielny
Umie korzystać ze źródeł jakie się Kartkuje
piąty tom In-Kons Chwila spokoju Można
siąść i zamknąć oczy Albo wypić herbatę lecz herbata
będzie podobno na Święta Zaś do Świąt
jeszcze piętnaście dni Chyba go nie ma albo coś
przekręciłem mówi jakby do siebie Trzeba otworzyć
oczy i wyjść w pół drogi i usłyszeć kataracja50
Ważne miejsce zajmuje przerzutnia umieszczona pomiędzy wersami i odcinkami stroficznymi.
Sonety „po siatce” wyróżnia nowy język poetycki, zaczerpnięty z reklam, gazet, osadzony w codzienności, niekiedy kolokwialny, a nawet wulgarny51:
Piosenka na dobry początek Ratuj się kto może
Niech żyje sport sport sport niech żyje nam
[...]
Fizkultura ura ura ura Gotów bądź
Szukajcie a znajdziecie napisano w Księdze52
palacz spisywał liczby które padły w totka53
jakby podłoga się przechyliła pisk opon rzucił nas do
okien54
Ona jest głupsza od radia i Psu o dupę rozbić55
Ale kiedy słyszę Babciu ty skurwysynu
[...]
Forma ty skurwysynko byłaby poprawniejsza?56
Przykłady podobne do przytoczonych powyżej można mnożyć. Zadura często stosuje aforyzmy i utarte frazy: „w to nie wnikam”, „I co z tym fantem zrobić” (Kłopoty wychowawcze) czy „związać koniec z końcem” (Pan od
wf-u (1926-1983)).
Kolejną cechą staje się programowa intertekstualność.
Zbiór Prześwietlone zdjęcia rozpoczyna cykl Dwa wiersze z końca stycznia, na który składają się utwory Korepetycje dla Wacka oraz Nieznany szczegół. Pierwszy z nich
jest przypisem do drugiego. Dzieła nawiązują do katastrofy promu kosmicznego „Challenger”. Podmiotem sonetu
Nieznany szczegół jest dorosły mężczyzna, wspominający
B. Zadura, Wielka Pardubicka, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. II, Wrocław 2005,
s. 392.

50

J. Drzewucki, Pisze jakby gwizdał, gwiżdże, jakby się przesłyszał, „Twórczość”
2001, nr 7, s. 108–116.

51

B. Zadura, Gimnastyka poranna, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. II, Wrocław
2005, s. 404.
52

B. Zadura, Wpis o zatrudnieniu, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. II, Wrocław
2005, s. 396.
53

54

B. Zadura, Zaciemnienie, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. II, Wrocław 2005, s. 390.

55

B. Zadura, Wpis o zatrudnieniu, s. 396.

B. Zadura, Kłopoty wychowawcze, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. II, Wrocław
2005, s. 393.
56
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zdarzenia z dzieciństwa: „zawody motorowodne”, „puszczanie zajączków lusterkiem” czy „machanie chusteczką”.
Wspomnienia w kontekście „przypisu”, którym jest sonet
Korepetycje dla Wacka, okazują się próbą wniknięcia w sytuację dzieci obserwujących akcję „Nauczyciel w kosmosie” transmitowaną w telewizji. Wiersz zyskuje na nowych
znaczeniach dzięki wiedzy o tym, że prom uległ katastrofie i wszyscy zginęli, łącznie z amerykańską nauczycielką
Christy McAuliffe. Utwór staje się refleksją na temat intertekstualności, o czym informuje nas podmiot Korepetycji dla Wacka:
Coś zawiodło Wystarczyło, że nie oglądałeś wtedy
w telewizji
by prom tego – w założeniu okolicznościowego po części – wiersza
poszybował w rejony abstrakcji nieokreślonych nastrojów
niedopowiedzeń W puste niebo czystej poezji Pusty57
Nie można wniknąć w najgłębsze rejestry Nieznanego szczegółu bez wiedzy na temat katastrofy. Podmiot –
poeta sam kieruje czytelnika w stronę poszukiwania właściwego kontekstu wiersza, co jest typowe dla poetyki
postmodernistycznej:
Spróbuj znaleźć coś więcej niż płytki termicznej osłony
Przypisy nie zmieniają jakości ale znaczenie się zmienia58
Zadura zastosował podobny zabieg w dyptyku sonetowym Madonna di Campiglio oraz Glossa. Do tych utworów nawiązywał Tomasz Majeran, tworząc teorię „wiersza
nie istniejącego samoistnie”.
Tom Prześwietlone zdjęcia kontynuuje poetykę Starych
znajomych. W niektórych utworach włoski kontur gatunkowy zostaje zatarty. W Balatonkenese pojawia się układ
2+4+4+3+1, Szigliget zostaje podzielony na odcinki dwui czterowersowe (2+4+4+2+2), Przedmieście Gyuli zaś ma
układ 3+4+5+2. Podmiot wskazuje na wymiar intertekstualny prozaicznych sytuacji, wynaturzeń i patologii (Pokrzywa dla niegrzecznej dziewczynki), przekazując to za
pomocą parodystycznej zabawy słowem. Po tym zbiorze
zainteresowanie gatunkiem słabnie. W tomie Cisza sonet
jest aktualizowany jedynie w trzech utworach: Z programu TVP, Wypadek i Z twarzą w dłoniach. Kaszel w lipcu przynosi już tylko jeden utwór czternastowersowy bez
podziału na strofy czy odcinki (Trzeciego dnia). Podobnie
w zbiorze Ptasia grypa i inne wiersze dla kobiet i mężczyzn,
Zima się waha zostaje zamknięte układem 3+4+3+1+3,
a [***Przepraszam a państwo...] 13+1, jeśli taki był zamysł
autorski, ponieważ struktura czternastowersowa mogła
stanowić element przypadkowy.
Tym bardziej parodystyczną wymowę posiadają utwory
zgromadzone w tomie Kopiec kreta. Autor po raz kolejny
B. Zadura, Korepetycje dla Wacka, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. II, Wrocław
2006, s. 6.
57

58

Tamże.
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Gustave Doré, ilustracja do utworu Szekspira

dokonuje przełamania stworzonej poetyki. W zbiorze nie
dominują już sonety graficzne. Poeta przywraca gatunkowi ślady dawnego rytmu poprzez zastosowanie rymu,
umacniając strukturę. Cykl składa się z dziesięciu utworów zapisanych trzynastozgłoskowcem z jedynym wyjątkiem na rzecz dziewięciozgłoskowca (Wspomnienie).
Przełamana zostaje siatka kompozycyjna, sonety mają postać czternastowersową zapisaną ciągiem:
Majestat śmierci wolne żarty
Ta czarna plama ust otwartych
Jak z „Krzyku” Muncha most zwodzony
Co połowicznie łączy strony
Rzeki jakby półprzewodnikiem
Był ciszy raczej a nie krzykiem
Za kilka lat to będzie jasną
Bajką przy której można zasnąć
Lecz zanim zmieni się w opowieść
Nie umiem zgody znaleźć w sobie
I płakać nie chcę obsobaczę
Twojego Pana Boga raczej
Chyba się dziś pożegnać mamy
Śmierć patrzy z oczu mojej Mamy59
Poeta przekształca formę zastosowaniem niejednolitej miary wersyfikacyjnej. Stosuje układ rymowy couplet sonnet (AABBCCDDEEFFGG). Tematyka utworów,
wbrew umocnieniu formalnemu, zbliża się do rejestrów
potocznych:
Ten bęcwał a ten miglanc ten dupek żołędny
Ten doktor a ten docent ten profesor Ciemny
Niby tabaka w rogu a niesie kaganek60
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Przerysowane sytuacje zostają wzmocnione aforystyczną puentą: „Ta sztuka ta kultura Mam się dziwić sobie /
Że od własnego wolę towarzystwo kobiet?”61. Nieliczne
odstępstwa na tle poprzednich tomów świadczą o potrzebie pastiszu sonetowego. Zadura, świadomy popularności stworzonej foremki poetyckiej, parodiuje wzorzec nie
tylko konwencjonalny, ale również podlegający konwencjonalizacji. Sonet graficzny okazuje się nazbyt łatwy do
naśladowania, co rodzi potrzebę odświeżenia, zrezygnowania ze schematu.
Sonet znajduje się w centrum wyborów gatunkowych Zadury (obok poematów, oktostychów czy haiku)
w dwóch postaciach – neoklasycznej i wiersza wolnego.
Poeta, inspirując się dziełami Wojaczka, zapoczątkował
trwałą dla linii negacji metamorfozę gatunku w utwór
graficzny. Ze względu na to, że sonet „po siatce” posiada
dwie cechy, jedną opartą na założeniu konwencjonalnym,
lecz zmodyfikowaną, oraz drugą – stanowiącą element inwariantu, należy go uznać za nową odmianę gatunkową.
Za takim założeniem przemawia także fakt, że staje się
głównym odniesieniem dla roczników siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. Kontynuacje tej postaci można zauważyć w ramach nurtu nowego klasycyzmu, ale nade wszystko wśród autorów modelu graficznego. To schematyczne
odwołanie znacznie umacnia status sonetu jako układu
stroficznego i gatunku.
Zuzanna Guty
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Józef Franciszek
Fert

Uśpiony dar poezji

Szkice do portretu Konrada Bielskiego
Mowa będzie o książce Urszuli Gierszon: Konrad
Bielski (1902–1970). Życie i twórczość. Obszerny ten tom
ukazał się na schyłku roku 2017, a jego promocja odbyła się 25 stycznia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, gdzie autorka pracuje. Książka wyszła w lubelskim wydawnictwie Episteme,
które od kilku lat bardzo pozytywnie zapisuje się na niełatwym rynku wydawniczym, m.in. wydając pomnikowe
Pisma wszystkie Bolesława Prusa.
Praca niezwykle potrzebna, jako że postać Konrada Bielskiego coraz głębiej odchodzi w mrok niepamięci, a przecież rodzinny Lublin ogromnie wiele zawdzięcza
temu prawnikowi i poecie, który w epoce międzywojnia
był jednym z „duchów poruszycieli” tutejszego środowiska literackiego, a też stał się Budzicielem największego
talentu poetyckiego Lublina, jak określił go Józef Czechowicz w liście z listopada 1924 r. Owszem, doczekał się
uliczki gdzieś na obrzeżach miasta, bodajże na pograniczu Bazylianówki i Ponikwody, ale tak naprawdę pamięć
o nim coraz bardziej blaknie, tym bardziej że jego dorobek
poetycki to drobna przygarść niezłych wierszy, a trwalsze
dokonania pisarskie to jedynie kilka prac wspomnieniowych, w tym szczególnie Most nad czasem (1963), Spotkania z Kazimierzem (1965) i Tajemnica kawiarni „U Aktorów”. Z notatnika obrońcy (1970). Dorobek na pewno
ważny dla każdego, kto chce poznać fenomen wielkiego ożywienia kulturalnego w Lublinie, które przypadło
na lata 1918–1939. Na pewno o nim pamiętają wszyscy,
którzy zajmowali się lub zajmują dziejami kultury literackiej naszego miasta: Wacław Gralewski, Zygmunt Mikulski, Tadeusz Kłak, Józef Zięba, Waldemar Michalski, Ewa
Łoś, Ireneusz Kamiński, Mirosław Derecki, Maria Gawarecka, Al. Leszek Gzella i wielu innych; nie wspomina
o nim Jan Smolar w swoim słowniku Pisarze współcześni
regionu lubelskiego (1999), ale zadecydowała o tym prawdopodobnie zawężona idea „współczesności”, jako że nie
znajdziemy w nim ani Arnsztajnowej, ani Czechowicza,
ani Gralewskiego i in. (chyba jednak szkoda, że pominięto te ważne biogramy, zakładając zapewne, że informacje
te znaleźć można np. w Słowniku biograficznym miasta
Lublina (1993) – zredagowanym przez Tadeusza Radzika,

Jana Skarbka i Adama Andrzeja Witusika. Ale najtrwalszą pamięć, jak się zdaje, zachowała o nim głównie lubelska palestra, jako że był podobno znakomitym oratorem,
a też przez lata – już w okresie PRL-u – pełnił ważne funkcje w samorządzie adwokackim.
Książka Urszuli Gierszon, która przypomina mi zbiór
studiów czy szkiców do pełnego portretu, zgodnie z tym
zamysłem układa się w szereg różnorodnych „przybliżeń”
do „modela”. Co prawda autorka we wstępie mówi o swej
pracy jako o monografii, ale jednak przyznaje, że ostatecznie powstał zbiór szkiców; czytamy we wstępie: „Starałam się możliwie wiernie naszkicować sylwetkę Konrada
Bielskiego jako twórcy, działacza kulturalnego i prawnika
oraz wykazać jego wpływ na kształtowanie się środowiska literackiego w Lublinie” (s. 9). I tak jest rzeczywiście:
ta rzecz o zakroju monograficznym na pewno zbudowana została na solidnych podstawach dokumentacyjnych
i lekturowych, szczególnie w odniesieniu do działalności
w środowisku literackim przedwojennego Lublina, o czym
świadczy chociażby obfitość przypisów i obszerna bibliografia, obejmująca zarówno dorobek Bielskiego, jak też
prace o nim i o kręgu kulturowym, w którym się obracał lub który inicjował. Uderza pewna „luźność” kompozycyjna książki; poszczególne rozdziały (łącznie jest ich
siedem) nie układają się w jakiś logiczny ciąg następstw,
ale właśnie tworzą jakby tekę szkiców do portretu, a przy
okazji – i niekoniecznie w tle tej głównej persony – kłębi się tłum postaci w najrozmaitszy sposób powiązanych
z nim, miastem, uniwersytetem... Powiem szczerze, że ani
mi to specjalnie nie przeszkadzało, ani nie uważam takiego pomysłu kompozycyjnego za błąd w sztuce monograficznej... Jedna tylko zasadnicza dolegliwość z tego się zrodziła, a mianowicie nader liczne i zda się nieuniknione
powtórzenia, zarówno w zakresie faktografii, jak też przytoczeń. Owszem, autor pracujący miesiącami nad wcale
skomplikowanym materiałem w sposób niejako automatyczny wpada na te same ślady i niekoniecznie pamiętając detalicznie swój tekst, musi „wyprzeć” z pamięci – ale
nie z tekstu! – powtarzające się elementy swojej pracy. Co
innego dzieje się przed oczyma krytyka, który, powiedzmy jak ja, przeczyta całość w ciągu 2–3 dni, wówczas te
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niedoszlifowania kompozycyjne wychodzą na jaw błyskawicznie. Pewnym ratunkiem przed takim brakiem byłby indeks nazwisk i utworów, który ewidentnie ujawniłby owe powtórzenia, a może nawet pozwoliłby uniknąć
grubszych błędów, jak ten na s. 170: „W 1943 roku zginął w powstaniu warszawskim Leon Zdzisław Stroiński...”;
faktycznie zginął w Powstaniu Warszawskim wraz z przyjacielem Tadeuszem Gajcym 16 sierpnia 1944 r. Inny niemiły błąd przytrafił się w dwukrotnie przywoływanym
liście Józefa Czechowicza z listopada 1923 r., w którym
zachwyca się wierszami Bielskiego: „...wiersze twoje (charakterystyczne) można skandować w rytmie, rzec należy,
zuchwałym”. To oryginalne, i jakże celne określenie, zmieniło się na stronie 249 w coś zgoła innego; pisze tam autorka, odwołując się zresztą w przypisie do owego listu
Czechowicza (tu błąd w numerze strony, powinno być „s.
43”): „Charakterystyczny dla Bielskiego był «rym zuchwały», zauważony i nazwany tak przez Czechowicza”. Owszem, „rytm” i „rym” to kiedyś były chyba nawet synonimy po prostu wiersza, jak w tytule zbiorku Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego: Rytmy abo Wiersze polskie, który w 1601
r. wydał brat poety dwadzieścia lat po śmierci autora, ale
dzisiejsza świadomość literacka wyklucza tu prostą synonimiczność; zresztą – w liście wyraźnie mowa jest o „rytmie zuchwałym”, nie „rymie”. Tych usterek na szczęście
jest niewiele i nie zepsuły dobrego wrażenia, jakie sprawia ta książka. Może jeszcze upomniałbym się przy okazji o objaśnienie niekoniecznie powszechnie znanego terminu, że ktoś tam był „filistrem korporacji Concordia”;
dziś na ogół kojarzymy słowo „filister” z kołtuństwem;
tym obraźliwym epitetem obdzielała młodopolska bohema artystyczna znielubione mieszczaństwo, ale tu chodzi
o określenie członka korporacji studenckiej, niepełniącego żadnej funkcji organizacyjnej.
Wspomniane przez autorkę we wstępie trzy kręgi monograficznych przybliżeń postaci Konrada Bielskiego, tj.
jego twórczość literacka (poezja, szopki satyryczne, proza wspomnieniowa, mizerna wierszowana publicystyka socrealistyczna o zakroju poematowym pt. 38 równoleżnik i in.), działalność na polu kulturalnym (inicjatywy
w tworzeniu przedwojennych pism literackich, jak międzyszkolna gazetka „Młodzież”, skandalizujący, studencki „Lucifer” i niezwykle ważne dla środowiska czasopismo
„Reflektor”; po wojnie – praca w redakcji „Kameny”, która
z Chełma przywędrowała do Lublina) i wreszcie nieprzerwana praca w charakterze prawnika (obrońcy). Warto zauważyć, że te trzy pola aktywności Bielskiego nie zostały potraktowane po równo. To, z czego poeta żył, czyli
praca w adwokaturze, znalazło drobny syntetyczny rozdział przedostatni: „Konrad Bielski jako adwokat”. Owszem, uwagi o studiach prawniczych na KUL-u, o aplikacji
adwokackiej i pracy w roli na ogół szczęśliwego obrońcy

Urszula Gierszon w czasie promocji książki
Konrad Bielski (1902–1970) Życie i twórczość

– przed wojną w Krasnymstawie, po wojnie – w Lublinie, rozsiane są po całej książce; najmniej zgłębione zostały czasy wojenne i powojenne, gdy Bielski dość jednoznacznie zbliżył się do reżymu komunistycznego, czego
symbolem może być jego komitywa ze słynnym komunistycznym prokuratorem i teoretykiem „socjalistycznego prawa karnego” Jerzym Sawickim. Zresztą Bielski, jak
to miłosiernie autorka wskazuje, nie gardził żadną okazją
do dobrej, obficie zakrapianej biesiady... Ale jako adwokat
na pewno należał do postaci wybitnych: świetnie i przekonująco argumentował, miał też niebywały talent oratorski
i aktorski, zresztą jego żona Krystyna była aktorką Teatru
Reduta. Te strony osobowości Bielskiego bardzo dobrze
uchwyciła Gierszon, przywołując raz po raz deklamatorskie popisy poety, recytowane z pamięci tubalnym głosem
wiersze własne i cudze, również w obcych językach (świetnie znał łacinę, francuski, ukraiński i in.).
Krąg twórczości własnej potraktowała Gierszon analogicznie do uwag o wieloletniej pracy Bielskiego w palestrze. To prawda, twórczość ta, szczególnie w dziedzinie
poetyckiej, nie jest imponująca ani ilościowo, ani jakościowo. Można odnieść wrażenie, że ten miłośnik poezji
traktował swój talent prawdziwie po amatorsku; ani nie
dbał o publikację zbiorów wierszy, zresztą – nie było czego
„zbierać”, ani nie przywiązywał chyba do nich szczególnej
wagi. Na pewno wiele w jego przedwojennych wierszach
eklektycznych zależności i to od zupełnie sprzecznych
poetyk; nawiązywał do młodopolskiej maniery Leopolda
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Staffa, sięgał do Tadeusza Micińskiego, uwielbiał Fryderyka Nietzschego, a później zaczęły mu grać w sercu
i wyobraźni „futuruzje” i różne konstruktywizmy, kubizmy i urbanizmy. Ostatecznie można go wpisać na listę
„lubelskiej awangardy”, choć pozostał wierny wierszowi
regularnemu, nie stronił też od sonetu, który jako dziedzictwo młodopolskiej sonetomanii długo jeszcze zaprzątał wyobraźnię następnych pokoleń literackich. Jednego
nie można mu odmówić – znakomitego wyczucia rytmu, które być może odziedziczył po swym wschodniopolskim dzieciństwie i po fascynacji współczesną poezją
rosyjską – Błokiem czy Jesieninem, których świetnie recytował z pamięci. Czechowicz mówi tu o „zuchwałym rytmie”, ale kategoria „zuchwalstwa” daje się z powodzeniem
rozciągnąć nie tylko na rytmy Bielskiego, ale i – a może
przede wszystkim – na prowokacyjne tematy i skojarzenia, nie tylko zresztą na polu poetyckim, ale także w życiu publicznym. Dodajmy, że przywoływany tu Józef Czechowicz, zresztą i w książce o Bielskim stanowiący niejako
kontrapunkt głównego bohatera, na pewno silnie oddziałał w którymś momencie swą sztuką poetycką na autora
Mostu nad czasem; co ciekawsze – to Czechowicz wyznaje, że Bielski obudził w nim prawdziwego poetę i niewątpliwie w początkach jego gwałtownej drogi na Parnas oddziałał na tylko troszkę młodszego kolegę jak prawdziwy
mentor, „Budziciel”, mecenas. O prawdziwym „zauroczeniu” autora Poematu o mieście Lublinie niech zaświadczy
jeden fragment z jego wiersza do tereski w lisieux z tomu
dzień jak co dzień, wiersze z lat 1927, 1928, 1929:
nie anioł ale ziemic
nie chcę błogosławić
z wieków i chwil wydzieram krzyk
o świcie
nim cię kto zbawi
zgiń przemiń1
Może warto zauważyć, że „ziemic” odnosi nas... do
jednego z pseudonimów literackich Bielskiego: Sergiusz
Ziemic; sądzę, że nie jest to przypadek, jako że wiersz do
tereski z lisieux ma wyraźną osnowę dramatycznego zmagania między przywiązaniem religijnym a deklaracją pełnego zanurzenia się w w niedole ludzkiego (ziemskiego,
nie niebieskiego) bytowania, w czym upatrywałbym śladów światopoglądowych dysput poety z Bielskim.
Początkowo Bielski nie poznał się na talencie nieśmiałego nauczyciela z zapadłej kresowej prowincji, który pokazywał w Parku Saskim z drżeniem serca płody swego
młodzieńczego pióra „panom redaktorom” pism lubelskich: osławionego „Lucifera” i zbierającego się do startu
J. Czechowicz: Wiersze i poematy. Oprac. J. F. Fert. W: Tenże: Pisma zebrane.
Komitet red. J. Fert, T. Kłak, E. Łoś, J. Święch (przewodniczący), G. Żuk. T. 1.
Lublin 2012, s. 72.
1
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„Reflektora”, w którym nb. ukazał się debiutancki fragment jego prozy, zresztą z pominięciem nazwiska autora. „Panowie redaktorzy”, tj. Bielski i Gralewski, na prośbę
starszego brata Czechowicza – Stanisława – by obejrzeli wyroby poetyckie Józia, orzekli, że poety z niego nie
będzie, ale może będzie prozaik... Wkrótce Bielski z entuzjazmem zmienił jednak zdanie i w zasadzie uznał absolutne pierwszeństwo na niwie poezji młodego autora
ballady z tamtej strony; tom wyszedł w 1932 roku, mieli go zresztą współtworzyć Czechowicz i Bielski, ale na
szczęście „opieszałość” tego drugiego ustrzegła ten wspaniały zbiór przed błędem, który popełniła w dobrej wierze Franciszka Arnsztajnowa drukując dwa lata później
Stare kamienie, tom skomponowany z jej wierszy (takich
sobie) i wspaniałych wierszy Czechowicza, przy których
gasną jej lubelskie „obrazki”. Poeta był jakoś przywiązany
do idei „zmów” poetyckich, czyli dziań grupowych; wymyślał nawet „tematy”, które miały stać się osnową zbiorowych wstąpień polskiej awangardy. Pomysł nie był tak
całkiem szalony, skoro udało się organizować raz po raz
jakiś „najazd awangardy”, a to na Warszawę, a to na Chełm
czy Krasnystaw, gdzie królował Konrad Bielski. Z myślą
o ogólnopolskim zjeździe w Lublinie przedstawicieli nowej sztuki nosił się sam Stanisław Ignacy Witkiewicz...
Czechowicz wracał wielokrotnie do pomysłu wspólnych
przedsięwzięć literackich i jednym z nich udało mu się
skutecznie zarazić „kapelana” lubelskich środowisk twórczych, ks. Ludwika Zalewskiego, dzięki któremu tuż przed
wybuchem wojny ukazała się ważna książka zbiorowa, dająca nieomal pełny obraz literackiego Lublina: Antologia
współczesnych poetów lubelskich (1939). W jej zredagowaniu i opracowaniu istotny udział miał Józef Czechowicz, choć nie ujawnia tego strona tytułowa, gdzie widnieje nazwisko ks. Zalewskiego, ale kto poznał listy poety
oraz dokumentację kształtowania się tego pomysłu, którą
przechowuje Biblioteka im. Łopacińskiego, nie ma wątpliwości, jak ważny był udział autora nuty człowieczej w jej
powstaniu.
Pora przejść do kręgu działalności, który faktycznie zadecydował o miejscu Bielskiego w dziejach życia kulturalnego Lublina – do jego różnorodnych aktywności jako
„działacza kulturalnego”. Ta strona portretu Bielskiego jak
najsłuszniej zajmuje w książce Urszuli Gierszon główną
scenę, gdy wspomniane dwie wcześniejsze jego role mieszczą się bądź na proscenium, bądź zgoła w kulisach. Niestety, ten niewątpliwie jego największy i najważniejszy dar
dla naszego miasta narażony jest na najszybsze zapomnienie i zlekceważenie. To konsekwencja pewnej efemeryczności wszystkich tych działań, które polegają na „przegadywaniu” problemów w gronie kolegów czy przyjaciół,
nierzadko przy okazji jakiegoś obficie zaopatrzonego sympozjonu itd. Z tych ulotnych spotkań rodziły się, zapalały
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i nierzadko gasły bez śladu jak sylwestrowe race sprawy,
które poruszały i pobudzały do działania rzeszę młodej lubelskiej inteligencji, której impuls działania i oręż intelektualny dał świeżo powstały (jesienią 1918 r.) Uniwersytet Lubelski, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, a szczególnie
jego kierunki prawne, na których gromadziła się najambitniejsza i w zasadzie najzdolniejsza młodzież studencka.
Liczne organizacje studenckie dały asumpt do tworzenia
się analogicznych formacji pozauniwersyteckich, również
tych nawet groźnie niekiedy stających „w poprzek” jego
misji, jak wspomniane, bluźnierczo-satanistyczne pisemko „Lucifer” (koniec 1921 – marzec 1922), które zamknęło się w czterech numerach, ale oprócz konfiskaty i groźby
relegowania redaktorów z Uniwersytetu, wywołało skandal i najrozmaitsze, często dziwaczne reakcje prasowe, które przekroczyły nawet granice kraju, zwracając uwagę na
zapomniane, prowincjonalne miasteczko nad Bystrzycą...
Na szczęście założyciel KUL-u, ks. Idzi Radziszewski zrobił wszystko, żeby sprawę wyciszyć, i dzięki temu nikogo
wówczas ze studiów nie wyrzucono; dopiero wiele lat później, młodszy naśladowca „luciferowców”, skandalizujący
i wyraźnie wówczas komunizujący Józef Łobodowski, doczekał się procesu karnego i faktycznego usunięcia ze studiów, ale to już inna historia...
Z tych spotkań młodzieży studenckiej w pewnym momencie wykuła się wyraźna grupa literacka, która powstała
na kanwie kolejnej efemerydy czasopiśmiennej, czyli „Reflektora”, który również dociągnął żywot do czwartego numeru: pierwszy numer z roku 1923 wyszedł bez formalnej
numeracji; następny w 1924 ukazał się jako nr 1, a w roku
1925 wyszedł podwójny zeszyt 2–3 i na tym skończył się
impet wydawniczy młodych, skupionych wokół „Reflektora”, którego redaktorem był Bielski. Ale nie do końca; idea
„Reflektora” przetrwała w serii wydawniczej „Biblioteka
Reflektora”, w której ukazał się tom wierszy Stanisława
Grędzińskiego Parabole (1926) i świetny debiut poetycki
Józefa Czechowicza Kamień (1927). Planowane były dalsze tomy, jak wspomniana ballada z tamtej strony, ale najróżnorodniejsze przeszkody, głównie finansowe, nie pozwoliły tej inicjatywie wydawniczej rozwinąć się w pełni.
Najważniejszej rzeczy jednak dokonano – umożliwiono
start poetycki najwybitniejszemu poecie tamtego i nie tylko tamtego czasu, Józefowi Czechowiczowi.
Inne osiągnięcie tej grupki zapaleńców, to powstanie nieformalnej grupy poetyckiej, skupionej wokół pisma, a z czasem wokół Związku Zawodowego Literatów
w Lublinie, w którym główną rolę odgrywali Franciszka
Arnsztajnowa i Józef Czechowicz. Urszula Gierszon bardzo szczegółowo i wszechstronnie omawia dzieje grupy w rozdziale II, zatytułowanym „Konrad Bielski jako
współtwórca lubelskiego ruchu literackiego w dwudziestoleciu międzywojennym”. Grupa ta stopniowo słabła,

w wyniku rozchodzenia się życiowych dróg jej członków:
Bielski po studiach i aplikacji wylądował w Krasnymstawie, Kazimierz Andrzej Jaworski – w Chełmie, Czesław Bobrowski – w Warszawie, Czechowicz przeniósł się
również do Warszawy, a za nim ruszyła plejada młodych,
m.in. Józef Łobodowski... Ci „emigranci” wprawdzie na
ogół nie zrywali więzi z rodzinnym miastem, ale tętno życia wspólnotowego zdecydowanie osłabło. Zresztą, grupa
„Reflektora” wykonała najważniejszą misję, o której zawsze warto pamiętać: stała się trampoliną wysokiego lotu
i najwyższych osiągnięć Józefa Czechowicza; zauważmy,
że od jego debiutu w „Bibliotece Reflektora” (1927 r.) do
tragicznego zakończenia życia podczas wielkiego bombardowania Lublina 9 września 1939 r. ubiegło zaledwie
12 lat, a w dorobku poety znalazło się osiem autorskich
zbiorów wierszy (w tym jeden wspólny z Arnsztajnową),
udział w kilku publikacjach zbiorowych (najważniejszy to
jego wkład do Antologii współczesnych poetów lubelskich),
i łącznie około trzystu znanych nam wierszy, z których
wiele to prawdziwe arcydzieła polskiej poezji. Dodajmy
pokaźny zbiór tekstów krytycznoliterackich i publicystycznych, garść dramatów, prozę artystyczną, duży zbiór
przekładów z różnych języków oraz kilkaset zachowanych
listów. Ukończone niedawno wydawnictwo zbiorowe jego
dorobku literackiego: Pisma zebrane (Lublin 2005–2013),
zamknęło twórczość poety w dziewięciu obszernych tomach. Ogromnie wiele do tego ważnego i jakościowo,
i ilościowo dorobku literackiego autora nuty człowieczej
wniosła znajomość i przyjaźń z Konradem Bielskim, połączona we wspólnotowym związku grupy „Reflektora”
i bliższych i dalszych osób, które znalazły się w tym wirze
kulturowym, który zapoczątkowało powstanie Uniwersytetu i zebranie się licznej gromady młodych, ambitnych
ludzi obdarzonych różnorodnymi talentami.
Dobrze się stało, że współczesne środowisko literackie
nie zapomina o swoich przedwojennych mentorach i fundatorach, a rozległa i bogata praca Urszuli Gierszon ożywia naszą pamięć o jednym z najważniejszych Budzicieli
– o Konradzie Bielskim.
Jest nas czterech rzuconych jak globy,
jest nas czterech!
Jest nas czterech pijanych sobą,
jest nas czterech!
W wonnych, snujących się dymach biegnie Konrad,
gronami wina potrząsa, tyrs wyciąga przed siebie;
niesie go mądrość ostatnia, radość stara i mądra:
winem, przez wino, na winie, po niebie...
We czterech2
Józef Franciszek Fert
2

J. Czechowicz: We czterech. Dz. cyt., s. 94–95.
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A
Henryk J. Kozak, Udane życie
Lublin, 2017

Kolejna poetycka publikacja Henryka J. Kozaka
(Udane życie), podobnie jak poprzednie, wzbudziła
ogromne zainteresowanie czytelników. Na spotkanie z poezją i poetą do Domu Kultury LSM (24 stycznia 2018 r.)
przyszło ponad sto osób. O wierszach tomu Udane życie
mówili: prof. Jadwiga Mizińska i prof. Józef Franciszek
Fert, cenieni w środowisku znawcy literatury i wielbiciele poety. Wiersze czytała Agnieszka Margul, absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, miłośniczka podróży, poezji, teatru,
malarstwa. Spotkanie uświetniła swoim występem Kamila Sawicka-Paprota, śpiewaczka-sopranistka, absolwentka Wydziału Wokalnego Szkoły Muzycznej im. Tadeusza
Szeligowskiego. Zaśpiewała pieśni Stanisława Moniuszki,
Fryderyka Chopina i Giacomo Pucciniego. Scenę i salę
udekorowała kompozycjami kwiatowymi żona bohatera
wieczoru – Krystyna. Uszczęśliwiony poeta podpisał kilkadziesiąt tomików zakupionych przez uczestników spotkania, został też obdarowany przez swoich czytelników
i dyrekcję Domu Kultury kwiatami, słodyczami i dobrym
alkoholem. Wokół stołów z winem, nalewką i herbatnikami rozprawiano o dobrej i złej poezji, udanym życiu,
Podlasiu i Nowym Jorku, kobietach i mężczyznach. Raczej nie dochodziło do scysji, słuchacze akceptowali racje
mówców. Równie chętnie pozowano do wspólnych zdjęć,
zdarzały się miłe spotkania z dawno niewidzianymi znajomymi. Jednym słowem poezja łączy.

B

C

D

(r.w.)

A – Poeta Jubilat Henryk J. Kozak
B – Przyjaciele, krytycy, profesorowie Jadwiga Mizińska i Józef F. Fert
C – Śpiewaczka Kamila Sawicka-Paprota
D – Życzliwa czytelniczka
E – Krystyna – małżonka bohatera poetyckiego wieczoru
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O poetach i poezji przekornie

Podlasie i Poezja

Henryk Kozak autor tomu Udane życie jest – jak
można wnosić z tytułu ostatniego tomu wierszy – poetą
szczęśliwym. Jest też – piszę to z pełną odpowiedzialnością – twórcą popularnym. Na popularność zapracował
całym twórczym żywotem. Opublikował siedemnaście tomów życzliwie – a bywało, że entuzjastycznie – przyjętych
przez recenzentów i czytelników.
Wiersze Kozaka są dramatyczne, ale melodyjne, daje się
je śpiewać, bywają więc wykonywane przez niemała grupę solistów. Są niby proste, a jednak złożone, z drugim,
a bywa, że trzecim dnem. Czas nad wyłuskiwaniem ukrytych ich sensów trawią więc wytrawni smakosze poezji.
Lubelski twórca pisze o Podlasiu, o swym dzieciństwie
i młodości nad Krzną, o grzybach, jabłkach, pliszkach
i dziewczynach, ale bywa czytany w Warszawie i Krakowie, a tłumaczony w Rumunii, Rosji i Serbii. Myślę, że
niebawem jego wiersze zaczną tłumaczyć Niemcy, Anglicy, Szwedzi, a wtedy może i Nobel będzie w zasięgu ręki.
Póki co, Henryk jest jednym z trzech najpopularniejszych poetów współczesnego Lublina Z nazwiska wymieniam jedynie autora udanego życia, nie wymieniam

Ryszard Kornacki

Pamiętasz,
była jesień
Z Heniem Kozakiem, Podlasiakiem z krwi i kości,
znakomitym poetą i doskonałym obserwatorem podlaskiej wsi spotkaliśmy się po raz pierwszy w Lublinie,
w książnicy KUL przy ul. Chopina. Wtedy pracował
tam jeszcze Waldek Michalski, którego często odwiedzałem korzystając z zasobów uniwersyteckiej czytelni. Henryk, jako że jest otwarty i życzliwy dla ludzi, dał
się szybko polubić. Od tamtej pory zacząłem cenić i podziwiać jego prawdziwie przejmujące wiersze, a każdy
kolejny tomik czytałem i czytam z wielką przyjemnością i satysfakcją.

pozostałych liderów, naraziłbym się wielu. Za najlepszego
w naszym mieście uważa się każdy twórca, a tych jest nad
Bystrzycą cały tysiąc, a może nawet i tysiąc trzysta. Nie
przesadzam, wiem, co piszę. Niechże więc każdy z tego tysiąca, czy tysiąca trzystu, wierzy, że jest jednym z tej dwójki, którą pozostawiłem nierozszyfrowaną.
Sławy zasmakowało w Lublinie wielu poetów, ale ze sławą jak z pieniędzmi, nigdy dosyć. Sława też sławie nierówna, jak pieniądz pieniądzu. Co innego dolar, co innego złotówka, co innego jeszcze rubel czy hrywna. Jednego
więc cieszą zdawkowe pochwały, innego nie satysfakcjonują tomy z rozdziałami analiz oraz interpretacji jego tekstów. Henryk jest człowiekiem, jak napomknąłem, skromnym, za uciechami życia nie goni, do kielicha – a to wśród
braci literackiej rzadkość – nie zagląda. Ta poetycka przywara, bo przecież nie zaleta, zdumiewała już samego Jana
Kochanowskiego, który w swej XX Pieśni wzdychał;
„Znał kto kiedy poetę trzeźwego?
Nie uczyni taki nic dobrego”.
Kochanowski był przekonany, że nie napisze taki (stroniący od miodu, piwa czy gorzałki) nic oryginalnego. Mylił się zacny Jan z Czarnolasu. Wena twórcza nawiedza
trzeźwego Henryka! Co – rzecz jasna – rzadkość!
Wznieśmy więc my – nie lękający się gorzkiego smaku gorzałki – pełne kielichy za zdrowie poety abstynenta
i jego znakomitych wierszy.
Bez

Potem spotykaliśmy się od czasu do czasu, uczestnicząc
w spotkaniach klubów literackich młodych. Po studiach
historycznych w lubelskim UMCS Henryk osiedlił się
w moim mieście rodzinnym, a ja za żoną w latach sześćdziesiątych wyjechałem na stałe do Międzyrzeca Podlaskiego. I tak oto wyszło, że Henio tęskni od lat za podlaskim Sitnikiem, w którym pozostali jego rodzice i brat,
a ja tęsknię za lubelskimi ulicami, za Starym Miastem,
Bramą Krakowską i za kamienicą pod numerem 11 z pięknej ulicy Królewskiej. Powiedziałem mu o tym w trakcie
naszego spotkania w Galerii Tesco w Międzyrzecu, była
piękna jesień 2008 roku. Poeci lubią jesienie, także wiersze
i pieśni o tej porze roku. Bądźmy dokładni i powiedzmy,
że lubią w młodości, jako ludzie dojrzali preferują wiosny, tak w życiu jak i w wierszach. W międzyrzeckiej Galerii zaplanowaliśmy spotkanie autorskie Henryka w Miejskim Ośrodku Kultury. Odbyło się 20 lutego następnego
roku. Poeta Henryk ma wielu czytelników i wielbicieli
swej poezji, w Międzyrzecu na spotkaniu zjawiła się setka zainteresowanych.
W żywej dyskusji podkreślano łatwy kontakt z twórczością podlaskiego autora oraz piękno poetyckiej
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Ryszard Kornacki

Powroty?
Henrykowi J. Kozakowi

W Galerii nad Krzną przy białym stoliku
i zielonej herbacie
poeta Henio Kozak ściskając dłoń
powiedział:
mieszkasz na Podlasiu i tęsknisz za Lublinem
a ja mieszkam w Lublinie i tęsknię za Podlasiem.

Ryszard Kornacki i Henryk J. Kozak,
Międzyrzec 29 maja 2016 roku

wypowiedzi. Poetę nagrodzono kwiatami i gorącymi
brawami. Najbardziej polubiłem poetyckie impresje
krajobrazowe i wspomnieniowe Henia, które przeplatają się w jego wierszach z dramatycznymi rozrachunkami. Każda z nich jest krótką opowieścią o życiu wsi
z okresu młodości podmiotu lirycznego, w każdej szczerość przeżycia i prawda obrazowania silnie przemawia
do każdego odbiorcy. Poeta plastycznie opowiada swoje życie, które dla wrażliwego czytelnika staje się jego
życiem, naszym życiem. Łatwo się z nim utożsamić.
Można tu mówić o biografii pokoleniowej i magicznej.
Dzisiejsza wieś, co oczywiste, uległa przeobrażeniom,
dostarcza innych wzruszeń, wrażeń, obrazów, doświadczeń i przeżyć.
Przy okazji warto wspomnieć, że obaj z Henrykiem lubimy pieśni i piosenki w wykonaniu Sławy Przybylskiej,
wielkiej artystki rodem z Międzyrzeca.
W tomiku Udane życie przy wierszu Jechałem do matki
Henio zamieścił następującą dedykację: „Państwu Sławie
Przybylskiej i Janowi Krzyżanowskiemu”. A w wierszu Pamiętasz była jesień czytamy:
„Stary sentymentalny dureń kochanie ze mnie
Rano rozpłakałem się kiedy
W radiu zaśpiewała
Pamiętasz była jesień Sława z Międzyrzeca (...)”
Z okazji 60-lecia pracy artystycznej wybitna piosenkarka ustanowiła osobistą, honorową nagrodę pod nazwą „In
Arte Libertas” (W Sztuce Wolność), którą obdarzyła m.in.
Henryka Józefa Kozaka i wręczyła poecie osobiście z najlepszymi życzeniami na scenie kina „Sława” w Międzyrzecu Podlaskim w czasie koncertu jubileuszowego w dniu 29
maja 2016 r.
■

Trzeba więc wrócić do źródła
bo prawda nie ubiera się według ostatniej mody
nie uznaje ideologii i konkursów
i nie maluje paznokci w kolorach tęczy.
prawda jest w nas i trudna jest nawet
dla filozofów bo szczera jak dziecko
przynosi nam do serc tęsknotę
do oczu obrazy dzieciństwa
Cóż z tego przyjacielu i tak obaj wiemy
że zmiana adresów
nie zawsze wchodzi w rachubę
bo Lublin i Podlasie to przecież wspólny dom

Krzna w Białej
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Polana

W niedziele gdy tylko nadarzyła się okazja
Z samego rana uciekałem z domu
Wsiadałem na rower i żeby nie iść do kościoła
Pędziłem na polanę
Wracałem o zmroku
Nawet wtedy gdy zza Krzny
Nadciągała burza i korony sosen
Chwiejąc się na wietrze skrzypiały
Ocierały się o siebie
Rzucały szyszkami
Patrzyłem przerażony bałem się że runą
Na ziemię
I że nie zdążę uciec
Nawet gawrony zrywały się z krzykiem
Krążyły zaniepokojone ponad lasem
A wracały do gniazd
Dopiero wtedy gdy wiatr
Już rozwiał się po polach
Ugrzązł w młodych żytach

W księgarni

Henryk J. Kozak

Na skraju Zarośli
Na słonecznej polanie
Z poziomkami
I kępą jeżyn w południowym zakątku
Leżała ogromna
Zwalona przez burzę sosna
Siedlisko korników mrówek stonóg chrząszczy
I wszelkiego innego stworzenia

A jednak najbardziej zapamiętałem tamtą ciszę
Chociaż przeczuwałem
Że nie jestem sam
Na tym odludziu
Widziałem nawet siedzącego obok mnie
Na pniaku
Boga
Pól i lasów
Skowronków i zajęcy
Nie pytałem co ze mną będzie
Pewnie i tak by nie odpowiedział

Bieda towarzyszyła mi od
urodzenia
Przeczytałem w pierwszej
Podniesionej do oczu książce
To może być opowieść o mnie
Pomyślałem
I prędko
Przerażony
Odłożyłem ją na półkę

Zeznanie
Dzisiaj kiedy
Nas wszystkich już nie ma
Mogę się przyznać
Nie wiem
Nie pamiętam
Uciekłem
Zostałem wygnany
Czy wyrzucony
Z Sitnika
Dzisiaj kiedy
Nas już tam
Ani nigdzie nie ma
Jest to nieważne
I bez znaczenia
Tylko dlaczego
Wciąż tkwi zadrą
W moim sercu
I w głowie

n u m e r

W lutym 1953 roku gdy wracałem ze szkoły
Przez pola w zawiei
Pogryzł mnie głodny
Wściekły pies
Nazajutrz ojciec
Zabił go i zakopał za stodołą
Pod topolą
Wyrosła wyjątkowo dorodna
Strzelista
Może dlatego
Prędko zasiedliła ją jemioła
I zadziwiające
Że wciągnie się ku niebu
Gdy po dwóch jej siostrach
Nie ma już śladu
Roztrzaskały je czerwcowe pioruny
I spłonęły w chlebowym piecu

W dziupli zadomowił się dzięcioł czarny
A na wierzchołku od lat kilkudziesięciu
Budują gniazdo sroki
Zimą żywi owocami jemioły stada ptaków
Z żółtymi brzuszkami i czubkami na głowie
I sikory owadami latem
A puchem moszczą swoje gniazda
Podwórkowe wróble i szpaki
W wakacje często
Siadałem pod nią na stołeczku ojca
I już bez strachu
Wypalam na cześć młodości
Papierosa
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Zegarek

Henryk J. Kozak

Topola

1-2 (85-86)

Na 18 urodziny matka
Kupiła mi zegarek
Marki Błonie
W sklepiku Pod Zegarem u Sobieszczuka
W Białej Podlaskiej
Przy placu Wolności
Do miasta zawiózł nas ojciec
Konnym wozem już
Na gumowych kołach
Nie wszedł jednak
Do sklepu
Pewnie uważał że to
Wyjątkowo nieroztropny wydatek
Kiedy nie ma
Na nawóz
Podatki
Internat od września
Dla mnie i brata
Mąkę chleb i cukier
Nigdy mnie nie zapytał
Która godzina lub
Czy cieszy mnie matczyny prezent
Zgubiłem go
Wiosną następnego roku
A może ktoś mi go ukradł
W internacie
Dopiero po latach
Dowiedziałem się że ojciec
Był przekonany iż sprzedałem ten
Mój jedyny prezent
Za grosze żeby mieć
Na papierosy
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ks. Stanisław
Kowalczyk

O moim mieście

Ks. Edward Walewander, Lublin
w migawce między Powstaniem
Styczniowym a wybuchem I wojny
światowej, Wydawnictwo Liber
duo, Lublin 2017, ss. 67+ilustracje

Miasto Lublin obchodziło w 2017 roku jubileusz
700 lat swego powstania. Ta data jest w pewnym sensie
umowna, ponieważ niektórzy historycy powstanie pierwszej osady zajmującej się handlem w tym miejscu datują już na VI/VII wiek po Chrystusie. Później na wzgórzu zamkowym wybudowano gród, o którym pierwsza
wzmianka pochodzi z końca XII wieku. Jubileusz Lublina
jest okazją do publikacji naukowych i popularnych, konferencji, spotkań, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych, społecznych a i sportowych. Dobrze się stało,
że ks. profesor dr habilitowany Edward Walewander, kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej na Wydziale
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, opublikował pracę Lublin w migawce między powstaniem styczniowym a wybuchem I wojny światowej.
Wspomniana publikacja to 43 tom serii Biblioteka Pedagogiczna, kieruje nią ks. prof. Walewander – lubelski uczony: pedagog, historyk i autor szeregu publikacji
związanych z regionem Ziemi Lubelskiej, wymienię kilka,
tych szczególnie mi bliskich: Życie dla pojednania (1997)
Pedagogika katolicka w diecezji lubelskiej 1918–1939 (r.
2007), Profesor Mieczysław Wieliczko. Moje z nim rozmowy (r. 2011). Krasnobród. Sanktuarium i duszpasterze (r.
2017). Prezentowana praca w sposób syntetyczny ale rzeczowy omawia węzłowe wydarzenia historii Lublina od
czasów rozbiorów Polski do początku XX wieku. Na zakres poruszanych tematów wskazuje następujący spis treści publikacji:

– Rozbiory Polski,
– Wiek XIX. Próba charakterystyki,
– Kontekst ideologiczno-społeczny,
– Przeobrażenia demograficzne,
– Na straży wartości narodowych i katolickich w dziewiętnastowiecznym Lublinie, Struktura wyznaniowa
miasta,
a) Kościół katolicki na ziemiach polskich pod zaborami;
b) Wincenty Pieńkowski, biskup lubelski;
c) Biskup Kazimierz Wnorowski,
d) Inni animatorzy życia religijnego Lublina;
e) Prośba podsumowania struktury wyznaniowej
Lublina,
– Rozwój przemysłu i handlu,
– Ustrój i administracja miasta,
– Szkolnictwo i kultura,
– Rok 1905 i jego skutki w Lublinie,
– Ostatnie lata rosyjskiego panowania,
– Podsumowanie.
Przytoczony spis treści pracy sygnalizuje jej tematykę.
Wyeksponowane zostały problemy związane z życiem religijnym mieszkańców Lublina, wśród których najbardziej
liczni byli katolicy i żydzi, lecz były również wspólnoty
prawosławne i protestanci. Ks. prof. Walewander jako kapłan archidiecezji lubelskiej, przypomniał życie i zasługi
dwu biskupów lubelskich: W. Pieńkowskiego i K. Wnorowskiego. W omawianej publikacji poruszone zostały także inne tematy: wydarzenia historyczne z przełomu XIX i XX wieku, procesy demograficzno-społeczne
i ideologiczno-wyznaniowe, dynamika przemysłu i handlu, struktura administracyjna miasta, kondycja szkolnictwa i kultury.
Do walorów publikacji należą: oparcie przeprowadzonych rozważań na fachowej literaturze przedmiotu, korzystanie ze źródeł (archiwaliów kościelnych, wypowiedzi
pisarzy, biskupów). Pracę ubogacają także zamieszczone w niej ilustracje: fotografie Autora, lubelskich biskupów, lubelskiego zamku, obrazów i szkiców malarskich
miasta. Profil rozważań prezentowanej publikacji dobrze
charakteryzują słowa odautorskiej wypowiedzi zamieszczone we Wstępie: „Szukamy treści tkwiących w sercu,
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Edward Walewander na Placu Zamkowym w maju 1962 roku

w osobistych doznaniach, w obrazach zagnieżdżonych
mocno w wyobraźni, często przywoływanych, utrwalonych w pamięci” (s. 7).
Trudno odłożyć tę książkę, posiada dziwną moc, zniewala siłą ekspresji, magią sprawnej narracji, wykwitną
stylistyką, miłością Boga, ojczyzny, ludzi. Uwielbienie
Boga przebija z każdej frazy, uwielbienie ojczyzny, troska
o jej losy z każdego przedstawionego dokumentu, wrażliwość na los bliźnich, życzliwość do ludzi z każdego słowa
i przedstawionego obrazu. W jednym z wywiadów ksiądz
profesor wyznał (cytuję z pamięci) „dobre katolickie i patriotyczne wychowanie zawdzięczam Rodzicom (ojcu Józefowi i matce Apolonii z domu Semczuk), na nasz dom
– to dalsze słowa zwierzeń z wywiadu – promieniował
pobliski stary krasnobrodzki klasztor Dominikanów. Ojcowie dominikanie zasiali w chłopskich duszach dominikański wzorzec życia. To wielkie bogactwo z którego
czerpaliśmy całe życie”. Tym bogactwem myśli, emocji,
wiary, patriotyzmu dzieli się Autor w każdym w swym
dziele, w każdej publikacji, także w omawianej pracy.
Na okładce cennej publikacji widnieje obraz św. Antoniego Padewskiego, patrona Lublina. Autor nie kryje swej
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fascynacji i uwielbienia dla tego Bogu i ludziom oddanego franciszkanina, prezbitera i doktora kościoła. Patronowi Lublina poświęcił wiele publikacji, wspomnę o jednej
z jubileuszowego numeru dwumiesięcznika „Lublin”. Zachwycony niezwykłą popularnością świętego wśród polskiego ludu, pozwolił sobie na żart, że Antoni Padewski to
najbardziej polski święty, bowiem jego nazwisko kończy
się na – „ski”. Niewątpliwie, uduchowiony franciszkanin
należy do najbardziej znanych mężów Kościoła katolickiego. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej z dzieciątkiem Jezus na ręce. W Lublinie – to kolejna refleksja ks.
profesora z przytoczonego tekstu – św. Antoni Padewski
odbiera cześć od dawna. Po upadku Powstania Listopadowego na Bramie Krakowskiej od strony Starego Miasta
zawieszono jego obraz. „Miał on przypominać Polakom,
by nie zagubili wiary i polskości… Wyzwanie to jest ważne także dla nas, ludzi współczesnych, żyjących w podobnej jak wtedy sytuacji społeczno-politycznej”. Jestem głęboko przekonany o celności tej myśli, dlatego pozwoliłem
sobie ją przytoczyć.
Polska, powstała z niewoli w 1918 r., kosztem ogromnego wysiłku musiała zaleczyć straty materialne i moralne, zadane jej bezpośrednio przez I wojnę światową, zaś
przede wszystkim zatrzeć rany doznane w ciągu trudnego okresu zaborów, stworzyć nowe ramy administracyjne, znaleźć dla siebie właściwe miejsce w aktualnej rzeczywistości politycznej. Wiedzieli o tym Polacy, dostrzegali
ten problem również światli Europejczycy, których interesowała nowa sytuacja geopolityczna. Uwagi jednego
z nich, Duńczyka Georga Brandesa, uznał Autor za stosowne zacytować. Przypominam i ja słowa duńskiego kronikarza i podróżnika, człowieka bystrego i życzliwego Polsce, który w swym opisie Królestwa Polskiego lapidarnie
i wymownie odmalował stan naszego kraju, wyzwolonego spod panowania carów rosyjskich, którego zasadniczy
zrąb tworzyła między innymi Lubelszczyzna: „Nie zapomnij o tej ziemi, która już tyle pochłonęła krwi szlachetnej, o tej krainie opuszczonej przez bogów, a wyszydzonej
przez ludzi. Nie zapomnij”.
Intrygujący jest styl tomu: encyklopedycznie precyzyjny, zwięzły, konkretny. Autor – rozmiłowany w XIX
stuleciu, jednym tchem wylicza ówczesne lubelskie gazety, szkoły, zakłady pracy, kościoły i wiernych różnych
wyznań. Ta uwaga o zwięzłości nie stoi – broń Boże –
w sprzeczności z moją poprzednią refleksją o magii sprawnej narracji, wykwintnej stylistyce. Oto próbka tego niezrównanego i niespotykanego już w pracach naukowych
stylu: „Czas zaborów jest nieporównywalny z żadnym innym okresem dziejów polskich. Nawet nie tyle ma się tu
na uwadze represje, brutalne zsyłki, więzienia, szubienice. Prawdę mówiąc, gdyby nie to wszystko, być może
Naród zapomniałby o swej tożsamości, sprusaczyłby się,
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Edward Walewander oprowadza członków Koła Historycznego Technikum
Przemysłowo-Pedagogicznego, czerwiec 1967 roku. W głębi prof. Anna Krzymowska

zrusyfikował. Ceną za pozostanie sobą, jaką Naród płacił,
była krew i cierpienie. Nic zatem nie szło na marne, ani
1831 r., ani bardziej krwawy rok 1863, rok wybuchu Powstania Styczniowego, ani walka o przetrwanie polskiej
kultury, polskiego stylu życia, polskiej mowy i obyczaju.
Wliczyć w to trzeba też cenę, jaką Opatrzność wyznaczyła nam za odzyskanie niepodległości.
Wszystko to zakrawała na cud i w pewnym sensie nim
było. Bo Naród właśnie w tym czasie stawał się narodem.
Podjął walkę, nie mając w zapleczu własnego państwa,
a nawet przeciwnie: miał przeciw sobie potęgi uchodzące wówczas za niezwyciężone. A mimo to wygrał. Wygrał,
gdyż potrafił wypluwać ze swego łona renegatów, a czcić
tych, którzy bardziej niż inni przytłoczeni samodzierżawiem, niezłomnie trwali przy Bogu i Ojczyźnie. Było ich
wielu, ale nieliczni stanęli na czele narodu, obojętnie w jakich szatach, w tużurku czy sutannie, w konfederatce czy
w mitrze” (s. 42).
Przebija z pięknych i poruszających słów Autora, dostrzegalna na każdej stronie, w każdym fragmencie wywodów, miłość do kraju, szacunek do pracy, uwielbienie patriotyzmu, także miłość do miasta. W jednym ze
swych wykładów o historii Lublina ks. profesor powiedział: „Niemało nas przybyło do pięknego miasta leżącego

w dorzeczu trzech rzek z różnych miejscowości regionu
czy kraju. Wielu uważa Lublin za swoje niepowtarzalne
miejsce na ziemi. Z miastem jest tak samo jak z przyjacielem, z którym trzeba zjeść beczkę soli, aby tak naprawdę go poznać i polubić. Dlatego miasta trzeba się ciągle
na bieżąco uczyć”. Pierwsze spotkanie Autora z Lublinem
miało miejsce w maju 1962 roku. Przypomina o tym zdjęcie piętnastoletniego chłopaka na Placu Zamkowym, na
kolejnym – wykonanym pięć lat później – widać dwudziestoletniego młodzieńca (Edwarda Walewandra) oprowadzającego po Lublinie członków Koła Historycznego lubelskiego Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego. Za
młodym przewodnikiem widać postać mgr Anny Krzymowskiej, lubianej i cenionej opiekunki Koła Historycznego we wspomnianym technikum. Poruszające są pozostałe
zdjęcia, dokumenty, obrazy korespondujące z przesłaniem
książki. Tom zamyka piękny obraz pędzla Orłowskiego:
widok na lubelskie Stare Miasto od strony południowej.
Ks. prof. Edward Walewander, rozmiłowany w Ziemi
Lubelskiej, przekazał Czytelnikom niewielką ale pisaną
sercem publikację zasługującą na uwagę i lekturę.
Ks. Stanisław Kowalczyk
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Krzysztof
Stankiewicz

Literacka
Nagroda 700-lecia
Ludzie pióra całe wieki budowali duchowy klimat
Lublina i tworzyli literacką legendę miasta nad Bystrzycą.
Wincenty Kadłubek (1160–1223) utrzymywał, że Lublin
założyła Julia, siostra samego Juliusza Cezara. Oryginalny
i śmiały sąd, niezwykle trudny do udowodnienia, u jednych wywoływał uśmiech niedowierzania, u innych entuzjazm. Kadłubek był pierwszy i najodważniejszy, ale także
inni autorzy śmiało puszczali wodze fantazji i wychwalali lubelski gród we wdzięcznych frazach i zgrabnych rymach. Sebastian Klonowic porównywał nasze miasto
z najpiękniejszymi i najzamożniejszymi miejscami świata. Szanowani i poważani od wieków autorzy: Długosz,
Biernat, Kochanowski również nie szczędzili słów zachwytu nad lubelskim klimatem.
Inna sprawa, że pisarze znani w świecie i podziwiani, jak chociażby Tomasz Mann, z Lublina pokpiwali.
Ten mistrz prozy nazwał nasze miasto „nędznym Lublinem”! O przezwisku nad Bystrzycą nikt pamiętać nie chce.
I chwała Bogu. A w trybunalskim grodzie w ciągu minionych siedmiu wieków wiersze, poematy, pamiętniki, nowele, opowiadania, szkice, powieści, rozprawy naukowe
pisało z 10 tysięcy ludzi! To cała armia. Armia ludzi odważnych, ambitnych, często bezkompromisowych, nieskora do ustępstw. Dzisiaj w regionie i Lublinie – mówiąc
poetycko – z pióra żyje ze dwa tysiące osób. Z redakcją „Lublina” związanych jest 250 autorów, z „Awangardą” również niemało. Tworzą organizacje związki, stowarzyszenia dziennikarskie i literackie. Takie organizacje od
lat nagradzają ludzi pióra.
Miejscowe organizacje literackie od lat nagradzają ludzi pióra. To nic nowego. Hojne nagrody od wdzięcznych włodarzy miasta przyjmował wspomniany Klonowic, burmistrz i rajca Lublina. Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich – elitarna organizacja literacka – honoruje krajowych prozaików i poetów nagrodami Bolesława Prusa i Józefa Czechowicza, zaś pisarzy Europy promuje
międzynarodową nagrodą im. Józefa Łobodowskiego.
W marcu 2017 roku Stowarzyszenie ustanowiło Literacki Laur 700-lecia, do którego szybko przylgnęła nazwa
Literackiej Nagrody Siedmiu Wieków Lublina. Uroczystość wręczania Laurów 700-lecia odbyła się 24 kwietnia

2018 roku w gościnnym Domu Kultury LSM przy Wallenroda 4 a.
Jury Literackiej Nagrody Siedmiu Wieków Lublina –
zwanej też Literackim Laurem 700-lecia – w składzie: Doc.
dr Jan Gurba – przewodniczący jury, Prof. dr hab. Feliks
Czyżewski – członek jury, Dr Marek Olejnik – sekretarz
jury, Prezes Fundacji Willa Polonia dr Jan Sęk – członek
jury, Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Lublinie
Zbigniew Włodzimierz Fronczek – członek jury postanowiło uhonorować kilkunastu pisarzy, w gronie laureatów
znaleźli się:
ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA – nagrodzona
została za subtelną refleksję liryczną dotyczącą istoty egzystencji i tożsamości człowieka-artysty wobec wyzwań
współczesności pospolitej kultury masowej – objawianą
zarówno w poezji, jak i w prozie, a także za propagowanie twórczości ważnych poetów polskich w publikacjach
krytycznoliterackich w trosce o zachowanie kanonu polskiej klasyki.
MARIĘ JÓZEFACKĄ – nagrodzono za dynamiczny
żywioł liryczny. Jurorzy zgodnie stwierdzili, że pozostają
pod wrażeniem dojrzałej refleksji historiozoficznej i etycznej co do roli poety i obywatela w polskiej rzeczywistości
minionego półwiecza, manifestowaną przez Autorkę w całej długiej twórczości poetyckiej i prozatorskiej.
IWONA WASILEWSKA-MARCZUK – najmłodsza
w gronie laureatów, otrzymała Laur Siedemsetlecia za
popularyzowanie literatury ukraińskiej w Polsce, za liczne przekłady poezji, publicystyki i prozy autorów zza
wschodniej granicy, w tym powieści Wasyla Słapczuka
i opowiadań Iwana Jackanyna.
KS. EDWARD WALEWANDER – został uhonorowany Laurem Siedmiu Wieków Lublina za publicystykę ukazującą ewolucję duchową i społeczną Polaków z perspektywy etyki chrześcijańskiej i katolickiej. Jury dostrzegło
żarliwą posługę duszpasterską Księdza Profesora oraz
działalność charytatywną w wielu środowiskach, w tym
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w lubelskim kręgu literackim, za które – w tym miejscu
i momencie – wyraża słowa uznania.
KS. ALFRED MAREK WIERZBICKI – otrzymał wyróżnienie za lirykę ilustrującą egzystencjalne i duchowe
dramaty współczesnego Polaka chrześcijanina, ukazane
w perspektywie wieloznacznych kontekstów kulturowych,
także za publicystykę interpretującą ów dramat w duchu
ekumenicznej miłości bliźniego.

A

Wyróżnieniem uhonorowano ALDONA DZIĘCIOŁA
– poetę, wydawcę, regionalistę, miłośnika Ziemi Nadbużańskiej za oryginalne wiersze, znaczącą publicystykę, odważne satyry i piękny kwartalnik „Wschód”.
JÓZEFA FRANCISZKA FERTA – jury postanowiło uhonorować za płodne i nowatorskie kultywowanie
tradycji Norwidowskiej i Czechowiczowskiej – zarówno
w oryginalnej liryce, jak i w prozie i publicystyce krytyczno-literackiej, także za zaangażowanie i twórczą aktywność na polu działań społecznych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

B

LESZEK ALOJZY GZELLA – duma i chluba lubelskiej
prasy, historyk Lublina, regionu i lubelskiego dziennikarstwa został wyróżniony za umiłowanie zawodu, dokumentowanie i odważne komentowanie spraw ważnych dla naszego miasta i kraju.
PIOTR KOBIELSKI-GRAUMAN – został uhonorowany Literacką Nagrodą Siedmiu Wieków za uważne nasłuchiwanie i twórcze prze-powiadanie „szeptów nieśmiertelności” – prezentowane od lat zarówno w liryce, jak
i w prozie i eseistyce, a także za propagowanie twórczości
Bolesława Leśmiana.

C

Laur przyznano także HENRYKOWI JÓZEFOWI
KOZAKOWI – natchnionemu poecie, piewcy zaginionych klimatów Lublina i Podlasia, czarodziejowi minionych nastrojów, uniesień i uczuć – za uduchowione wiersze o przyjaciołach, kobietach i ptakach.
CZESŁAWAW MICHAŁOWSKI – otrzymał Literacki
Laur za twórczość kronikarską epoki przemian społeczno-politycznych w PRL-u i III RP oraz za wymiar obywatelski i wydźwięk patriotyczny w twórczości literackiej

D

A – Profesorowie jurorzy: Jan Gurba i Feliks Czyżewski,
Laureat prof. Jan Orłowski
B – Profesor Czesław Michałowski i red. Zbigniew W. Fronczek – juror
C – Prof. Feliks Czyżewski i uśmiechnięty laureat: Henryk J. Kozak
D – Prof. Jan Gurba i laureat Aldon Dzięcioł
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i zaangażowanie społeczne w działalności na niwie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
BERNARD NOWAK – uhonorowany został wyróżnieniem za wytrwałe manifestowanie interpretacji dylematów etyczno-patriotycznych Polaków, zarówno z pespektywy historycznej, jak i w kontekście współczesnym
– demonstrowane w oryginalnej beletrystyce i dziennikach. Jury dostrzegło i gratuluje prężnej działalności wydawniczej propagującej dzieła zapomnianych pisarzy polskich tworzących na Obczyźnie.
A

B

JAN ORŁOWSKI – najwybitniejszy z polskich rusycystów został uhonorowany za wieloletnią, niestrudzoną
działalność translatorską i propagowanie tematyki polsko-rosyjskich związków kulturowych i literackich, jak
też za owocne przybliżanie kanonu klasyki poezji rosyjskiej, a także za oryginalną poezję patriotyczno-religijną
i niespotykany humor literacki ujawniający się w celnych
fraszkach i satyrach.
WOJCIECH PESTKA – otrzymał Laur Siedmiu Wieków za werystyczne i nowatorskie ukazanie dramatu
współczesnej kondycji ludzkiej w obliczu zbrodniczych
ideologii politycznych, zarówno w książkach literatury
faktu, jak i w poezji, za twórczość przekładową przybliżającą literaturę ukraińską, rosyjską, białoruską i słowacką.
JÓZEF ZIĘBA – poeta, prozaik, eseista, laureat wielu
konkursów i inicjatyw, został wyróżniony za wielowymiarową lirykę prezentowaną przez minione 60 lat oraz beletrystyczną ilustrację oryginalnej wizji historiozoficznej
zawartą w obfitej twórczości prozatorskiej, za popularyzowanie historii miasta, regionu i Polski, także za trud włożony w powstanie pomnika Czechowicza i rozkwit lubelskich placówek kulturalnych.

C

STANISŁAW ŻUREK – został uhonorowany Laurem
za wieloletnią aktywność poetycką i publicystyczną, za
odważną satyrę i lirykę publikowaną w prasie podziemnej stanu wojennego, za piękne strofy o rodzinnych Płouszowicach i wytrwałą dokumentację zbrodni UPA na
polskich Kresach.
Krzysztof Stankiewicz

D

A – (Od lewej) red. Zbigniew W. Fronczek, prof. Jan Gurba – juror,
ks. Prof. Edward Walewander – laureat
B – Jurorzy: (od lewej) prof. Jan Gurba i prof. Feliks Czyżewski
C – Juror prof. Feliks Czyżewski i laureat Piotr Kobielski-Grauman
D – Publiczność i jurorzy: dr Jan Sęk – juror,
(w drugim rzędzie) Bernard Nowak – laureat
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Jan
Piekarski

Laur Klonowica
24 stycznia 2018 roku – w dzień św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy – odbyło się wręczenie pierwszej
Ogólnopolskiej Narody Literackiej im. Sebastiana Fabiana
Klonowica. W lubelskim Muzeum Literackim Józefa Czechowicza Laur wręczono Józefowi Ziębie, popularnemu
poecie, prozaikowi i publicyście.
Najpierw słowo o patronie nagrody. Klonowic (1545–
1602) nie pochodził z Lublina. Urodził się w Wielkopolsce (Sulmierzyce), od najmłodszych lat spragniony wiedzy
kształcił się za granicą, bywał na Węgrzech, w Czechach,
szukał swego miejsca na Rusi Czerwonej. Do Lublina dotarł ze Lwowa w roku 1573. Marzył o karierze urzędniczej
i literackiej i uparcie dążył do celu. Był synem Jana Klona, dzierżawcy folwarku i młyna nad Orlą. Podpisywał się
łacińskim tłumaczeniem nazwiska: Acernus (acer – klon).
W pewnym momencie życia dał się przekonać Janowi Zamoyskiemu, że w Zamościu będzie łatwiej o sławę i pieniądze. W roku 1589 został kierownikiem zamojskiej
szkoły. Ale i tam – jak się szybko przekonał – o pieniądze nie było łatwo, powrócił więc do Lublina, jego kariera urzędnicza nabrała tempa, w roku 1592 objął urząd
wójta Lublina, a po dwóch latach (od 1594 r.) burmistrza.
Urzędował i tworzył, w poetyckich strofach wychwalał Lublin i mobilizował ludzi do pracy, dyscypliny i nauki. Raz
w swych dziejach miał Lublin burmistrza poetę, w wiekach późniejszych poeci – jak się wydaje – o karierze administracyjnej nie marzyli.
Poeta-burmistrz stał się literacką legendą Lublina.
Niesprawdzona opowieść głosi, że na rękach Klonowica w roku pańskim 1585 skonał Jan Kochanowski. Mistrz
z Czarnolasu, co nie ulega wątpliwości, zmarł w Lublinie,
czy faktycznie na rękach lubelskiego poety? Odpowiedzieć trudno. Żywot i dzieło Acerna stały się popularnym
tematem literackim. Dramatyczne losy poety inspirowały wielu autorów. Władysław Syrokomla (1832–1862) tłumacz łacińskiej Roxolanii Klonowica przypomniał rodzinne tarapaty burmistrza w gawędzie Zgon Acerna. Poetka
i powieściopisarska Seweryna Pruszakowa-Duchińska
(1815–1905) ogłosiła w Bibliotece Warszawskiej poemat Sebastian Klonowic. Wincenty Rapacki (1840–1924),
wzięty swego czasu dramaturg i aktor, postanowił jeszcze

Jurorzy i laureat: dr Jan Sęk,
Józef Zięba, Zbigniew W. Fronczek

Laureat Józef Zięba

Laudacja dr. Jana Sęka (drugi z lewej)

wzbogacić burzliwe dzieje burmistrza-poety. Akcję swego dramatu Acernus umieścił w czasie najazdu na Lublin
Stanisława Stadnickiego, zwanego „diabłem łańcuckim”.
Stadnicki faktycznie wtargnął do Lublina na czele pokaźnej drużyny awanturników, usiłował zastraszyć obradujący Trybunał Koronny, został jednak z miasta przepędzony.
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Uroczystość wręczenia Lauru S.F. Klonowica, (od lewej) prof. Piotr Paweł Gach, dr Jan Sęk, prof. Józef F. Fert, laureat
Józef Zięba, ks. prof. Edward Walewander, red. Zbigniew W. Fronczek, Piotr Kobielski-Grauman, prof. Jan Orłowski

Czy miał w tym swój udział Acernus? Rapacki twierdzi,
że tak. W dramacie zbudował intrygę o zdradzieckiej żonie Klonowica, która wykradła klucze do miasta, wpuściła Stadnickiego i została jego kochanką. Władysław
Kornek Zieliński (1836–1895), autor Opisu Lublina jako
przewodnika dla zwiedzających miasto, poświęcił Klonowicowi opowiadanie Flisacy. W zgrabnej opowieści jeden
z flisackiego bractwa, chłopczyna spragniony wiedzy i ciekawy świata, z wypiekami na twarzy smakuje przedwiekowe strofy Acernusa i ubolewa nad marnym zgonem poety.
Jan Zachariasiewicz (1825–1906) w opowiadaniu Dwaj
lutniści przedstawił zgon Kochanowskiego w Trybunale Koronnym i uczynił Acerna spadkobiercą jego lutni.
O utworach poświęconych Klonowicowi, jego lubelskiej legendzie, poezji i życiu przypomniał w swej laudacji
dr Jan Sęk, fundator Nagrody, ale też znawca twórczości
Klonowica. Laudator zaznaczył, iż najrzetelniejszą relację
biograficzną Acerna przedstawił w gawędzie Poeta-burmistrz Józef Zięba, który zdaje się być zafascynowany życiem i dziełem poetyzującego burmistrza. Ten sumiennie
urzędował i z nieposkromioną pasją literacką poezjował,
w zgrabnych strofach wychwalał Lublin i mobilizował ludzi do pracy, dyscypliny i nauki. Wzorem Hezjoda, greckiego epika, ze wszystkich przymiotów człowieka najwyżej
cenił pracowitość, głosił hasło „pracuj do zdechu” i z pasją
dowodził, że prawdziwe szlachectwo powinno zdobne być
pracą, a nie urodzeniem. Gromił więc wady rozleniwionej
i gnuśnej szlachty, Żydów, lichwiarzy, a i duchowieństwa
nie oszczędzał. Józef Zięba w swej twórczości jest mniej
powściągliwy w gromieniu wad rodaków, ale fascynacji
epoką staropolską nie ukrywa. Książki autorstwa Józefa

Zięby to uduchowione przewodniki po dziejach Lublina.
Napisane z pasją, swadą narracyjną i erudycyjną są ważnym i pięknym obrazem barwnej przeszłości trybunalskiego grodu. Klonowic w swych wierszach przyrównywał Lublin do Cypru, Rodos, Koryntu. Śmiało puszczał
wodze fantazji, czarował czytelnika i budził w nim – można domniemywać – chęć poznawania świata. Józef Zięba
w tworzeniu duchowego obrazu Lublina jest stonowany,
nie ma w jego prozie żadnej literackiej przesady i wydumanych pochwał miasta nad Bystrzycą, jest potrzeba budowania poetyckiej legendy trybunalskiego grodu, uczulanie na barwną przeszłość i dzieje ludzi, którzy tworzyli
klimat miasta, zachęta przywoływania klimatu trybunalskiego grodu sprzed lat. Nagroda dla Pana Józefa Zięby –
mówił dr Jan Sęk – to uhonorowanie wybitnego poety,
niezrównanego prozaika, ofiarnego dokumentalisty lubelskiego życia kulturalnego, wreszcie piewcy Lublina, który
– wzorem patrona nagrody – swemu miastu nie szczędzi
słów zachwytu, ludziom nauk a światu przestróg.
Dr Jan Sęk – z nieukrywaną satysfakcją czytelnika –
ogłosił, że w trakcie lektury dzieła Klonowica Pożar wojny
tureckiej (1595 r.) w wierszowanych strofach odnalazł intrygującą frazę „My Europianie prawi”. Klonowic-polityk
w swym dziele odważnie apelował o solidarność państw
europejskich, aby „Europianie prawi” stawili czoła muzułmańskiej inwazji na Europę. Odpór inwazji muzułmańskiej dał „prawy Europian” król Polski, Jan III Sobieski, bo o byciu „prawym Europejczykiem” decyduje
chrześcijaństwo.
Fot. Andrzej Rożek
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Nagroda
im. Józefa Łobodowskiego
po raz trzeci!

Józef Łobodowski (1909–1988), wybitny poeta polski, przyjaciel Ukrainy, niestrudzony i niezastąpiony tłumacz literatury ukraińskiej, został patronem nagrody
przyznawanej tłumaczom literatury krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei pojednania między narodami.
Już w latach 30. ubiegłego stulecia Józef Łobodowski
odważnie i z pasją propagował pojednanie polsko-ukraińskie. Ambitnymi publikacjami młodego autora zainteresował się wojewoda wołyński Henryk Józewski, który zaprosił energicznego publicystę do Łucka i powierzył
mu redakcję czasopisma „Wołyń”. Praca redaktorska Łobodowskiego ukierunkowana była na złagodzenie konfliktów polsko-ukraińskich na Wołyniu. Po wojnie, na
emigracji swe zainteresowania translatorskie kierował Łobodowski na twórczość autorów, dla których słowo było
orężem w walce o wolność ojczyzny. Do ośrodków emigracji ukraińskiej apelował o podjęcie wysiłków w celu
rozpowszechniania zakazanej na Ukrainie literatury i publicystyki. Dorobek translatorski piewcy pojednania polsko-ukraińskiego to poezja, proza, krytyka literacka, artykuły o charakterze naukowo-publicystycznym od epoki
Rusi Kijowskiej do czasów najnowszych.
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie
– wspierane przez Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, fundacje „Willa Polonia” (Lublin), „Dla pokoleń” (Lublin), Stowarzyszenie
Polska–Wschód (Oddział w Lublinie) oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie przyznaje, zgodnie z regulaminem, nagrody im. Józefa Łobodowskiego w trzech kategoriach: dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka
ukazała się w przekładzie na język polski; dla tłumacza za
przekład książki współczesnego polskiego autora na jeden
z języków Środkowej i Wschodniej Europy; dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na polu polityki,
nauki, literatury i sztuki z krajów Środkowej i Wschodniej Europy.
Jury Nagrody w składzie: ks. prof. dr hab. Edward Walewander – przewodniczący jury, prof. Marija Zhygalowa – członek, prof. dr hab. Switłana Krawczenko – członek, prof. dr hab. Feliks Czyżewski – członek, prof. dr hab.

Czesław Michałowski – członek, doc. dr Jan Gurba – członek, dr Jan Sęk – członek, dr Marek Olejnik – sekretarz,
red. Wojciech Pestka – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
postanowiło nagrodą im. Józefa Łobodowskiego w 2017
roku uhonorować:
– W kategorii pierwszej:
Petra Kraliuka (Ukraina) którego książka Płomienne serce – Strefa (przekład: Kinga Ciasnocha) ukazała się w języku polskim. Laureat jest profesorem filozofii, pracownikiem uniwersytetu Narodowego „Akademia
Ostrogska” w Ostrogu, autorem szeregu prac z dziejów
kultury Ukrainy, zwłaszcza jej myśli filozoficznej. Znany
także ze swej publicystyki historycznej prezentowanej na
łamach ukraińskiej prasy oraz w radiu „Swoboda”. Jest autorem szeregu popularnych powieści i opowiadań (Sześciodniew, Rycerz i śmierć, Dioptra, Odnalezienie raju),
w których ujawnia nietypowe spojrzenie na rolę elit i kozactwa w dziejach Ukrainy.
Nagrodzony tom przynosi dwie minipowieści. Pierwsza Płomienne serce poświęcona jest recepcji dzieła Juliusza Słowackiego na Ukrainie i roli tej poezji w kształtowaniu mentalności Polaków, Ukraińców i Rosjan. Druga,
zatytułowana Strefa, jest osobistym, filozoficzno-poetyckim komentarzem wypadków Pomarańczowej Rewolucji.
Jurorzy zwrócili uwagę na głębię myśli, znakomite dialogi i swadę narracyjną laureata.
– W kategorii drugiej:
Pawła Lachnowicza (Białoruś), tłumacza, za przekład dzieła współczesnego autora polskiego na język białoruski. Tłumacz zaprezentował białoruskiemu czytelnikowi tom gawęd historyczno-literackich polskiego autora
Zbigniewa Włodzimierza Fronczka Anioły, diabły i kobiety. Laureat – szeroko znany prozaik – jest znawcą i popularyzatorem polskiej kultury na Białorusi, od szeregu
lat poświęca się przekładom współczesnej prozy polskiej
i polskiego reportażu. Utrzymuje bliskie, serdecznie kontakty z wieloma polskimi pisarzami. Tłumacz wybornie
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Aula Akademii Ostrogskiej. Od lewej: Zb. W. Fronczek, prof. S. Krawczenko, red. W. Pestka, konsul RP
w Łucku Krzysztof Sawicki, rektor AO prof. Ihor Pasicznik, dr J. Sęk, prof. F. Czyżewski, rpf. Petro Kraliuk

poradził sobie z oddaniem ciepłego, życzliwego ludziom
i światu przesłania książki. Przekład przyczynił się do promocji literatury polskiej za granicą, autor książki zaproszony został do odbycia szeregu spotkań autorskich na
Białorusi.
– W kategorii trzeciej ex aequo:
Profesora Nikolaja Ježa (Słowenia) – wybitnego
slawistę, słoweńskiego tłumacza, polonistę i lektora języka polskiego. Profesor Nikolaj Jež utworzył na uniwersytecie w Lublanie Katedrę Języka Polskiego i Literatury Polskiej, która stanowi dynamiczny ośrodek popularyzatorski
kultury polskiej.
Znaczący jest wkład Nikolaja Ježa w badania nad związkami słoweńskiej i polskiej kultury XIX i XX wieku. Profesor opublikował liczne artykuły naukowe, szkice i eseje,
w których przybliżał słoweńskim czytelnikom polską literaturę współczesną. Jest autorem antologii polskiej prozy
Varujte me, mile zarje, na potrzeby której opracował niezwykle wszechstronną bibliografię słoweńskich tłumaczeń
z literatury polskiej, oraz redaktorem haseł w Encyklopedii Słowenii poświęconych polskiej literaturze. Najbardziej jednak imponuje dorobek translatorski Nikolaja Ježa,
obejmujący najwybitniejszych i – co warto podkreślić –
często także najtrudniejszych do przełożenia współczesnych polskich poetów, dramaturgów i prozaików, w tym
między innymi Stanisława Ignacego Witkiewicza (Pożegnanie jesieni), Sławomira Mrożka (Garbus), Witolda
Gombrowicza (Trans-Atlantyk, Ślub, Kosmos), Kazimierza Wierzyńskiego (Laur olimpijski).
Laureat jest twórcą słoweńskiej szkoły przekładu z języka polskiego. Kolejne generacje jego uczniów chętnie idą

w ślady mistrza, czemu literatura i kultura polska zyskały
w Słowenii szansę na długie trwanie.
Zbigniewa Wojciechowskiego (Polska) – doktora
Honoris Causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych – za działalność kulturalną, samorządową, społeczno-charytatywną na rzecz pojednania
polsko-ukraińskiego. Laureat jest wielkim przyjacielem
Ukrainy i niestrudzonym popularyzatorem kultury ukraińskiej w Europie, zorganizował szereg imprez, festiwali,
koncertów, ekspozycji z udziałem artystów obu narodów,
m. in.: „Festiwal kultury polskiej i ukraińskiej w Lublinie”,
program „Sztuka bez granic” wspierający projekty artystyczne w kontekście rozwoju współpracy między uczelniami polskimi i ukraińskimi. Zbigniew Wojciechowski
to także energiczny polityk, który poprzez liczne akcje
i przedsięwzięcia gospodarcze sprzyja pogłębianiu i nawiązywaniu stosunków pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.
Wręczenie Nagrody odbyło się 24 października 2017
roku w Ostrogu, w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska”.
Wręczeniu Nagrody towarzyszyły liczne spotkania
i otwarte debaty poświęcone promocji literatur Polski,
Ukrainy i Białorusi, w tym: wykład inauguracyjny prof.
Switłany Krawczenko (Uniwersytet Wołyński – Łuck) „Józef Łobodowski i jego wizja stosunków ukraińsko-polskich w XX wieku” oraz promocja książki laureata – Petro Kraliuka Płomienne serce.
Impreza odbyła się pod Wysokim Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.	
■
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O Laureacie z Ostroga
i jego książce

Przyjęło się, że Międzynarodowe Nagrody im. Józefa Łobodowskiego wręczane bywają w miastach, z których wywodzą się laureaci. Wręczano więc nagrody we
Lwowie i w Łucku na Ukrainie. W roku 2017 wybór padł
na Ostróg, gdzie mieszka i pracuje Petro Kraliuk autor
powieści Płomienne serce – Strefa uhonorowanej laurem
Łobodowskiego. Dzieło laureata, w przekładzie Kingi
Ciasnochy opublikowane zostało przez lubelską oficynę
Polihymnia w serii „Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów”. Laureat – co odnotowano już w protokole – jest
profesorem filozofii, pracownikiem Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, autorem szeregu prac z dziejów kultury Ukrainy, zwłaszcza jej myśli
filozoficznej.
W Ostrogu stronę polską reprezentowali jurorzy: prof.
Feliks Czyżewski UMCS, dr Jan Sęk – prezes Fundacji „Willa Polonia”, red. Wojciech Pestka, oraz przedstawiciele prasy: Zbigniew Włodzimierz Fronczek – redaktor naczelny „Lublina”, Krzysztof Stankiewicz – naczelny

lubelskiej „Awangardy” oraz Aldon Dzięcioł, szef włodawskiego kwartnika „Wschód”. Przybył także – podobnie jak
na wręczanie nagród im. Łodowskiego w Łucku i Lwowie – Krzysztof Sawicki, konsul RP w Łucku. Na uroczystości pojawili się również: Olena Krysztalśka – ceniona
tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński, Paweł
Lachnowicz z Białorusi, znawca i popularyzator polskiej
kultury u naszych wschodnich sąsiadów, także laureat Nagrody Łobodowskiego, wreszcie dr medycyny Wołodymir
Miszczenko, ceniony i popularny w świecie medycznym
kardiochirurg z Kijowa, miłośnik, znawca i popularyzator polskiej kultury na Ukrainie. O Józefie Łobodowskim
– patronie nagrody – mówili licznie zgromadzonej publiczności w reprezentacyjnej auli Akademii – prof. Switłana Krawczenko z Łucka, prof. Feliks Czyżewski, prof.
Ihor Pasicznik – rektor Akademii i konsul RP Krzysztof
Sawicki. Refleksjami z lektury dzieła laureata dzielili się:
red. Wojciech Pestka, o dokonaniach translatorskich Pawła Lachnowicza relacjonował dr Jan Sęk.
Nagrodzona powieść – tu przytaczam słowa tłumaczki Kingi Ciasnochy – oryginalnie a i dowcipnie, bywa, że
i dramatycznie, koncentruje się na wpływie poezji Słowackiego na polskich, rosyjskich i ukraińskich rewolucjonistów. Rzecz napisana ze swadą narracyjną i erudycyjną,
pełna odniesień literackich i historycznych, zaskakujących
zwrotów akcji, nazwana przez tłumaczkę romantyczną powieścią grozy osadzoną w drugiej dekadzie XX stulecia.
Narratorem jest pisarz Mikołaj Ostrowski (1904–1936),
autor głośnej swego czasu powieści Jak hartowała się stal.
Jak młody niewykształcony rewolucjonista został pisarzem? Fascynująca – zwłaszcza dla polskiego czytelnika –
jest literacka interpretacja, którą podsuwa Petro Kraliuk.
Młody sołdat zostaje przez wojenne losy rzucony do Krzemieńca, tam przez przypadek trafia do kościoła, w świątyni jego wzrok natrafia na szklane naczynie, które – jak
trafnie młodzieniec odgaduje – musi być napełnione spirytusem. Raczy się więc do woli alkoholem, dopóki na dnie
naczynia nie wypatrzy ludzkiego serca. Wyrzuca je z niesmakiem na posadzkę, serce nie znika z jego pola widzenia, zaczyn drgać, sprawca odnosi wrażenie, ze uwolnione z naczynia narodziło się ponownie, nabrało życia. Ten
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obraz nie daje mu spokoju przez wiele lat. Jego niesmak
przemieni się nawet w swego rodzaju niepokój, wewnętrzny strach graniczący z obłędem, kiedy po latach uświadomi sobie, że zbezcześcił doczesne szczątki polskiego poety!
Przykuty do łóżka, pozbawiony wzroku, w willi podarowanej przez komunistów, dręczony obrazem świętokradztwa popełnionego w krzemienieckim kościele, nabiera
przekonania, że wypicie alkoholu zapewniającego wieczne
trwanie szczątkom poety, spowodowało wezbranie w nim
talentu literackiego. Tak więc – wedle ukraińskiego pisarza
– klasyczne dzieło literatury radzieckiego okresu powojennego zrodziło się z inspiracji dziełem polskiego wieszcza!
Powieść co rusz przetykana jest cytatami Słowackiego, co
czyni lekturę zaskakującą, tajemniczą a i groźną.
W drodze z Ostroga do Krzemieńca mija się rodzinną wieś Ostrowskiego Wiliję i rzeczkę o tej samej
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nazwie, częstokroć w powieści przywoływaną. Świątynia, do której wtargnął bohater powieści, to krzemieniecki kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika powstały w latach 1853–1857. Budowniczym kościoła był
Józef Aleksander Krafft (1814 ok. 1875), który osiedlił
się w Krzemieńcu w 1850 r., autor m.in. wołyńskich
rezydencji ziemiańskich w Stadnikach i Wołoskiem.
Szczególnie cenną pamiątką w kościele jest pomnik
Juliusza Słowackiego, autorstwa Wacława Szymanowskiego, odsłonięty w kościele w roku 1910 dla uczczenia setnej rocznicy urodzin poety. Kościół parafialny
w Krzemieńcu to jedyna świątynia z 325 istniejących
do 1939 r. kościołów rzymskokatolickich w diecezji łuckiej, która funkcjonowała w okresie sowieckim. Zapewne pomógł zachowany wewnątrz świątyni pomnik Juliusza Słowackiego.	
■

Jan
Kopciński

Ostróg
Ostróg – dziś siedziba rejonu ostrogskiego, w obwodzie rówieńskim – położony nad Horyniem, u ujścia
Wilii, to stary gród ruski znany już w roku 1100. W drugiej połowie XII stulecia włączony do Księstwa Wołyńskiego, a w XIV wieku był przedmiotem walk pomiędzy
wojskami polskimi i litewskimi. Całe wieki był gniazdem rodowym książąt Ostrogskich. Około roku 1580
książę Konstanty Wasyl Ostrogski powołał Akademię
Ostrogską, czyli wyższą szkołę greko-łacińsko-słowiańską. Szkoła – co się chętnie i często podkreśla – miała
olbrzymi wpływ na rozwój myśli pedagogicznej i organizację szkolnictwa na Rusi. Dobre dni Akademii szybko minęły, po roku 1608 przestała istnieć. Tradycje edukacji ostrogskiej odżyły za sprawą księżnej Anny Alojzy
Chodkiewiczowej, która w roku 1624 utworzyła Kolegium oo. Jezuitów. W latach 1609–1753 Ostróg stał się
ośrodkiem ordynacji założonej przez wojewodę wołyńskiego Janusza Ostrogskiego, który po przejściu, jako
pierwszy z rodu, z prawosławia na katolicyzm sprowadził
do miasta bernardynów. Miasto miewało lepsze i gorsze
lata, bywało rabowane, palone przez Kozaków, Szwedów
i Rosjan. Ponowny pomyślny etap w historii miasta miał
miejsce w XVIII wieku dzięki wysokiemu poziomowi tutejszej szkoły jezuickiej.

W 1792 roku w czasie wojny z Rosją w mieście stacjonował książę Józef Poniatowski. Tydzień po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami w Ostrogu 25 czerwca 1792 po raz
pierwszy w historii wręczono Ordery Virtuti Militari.
W latach 1919–39 ponownie w granicach Polski, w ówczesnym pow. zdołbunowskim, w dawnym województwie
wołyńskim. 7 lipca 1920 roku doszło pod miastem do
starć pomiędzy wojskami polskimi gen. Wincentego Krajowskiego i bolszewickimi z 1. Armii Konnej Budionnego. Miasto było garnizonem macierzystym batalionu KOP
„Ostróg” i 19. Pułku Ułanów Wołyńskich.
W 1994 roku dzięki inicjatywie miejscowych społeczników i entuzjastów odrodziła się uczelnia w Ostrogu.
Ideę powołania Akademii poparła także miejscowa parafia rzymskokatolicka w osobie jej proboszcza ks. Witolda
Józefa Kowalowa. Dziś studiuje tu 4400 studentów. To niemało, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę liczbę mieszkańców Ostroga, a tych jest 18 800!
Obecna nazwa uczelni to Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”. Jej nowa siedziba znajduje się w kompleksie składającym się z dawnego klasztoru oo. Kapucynów, dawnej siedziby Ostrogskiego Bractwa Świętych
Cyryla i Metodego oraz budynków powstałych w latach
40. XVII wieku.
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Ruiny zamku w Ostrogu. Rycina z XIX wieku

Najbardziej znaną osobą historycznej miejscowości
pozostaje Halszka z Ostroga (1532–1582). Właściwie nazywała się Elżbieta Ostrogska i była wnuczką Konstantego Ostrogskiego, założyciela Akademii. Kniaź Konstanty,
„najwyższy hetman” i najbogatszy magnat Rzeczypospolitej XVI wieku, przyjaciel królów Polski: Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego, miał dwóch synów
Eliasza (Illię) i Konstantego Wasyla. Spadkobiercą fortuny został starszy Eliasz, niestety, świat pożegnał mając 29
lat (1510–1539), pozostawił piękną i ambitną żonę Beatę
Kościelską, damę dworu królowej Bony, i trzymiesięczną
córkę Halszkę. Czas – co oczywiste – szybko płynie, Halszka wyrosła na piękną dziewczynę. O jej rękę i gigantyczny posag zaczęli zabiegać synowie najznakomitszych
polskich rodów. Pierwszym mężem pięknej Ostrogszczanki został kniaź Dymitr Sanguszko, starosta czerkaski. Zuchwały starosta, popierany przez stryja Halszki
Konstantego, opanował podstępem zamek w Ostrogu
i zmusił dziewczynę do małżeństwa. Matka Halszki, która nie wyraziła zgody na małżeństwo, poskarżyła się królowi. Zygmunt August, prawny opiekun Halszki, nakazał
napastnikom opuścić Ostróg. W tym czasie sąd królewski pod naciskiem Radziwiłłów i Zborowskich wydał na
Sanguszkę wyrok śmierci. Skazany również na infamię
starosta odrzucił wyroki i zdecydował się na ucieczkę
z poślubioną Halszką do Czech. Po kilkutygodniowym
pościgu, który poprowadzili: wojewoda kaliski – Marcin
Zborowski, wojewoda kujawski – Łukasz Górka pojmano Sanguszkę i zgładzono nieszczęśnika na rozkaz Zborowskiego. Halszka wróciła do matki, a kolejnego męża
postanowił wybrać jej sam król Zygmunt August. Monarcha doprowadził do małżeństwa z Łukaszem Górką,

przywódcą luteranów wielkopolskich. Energiczna matka
uznała ślub za nieważny i ukryła Halszkę we lwowskim
klasztorze dominikanów. Tam, aby zakpić ze wszystkich
konkurentów, wydała córkę za księcia słuckiego Siemiona. Tego dla Łukasza Górki było za wiele, ściągnął pod
klasztor oddziały królewskie i przystąpił do oblężenia. Po
kilku dniach szturmów mógł cieszyć się ze zwycięstwa,
odzyskał kobietę, ale nigdy nie zdobył jej serca. Odbitą z rąk konkurenta małżonkę wywiózł w rodzinne strony, do Szamotuł, gdzie kilkanaście lat więził w zamkowej wieży aż nieszczęsna postradała zmysły. Po śmierci
Łukasza Górki o obłąkaną Halszkę zadbał jej stryj Konstanty Wasyl, który na zamku w Dubnie zapewnił bratanicy chwile spokoju. Także tragicznie potoczyły się losy
jej matki, równie pięknej Beaty Kościelskiej. Po śmierci księcia Siemiona, lwowskiego męża Halszki, poślubiła
wpływowego magnata Olbrachta Łaskiego, ten – mówiąc
poetycko – nie miłości szukał lecz majątku. Po ślubie
pod jakimś nieznanym już dzisiaj pretekstem przez dziesięć lat więził małżonkę w zamkowej komnacie.
Pierwszym pisarzem, którego zainspirowały burzliwe losy Halszki był Józef Ignacy Kraszewski, wybitny pisarz w 3-aktowym dramacie wierszem Halszka z 1838
przedstawił dzieje jej małżeństwa z księciem Dymitrem
Sanguszką. Kolejne dramaty o życiu księżniczki złożyli Aleksander Narcyz Przezdziecki (5-aktowa Halszka z Ostroga z 1840) oraz Józef Szujski (Halszka z Ostroga z 1858). Dramat Szujskiego był wystawiany w Pradze,
Krakowie i Lwowie, a tytułowej roli zachwycała widzów
Helena Modrzejewska.
W okresie międzywojennym powieści o Halszce opublikowali Maria Wicherkiewicz (Łódź na purpurze)
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oraz Mieczysław Dereżyński (Czarna księżniczka Halszka z Ostroga).
Tragiczny żywot Halszki skłonił poetę Stanisława
Helsztyńskiego do opublikowania zbioru sonetów poświęconych Szamotułom i księżniczce (rok 1931).
Co ciekawe, za życia Halszki nikt nie namalował jej portretu. Przedstawiona zostanie dopiero na obrazie Kazanie
Skargi Jana Matejki. Mistrz namalował Halszkę w ciemnoniebieskiej sukni i białej kryzie siedzącą obok królowej Anny Jagiellonki, zasmucona Halszka prawą dłonią
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zasłania oczy i zdaje się być zasłuchana w słowa Skargi,
nawołującego do naprawy Rzeczypospolitej. Przedstawienie Matejki jest tu aczkolwiek anachronizmem – Piotr
Skarga został kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy dopiero w 1588 – 6 lat po śmierci Halszki. Na kilku obrazach
Matejki można doszukać się nieścisłości historycznych,
wydaje się, nie jest to spowodowane niewiedzą historyczną, raczej nieprzykładaniem wagi do takich szczegółów.
Jan Kopciński

Jan
Orsza

O. Remigiusz Kranc –
Kordecki z Ostroga
Ostróg – w dniach rzezi wołyńskiej – był miejscem
schronienia Polaków z terenów eksterminowanych przez
UPA. Na duchowego przywódcę szukających ratunku
wyrósł miejscowy proboszcz o. Remigiusz Kranc, sprawny organizator, nieustraszony żołnierz, opiekuńczy kapłan. Kilka tysięcy Polaków broniło się w Ostrogu przed
Ukraińcami dwa tygodnie stycznia 1944 roku, niezdobyte twierdze uczynili z klasztoru i budynku więzienia.
Nad klasztorem dumnie powiewał sztandar z Matką Boską Częstochowską. Cezary Leżeński w książce Ostatnia
szarża pisał o obronie Ostroga: „Rej wodził ks. Remigiusz Kranc, dodając ducha obrońcom i wystawiając się
na ogień wroga niczym legendarny Kordecki na Jasnej
Górze”. Oblężeni złożyli broń dopiero przed wkraczającą
do Ostroga Armią Czerwoną (5 lutego 1944 roku). Dwanaście dni później doszło w Ostrogu do szczególnej uroczystości. O. Remigiusz Kranc przekazał sztandar w ręce
zastępcy dowódcy Armii Polskiej w ZSRR gen. dywizji
Karola Świerczewskiego, a ten – jak odnotowali kronikarze („Głos Żołnierza” , polska gazeta wydawana w Kijowie, z dnia 23 maja 1944 r.) – po ucałowaniu okrytego
chwałą sztandaru, powiedział, że będzie on symbolem
zjednoczenia wszystkich Polaków walczących z Niemcami. O Remigiuszu Krancu pisał również Henryk Cybulski w niezwykle popularnej książce (wydanej i wielokrotnie wznawianej przez Wydawnictwo Lubelskie)
Czerwone noce.
Waleczny kapłan zdobył uznanie u władz radzieckich
i został mianowany zastępcą przewodniczącego MRN
miasta Ostroga, a władze polskie odznaczyły dzielnego

O. Remigiusz Kranc OFMCap,
Z Ostroga na Kołymę,
Warszawa 1989

księdza kapucyna Krzyżem Walecznych, stwierdzając, że
swoim działaniem uratował tysiące ludzkich istnień od
niechybnej śmierci. Niebawem sprawy przybrały znany
obrót: sowieci zaczęli aresztować akowców, a także wywozić ludność z okolic Ostroga w głąb Rosji. O. Remigiusz Kranc gwałtownie zaprotestował. W Ostrogu miał
tylko sowieckie dowództwo, wyruszył więc do Lublina,
gdzie działał już PKWN, do gen. Berlinga i Andrzeja Witosa (brata Wincentego, w tym czasie ministra reform rolnych w rządzie lubelskim). Swą nieugiętą postawą obrońcy Polaków naraził się jednak NKWD i 13 stycznia 1945
r. został aresztowany i wywieziony na Kołymę do pracy
w kopalni złota, gdzie spędził trzy lata. Po szczęśliwym
powrocie do kraju napisał książkę Z Ostroga na Kołymę.
Zmarł na Śląsku w roku 1977.	
■
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Michał
Kruk

Krzemieniec
Krzemieniec leży u stóp Góry Królowej Bony. To
piękne stare miasto. Pierwsza wzmianka o krzemienieckim grodzie pochodzi z roku 1064, kiedy to dostał się we władanie Bolesława Śmiałego. Tuż przed
Unią Lubelską, 26 maja 1569 roku, został przywilejem
Zygmunta Augusta wcielony wraz z ziemią wołyńską
do Korony i od tego momentu do III rozbioru Polski
pozostawał siedzibą starostwa krzemienieckiego województwa wołyńskiego Rzeczypospolitej, a także sądów szlacheckich: ziemskiego i grodzkiego. W 1805
roku powstało tutaj, założone przez Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja, Gimnazjum Wołyńskie. Miasto
stało się centrum kulturalnym Kresów. Wysoki poziom
nauczania i niebywała popularność spowodowały, że

Gimnazjum zmieniło nazwę na Liceum Krzemienieckie. Pamiątkowa tablica do dzisiaj przypomina o założycielach. W roku 1832 car Mikołaj I w ramach represji
po stłumieniu Powstania Listopadowego skasował Liceum Krzemienieckie, a jego zbiory i bibliotekę przeniósł do Kijowa, gdzie przekazał je nowo utworzonemu Uniwersytetowi Kijowskiemu. Tu urodził się
Juliusz Słowacki, tu upłynęło jego dzieciństwo i pierwsze lata nauki. Do Krzemieńca powracał jako student
Uniwersytetu w Wilnie, ostatni raz patrzył na okolicę z Góry Królowej Bony w roku 1831, już po upadku Powstania. Krzemieniec nie mógł zapomnieć o poecie. W pięknym choć niewielkim dworku od roku
2004 mieści się muzeum poety, powstanie tej placówki

Pod pomnikiem wieszcza Słowackiego w Krzemieńcu. (Od lewej) prof. F. Czyżewski, dr W. Miszczenko,
prof. P. Kraliuk, O. Krysztalśka, dr J. Sęk, Z.W. Fronczek, red. W. Pestka, prof. S. Krawczenko
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Krzemieniec. Widok na Liceum Krzemienieckiej i górę Bony. Ryc. XIX w.

– tak ważnej dla narodowej kultury – to zasługa Polaków z Krzemieńca, ale przede wszystkim Ireny Sandeckiej (1912– 2010). W ośmiu muzealnych salach prezentowane są kolejne etapy życia Juliusza Słowackiego:
krzemieniecki, wileński, warszawski, jego korespondencję z matką, podróż na wschód, wreszcie okres paryski. Czuć tu klimat epoki, ducha czasów romantyzmu. Każdy przedmiot ma swoją historię. Eksponaty
pochodzą z różnych miejsc kraju i świata, są darami
ludzi niezwykłych, wspomnę o fortepianie zakupionym z darowizny śp. prof. Marii Danilewicz-Zielińskiej
(1907–2003), historyka literatury polskiej na obczyźnie,
pisarki, działaczki emigracyjnej, wieloletniego dyrektora Polskiej Biblioteki Narodowej w Londynie, współpracownika Paryskiej Kultury i Radia Wolna Europa.
Maria Danilewicz-Zielińska była autorką (m.in.) rozprawy Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego. Pisała także o życiu literackim Krzemieńca w okresie przedromantycznym. Wybuch wojny pokrzyżował
plany wydania odrębnej książki o tym mieście. Tuż
przed wojną, w maju 1939 r. przygotowała w Krzemieńcu, wspólnie Janem Michalskim – znanym i cenionym bibliofilem, jubileuszową wystawę poświęconą

Juliuszowi Słowackiemu, w związku ze 130. rocznicą urodzin poety i szykowanym na wrzesień zjazdem
pisarzy.
Wystawę – i w tej akcji uczestniczyła Maria Danielewicz – likwidowano pospiesznie w przeddzień wkroczenia
wojsk sowieckich do Krzemieńca. Szczęśliwie udało się
ocalić m.in. rękopisy Balladyny i listy Słowackiego do matki. Oficjalne przekazanie fortepianu – daru Marii Danilewicz-Zielińskiej, odbyło się w obecności władz tarnopolskich i krzemienieckich oraz przedstawicieli MKiDN.
W imieniu darczyńcy instrument przekazała Małgorzata
Wdowczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach.
Słowacki zmarł w Paryżu i tam został pochowany.
W Krzemieńcu pochowana jest jego matka Salomea
z Januszewskich Słowacka-Becu, spoczywa na prawosławnym dziś, a kiedyś na wielowyznaniowym cmentarzu Tunickim. Na tymże cmentarzu zachowały się także inne polskie nagrobki, ale warto dotrzeć na cmentarz
pobazyliański (Monastyrski), znajdujący się na tyłach
obecnego monasteru Bohojawleńskiego. Tutaj można
znaleźć poniszczone nagrobki profesorów Liceum Krzemienieckiego.	
■
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Wojciech
Pestka

Krzemieniecki Elementarz.
Kto ty jesteś?
Błogosławione drzewa, może sprzed stuleci
Jakiś ojciec rodziny dla swojej pasieki
Sadził Was, spoglądając w czas przyszły, daleki
Z myślą w złotych miodach dla wnuków swych dzieci[...]
Bądźcie błogosławione! Choć burza zwaliła
Młodsze od was olbrzymy, które pod stopami
Grodzą drogę wędrowcom, grożąc gałęziami,
Wyście przetrwały wieki:
Bo w korzeniach siła.
(Irena Sandecka Wiersze spod góry Bony)
– Nie lubią nas tutaj. Przeszkadza im nasza religia, my
sami, nasza historia, którą próbują zmienić. Przed wojną
było w naszej diecezji 169 kościołów, obecnie jest tylko
22, według danych sprzed kilku lat, ale i one są jak ziarno
piasku, które utkwiło w oku, kłują. To, że teraz budują tu
ponad 100 luterańskich zborów, nikomu nie przeszkadza.
Nasi występują w roli naiwnych, łatwowiernych turystów,
cukierkami obsypują dzieci. Młodzi Ukraińcy jeżdżą do
nas na zarobek. Dary z Polski przez nasze ręce trafiają do
miejscowych. Źródłem i podstawą utrzymania jest tutaj
nasz niefrasobliwy rodak i emerytura.
– Mają świadomość, że siedzą w kieszeni Rosji – to nie
moje zdanie, to przeczytałam ostatnio w gazecie – wystarczy, że tam w Moskwie zakręcą kurki z ropą i gazem i cała
tutejsza gospodarka padnie na kolana.
– Bóg, Honor, Ojczyzna – to można było przeczytać
na naszych sztandarach. Bóg – jest. Ojczyzna – też. Ale
gdzie podział się nasz honor? Komu podajemy rękę?
– Tego, co już się stało, nie da się zmienić, trzeba
być głupcem – mówi z pasją, jakby te słowa mogły coś
zmienić.
– Była u mnie ekipa telewizji polskiej. Nie możemy
tego puścić na antenę – powiedzieli. Mamy zakaz robienia filmów na te tematy. Nie chcemy wciąż odwoływać
się do przeszłości, która nas dzieli. – Odjechali. Ich sprawa. Przyjechali następni. Z Kijowa, z ukraińskiej telewizji. Czekałam. W końcu padło to pytanie. Niemcy ukarali
swoich zbrodniarzy – powiedziałam, zrobili to na oczach
całego świata. Na przyznanie się Rosji do swoich zbrodni
musieliśmy czekać długo, ale w końcu się doczekaliśmy,

przyznali się do Katynia, do „gułagów”. Od was do tej pory
nie usłyszeliśmy słowa – wybaczcie nam. Zamiast tego słyszymy, że historia, którą poznaje młodzież, powinna być
czysta, że winy są po obu stronach, że operacja „Wisła”,
że musimy poczekać – wam trzeba dużo cierpliwości – aż
młoda ukraińska demokracja okrzepnie, aż zostanie zbudowana tożsamość narodu.
– W tym czasie różni mądrale poprawiają dokumenty,
przeinaczają fakty.
– To jest relacja naocznego świadka. Wszystkie polskie domy wywrócone na lewą stronę, „wyryte”, od strychu
do piwnicy: rozdarte, otwarte, zniszczone. Żywego ducha.
Wiśniowiec. Byłam tam z ostatnim oddziałem Niemców,
uprosiłam austriackiego generała, który wysłał zwiadowców na rozpoznanie, żeby pozwolił nam się z nimi zabrać.
Chciałabym poznać chociaż nazwiska tych chłopców. Najstarszy z żołnierzy miał 24 lata, najmłodszy 16 – wszyscy
z dobrych austriackich rodzin, chyba Niemcy zbierali już
ostatki, skoro brali dzieci na wojnę. Specjalny oddział motocyklowy. Zadeklarowali, że pomogą mi szukać tych, co
przeżyli. Weszliśmy do podziemi przez okno. Ogromny
kościół, niedaleko pałac. W części krypty – przysypana
gruzami wielkiego ołtarza kobieta z niemowlęciem w rękach, na wierzchu chłopczyk, może dziesięcioletni, twarz
śliczna, długie rzęsy, spuszczone powieki i... ciach – szeroko otwarta czerwona szrama na szyi. Pozostałych od razu
zakopali, tak zawsze robili. Wtedy spotkaliśmy pierwszego Polaka, który to przeżył – Gąsiorowskiego, zarośnięty,
obszarpany jak dziad. On nam opowiedział, co się stało.
Sowiecki porucznik zebrał ich, kazał im organizować samoobronę, zamówił chleb w piekarni, wodę do kościoła.
Ktoś strzelił z ukrycia – i… nie ma sowieckiego porucznika, jest trup. Nasi zamknęli się z zakonnikami w środku,
część ukryła się w podziemiu. I wtedy pojawił się umundurowany oddział, podający się za Sowietów. My swoi,
możecie wychodzić – wołali. Pierwsze: zamordowali księży, później resztę. Najbardziej znęcali się nad kobietami,
które służyły w wojsku niemieckim. Chłopiec, który dowodził obroną, zupełnie się stracił, nie oddał ani strzału,
zamęczyli go w okrutny sposób. Mam na potwierdzenie
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Widok na górę Bony w Krzemieńcu

dwu świadków – wszystko widzieli: Kapuściński – uciekinier, w Wiśniowcu zginęli jego rodzice, i Konopacki – pochodził stamtąd, miał tam znajomych. Relacja o wymordowanym miasteczku jest właśnie taka.
– Co robić? Proszę sobie wyobrazić przerażenie na
wieść, że zwiadowcy jadą dalej. Jeśli spróbujemy wracać
sami, czeka nas śmierć, tam w Czarnym Lesie stoją banderowcy. Nie ma nawet wyboru. Trzeba żyć, jechać dalej.
Tak znaleźliśmy się w Zbarażu. Pamiętam te zapachy u zakonnic w kuchni, tyle lat, a takie rzeczy się pamięta – dla
nas miska pełna wody, krupa goniła krupę – proszę, oto
sprawiedliwość. A ja co mam zrobić: jednego z tych towarzyszących mi pomocników wzięłam od żony, drugiego od
matki, jestem za nich odpowiedzialna.
Myślę – mam w domu dobry likier, kiedy odchodzili Sowieci tylko to zostało w sklepach, poszła na ten alkohol cała pensja mamy, może się dadzą przekonać, poproszę, żeby nas odwieźli do Krzemieńca.

Mówią – nam przecież śmierć pisana, możemy pojechać, ale coś chcemy od życia – najpierw pójdziemy razem do kina. Wojna! Ale niby dlaczego nie, niech będzie
kino. To się może nie mieści w głowie – kino! I w czasie
filmu pierwsza seria, pocisk z armaty, sowieckie „tanki”
na ulicach. Sanie, którymi mieliśmy wracać, przepadły. Jedyny wolny przejazd przez Tarnopol. W olbrzymim korku niemieckie samochody z konserwami, czekoladą, chlebem –zaopatrzenie.
„Panzer! – hurra!” Panika… „Panzer, panzer...! ” Popłoch, wszyscy gdzieś biegną, jedni tu, drudzy tam –
uciekają. Z tego dnia pamiętam ten gęsty, tłusty zapach
jedzenia w powietrzu w zakonnej kuchni, i film.
Wróciliśmy z Bożą pomocą do Krzemieńca.
Brońmy się! – zaczęłam biegać po domach – widziałam, co się stało przecież na własne oczy, w Wiśniowcu.
Co się szykuje ? – wyjdą Niemcy, a wtedy oni uderzą.
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Zanim przyjdą Sowieci. Dwie godziny i będzie po nas.
Wystarczy. Wiedzieliśmy, że tu jest ich dowództwo, na
zboczu Bony.
Na wszelki wypadek – w domu naprzeciwko jest broń,
tam mamy się zgromadzić, bronić.
Rano wychodzę – sowieckie wojska.
Nie było alarmu. Całą noc ktoś strzelał w powietrze
oświetlające rakiety. Generał, ten Austriak czy Ślązak nas
uratował. Tak – uratował. Zostawił starego żołnierza, zagroził mu rozstrzelaniem, to on wypuszczał te rakiety jedną po drugiej w powietrze – myśleli, że jeszcze w mieście
są Niemcy. A może zrobił to we własnym interesie, żeby
spokojnie się wycofać. Pewnie to takie egoistyczne, ale ja
wszystkich proszę, żeby dowiedzieli się jego nazwiska. Hitlerowski generał – kto to był? Ci chłopcy z jego oddziału, dzień przed, zanim odeszli, przyjechali się pożegnać,
jeszcze jeden znak charakterystyczny – jeden był bez ucha.
Żal mi ich – myślę, że zginęli. Przecież wiadomo! Austriacy nie lubili Hitlera, dlatego rzucono ich Sowietom
na pożarcie, zostawiono, żeby osłaniali wycofujące się oddziały. Na zmarnowanie.
Zarządzenie władzy z czasów Chruszczowa: do 1980
roku religia w ZSRR przestanie istnieć. Ostrzeżono mnie
na przesłuchaniu w MGB (Ministerstwo Gosudarstwiennoj Biezopasnosti utworzone w 1946, przekształcone
w 1953 roku w MWD – przypis autora), że za łamanie
obowiązującego prawa zostanę ukarana. Słyszałam o procesach dla kobiet uczących polskie dzieci języka i religii,
które kończyły się wyrokami wieloletniego więzienia albo
zesłaniem do obozów.
Napisałam ten elementarz odręcznie, sama. To były tylko dwa zwykłe zeszyty do rysunków, które składały się na
podręcznik do nauki. I te zeszyty szkolne stanowiły zagrożenie dla władzy.
...Trzeba iść do mamy chrzestnej, która mieszka w Krzemieńcu przy ulicy Szerokiej.
Prawidło: Po „t”, „ch”, „k”, „p” pisze się „rz” choć słychać „sz”
Wyjątek pszczoła i pszenica
Olek jest dobry, ale Ala jest lepsza.
Wala jest duża, ale Jula większa.
Stasia jest najpracowitsza.
Ta staruszka jest głucha a ta głuchsza.
Prawidło: Przy stopniowaniu przymiotników po „t”, „k”,
„p”, „ch” piszemy „sz”.
To jest Kościół Liceum Krzemienieckiego. 150 i 40 lat
temu była tu sławna szkoła polska, 150 lat temu uczył
polskiego języka w tej szkole ojciec Juliusza Słowackiego,
Euzebiusz Słowacki. „Mamo moja, cudny kraj opuściłem
i pewnie już do niego nigdy nie powrócę”, pisał Juliusz Słowacki do matki w Krzemieńcu...” – tym podręcznikiem

posługiwałam się, ucząc dzieci polskiego języka (Irena
Sandecka fragmenty Elementarza Krzemienieckiego Kielce 2002).
Jeśli ci trzeba srebra – idź nad Ikwę – rzekę,
Tam srebrem lśnią krzewiny nadwiślańskich wierzb
I srebrne groty słońca nurt ikwiany sieką
I wśród srebrzystej fali słychać srebrny śmiech
(Irena Sandecka Wiersze spod góry Bony)
Krzemieniec to jest Polska, nie Ukraina. Są na to dokumenty w Archiwum Akt Dawnych. Rok 1883, czwarty
zeszyt, strona 777, litera „k” – Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich. Krzemieniec –1064 rok, przybywa Bolesław Śmiały, któremu dobrowolnie oddają gród i zamek Mokosiejowie Deniski,
jego właściciele. To jest nasze niezbywalne prawo. Nie liczę im tego, co tu zrobili. A że później te ziemie przechodziły z rąk do rąk...
Mówię to, żeby dać wszystkim Polakom do zrozumienia, że są tu u siebie, w swoim domu. Ale i tak nikt nie
chce tu wracać – boją się przyjechać na stałe. Jeśli bywają
tu dzieci i wnuki wypędzonych Polaków – to tak, od święta, byle jak, tyle.
Gdyby nie Słowacki, pewnie nikt by tu nie przyjechał.
Urodził się w domu dziadków, w domu, którego niestety
już nie ma. Stał do początku I wojny światowej. Władze
sprzedały ten dom Żydom. Prędko, w pośpiechu, jakby
przeczuwając, że wróci tu Polska. Był obmurowany doskonałą starą cegłą, więc chociażby z tego tytułu opłacało się
go kupić. By uspokoić publiczną opinię, puszczono plotkę,
że Słowacki urodził się w domu, który kupił jego ojciec.
To niby kilka kroków, po drugiej stronie ulicy, teraz
jest tam muzeum. Kiedy ojcu Słowackiego zaproponowano posadę na uniwersytecie, razem wyjechali do Wilna.
A po jego śmierci – dom został sprzedany na pokrycie
kosztów kształcenia syna. Matka wróciła do Krzemieńca i tam, w domu dziadków, wychowywał się Słowacki do
dziewiątego roku życia, tu przyjeżdżał na wakacje. Bzdurą
były te wszystkie plotki, które wówczas rozpuszczano. Żyli
świadkowie z rodziny Słowackich, którzy wiedzieli doskonale, gdzie naprawdę się urodził. To miejsce zostało przeznaczone na ogród różany, posadzono tam trzy topole,
zachowały się zdjęcia – ...W dolinie mgłą zawianej, wśród
kolumn topoli, Niech blade uczuć dziecko o przyszłości marzy... (Juliusz Słowacki Godzina myśli). Ale przyszli Sowieci, którzy niczego nie mieli zamiaru uszanować i w tym
miejscu wybudowali halę sportową. Za chwilę dwusetna
rocznica urodzin Słowackiego, mamy niecały rok, żeby
zburzyć halę, odzyskać ten teren. Tu większość jest bardzo wrażliwa na pieniądze, więc to da się zrobić.
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Musimy tylko wszyscy mówić jednym głosem.
Sowieci pogardzają religią, ale szanują wielkich, wybitnych ludzi. Używają ich później do własnych celów. Postanowili zabrać pomnik Słowackiego z kościoła. Ale jego
twórca, Szymanowski, przygotowując pomnik w Paryżu,
rozdzielił go na kawałki i tutaj w kościele dopiero złożył.
Komisja sowiecka uznała, że pomnika ruszyć nie można,
bo grozi to zniszczeniem rzeźby. I Słowacki uratował nam
kościół, jako jedyny w łuckiej diecezji nie został zamknięty ze względów propagandowych. Utrzymaliśmy kościół
wbrew wszystkim. Ale to nasze prawo i nasze dziedzictwo,
zbudowany został, kiedy po powstaniu listopadowym zamieniano wszystkie kościoły na cerkwie. Świadczy o naszej niezłomnej woli.
Dwanaście lat przeżyłam jako osoba niewierząca, ateistka. Po studiach filozofii na uniwersytecie doszłam do
wniosku, że umysł ludzki jest zbyt słaby, żeby coś powiedzieć w sprawach Boga. Tak albo nie. Dlatego wybrałam
najuczciwsze rozwiązanie. Powiedzieć – nie wiem. To znaczy nie chodzę do kościoła, nie modlę się, bo – nie wiem.
Ale kiedy zaczęli niszczyć kościoły, walczyć z religią –
odezwało się serce. Zaczęłam czytać – Bóg żąda od nas
wiary i nie daje dowodów. I kiedy w Berdyczowie poszłam
na rozmowę do księdza, ten odpowiedział mi na kazaniu
– niektórzy myślą, że stracili wiarę z powodu filozofii, inni,
że odzyskali czytając książki, to nie jest tak, to przychodzi
Duch Święty. Widocznie przyszedł.
Ani domu, ani płotu, ani studni, ani budy, ani... Do
tego stopnia nas tutaj nie lubią. Kiedy przyjechała tu panna Rogalska, której ojciec miał tysiąc hektarów, żeby
zobaczyć dom swego dziadka, to nic – tylko gołe pole.
Wszystko, co polskie, niszczą. Dobrze chociaż, że u nas
w Krzemieńcu nie było rzezi. Tylko do Słowackiego to
oni mają słabość.
Jeżeli kiedyś – w tej mojej krainie,
Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie,
Gdzie góry moje błękitnieją mrokiem
A miasto dzwoni – nad szmernym potokiem,
Gdzie konwaliją woniące lewady,
Biegną na skały... pod chaty i sady...
Jeśli tam będziesz... duszo mego łona,
Choćby z promieni – do ciała wrócona:
To nie zapomnisz tej mojej tęsknoty,
Która tam stoi jak archanioł złoty,
A czasem miasto jak orzeł obleci
I znów na skałach... spoczywa – i świeci.
(Juliusz Słowacki Jeżeli kiedyś – w tej mojej krainie...)
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Zapiszmy im na korzyść, że wypierają się swoich
zbrodni, to znaczy, że zaczynają się wstydzić. Czytam teraz kolejny raz Ogniem i mieczem – nic się nie zmienili, są
tacy sami, jak kiedyś byli. Mówią – Polak, Niemiec, Francuz kradnie, ale wie, że robi źle, a Ukrainiec odwrotnie, że
dobrze, uważa to za powód do chwały. Ale ja ich tłumaczę
i wierzę, że niepodległość ich z tego wyleczy, dotąd zawsze
byli od kogoś zależni, okradali kogoś.
Teraz będą okradali siebie, swój kraj. A to już coś zupełnie innego.
Na razie mam inny problem, bo tu w pobliżu robi się
najlepszy samogon w mieście, po nocy, jak to po nocy,
wszystkie koty czarne, do mojego okna stukają.
Nie należałam do partyzantki, ale w więzieniu sowieckim siedziałam. Za bardzo mnie znali. Tutaj Niemcy
traktowali nas inaczej niż w Polsce. Nie byliśmy dla nich
zagrożeniem, powierzano nam kierowanie przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkami, bo wiadomo, Polak nie
kradnie. Tu z Polaków formowano policję. I nie chodziło
o kolaborację, współpracę z Niemcami, a o broń.
Może na samym początku okupacji było gorzej, czystkę
wśród naszych zrobiło ukraińskie Gestapo. To się odmieniło, zwłaszcza kiedy nasi „Schutzmani” uratowali Niemca przed bojówką banderowską. W 1943 duża część ukraińskich policjantów ze 102 batalionu zdezerterowała do
UPA. Musieliśmy się bronić, potrzebne były karabiny, pistolety, amunicja, jak inaczej walczyć o swoich w sytuacjach zagrożenia. To zabrzmi niewiarygodnie, ale Niemcy podstawili nam osobowy wagon, by kobiety z dziećmi
(chociażby jedna Przytomska miała ich sześcioro) ewakuować do Krakowa, kiedy zbliżał się front. Tak więc tu
z Niemcami żyliśmy trochę inaczej, było nam lżej.
Nazywam się Irena Sandecka. Urodziłam się 11 kwietnia w Humaniu w 1912 roku, mieście bardziej polskim od
wielu polskich miast dzisiaj, mieliśmy swój kościół, swoich księży, swoją szkołę, swój teatr, swoich harcerzy, nasz
był przyboczny – druh Kamiński autor Kamieni na szaniec... Mogę nawet wymienić nazwiska sąsiadów: Czerniejewscy, przez płot Kaniowscy, Winogrodcy, dalej Czajkowscy... jednym słowem, Polacy. Moi rodzice pochodzili
z Warszawy, mama była nauczycielką w szkole, ojciec –
jako że był dyplomowanym księgowym, ukończył wiedeńską „Hochschule”, pracował w majątkach ziemskich. Po
latach studenckich pozostała mu wielka miłość do literatury niemieckiej, uwielbiał Goethego. Jako poddany austriacki w 1914 roku został wywieziony w głąb Rosji, wrócił po wybuchu rewolucji sowieckiej. Przyszły złe czasy,
rozstrzeliwania, mordy, przez miasteczko przewalała się
rewolucja. Raz czerwoni, raz Petlurowcy. I wreszcie wojna polsko-bolszewicka. Milczenie Sowietów. Podpisanie
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w 1921 roku traktatu o przebiegu granicy, ku oburzeniu
Ukraińców, liczących na niepodległość. Sowiecka komisja
lekarska dała mamie przepustkę na wyjazd do rodziny na
podleczenie zdrowia. Liczyła się pieczątka. Cały podstęp
polegał na tym, że pobyt miał miejsce w pobliżu granicy.
Zamierzaliśmy uciec, nielegalnie przekroczyć granicę, by
znaleźć się w Polsce. Cały łańcuch ludzi brał udział w tym
przemytniczym procederze. Przedostatniej nocy przekraczaliśmy Prypeć. Woda uderzała o koła wozu, na którym
nas wieziono. Była z nami para Rosjan, okropne sprawiali problemy: ona ubrana jak na bal, na szpilkach, z ukochanym, który prócz walizki musiał taszczyć także ją. A że
nie miał dość sił, ciągle zostawał z tyłu. Przewodnik był
przerażony. Was złapią – odstawią do miejsca zamieszkania, mnie – od razu kula w łeb. Miałam wtedy dziewięć lat.
Całowaliśmy polską ziemię, klęcząc. To też było takie
trochę zabawne dla dziecka, mamusia uszyła nam wszystkim worki, po dwa na takich szelkach: jeden z przodu,
drugi z tyłu. Każdy coś niósł, tata najwięcej, ja ponieważ byłam najmniejsza, dostałam do dźwigania pieniądze i kosztowności. W pewnym momencie zaskoczył nas
patrol, ukryliśmy się pod mostkiem, słyszałam uderzenia
kopyt nad głową, nie zauważyli. I w końcu granica, rzeka, umówiona łódź i przekupiony ukraiński pogranicznik.
Mieliśmy godzinę – zdążyliśmy: najpierw kobiety i dzieci, później mężczyźni. Nasi żołnierze bez pytania zabrali
nas do szkoły, nakarmili. Wtedy pierwszy raz piłam piwo,
w sklepie nic innego nie było do kupienia. I przesłano nas
do koszar na kwarantannę do Równego. No bo wtedy panowała ospa, jeszcze zdarzał się tyfus, inne choroby... Karmili nas na okrągło: rano, wieczorem, w południe – grochówką, później przez kilka lat nie mogłam patrzeć na te
zupę. Tam, spotkaliśmy znajomego lekarza, wypuszczono nas i wróciliśmy do Warszawy. Uczyłam się na Pensji im. Emilii Plater – tak wtedy mówiono o prywatnych
szkołach. Dyrektor naszej szkoły w Humaniu, Piekarski,
który znał moją mamę, zaproponował jej pracę w Liceum
Krzemienieckim. Tam ukończyłam Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego, później, mając szesnaście lat, eksternistycznie Seminarium Nauczycielskie im. Hugona Kołłątaja i rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Skończyłam pedagogikę i trzy lata pracowałam w szkołach powszechnych w Równem, Krzemieńcu,
Sosnowcu.
– Od 1 września 1939 roku miałam podjąć prace
w Szkole Pedagogicznej w Pszczynie. Ale miałam wakacje.
Nasza komendantka chorągwi, Maryla Skorupska, piękna i mądra dziewczyna, chodzący ideał, zaproponowała
mi kolonie dla dzieci polskich robotników z Limburgii
w Belgii. Chodziło o metodę „zuchową”, pracę z małymi

dziećmi, ale taki zuch to jest lepszy materiał niż harcerz.
Popłynęłam statkiem „Hel” – wspaniała kuchnia, kapitan zarządził – nie ma alkoholu podczas obiadu – jedzie
z nami harcerka. Drużyny nosiły nazwy polskich miast:
to był taki nasz pomysł. Ja prowadziłam Warszawę, Kraków i Lwów. Czyli bajki, legendy, piosenki, postacie związane z historią. Pamiętam zawołanie warszawskie – sam
sobie radę dam. Mieszkałam we wspaniale urządzonym
domu, sama jedna, fatalnie się tam czułam: za granicą
i tylko sama, sama, sama... Już zbliżała się wojna, wprowadzała nastrój niepewności. I to zwyczajne łajdactwo –
podłe warunki pracy dla polskich robotników, bez ubezpieczenia chorobowego i emerytury. W bogatej Belgii nic
nie można było zrobić dla naszych.
Na uroczystym zakończeniu obozu w Brukseli opowiedziałam taką gawędę o bolszewikach, o ich sukcesach
i zwycięstwach, kiedy szli na Warszawę i tej sromotnej klęsce – to w odniesieniu do Niemców i ich deklaracji. Polityków z poselstwa trafiał szlag, nie chcieli zadrażniać
sytuacji, ale byłam święcie przekonana, że damy radę
Niemcom. Wszyscy wrócili do Polski tak, jak przyjechali
– pociągiem, tylko ja jedna nie miałam wizy niemieckiej –
a na statek nie mogli mnie zabrać, mieli inne rozkazy. Kupuję bilet w kasie kolejowej – mówią mi – Kraków zbombardowany. Wracałam okrężną droga: cały dzień przez
Francję, w nocy Szwajcarię, później Włochy – w Wenecji
zdenerwowanie jak cholera, wszędzie patrole, Jugosławia,
Węgry i Rumunia. To była podróż, ja sama do kraju przez
przejście na granicy, w odwrotną stronę tłumy uciekających Żydów. We Lwowie alarm przeciwlotniczy – byłam
na dzień przed zniszczeniem dworca kolejowego.
We Lwowie wzięli mnie do kuchni wojskowej – my nie
potrzebujemy kobiet do strzelania z karabinu, trzeba nam
kobiet do obierania kartofli. Wszystkie ochotniczki do wojaczki jak wymiotło. Tam nie było strachu, we Lwowie nikt
się nie bał Niemców. Woziliśmy kapustę i gulasz od placówki do placówki. Później był już tylko chleb i herbata. Ta prosta kobieta, która powoziła końmi, powiedziała coś, co zapamiętałam do dziś – Irena, u nas jest tylko
mąka i cukier, ale dopóki u nas jest, to masz i ty co jeść.
Nie trwało to długo. Jeszcze skubałam „szarpie” w punkcie opatrunkowym, jeszcze później zostałam sanitariuszką, opiekowałam się panią Noworytową, która w czasie
bombardowania złamała nogę. Widziałam przerażenie na
jej twarzy, kiedy na pytanie o kwalifikacje odpowiedziałam, że potrafię robić sekcje, bo tego uczyli mnie na biologii. Wróciłam na krótki czas do Krzemieńca, akurat na
Boże Narodzenie. Ale los uparł się, zawrócił mnie do Lwowa, jakby to miasto było mi pisane. Znalazłam sobie pracę
w Klinice Neurologicznej dr. Halbama. W windzie pracował hrabia, odźwiernym był właściciel ziemski – innymi
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słowy miejscowa arystokracja, ja na początek w bibliotece,
później na nocnych dyżurach. Tam profesor Kmitowicz
opowiedział mi o losach mojej rodziny, którą jego przodek wypędził z Sądecczyzny. Zyndram, o którym wspominał Sienkiewicz w Krzyżakach, miał być moim krewnym.
A ja zawsze miałam w sobie taką skromność – mój dziadek był warszawskim krawcem, stał na czele rzemieślników, wydawał cechową gazetę.
– Wróciłam do Krzemieńca, pracowałam przez 2 lata
w Białokrynicy jako sekretarka w Szkole Leśnej. Tam mnie
zastała wojna niemiecko-bolszewicka, kolejna okupacja.
W 1941 roku zaczęłam pracować jako stenotypistka w biurze niemieckim. Zaczynał się czas, kiedy trzeba było organizować pomoc dla uciekających przed bandami Polaków, samoobronę. Żywność, miejsce do spania w salach,
kościele. Trafiali do Krzemieńca ze strasznymi przeżyciami. Strasznym obrazem, który zostawał na zawsze w pamięci: mordowanych kobiet, dzieci.
– I znów wrócili bolszewicy. I wszystko zaczęło się
od początku. Aresztowano mnie, siedziałam w więzieniu
MGB w Krzemieńcu, w Zbarażu. Z młodymi Ukrainkami
z okolic Tarnopola – och, jak pięknie śpiewały. Tańczyłyśmy w celi tango – mimo wszystko. Wypuszczono mnie,
chociaż odmówiłam współpracy. One też wróciły na wieś
– to było nie do pomyślenia – zamordowali je swoi, wydłubali im oczy, podejrzewali, że zdradziły. Mnie dano do
wyboru: współpracę albo osiem lat więzienia. Ale nic nie
wskórali, w ostatnim momencie przed wypuszczeniem kazali mi szorować wszystkie podłogi, żeby chociaż w ten
sposób mnie upokorzyć. Oficjalnie nie kontynuowałam
swojej pedagogicznej pracy, zbyt dobrze wiedziałam, jak
to się może skończyć. Zostałam laborantką w szpitalu i tak
już trwałam do emerytury. A nieoficjalnie – wiadomo,
uczyłam dzieci polskiego, religii, przygotowywałam do
pierwszej komunii. Chodziłam z nimi nad rzekę, do lasu,
na górę Bony, zapraszałam do swojego domu. Należałam
do parafialnego zarządu, rady kościoła, który zajmował
się wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem
świątyni, zatrudniał księdza, wypłacał mu wynagrodzenie,
robił coroczne spisy inwentarza kościelnego.
– Wspólny język w modlitwie... Teraz dziadkowie
w modlitwie nie znajdują wspólnego języka z wnukami. To smutne. Kościół był tu zawsze ostoją polskości.
Naszą twierdzą. To też się teraz zmienia i my nie mamy
na to wpływu. Ukrainizują nasze kościoły. Zapanowała idea ekumenizmu. Może kiedyś, w odległym czasie,
da to owoce. Ale teraz katecheza, liturgia jest tu w języku ukraińskim. Moje zdanie się tu nie liczy. Powołam się
na artykuł „Polacy na dawnych Kresach Wschodnich”
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Dzwonkowskiego. Oparł się na statystyce z ostatniego
roku panowania władzy sowieckiej. Polskie korzenie zadeklarowało około miliona Polaków. Pytali – ty Ukrainiec? Nie –„piszy Polak”. Ale tylko 12,5% znało ojczysty
język, kiedy w tym samym czasie na Litwie wśród Polaków 85 %, a na Białorusi 13,5% – taka była nasza rzeczywistość. Tylko pacierz, święta, kalendarz, obyczaj trzymał
ich przy polskości. Teraz to wszystko dostali po ukraińsku: pacierz, nabożeństwo... i wszystko przepada. Może
takim ostatnim bastionem polskości jest ten dom, u mnie
mówi się tylko po polsku, tu obowiązuje nasz język. Kiedyś ten dworek należał do Wilibaida Bessera – światowej
sławy botanika. Za jego sprawą w miejscowym szkolnym
ogrodzie botanicznym znalazły się rośliny ze wszystkich
kontynentów. Przyznają się do niego Ukraińcy, Rosjanie,
Austriacy, Niemcy, Polacy... więc na wszelki wypadek nie
napisali narodowości, tylko – wielki uczony. Zbliżała się
dwusetna rocznica założenia tego ogrodu. Zrobiono podobno piękną tablicę w dwu językach i nic, dokumenty zaginęły. Nic, bo tu przecież siedzi ta stara Sandecka i szczeka – że mordowali, że bandy…
Bo przecież nic mi nie mogą zrobić – mam już ponad
95 lat. I nadzieję, że nie dożyję tych czasów, kiedy w Krzemieńcu nie będzie już ani jednego Polaka.
Tak my nie sami! – Za nami miliony
Żywych i zmarłych dusz hufce walczące (...).
(Irena Sandecka Wiersze spod góry Bony)
– Jestem stara, głucha, ślepa.
Do tego strasznie pogardzam kopaniem piłki. Wymyślili olimpiadę, że to zbliży młodzież. Czytałam, że jakiś
tam gracz piłki jest tak samo ważny jak prezydent Putin.
Jeden dureń, który wpuścił piłkę do siatki, popełnił samobójstwo. Taki jest teraz świat.
Żebyśmy tylko nie dali się zwariować
Bo o co tak naprawdę walczymy?
Kiedyś trzeba w końcu zapytać – kto ty jesteś?
Wojciech Pestka

Irena Sandecka, urodziła się w Humaniu 11 kwietnia
1912 roku. Ukończyła słynne Gimnazjum Krzemienieckie
im. Tadeusza Czackiego oraz Seminarium Nauczycielskie
im. Hugona Kołłątaja. Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracowała jako nauczyciel, wojna zastała ją w Belgii. Wróciła do Lwowa, później przeniosła się do Krzemieńca. Po wojnie do emerytury pracowała
jako laborantka w szpitalu, potajemnie ucząc dzieci języka polskiego i religii. Zmarła 25 marca 2010.
W liście kondolencyjnym prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Maciej Płażyński nazwał ją „Matką
Krzemienieckich Polaków”.
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Raz na STO numerów!

Sto numerów „Awangardy Lubelskiej”
Zespół redakcyjny „Awangardy Lubelskiej” wydał
setny numer miesięcznika pod tym tytułem. Redakcji potrzeba było na to ponad 8 lat. Spotkanie z Czytelnikami
zorganizowane z tej okazji odbyło się 12 grudnia 2017
roku w Domu Kultury LSM. Współorganizatorem spotkania był Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP oraz Wydawnictwo Polihymnia – wydawca „Awangardy Lubelskiej”.
– W tym samym miejscu świętowaliśmy kiedyś 5-lecie „Awangardy Lubelskiej”. Dlaczego właśnie tutaj? Bo
tu mamy bardzo dużo wiernych czytelników. Nasze pismo jest kolportowane bezpłatnie, czyli rozdawane, m.in.
w Domu Kultury LSM i choćby w Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej na Starym Mieście. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią, na każdą jego
ilość znaleźliby się zainteresowani. Może dlatego, że pismo nie jest nastawione na sensację. Stronimy też od polityki, której tak bardzo dużo znaleźć można w innych mediach. My nie szukamy sensacji, nie piszemy o ludziach
źle, a raczej o ich dorobku, osiągnięciach, sukcesach. Jesteśmy przyjaźni ludziom i stąd może tytuł miesięcznika,
bo takie pisanie śmiało można w dzisiejszych czasach nazwać awangardowym – mówi Krzysztof Stankiewicz, redaktor naczelny „Awangardy Lubelskiej”, który przy okazji tego spotkania świętował także 45-lecie swojej pracy
dziennikarskiej.
Dziennikarskiego dorobku gratulował Jubilatowi m.in.
Stanisław Wojnarowicz – prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Marszałka Woj. Lubelskiego reprezentował na spotkaniu Andrzej Miskur,
wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego. Gratulowali Czytelnicy oraz
Przyjaciele „Awangardy Lubelskiej”. A jest ich niemało. To
przecież dla Czytelników pracujemy, a trwanie pisma było
i jest zasługą Przyjaciół redakcji. Tych jest naprawdę wielu, np. Mieczysław Zapał, prezes LSS „Społem” w Lublinie,
dzięki któremu uroczystość uświetnił naprawdę okazały
tort. Do naszego wspólnego sukcesu od lat przyczynili się
także: doc. Henryk Stefanek – prezydent Wyższej Szkoły
Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, dr Tadeusz Rekiel – prezes spółki OTEX SA w Lublinie, Stanisław

Naczelny „Awangardy” Krzysztof Stankiewicz

Janowczyk – dyrektor Wojewódzkiego Klubu Techniki
i Racjonalizacji w Lublinie i rzecz jasna prezes Tomasz
Orkiszewski, wydawca jakich niewielu w Polsce.
W pierwszej, bardziej oficjalnej części spotkania, wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk wręczył zespołowi redakcyjnemu oraz Wydawnictwu Polihymnia Medal Prezydenta Lublina. Medale takie otrzymali również,
oprócz redaktora naczelnego, także związani z powstaniem i wydawaniem „Awangardy Lubelskiej”: Janusz Kawałko – zastępca redaktora naczelnego, Zbigniew Miazga
– sekretarz redakcji, Tomasz Orkiszewski – prezes Wydawnictwa Polihymnia oraz Władysław Boruch – wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, współzałożyciel miesięcznika.
W drugiej części spotkania, z koncertem, jakiego jeszcze nie było, przy wypełnionej po brzegi sali DK LSM wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Za ten występ zespołowi należą
się wielkie podziękowania, podobnie jak panu Leszkowi
Guzowskiemu, który zechciał swym autokarem przetransportować „Jawor” z jego siedziby do Domu Kultury LSM
i z powrotem. Był też ogromny tort przygotowany przez
znany lubelski Zakład Cukierniczy „Skierka” LSS Społem.
Smakował wyśmienicie.
Zdjęcia: Jacek Babicz
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Redaktorzy „Awangardy”, przyjaciele redakcji, przedstawiciele władz miasta i województwa

Najsmaczniejszy tort w Lublinie dla „Awangardy”

Radość redaktora naczelnego

Piękne dziewczyny z „Jawora” i naczelny „Awangardy”

Medale 700-lecia Miasta z rąk wiceprezydenta Lublina
Artura Szymczyka dla redaktorów i przyjaciół pisma
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Ks. Edward
Walewander

Nowa laureatka Medalu
Mickiewicz-Puszkin

Rośnie wciąż grono laureatów prestiżowego Medalu Mickiewicz-Puszkin, przyznawanego przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Niedawno dołączyła do nich znana artystka Monika Grajewska, rodowita
lublinianka, nagrodzona przez Stowarzyszenie za propagowanie przez śpiew i muzykę patriotyzmu i kultury polskiej wśród młodych Polaków żyjących za wschodnią granicą Polski.
Pani Monika jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie i Zawodowego Studium Piosenkarskiego w Poznaniu. Była między innymi laureatką Festiwali Piosenki Francuskiej w Lubinie. W 1993 r. wystąpiła na
Jubileuszowym Festiwalu w Opolu.
Cztery lata wcześniej, z rekomendacji Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, rozpoczęła zawodową działalność artystyczną w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W latach 1990–1992 występowała w Państwowym

Teatrze w Chorzowie, a następnie była solistką w kabarecie Jana Pietrzaka Pod Egidą. Brała też udział w programach artystycznych wybitnych śpiewaków Andrzeja Rosiewicza1, Krystyny Giżowskiej i Krzysztofa Krawczyka.
Solową i już zupełnie samodzielną działalność artystyczną rozpoczęła w roku 1996. Od tego czasu dość regularnie ukazują się jej płyty. Dalsza kariera artystyczna
szybko się rozwinęła. Zapraszana jest do wielu miejsc nie
tylko w całej Polsce, ale i za granicą.
Znana jest w wielu krajach Europy Zachodniej, a także w USA i Kanadzie. Ceniona jest zwłaszcza przez Polonię. Polacy mieszkający za granicą szczególnie chętnie słuchają piosenek z jej repertuaru. Jak często sama podkreśla,
śpiewa Bogu na chwałę, a ludziom, by poznawali piękno polskiego słowa i bogatej kultury narodowej. W swoich śpiewanych utworach wyraża polskość i katolicyzm,
buduje bardzo dziś zagrożoną więź kulturową społeczeństwa. Mocno akcentuje treści religijne obecne w naszej rodzimej kulturze.
Monika Grajewska należy do tych artystów, którzy ciągle poszukują nowych sposobów interpretacji utworów
i dzielą się swymi talentami. Czynią to tak, by docierać
do serca każdego człowieka bez względu na jego wiek czy
pochodzenie. Chce pozostawić choć odrobinę ciepła, radości, mądrości i nadziei2.
Angażuje się w różne akcje pomocowe kierowane do
młodzieży. Szczególnie bliscy jej sercu są młodzi Polacy
na Wschodzie. Przykładowo udziela się z pełnym poświęceniem w ruchu parafiadowym. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Parafiady Dzieci
i Młodzieży, biskup Andrzej Śliwiński, 9 maja 2000 r. powołał Monikę Grajewską w skład Komitetu Organizacyjnego XII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
powierzając jej funkcje przewodniczącej Zespołu ds. Programów Artystycznych.
Toteż nikogo nie dziwi, że kronikarz parafiad zanotował: Podczas parafiady bawią się też dorośli, organizatorzy, goście, a w tym najlepsza jest Monika Grajewska, która
Por. W. Klusek, Monika z Lublina. Aniołek Rosiewicza, „Kurier Lubelski” z 23–
25.04.1993, s. 6.
1

2

H. Marchut, Wyśpiewać radość, „Droga” z 26.09.1999, nr 35, s. 10.
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potrafi do zabawy zachęcić wszystkich, m.in. bpa Mariana Florczyka i redaktora sportowego Krzysztofa Miklasa3.
Parafiada to niezwykły fenomen. Pierwsza część jej nazwy wskazuje na wspólnotę parafialną, zaś druga odsyła
do zakorzenionego głęboko w kulturze europejskiej greckiego słowa agon4. Parafiada zatem to realizacja takich
metod i form aktywności, w jakich człowiek powinien się
rozwijać od najmłodszych lat aż do pełnej osobowości, zarówno pod względem duchowym, jak i fizycznym.
Korzenie parafiady tkwią w chrześcijańskiej wizji człowieka, obecnej w całym nauczaniu Kościoła. Dlatego ma
ona charakter powszechny i ekumeniczny. Wyraża szacunek dla wszystkich wartości istotnych dla prawidłowego
rozwoju człowieka. Do podstawowych elementów ruchu
należy szeroko rozumiana idea chrześcijańskiego współzawodnictwa i solidarności. Parafiada tworzy i wzmacnia
więzi prowadzące do wzrostu odpowiedzialności za całe
środowisko życia człowieka.
Program ruchu opiera się na trzech łączących się ze
sobą ideach: piękna, prawdy i dobra. W zakresie organizacyjnym parafiada odbywa się w ramach struktur kościelnych: parafii, dekanatu i diecezji. Uczestnicy tego rodzaju
akcji wychowawczej pochodzą z różnych grup i środowisk
poszczególnych parafii. Są to dzieci i młodzież, animatorzy i nauczyciele, katecheci, wychowawcy oraz instruktorzy należący do różnych stowarzyszeń. Ruch obejmuje
też osoby niepełnosprawne, głównie jednak dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych społecznie. Istotną cechą
tego modelu pracy wychowawczej jest aktywne uczestnictwo w całości programu, łącznie z zamieszkaniem w „miasteczku parafiady”.
Pomysł organizowania parafiad zrodził się w sposób
spontaniczny w trakcie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych w ośrodkach i parafiach prowadzonych przez pijarów w Polsce. Podstawowe założenia tak
rozumianej akcji wychowawczej przedstawiono we wrześniu 1988 r. w Krakowie. Moderatorem parafiady, zorganizowanej w tym mieście podczas wakacji letnich tego roku,
został pijar ks. Józef Joniec. Odtąd parafiady organizowane są każdego roku w różnych miejscowościach w Polsce.
Parafiady przeprowadzane w ostatnich latach obejmują również młodzież polską żyjącą za granicą. Przyjeżdża
ona do kraju ojców, by podczas wypoczynku i zabawy
mieć okazję ubogacić ducha, a przede wszystkim pogłębić znajomość języka i kultury polskiej. Biorą w tej akcji
udział również młodzi ludzie różnych narodowości: Białorusini, Łotysze, Mołdawianie, Ukraińcy, Bułgarzy, Litwini i inni. Wśród nich dominuje wyznanie katolickie, przy
Parafiada kultury, wiary i sportu, red. ks. J. Joniec, T. Bochwic, Warszawa 2004,
s. 184.
3

Słowo to oznacza zebranie, stadion, zawody sportowe, stąd agonistyka – współzawodnictwo sportowe.
4
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Laureatka Monika Grajewska z prezydentem Lublina
dr. Krzysztofem Żukiem w chwili odbioru Medalu 700-lecia Miasta

Laureatka Monika Grajewska z prezesem Stowarzyszenia Polska-Wschód Józefem Bryllem w trakcie odbioru Medalu Mickiewicz-Puszkin

dość licznym udziale członków Kościoła Prawosławnego.
Uczestnicy z państw wschodnich główne korzyści widzą
w programie sportowym, w liturgii i propozycjach kulturalnych, które służą poznaniu języka polskiego, a tym samym rozwojowi i pielęgnowaniu polskiej kultury.
W lipcu 2007 r. w Warszawie odbyła się XIX Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „Ruch
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Monika Grajewska podczas koncertu „Z piosenką i pieśnią na Kresach”

rzeźbi umysł, serce i ciało”. Jej uczestnicy nie tylko rywalizowali na arenach sportowych w kilkunastu konkursach
wiedzy, plastycznych oraz wokalno-muzycznych. Spotykali się też z ludźmi kultury, edukacji i sportu; brali udział
w wycieczkach oraz wspólnie się modlili.
W parafiadzie wzięła udział rekordowa liczba uczestników z kilkunastu państw – ok. 3 tys. dzieci, młodzież oraz
ich opiekunowie. Po raz pierwszy w akcji tej uczestniczyli
też młodzi ludzie z Czech, Nigerii oraz Italii.
Ruch parafiadowy jest jednym ze sposobów wprowadzania w życie ideałów autentycznego pojednania, solidarności, otwartości na drugiego człowieka, szlachetnej
rywalizacji, ducha pracy i twórczości oraz nadziei na lepsze jutro.
Ideały te są bliskie Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód. Młodym ludziom i ich pedagogom parafiada
daje szansę samookreślenia swojej prawdziwej tożsamości.
Jest dobrym środowiskiem, by dzięki kulturze, świadczeniu o Bogu, towarzyszeniu wychowankowi na jego początkowym, tak istotnym odcinku drogi życiowej, wychowawca chrześcijański mógł wcielać w życie autentyczną miłość
i przyjaźń między ludźmi.
Ks. Edward Walewander

Wielka
MIĘDZYNARODOWA NAGRODA LITERACKA
im. Józefa Łobodowskiego
dla pisarzy, tłumaczy i popularyzatorów literatury środkowej i wschodniej Europy
1. Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego fundowana przez Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Polska – Wschód”, oraz Fundacje „Willa Polonia” (Lublin) i „Dla Pokoleń” (Lublin) przyznawana jest
co roku.
2. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
a) Dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka
ukazała się w przekładzie na język polski.
b) Dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki
współczesnego autora polskiego na jeden z języków środkowej i wschodniej Europy.
c) Dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy
na polu polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów środkowej i wschodniej Europy.
3. Wraz z Nagrodami, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu Nagrody przyznaje się dyplomy honorowe dla:
w punkcie a) – tłumacza nagrodzonej książki;
w punkcie b) – jej autora.
4. Do Nagrody mogą być zgłaszane książki wydane w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających edycję
konkursu.
5. Termin zgłaszania kandydatur i książek: 15 października 2018 r. Warunkiem uznania zgłoszenia za niewadliwe
jest załączenie do pisemnego wniosku dwóch egzemplarzy
zgłaszanego dzieła w kategoriach Nagrody dla książki pisarza z krajów wschodnich i tłumacza literatury polskiej,
zaś w ostatniej z kategorii szczegółowego przedstawienia
dokonań kandydata do nagrody. Zgłoszenia wraz z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20–112 Lublin z dopiskiem
„Konkurs im. Józefa Łobodowskiego”.
6. Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe
organizacje literackie, wydawnictwa, biblioteki, instytucje kultury i twórcy indywidualni (we własnym imieniu)
z krajów środkowej i wschodniej Europy.
7. Nagroda może być przyznawana za jedną książkę,
za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub
twórczości autora.
8. W szczególnych okolicznościach Jury zakłada możliwość przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma
literackiego.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród – grudzień 2018.
10. Jury powołanemu przez Organizatorów przewodniczy ks. prof. dr hab. Edward Walewander.
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Wspomnienie
o Stefanie Butrynie
6 stycznia 2018 zmarł pan Stefan Butryn. Znał go
w Nałęczowie chyba każdy... Kustosz Muzeum Stefana Żeromskiego, współtwórca Muzeum Bolesława Prusa, nestor
nałęczowskich przewodników, społecznik, kronikarz Nałęczowa, regionalista, wieloletni członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Wysoki, tak jak Żeromski, pod
koniec życia nieco zgarbiony. Często widywany z rowerem. Kiedyś był to jego środek lokomocji, ostatnio używał
go zamiast laski. Można go było spotkać na wernisażach,
wystawach, spotkaniach literackich. Zawsze punktualny,
słowny, serdeczny, szarmancki. Mimo zaawansowanego
wieku, nigdy się nie skarżył. Swoje lata nosił z godnością.
Stefan Butryn urodził się w 1924 roku w Dębinach,
w powiecie lubartowskim. Miał sześć lat, kiedy ojciec zginął śmiercią tragiczną, pozostawiając matkę z sześciorgiem dzieci. Jego młodość naznaczona była piętnem II
wojny światowej. W wieku 19 lat został wcielony do niemieckiego obozu pracy w Puławach. Przez rok pracował
przy budowie toru kolejowego i mostu na Wiśle w Kępie Choteckiej. Po zakończeniu wojny, w 1948 roku, rozpoczął naukę w Wiciowym Liceum Technik Plastycznych
w Nałęczowie, które prowadził znakomity rzeźbiarz, Jan
Żylski. Maturę zdał w 1953 roku. Ożenił się z Władysławą
Aliną Tomicką, polonistką z liceum. Rozpoczął pracę zawodową, a dalszą naukę kontynuował zaocznie, w Krakowie kształcił się w dziedzinie historii sztuki oraz w Warszawie na studiach kulturalno-oświatowych. W tym czasie
budował swój dom przy ulicy Głębocznica w Nałęczowie.
Po latach stał się on enklawą zieleni pośród otaczającego
ogród blokowiska. W sadzie pana Stefana rosły przepyszne antonówki, papierówki, derenie i głogi, a także miłorząb i rzadki okaz tulipanowca. Dom obrósł winogronem,
którego dorodne kiście dojrzewały późnym latem na dachu białego domku.
Pan Stefan Butryn znany był przede wszystkim jako
kierownik i wieloletni kustosz Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Kierował tą placówką przez 36 lat
do 1990 roku. Dzięki pracy w muzeum miał okazję poznać wielu pisarzy, artystów, prowadził z nimi korespondencję, zapraszał na spotkania, koncerty. Spisywał wspomnienia o pisarzu, opracowywał je i publikował.
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Maria
Mironowicz-Panek

W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
zbierałem fakty z życia i twórczości Żeromskiego w Nałęczowie dla profesora Stanisława Pigonia, edytora dzieł Żeromskiego, o czym świadczą listy, znajdujące się w zbiorach
Muzeum Żeromskiego. Poszukiwałem informacji o Żeromskim i jego współczesnych w Nałęczowie autorowi książki o młodości S. Żeromskiego, Jerzemu Kądzieli z Instytutu Badań Literackich w Warszawie – wspominał Stefan
Butryn.
Znacząco powiększył zbiory muzealne i biblioteczne. Docierał do rodziny pisarza i przekonywał, że dokumenty, listy i fotografie z archiwów domowych najlepiej
przechowają się w zbiorach muzealnych. I tak wzbogacił kolekcję dokumentów dotyczących powołania do życia Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w 1928
roku, zbiór protokółów Towarzystwa Oświatowego „Światło”, dokumenty budowy Ochronki i wiele innych cennych
eksponatów.
Tworząc bibliotekę naukową poszukiwałem pierwszych
wydań utworów Żeromskiego – wspominał. – Jeździłem
do antykwariatów w Lublinie, Warszawie i Krakowie. Ponieważ w muzeum nie było żadnych listów S. Żeromskiego, ani Oktawii, ani Adasia czy Witkiewicza, starałem
się je pozyskać. Listy Żeromskiego i Oktawii zdobyłem od
Aliny Sacewiczowej z Warszawy. Listy Witkiewicza i dokumenty dotyczące działalności „Światła” zdobyłem od
rodziny Jana Witkiewicza z Warszawy, a także listy Żeromskiego od rodziny doktora Biernackiego, a od rodziny
Arciszów listy Faustyny Morzyckiej, fotografie rodzinne
i pamiętnik Marii Morzyckiej. Od Stefana Pruszkowskiego nabyłem portret S. Żeromskiego malowany przez Tadeusza Pruszkowskiego, a od Jana Witkiewicza dwa portrety Adasia Żeromskiego, pędzla Michała Bojczuka i Leona
Wyczółkowskiego.
Stefan Butryn był też zapraszany do Konstancina, gdzie
miał okazję poznać Monikę Żeromską i jej matkę, Annę
Zawadzką. Wykorzystał potem fakt przybycia córki pisarza na uroczystość nadania imienia Stefana Żeromskiego Szkole Podstawowej w Karmanowicach w 1975 r., namówił ją do odwiedzenia Chaty i wspólnego złożenia
kwiatów przy pomniku pisarza w parku zdrojowym. Nie
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było to łatwe zadanie, gdyż jak wiemy, Monika nie darzyła atencją muzeum, które stworzyła Oktawia Żeromska.
Jako kustosz dbał o stan techniczny zabytkowego obiektu. Czasami bywało tak, że nie czekając na fundusze zakasywał rękawy i sam brał się do roboty.
Budynek Chaty był zbudowany z bali (...) w których zagnieździły się spuszczele. Z tego powodu w ścianach były
gęsto widoczne otworki, które trzeba było opryskiwać środkami owadobójczymi, a potem kitować. Trzeba było to powtarzać co kilka lat. Również dach, kryty gontem, wymagał
malowania środkami owadobójczymi i konserwacyjnymi,
by nie zarastał mchem.
Duże kłopoty były ze zmianą gontów na Chacie. Po gonty jeździłem do gonciarza za Biłgoraj. Potem były kłopoty z wykonawcami. (…) Jako, że znałem się na tej robocie,
wlazłem na dach, zdjąłem stare gonty i powoli nakryłem
całą Chatę. Za darmo, grosza za to nie dostałem. (…) Zobaczyła mnie przy tej pracy dziennikarka lubelska Marta
Denys i opisała w prasie lubelskiej. Pytano mnie w Nałęczowie, dlaczego tak się poświęcam. Odpowiadałem, że robię to
dla Żeromskiego – wspominał Stefan Butryn.
Kierownik Muzeum Stefana Żeromskiego organizował
spotkania literackie, zapraszał badaczy twórczości swego
wielkiego imiennika. Sam też wygłaszał prelekcje o tematyce nałęczowskiej dla młodzieży i kuracjuszy, opowiadał
im o Żeromskim, Prusie, i gościach kurortu. Jego artykuły i wywiady były publikowane w „Echu Puławskim”,
„Kurierze Lubelskim”, „Kamenie”, „Sztandarze Ludu”,
w „Przeglądzie Lubelskim”, a ostatnio w „Głosie Nałęczowa” i „Gazecie Nałęczowskiej”.
Był emocjonalnie mocno związany z pisarzem i denerwował się, a nawet potrafił gniewnie zareagować, gdy ktoś
w jego obecności krytycznie wypowiedział się na temat
Żeromskiego.
Po odejściu na emeryturę postanowił zebrać wszystkie
rozproszone w różnych gazetach i periodykach swoje teksty, uporządkować zapiski, notatki, i wydać je w zwartej
publikacji. W 2011 roku ukazało się opracowanie Stefana Butryna pt. Nałęczów, wspomnienia o Żeromskich i gościach kurortu – opowieść o ludziach, którzy tworzyli to
miasto i uzdrowisko, o tych którzy je odwiedzali, czerpali
twórcze inspiracje, tworzyli klimat tego miejsca. Jest świadectwem czasów minionych, zapisem obrazów dawnego
Nałęczowa. Wcześniej zgromadził równie bogaty materiał
ilustracyjny i opublikował album Portrety i krajobrazy, poświęcony Żeromskiemu. Opracował i wydał m.in. monografię Muzeum Stefana Żeromskiego, kronikę Ochrony,
zbiory wspomnień o Żeromskim. Z doświadczeń i wiedzy pana Stefana korzystali studenci piszący prace magisterskie i dyplomowe, dziennikarze i publicyści. Podróżował szlakiem Stefana Żeromskiego po Europie, odwiedził

miejsca pobytu pisarza we Francji, Włoszech, Szwajcarii.
Z jego inicjatywy odsłonięto tablicę upamiętniającą czteroletnią pracę Stefana Żeromskiego w Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu. W latach sześćdziesiątych
Stefan Butryn zaangażował się w tworzenie Muzeum Bolesława Prusa. Wydeptywał ścieżki do ówczesnych władz
i przekonywał o konieczności otwarcia w Nałęczowie placówki upamiętniającej nałęczowskiego kronikarza, Prusa. Nie szczędził starań, aby pozyskać pierwsze eksponaty i zarazić inicjatywą dyrektorów uzdrowiska oraz ich
zwierzchników, by dla nowo otwieranego muzeum zgodzili się udostępnić sale w Pałacu Małachowskich.
Pasją Stefana Butryna, odkrytą po latach na nowo, było
rzeźbiarstwo. Jako absolwent szkoły artystycznej o profilu
rzeźbiarskim, uczeń Jana Żylskiego i Mieczysława Pazury,
umiał znakomicie posługiwać się dłutem. Rzeźbił portrety wielkich Polaków i artystów związanych z Nałęczowem
i nie tylko. Na ścianach w jego domu wisiały portrety Jana
Pawła II, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Chopina, Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza, Zarembiny, Witkiewicza.
Rzeźbił też figury Madonny, Chrystusa, krzyże, a także
drewniane tace. Swego czasu był prezesem Koła Plastyków Nieprofesjonalnych, które organizowało wystawy
prac malarskich i rzeźby. Przez wiele lat, jako przewodnik
PTTK, prezes nałęczowskiego Koła Przewodników, oprowadzał wycieczki. Został uhonorowany odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”. Posiadał też inne odznaczenia
państwowe.
Pod koniec życia pan Stefan mieszkał sam, żona zmarła w 2014 roku. Miał swój krąg znajomych i przyjaciół,
których zapraszał na pogawędki. Z natury był człowiekiem nieskłonnym do zwierzeń, ale czasami opowiadał
o swojej rodzinie, o kochanej żonie, o synach. Miał ich
dwóch: Witolda (ur. w 1954 r.) i Pawła (ur. w 1958 r.). Witold ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Ożenił się z Renatą Dziurzyńską, również
absolwentką chemii na Politechnice Śląskiej. Paweł studiował informatykę na Politechnice Warszawskiej. Studia ukończył w Londynie. Ożenił się z Ewą Mazuro, absolwentką filologii angielskiej, najpierw na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a potem w Londynie. Powodem do dumy
pana Stefana były też wnuki – córka Witolda, Małgorzata (niedawno obdarowała dziadka prawnuczką, narodzin
prawnuka pan Stefan nie doczekał), i dzieci Pawła: Izabella, studentka medycyny oraz Aleksander, student Uniwersytetu w Cambridge.
Pan Stefan na święta Bożego Narodzenia zwykle wyjeżdżał do Londynu. Razem z synem i synową był zapraszany
na uroczystości do POSK-u (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny), gdzie miał okazję poznać wiele znakomitych
osobistości polskiej emigracji, m.in. panią prezydentową

n u m e r

1-2 (85-86)

s t y c z e ń

-

k w i e c i e ń

2 0 1 8

•

1 0 1

Jubileusz Stefana Butryna. (od lewej) Maria Mironowicz-Panek, Jubilat,
dyr. Muzeum Lubelskiego Zygmunt Nasalski, dyr. Andrzej Wasilewski (Urząd Marszałkowski). Fot. Grzegorz Wójcik

Karolinę Kaczorowską. Kiedy pani Kaczorowska bawiła
latem w Nałęczowie, pan Stefan był jej przewodnikiem.
Ostatnie święta Bożego Narodzenia Stefan Butryn spędził w Gliwicach, i tam w otoczeniu rodziny, w święto
Trzech Króli, odszedł na wieczną wartę. Śmierć jest częścią
życia, ale kiedy przychodzi nagle, trudno się z nią pogodzić.
Wydaje się wprost niewiarygodne, że nie ma wśród nas Stefana Butryna. Jego pogrzeb odbył się 20 stycznia 2018 roku
w kościele parafialnym w Nałęczowie. Stawiły się poczty
sztandarowe Liceum Plastycznego w Nałęczowie i Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie. Homilię na Mszy pogrzebowej wygłosił ks. Emil Nazarowicz. Powiedział m.in.: „Śp.
Stefan Butryn miał ogromną pasję, pasję Nałęczowa. Tym
różnił się od wielu innych, którzy często bezwiednie chodzą po ulicach tego miasta i nie znają jego historii. (…)
Byłem pod wrażeniem jego bardzo wysokiej kultury. Miał
w sobie godność wewnętrzną, godność serca, umysłu. (…)
Dziś, gdy przeżywamy kryzys ojcostwa i kryzys małżeństwa, oczy nasze kierują się na śp. Stefana i widzimy, jak towarzyszył w cierpieniu i wieloletnim odchodzeniu żony, śp.
Aliny, z jakim oddaniem spełniał to, co przed dziesiątkami
lat przysięgał. Poprzez życie śp. Stefana Butryna odczytujemy, że przez małżeństwo i rodzinę można osiągnąć szczęście i drogę do nieba”.
Zmarłego pożegnali: Andrzej Ćwiek – burmistrz Nałęczowa, Katarzyna Mieczkowska – dyrektor Muzeum
Lubelskiego, Zygmunt Nasalski – emerytowany dyrektor Muzeum Lubelskiego, niżej podpisana, następca Stefana Butryna na stanowisku kustosza Muzeum Stefana
Żeromskiego, Zbigniew Strzyżyński w imieniu dyrekcji
Liceum Plastycznego oraz Jerzy Sołdek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Andrzej Ćwiek podkreślił
niezwykłą aktywność zmarłego: „Znali go wszyscy Nałęczowianie. Odszedł człowiek mądry, serdeczny, pracowity,

regionalista, przewodnik. Miłośnik Żeromskiego, Prusa,
literatury, sztuki, wyjątkowy społecznik i swoisty kronikarz Nałęczowa”. Dyrektor Katarzyna Mieczkowska
podkreśliła, że „śp. Stefan Butryn zarażał Nałęczowem”,
Zygmunt Nasalski sparafrazował list św. Pawła do Tymoteusza: „W dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś”. Maria Mironowicz-Panek: „śp. Stefan Butryn był dla mnie wzorem pracowitości, Mistrzem
i Nauczycielem”. Zbigniew Strzyżyński: „śp. Stefan był
uczniem pierwszego rocznika reaktywowanego po wojnie
Liceum Plastycznego, a potem nauczycielem zawodu”, Jerzy Sołdek: „Odszedł członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, nasz wielki Przyjaciel.”
Odszedł człowiek, który uczestniczył w historii i tworzył historię Nałęczowa.
PS.
Z okazji 90. rocznicy urodzin, w październiku 2014
roku, odbył się benefis Stefana Butryna. Uroczystości odbyły się w sali balowej Pałacu Małachowskich. Obecni byli
przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, burmistrz Nałęczowa, dyrektorzy szkół, Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów”, przewodnicy
i wielu innych zacnych gości. Jubilat, oprócz podziękowań
i gratulacji, otrzymał odznakę Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Kapela Nałęczowska wykonała specjalnie skomponowaną piosenkę. Ostatnia zwrotka brzmiała:
Ale z czasem każdy wie, życie smutny daje dzień,
wtedy Stefanie, wspomnij to
spotkanie, i ten radosny śpiew,
i wspomnij wszystkich, którzy tu
przyszli, by z Tobą spotkać się...
Maria Mironowicz-Panek
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Ks. Edward
Walewander

Jedziem na Lublin [!]

Wspomnienie o ks. Romanie Jaworskim
Wzruszyło mnie niezwykłe wspomnienie z niedawnej przeszłości pani Iwony Kobel, rodem z Lipska koło
Zamościa. Przypomniała, że kiedyś jako dziecko ciężko
zachorowała. Lekarze zamojscy wobec jej wyjątkowo złego stanu byli bezradni. Proboszcz, ks. Roman Jaworski,
akurat wtedy chodził po kolędzie. Zatroskani rodzice płakali, przedstawiając mu stan dziecka. Kapłan zaś nie zastanawiając się ani chwili, od razu zawyrokował: Jedziem
na Lublin! Natychmiast przerwał wizytę duszpasterską.
Zdjął szybko sutannę i zabrał rodziców wraz z dzieckiem i wszyscy pojechali od razu do Lublina. Leczenie
w szpitalu w Lublinie okazało się skuteczne. Dziecko wyzdrowiało. Dziś już jako osoba dorosła głosi chwałę swego dobroczyńcy. Pracuje jako pielęgniarka i troszczy się
o zdrowie innych ludzi.
Grób ks. Romana Jaworskiego znajduje się zaraz przy
wejściu do naszej krasnobrodzkiej nekropolii. Ilekroć zatrzymuję się przy nim, zawsze myślę o niezwykłej dobroci
tego kapłana i pomocy, jaką niósł ludziom, gdziekolwiek
duszpasterzował. Warto o tej służbie dobru przypominać
nie jako listek uznania, ale jako wzór dla pokoleń, które
oczekują na dobre wzory życia. Przypominanie postaci,
które sprawdziły się w trudnym okresie naszej przeszłości i teraźniejszości, jest tym bardziej potrzebne, bo dziś
nie oszczędza się ani księży, ani Kościoła.
W pobliżu grobu ks. Romana spoczywa zmarły w młodym wieku ks. Stanisław Machalski, pallotyn. Nieco dalej przy głównej alei spoczywają inni duszpasterze. Wśród
nich jest odnowiony grób ks. Nikodema Murawskiego, wikariusza krasnobrodzkiego. Od 1917 r. do jego tragicznej
śmierci w dniu 15 października 1921 r.
Księdzu Murawskiemu przyszło żyć w okresie odradzania się Polski po 123. latach niewoli. Niepewność jutra i pytanie, co będzie teraz z naszą Ojczyzną, stwarzała u wielu ludzi tamtego czasu wielkie napięcie nerwowe.
Tak przeżywał ten trudny czas ks. Murawski. Wrażliwy
na sprawy społeczne i polityczne wikariusz krasnobrodzki targnął się nawet na swoje życie.
Ksiądz Jaworski w trudnym okresie życia swoich parafian po prostu działał. Podejmował różne inicjatywy.
Służył bliźniemu. Również w tym jest dla nas wzorem

Ks. Edeward Walewander
Krasnobród. Sanktuarium
i duszpasterze

i zachętą, byśmy właśnie tak postępowali. Nie trzeba rezygnować, ale służyć. To zadanie także dla nas dzisiaj.
Taką misję odczytuję, gdy zatrzymuję się przy jego grobie na krasnobrodzkim cmentarzu.
Ciekawe życie ks. Romana Jaworskiego ukazał troskliwy kronikarz, ks. Zygmunt Jagiełło1. Przypomnijmy je
krótko.
Roman Jaworski urodził się w 1947 r. w Krasnobrodzie. Po studiach w Lubelskim Seminarium Duchownym
i święceniach kapłańskich w czerwcu 1972 r. był wikariuszem w Turobinie, Wojciechowie, Łaszczowie, Nieliszu,
Wilkowie i Batorzu. Od 1986 r. pełnił obowiązki proboszcza w Woli Gałęzowskiej, Lipsku, Suścu i Skierbieszowie.
Od czerwca 2008 r. był kapelanem Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi w Zamościu. Zmarł tam niespodziewanie we śnie 22 kwietnia 2014 r.
Ksiądz Roman zasłużył się dobrze wszędzie, gdzie
przyszło mu pracować. Wśród jego cnót przeważała dobroć i chęć służenia innym, wyrażana często bardzo
spontanicznie.
Ks. Zygmunt Jagiełło, Ks. Roman Jaworski (1947–2014), „Zamojski Informator Diecezjalny” 2014, nr 2, s. 291–294.
1
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Trzej koledzy podczas przyjęcia prymicyjengo
u Ks. Edwarda Walewandra (pierwszy z lewej) Roman
Jaworski, Mieczysław Cisło, 22 kwietnia 1974 roku.

Pamiętam dobrze, jak 21 czerwca 1970 r. uczestniczyliśmy razem w Niemirówku w przyjęciu prymicyjnym ks.
Mieczysława Cisły. Kiedy Romek dowiedział się, że w gospodarstwie moich rodziców jest sporo pracy i trzeba kosić trawę, zadecydował od razu: Zostaję. Przenocuję na
miejscu i jutro pomagam przy koszeniu łąki.
Tato pożyczył kosę od sąsiadów i nazajutrz uczestnicy pięknej uroczystości prymicyjnej stanęli do pracy. Trawę kosili czterej mężczyźni: mój Tata i Brat, kleryk Roman i piszący te słowa. Dwaj ostatni, wczoraj w białych,
pięknych komżach, na drugi dzień w mokrych od wysiłku koszulach. Takie zaangażowanie budziło zainteresowanie sąsiadów.
Czy to wszystko minęło bezpowrotnie? Myślę, że nie.
Kapłan jest nadal z ludu brany i dla ludzi postawiony (por.
Hbr 5, 1). Pracuje, pomaga, głosi słowo Boże. Trzeba o tym
przypominać i mówić wszędzie, nie tylko z okazji kolejnej
rocznicy śmierci gorliwego kapłana i duszpasterza.
Pomyślmy o tym, kiedy przekraczamy bramę cmentarza i przechodzimy obok grobów naszych duszpasterzy.
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Cmentarz mówi wiele. Miejsca pochówku naszych bliskich przypominają głębię także mojej Arkadii. Prowadzą do zaangażowania dzisiaj i teraz.
Szczególną wymowę, a nawet pewien urok ma cmentarz krasnobrodzki. Szukamy na nim grobów, bo one nas
łączą. Ci, którzy odeszli, są zawsze najbliżej. Cmentarz
jest szczególnie bliski zwłaszcza od momentu, gdy spoczęli na nim rodzice, ojciec i matka oraz nasi duszpasterze. Należy przez to tak samo do świata jak dom, miejsce pracy i świątynia. Nazywany jest czasem miejscem
rozstania, choć całkiem niesłusznie. Bo miejscem rozstania jest dom.
Cmentarz to miejsce spotkania ze zmarłymi. Ci, którzy odeszli, stają się tutaj naszymi prawdziwymi przodkami, którzy budowali dla nas wsie i miasta, uprawiali rodzinne pola.
Idąc na cmentarz, powracamy do nich. Każdy ma tu
swój grób. Większość nagrobków jest oznaczona krzyżem,
inne są nieoznaczone. Są groby, na których umieszczono
tabliczki z napisami, mówiącymi o ostatniej prośbie zmarłego. Odwiedzając cmentarz, człowiek spotyka się z tajemnicą śmierci. Sposób budowania cmentarza odzwierciedla
przeważnie to, co człowiek wie o śmierci.
Budować cmentarz i grób oznacza podejmować dziedzictwo. Człowiek jest istotą dziedziczącą. Przejmowanie dziedzictwa to forma wzajemności. Umarli mówią.
Stanowią jakieś mniej lub bardziej określone zobowiązania. Niekiedy zobowiązują mocniej niż żywi. Przy grobie zmarłego dochodzi się do przekonania, że jest się
dziedzicem.
Człowiek idzie naprzód, rozpoznając drogowskazy poprzedników. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że mamy
udział w godności tych, którzy nas poprzedzili. Podejmując ich dziedzictwo, kontynuujemy przede wszystkim godność. Jesteśmy spadkobiercami dzięki przodkom, a oni zostają przodkami dzięki spadkobiercom.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że mimo wszystko
cmentarz jest miejscem tragedii, która dotyka człowieka.
Przeżywamy ból i rozpacz po stracie najbliższych. Cmentarz głosi klęskę zadomowienia, zakorzenienia, gospodarowania. Jest też fiaskiem przywiązania do ziemi. Dopiero
na cmentarzu ziemia ukazuje się nam w pełni jako ziemia
odmowy. Cmentarz nam mówi: To jeszcze nie tu. Nie tu
dom, nie tu zakorzenienie. Cmentarna ziemia jest miejscem niedopełnionej obietnicy. Dopiero na ziemi cmentarnej rosną drogowskazy.
Wszystkie drogi prowadzące ku spełnieniu serdecznych pragnień są długie. Nie zawsze są czytelne. Czyż
można zapomnieć kościół, stary cmentarz parafialny
i całą bogatą tradycję kościelną? A także kapłana, zwłaszcza duszpasterza społecznika? Takim społecznikiem był
ks. Roman Jaworski.
■
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Konkursy! Konkursy! Konkursy!
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
ogłasza doroczny – XXVII już – konkurs literacki na tomik poezji lub prozy. W konkursie mogą wziąć udział
młodzi autorzy z Lublina i Lubelszczyzny, nie zrzeszeni
w literackich związkach twórczych.
Na konkurs należy nadesłać zestaw wierszy (ok. 30 – 35
utworów) lub około 70 stron prozy z tytułem, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego ksero, opatrzonych
godłem (dowolnie obranym słowem, a nie znakiem graficznym!), z dodatkiem zaklejonej koperty, opatrzonej takim samym godłem, a zawierającej informację o autorze: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres, numer telefonu.
Zestaw nadesłanych utworów nie może być wcześniej
publikowany ani nagradzany w innych konkursach.
Prace należy nadsyłać do 30 września 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 października 2018 r. Zgłoszenia wraz z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20–112 Lublin z dopiskiem „Konkurs im. Sebastiana
Klonowica”.
6. Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe organizacje literackie, wydawnictwa, biblioteki, instytucje kultury i twórcy indywidualni (we własnym
imieniu).
7. Nagroda może być przyznawana za jedną książkę,
za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub
twórczości autora.
8. Organizatorzy zakładają możliwość przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma literackiego lub
historycznego.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród – grudzień 2018.
10. Jury przewodniczy prof. dr hab. Feliks Czyżewski.
***
LUBELSKI LAUR NIEPODLEGŁOŚCI
Po 123. Latach niewoli Polska odzyskała Niepodległość. Dzisiaj o tej rocznicy mówimy głośniej niż kiedyś.
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich pragnie nagrodzić autorów książek poetyckich i prozatorskich poświęconych polskiej drodze do niepodległości.
O Laur mogą ubiegać się autorzy tomów wierszy, powieści, zbiorów opowiadań, szkiców, gawęd, esejów wydanych w latach 1944–2018. Książki winni nadsyłać autorzy, czytelnicy, wydawcy. Czekamy na nie – pod adresem
Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, 20 – 112 Lublin,
ul. Złota 3 z dopiskiem „konkurs Niepodległość” – do 15
listopada 2018 roku. Dla autorów najciekawszych publikacji nagrody pieniężne. Rozstrzygniecie konkursu –
grudzień 2018 r. Jury przewodniczy prof. Jan Gurba.
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Fragment książki „Marzec ’68 w Lublinie”,
która ukaże się w październiku 2018 roku
Późną jesienią 2002 roku w lubelskiej Chatce Żaka,
gdzie w tamtym czasie bywałem już sporadycznie, zastępuje mi drogę efektowna osóbka, powiem tak: w wieku balzakowskim, i pyta obcesowo: pan jesteś Zbigniew
Fronczek, przywódca lubelskiego Marca?
– Jestem Zbigniew Fronczek – odpowiedziałem. – Poeta, wieczny buntownik, według niektórych przywódca lubelskiego Marca.
– Jestem Anna Magierowska (nazwisko zmieniłem)
z kwartalnika „Karta”, pragnęłabym przeprowadzić z panem rozmowę dla naszego pisma. Moglibyśmy porozmawiać o tamtym czasie, metodach walki, represjach władzy,
sytuacji na uczelni?
Umówiliśmy się, jak pamiętam, następnego dnia
o 10,00. Kawiarnia była pusta, usiedliśmy przy oknie,
włączyła magnetofon. O marcowych historiach opowiadam dużo i chętnie. Moja rozmówczyni stawiała dociekliwe pytania, pozwalały mi przypomnieć przypadki i sytuacje, których nigdy nikomu nie relacjonowałem. Wiele
pytań zadanych w trakcie tamtej rozmowy pamiętam do
dzisiaj. Na kilka z nich nadal szukam odpowiedzi, niektóre przytaczam (kursywą). Spotkanie było długie. Pół dnia
snułem refleksje. To była kolejna – czwarta już – dziennikarka, której udzielałem wywiadu o zajściach w marcu 68
roku. Niestety, żadna z tych miłych osób nie opublikowała
przeprowadzonej ze mną rozmowy. Broń Boże, nie mam
żalu. Bywało, że i mnie kilka razy nie opublikowali z trudem zdobytego wywiadu. Pewnie w redakcjach oczekiwali innych ocen, relacji i refleksji…
Westchnę jedynie z nieskrywaną męską satysfakcją, że słuchała mnie z zainteresowaniem jako dziennikarka, a i jako kobieta również. Nie spotkałem już jej,
a szkoda. Pozdrawiam w tym momencie panią Annę
Magierowską.
O, przepraszam, nie jestem precyzyjny. W marcu 2018
roku, w 50. rocznicę tamtych wydarzeń, zadzwoniła do
mnie pani redaktor Małgorzata Szlachetka z „Kuriera Lubelskiego”, oczekiwała niebanalnych refleksji o marcu, starałem się sprostać oczekiwaniom, zrelacjonowałem kilka
zdarzeń i moje relacje, obok wynurzeń Stanisława Rogali, przyjaciela od czasów opisywanych zajść, ukazały się

na łamach tego popularnego dziennika (18 marca 2018
roku).
Dlaczego? – pytała mnie Anna Magierowska – i pytają
nadal historycy, dziennikarze, ale i liczni znajomi – pisałeś
ulotki wzywające do wzięciu udziału w marszu sprzeciwu,
dlaczego stanąłeś na czele pochodu skierowanego przeciw
władzy? To groziło bardzo przykrymi konsekwencjami.
Co odpowiedziałby na podobne pytanie historyka, dociekliwego publicysty, 18-letni chłopak czy 20-letni mężczyzna, którzy szli walczyć w styczniową noc 1863 roku?
Odpowiedzieliby, że nie można było nie pójść.
Nie można było nie pójść! To jest – jak myślę – najkrótsza i najtrafniejsza odpowiedź.
Pełniejszą odpowiedź, ubraną w piękniejsze, okrąglejsze słowa przedstawili poeci. Ich słowa przetrwały, mają
poetycką moc i patriotyczną wymowę, więc jeszcze dzisiaj na apelach, wieczornicach, spotkaniach rocznicowych
śpiewamy: bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła, idę
za kraj walczyć, wśród rodaków koła!
Ojczyzna zawołała!
A tak, stanąłem w pierwszym szeregu antyrządowej
manifestacji, bo ojczyzna zawołała! Bo usłyszałem wołanie ojczyzny. Zebrałem grono przyjaciół, napisaliśmy ulotki, wyznaczyliśmy miejsce wiecu. I to wszystko. A konsekwencje, kary? Ojczyzna kosztuje!
Dlaczego nasi rodacy poszli walczyć w Powstaniu Warszawskim? Dzieci, kobiety, mężczyźni, starcy? Nie mieli szans, wszyscy o tym wiedzieli, a powstanie wybuchło.
Odpowiedź była prosta: należało poczuć się wolnym, należało odpłacić Niemcom za lata poniewierki. Czuć się
wolnym – to najważniejsza sprawa naszego życia.
W marcu 1968 roku wybiła pora buntu i ten bunt należało okazać. W szeregi powstańcze 1863 roku stanęło może 10% społeczeństwa, a może jeszcze mniej. Dla
tamtych, którzy chwycili za broń, było jasne, że trzeba iść
i walczyć. Dla mnie było oczywiste, że muszę okazać swoją niezgodę i swój przeciw.
Proszę mi nie mówić, że co innego powstanie, co innego marzec. Sprzeciw jest jednakowy. Poszedłbym walczyć w powstaniu, musiałem protestować w marcu i poszedłbym jeszcze raz, choć konsekwencje poniosłem ja
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i rodzina. Proszę nie opowiadać, że lubelski wiec w dniu
11 marca to jedynie gest solidarności dla studentów Warszawy. Owszem, wymowny gest, ale przede wszystkim
było to wołanie lubelskich studentów o wolność osobistą,
to głośne i wyraźne oskarżenie panoszącej się cenzury, komunistycznej pychy i buty.
Nie było represji w środowisku, nie było wysokich kar.
Lubelskiej władzy nie zależało na karaniu. Wszyscy byli
zainteresowani wyciszeniem sprawy: rektor, organizacje
młodzieżowe, a i milicja – jak się wydaje – także. Starali się – jestem o tym przekonany – zajścia zignorować,
ośmieszyć, zbagatelizować, winą za antyrządowe wystąpienia obarczyć studentów innej uczelni, w tym przypadku KUL. Żadna sztuka dziesięciu osobom, zawieszonym
w prawach studenta, wymierzyć kary więzienia od roku
do dwóch lat. „Rok nie wyrok” – powiadało się w tamtym
czasie w kręgach drobnych i większych złodziejaszków.
„Dwa lata jak dla brata” – śmiali się recydywiści z dwuletniej kary pozbawienia wolności. Dla karier zawodowych
należało sprawę marcowych zajść na UMCS zmarginalizować i to się udało.
Wychowano mnie w miłości do Boga i ojczyzny, a nie
do socjalizmu. Tymczasem już w liceum słyszałem ciągle o socjalistycznym wychowaniu, socjalistycznej nauce, takież ekonomii, socjalistycznych stosunkach pracy.
Ta stylistyka drażniła wszystkich, no, powiedzmy: prawie wszystkich. Satyrycy z głośnego wówczas stołecznego STS-u (Studencki Teatr Satyryków) pytali z sarkazmem
o socjalistyczny zeszyt w kratkę. Drażniła mnie przewodnia rola partii, marksizm i leninizm, wieczorowe uniwersytety marksizmu i leninizmu, kuźnia kadr partyjnych,
bratni Związek Radziecki, nasz wielki brat jako ostoja pokoju i socjalizmu. „Towarzyszu sekretarzu”, „towarzyszu
profesorze”, „towarzyszu pułkowniku, majorze, kapitanie”
zwracali się do siebie członkowie przewodniej partii. Dorabiałem w studenckiej spółdzielni pracy „Juventus”, przerzucałem złom, a tam mój rówieśnik – pracownik tamtego zakładu, kierownik magazynu – w pewnym momencie
zwraca się do mnie „per” towarzyszu, myślałem, że to żart,
a on serio, więc mówię, coś ty, bracie, z byka spadł? Gdzie
ty towarzyszy szukasz? To nie jesteście członkiem partii?
– pyta szczerze zdziwiony. Nie jestem i nie będę! Nie mógł
zrozumieć, że student, pracujący student, nie jest członkiem partii. Myślał nieborak, że skoro zawijam jak robociarz, targam złom to – jak każdy proletariusz – popieram
partię. Było się przeciw czemu buntować! Była okazja pokazać, że wie się, co to Polska.
Parę dni wcześniej (w lutym tamtego roku) – będąc na
wycieczce w Górach Świętokrzyskich – trafiłem do prywatnego muzeum ks. Ślusarczyka. To było – było, bo dzisiaj nie istnieje, po śmierci właściciela i twórcy zbiory
uległy rozproszeniu – poruszające muzeum patriotyzmu.

Oczywiście, wychowano mnie w duchu miłości Boga i ojczyzny, wiersza „kto ty jesteś” nauczyła mnie Babcia Hela,
ale ksiądz-muzealnik uczulił mnie na słowo „poświęcenie”. Pokazywał kajdany, w których gnano na Sybir powstańców styczniowych, pokazywał obrazy Grottgera
i mówił, niby do zwiedzających, niby do siebie: „Polska
kosztuje!” Nie wiem, czy rozumieli to moi koledzy, nie
wiem, czy rozumie to czytelnik, przełożę więc – jak to się
powiada –z polskiego na nasze i wyznam: za wolność kraju płaci się krwią najwaleczniejszych, najbardziej oddanych ojczyźnie ludzi. „Tacy ludzie muszą sie znaleźć – mówił ksiądz – jeśli nie ma takich ludzi, kraj ginie”. Dziękuję
chłopakom, dziękuję dziewczynom – moim studenckim
przyjaciołom z drugiego roku filologii polskiej UMCS –
za poświęcenie, odwagę, patriotyzm. Dziękuję, że byliście. Pojąłem wtedy znaczenie słów: solidarność, ofiarność, przyjaźń, honor i ojczyzna.
Co wiedzieliśmy o konspiracji?
Myślę, że niewiele. Powiem tak: uczyliśmy się jej na
przyspieszonym kursie. Czy byliśmy pojętnymi uczniami?
Owszem, ale zasad konspiracji nikt nigdy nie opanował
na czas. Przy pisaniu ulotek, co miało miejsce wieczorem
9 marca w pokoju numer 43 bloku B (tzw. Babilon), doszło do pewnych zadrażnień. W sobotni poranek z Józiem
Osmołą, w sklepie papierniczym przy Lipowej, kupiliśmy pięć różowych arkuszy papieru o wymiarach metr na
osiemdziesiąt centymetrów. Zakupy poczyniliśmy w sobotnie przedpołudnie, nie było jeszcze wolnych sobót!
W sklepach papierniczych, obuwniczych, z artykułami
chemicznymi, mieszanymi (marketów nie było!) pracowano krócej, do 13 lub 15. Wyobrażałem sobie, że z jednego arkusza wyprodukujemy dziesięć ulotek wielkości
powszechnie używanego zeszytu. Jeden z kolegów – konkretnie Jurek Janiszewski – oświadczył stanowczo, że ulotka musi być dziesięć razy mniejsza, wystarczy jej wielkość
paczki papierosów. Przyznałem mu w duchu rację, ale nie
mogłem zrezygnować ze swojej wizji ulotek. Dzisiaj mogę
powiedzieć, że sporządzałem nie tyle ulotki, co plakaty informujące o wiecu. Były kłopoty z przyklejaniem grubego
papieru, przyszpilałem je pineskami do drzew. Dwadzieścia plakatów informujących o miejscu, czasie, celach wiecu, sto ulotek – formatu paczki papierosów – napisanych
ręcznie, ołówkiem (w rękawiczkach!) o treści: „ręce precz
od Mickiewicza”, „studenci na ulice, komuna do piwnic”,
„studencie, chroń ojczyznę przed komunistyczną zarazą”. Akcja – że tak powiem ulotkowa, zajęła nam – mnie
i Józiowi Osmole – dwie czy trzy godziny nocy z soboty
na niedzielę. Niedzielnym rankiem sprawdzaliśmy efekty
wieczornej roboty. Ulotki jak i plakaty wisiały! Zapamiętałem taką scenę, czterdziestoletni mężczyzna stał przed
naszym plakatem umieszczonym na drzewie przy wejściu
z ulicy Nowotki (dziś Radziszewskiego) na teren KUL-u.
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Przeczytał, rozejrzał się i szybko się oddalił. – Nie zerwał
– powiedziałem do Józia.
– Nie zerwał – odpowiedział moimi słowami równie jak
ja szczerze zdziwiony.
Wyznaczyliśmy miejsce i czas spotkania: Chatka Żaka,
poniedziałek, 11 marca, godzina 14,00. W tamtych latach
Chatka Żaka to było prawdziwe centrum kultury, jakiego
nie było i chyba już nigdy nie będzie. Tam kwitło życie towarzyskie miasteczka akademickiego, w kawiarni gromadziła się cyganeria artystyczna środowiska, jednym słowem cały studencki high life. Podaje się, że zgromadziło
się około tysiąca studentów. W swych paru artykułach podawałem liczbę dwóch, a niekiedy nawet trzech tysięcy.
Chyba jednak stanowczo zawyżoną. W Lublinie studiowało wówczas 10 tysięcy ludzi. Tysięczny czy półtoratysięczny tłum studentów manifestujących niechęć do władzy –
myślę sobie – robił wrażenie. Staram się być precyzyjny
i muszę zauważyć, że wprawdzie nikt nie rachował, ale
gdyby się ktoś podjął tego zadania, w tym tłumie niewątpliwie doliczyłby się ze dwustu tajniaków.
Zwołać wiec – napisałem kiedyś w jednym z artykułów – żadna sztuka. Porwać tłum, poprowadzić manifestację – to już sztuka. A nam się udało. Studenci przybyli
w wyznaczone miejsce, niewątpliwie jedni niesieni ciekawością, inni być może ochotą pokrzyczenia na komunę.
Chatka Żaka wypełniła się po brzegi, studenci zgromadzili się również licznie w podcieniach pomiędzy akademikami A i B.
Kilkanaście osób – z pierwszego i drugiego roku filologii polskiej UMCS – odważnie stanęło pośrodku szerokiego placu pomiędzy Chatką a akademikami. – Chodźcie
z nami! – zawołaliśmy do niezdecydowanych. – Na Krakowskie! Pod komitet!
Trwało to chwilę nim ustawiły się za nami dwa czy trzy
szeregi. Wtedy my, filologia polska, ruszyliśmy kilkanaście
kroków do przodu, by zrobić miejsce dla innych. I lawina ruszyła. Obok mnie Józio Osmoła, Staś Rogala, Bronek
Kowalski, Tomasz Kalita. I tak aż pod Dom Nauczyciela! Tam czekali na nas. Jakie siły zgromadziła władza?
Aktyw robotniczy w cywilu, mężczyźni w wieku 30–50
lat, brutalni i zuchwali, bili pałami aż do zmęczenia, za
nimi oddział z psami na smyczach, drugi z bagnetami na
karabinach. Tylu dostrzegłem, ale nie osłabiło to mojego ducha walki. Cywile wdarli się w tłum, choć stawialiśmy opór. Ktoś za moimi plecami krzyczał: „trzymać się
za ręce, mocno trzymać!” Nie znałem go i nigdy już nie
zobaczyłem. Jeden z cywilów zastąpił mi drogę i powiada
(nawet spokojnie i grzecznie) „pan pozwoli z nami”. Więc
równie grzecznie mu odpowiedziałem: „troszkę później”.
Opędzałem się jakiś czas od natrętnych starszych panów.
Jakiś czas… Rozbili mi nos, zakuli w kajdanki, wrzucili do
milicyjnej „nyski”. Dwóch milicjantów z przodu, dwóch
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cywilów ze mną. Jeden z nich w pewnym momencie odchylił się, wziął zamach i zza ucha chciał uderzyć mnie
prawą pięścią. Dzisiaj tak już nikt nie bije, policja i bandziory wyprowadzają ciosy proste, dyszlowe, ten cios zza
ucha jest piekielnie mocny, wycelowany zawsze w twarz,
z reguły kończy się złamaniem szczęki. Szczęśliwie zdążyłem się odchylić. Po chwili chciał powtórzyć lewą ręką,
dostrzegł to także milicjant, plutonowy, siedzący obok
kierowcy i warknął do tego w cywilu; wystarczy, już zasmarkał całą podłogę, kto to będzie sprzątał?!
– Dostaniesz sukinsynu dziesięć lat, to odechce ci się
wieców! – zakomunikował mi z mściwą satysfakcją ten
skory do bicia.
Dziesięć lat?! Dzisiaj – okres dziesięcioletni – to dla
mnie inna pespektywa. Wtedy miałem 21 lat i nie wyobrażałem sobie – podobnie jak wielu moich rówieśników –
że się zestarzeję. Byłem przekonany, że na świat przyszedłem, aby być wiecznie młodym! Moi Rodzice byli w sile
wieku, Dziadkowie w podeszłym. I tak to będzie trwało
– myślałem. Dziesięcioletni wyrok, który na mnie wydał,
odbierałem w inny sposób. Strasznie bałem się więziennej nudy! To mnie przerażało. I przerażała mnie rozpacz
Rodziców, i Dziadków. Było mi cholernie przykro, że będą
się za mnie wstydzić. W tamtym czasie władza nie dawała przyzwolenia na określenie „więzień polityczny”, byli
tylko kryminalni. Dzisiaj każdy wie, że więzień polityczny, to człowiek idei, wizjoner, choć i wśród nich trafiają
się nawiedzeńcy, opętani zgubnymi imaginacjami i marzeniami. Z przerażeniem myślałem o sobie jako o więźniu kryminalnym!
Powieźli do komisariatu na Okopową, po paru godzinach rutynowych przesłuchań przetransportowano do komendy na Narutowicza. Wrzucono do niewielkiego pomieszczenia z biurkiem, szafą pancerną, pustym regałem.
Po chwili w pomieszczeniu znaleźli się jeszcze, również
przywiezieni spod Domu Nauczyciela, student KUL, pracownik naukowy tej uczelni i licealista, szesnastolatek ze
Staszica. Student – jak miałem się niebawem dowiedzieć:
Stanisław Parzucha – nie ukrywał, że szarpał się z tajniakami i miotał pod ich adresem obelżywe słowa. Pracownik
naukowy z przerażeniem słuchał relacji Parzuchy, ukradkiem zerkał na mój rozbity nos i wiedziałem, że bardzo się
boi zaliczenia do naszej formacji. Ten młodziutki był jak
dziecko w ZOO, patrzył na nas szeroko otwartymi oczami, jak na ludzi grających w jakimś zagadkowym i szalonym filmie. Przypuszczałem, że go zwolnią, był za młody
na jakąkolwiek karę. W pewnym momencie powiedziałem do niego: „lada godzina cię wypuszczą, a jak to się już
stanie, zadzwoń do akademika, blok B, poprosisz o któregoś z mieszkańców pokoju 43. Temu z 43 powiesz, że Belphegora zapudłowali na Narutowicza”. Wpatrywał się we
mnie z nieskrywanym podziwem. „– Boże! – wyszeptał
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11 marca 1968. Ruszył studencki marsz sprzeciwu

– jesteś prawdziwym rewolucjonistą?” Słowo „rewolucjonista” wypowiedział z przejęciem, z nabożeństwem niemalże, ale szybko się zorientował, że w tym miejscu jest
ono niewłaściwe, najwyraźniej mu się wymknęło, bo wystraszył się tego określenia i zatrwożony zerknął na jegomościa z KUL. Ale ten – ja powiedziałem – starał się być
od naszych spraw jak najdalej.
Położyłem się na podłodze, byłem zmęczony, położył
się Parzucha, legł również licealista, pracownik KUL pozostał oparty o parapet okna. Taką obrał linię obrony, był
tu przypadkiem, przywieziono go przez pomyłkę, razem
z grupą nieodpowiedzialnych wichrzycieli.
W pewnym momencie otworzyły się drzwi, dostrzegłem grupkę cywilów beztrosko gaworzących na korytarzu Komendy. Było już późno, czekali na dalsze rozkazy,
zobaczyli nas na podłodze. – O, bohaterowie są zmęczeni! – rzucił któryś wesoło.
Inni się roześmiali.
„Bohaterowie są zmęczeni” to tytuł popularnego
w tamtym czasie wojennego filmu produkcji francuskiego-niemieckiej, wyświetlanego na polskich ekranach od
roku 1955.
Licealista został zwolniony, następnego dnia świtem
wykręcił przekazany mu numer. Losy pracownika KUL

nie są mi znane. Nigdy się już na niego nie natknąłem, na
licealistę również.
W środku nocy mnie i Staszka Parzuchę przywieźli na
ulicę Spokojną 4, do gmachu, w którym kiedyś mieścił się
PKWN, a dzisiaj urzęduje wojewoda. W dużym pomieszczeniu na parterze za stołem, a raczej stołami nakrytymi
zielonym suknem siedziało kilkanaście osób – w różnym
wieku i różnej płci – o twarzach przerażonych i wystraszonych, jakby to oni mieli być ukarani. Postawiono nas
przed kolegium do spraw wykroczeń działającym wówczas przy organach administracji. Dzisiaj kolegia już nie
wymierzają kar, ich sprawy przejęły sądy grodzkie, będące wydziałami sądów rejonowych. Do ukarania było nas
sześciu, mnie wezwali pierwszego. Powiedziałem, że nie
mogę pojąć, dlaczego znalazłem się w tym miejscu i dlaczego mojej skromne, osobie tyle osób poświęca swój czas.
Nie brałem udziału w demonstracji, pod Domem Nauczyciela znalazłem się przypadkowo i najwyraźniej musiano
wziąć mnie za kogoś innego, skoro kilku osobników w cywilu rzuciło się na mnie z furią i z desperacją wepchnęli
do radiowozu. Oskarżał major w mundurze milicyjnym,
mówił mocno i dobitnie, krótkimi zdaniami, był jak aktor doskonale przygotowany do odegrania roli. „Mamy
przed sobą jednego z prowodyrów awanturniczych zajść
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– grzmiał z wycelowanym we mnie paluchem – może nawet samego głównego prowodyra! Kroczył na czele pochodu, wznosił prowokujące okrzyki. Władza ludowa nie
może takim pobłażać! Żądam ukarania…” Może powiedział nawet: „żądam najwyższego wyroku”?
Jedna z kobiet za prezydialnym stołem gorzko i niekontrolowanie westchnęła, chyba w ciężkim westchnieniu
dało się wyczuć współczucie, bo kilka osób z grona kolegium rzuciło w jej stronę karcące spojrzenia. Po tych spojrzeniach skuliła się wystraszona i jakby się zmniejszyła.
Skazano mnie na 3000 złotych grzywny z zamianą na
60 dni aresztu.
Po wielu latach od mojego procesu czytałem relację
z posiedzenia sądu sowieckiego skazującego na śmierć
polskiego pisarza: prozaika i dramaturga Wacława Grubińskiego, autorstwa samego skazanego. Jest pełna ciepłego humoru, Grubiński nie miota obelg pod adresem
swych sędziów i katów, dowcipnie ironizuje. Pisał po latach, kiedy był już wolnym człowiekiem. Nie mogę i nie
chcę porównywać grozy obu sytuacji, ale i ja nie chcę wygrażać swym sędziom.
Muszę jednak wspomnieć, że Staś Parzucha odważnie
przekrzykiwał się z prokuratorem. Zyskał chyba nie tylko
moje uznanie i sympatię.
Byłem poobijany, sponiewierany, ale nie zdruzgotany.
Cywil w milicyjnej „nysce” straszył mnie dziesięcioma latami, póki co „zarobiłem” jedynie 60 dni. Ale – wiedziałem to dobrze – że nie było się z czego cieszyć… Historia
się dopiero zaczynała!
Powieźli nas do lubelskiego więzienia na Zemborzyckiej. Odebrali mi sznurówki, pasek od spodni i zamknęli
w pojedynczej, nieogrzewanej celi. Były w niej tylko dwie
drewniane prycze i jeden brudny koc. Zasnąłem, ale budziłem się kilka razy, przeraźliwie dygocąc z zimna. Miałem na sobie jesionkę z laminatu, modnego ale cienkiego
tworzywa sztucznego, sweter, koszulę, spodnie, bez ciepłej
bielizny, a tu najwyżej trzy, cztery stopnie powyżej zera.
Następnego dnia dowiedziałem się, że w tej celi-karcerze
– w języku więźniów zwanym kabaryną lub kabaretem –
przetrzymuje się więźniów ukaranych za niesubordynację.
W lutym 2018 roku próbowałem – na własny użytek
– ustalić chronologię marcowych wypadków. Przeglądałem informacje w Internecie, odkryłem, że jest odnotowany mój pobyt w zakładzie karnym przy Zemborzyckiej.
Marzec tamtego roku był zimny. Pierwszego więziennego dnia, tuż po śniadaniu składającym się z kubka czarnej kawy, dwóch kromek gliniastego chleba pociągniętego smalcem, zabrano nas – dwunastu studentów więźniów
– do pracy (byłem jedynym studentem UMCS, pozostali z KUL). Polecono przenosić drewniane, oblodzone belki spod płotu pod więzienny mur, a kiedy już uporaliśmy
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się z tym zadaniem, padła komenda, aby przenosić spod
muru pod płot. A po godzinie – od początku! Nasz nadzorca milicjant, był w długim białym kożuchu, przez pierś
miał przewieszony karabinek kałasznikowa. Nie był wrogo nastawiony, uśmiechał się półgębkiem, nie poganiał,
nie dowcipkował, wykonywał swą pracę. Nadzorował.
Stał w bezpiecznej odległości kilku kroków, aby nie dać
się zaskoczyć jakiemuś desperatowi, któremu przyszłaby
do głowy niebezpieczna myśl rozbrojenia dozorcy. Nie reagował na zaczepki Staszka Parzuchy. Nie wymagał też,
abyśmy prowadzili pracę w szybkim tempie. Moglibyśmy
nawet przysiąść, ale bez ruchu – o czym wiedzieliśmy dobrze – moglibyśmy zamarznąć! Mieliśmy na sobie cienkie
więzienne uniformy, drelichowe spodnie sięgały mi kostek, sprana koszula nie zatrzymywała ciepła ciała. Jeszcze
kurtka z literami „ZK” i mycka. Przerzucaliśmy więc oblodzone belki, aby – jak to mawiali więźniowie – nie uświrgnąć. Na obiad biały barszcz i kluski z serem. Po obiedzie
do kolacji dalsza zabawa z belkami. Na kolację herbata,
dwie kromki chleba pociągnięte margaryną i skromniutka porcja marmolady.
Trafiłem do szesnastoosobowej celi, było w niej osiem
piętrowych łóżek, mnie i studentowi KUL-u (księdzu Marianowi Ruszewskiemu) przyszło spędzać noce na materacach rozłożonych na podłodze. Materac należało ułożyć tak, aby nie zastawiał mieszkańcom drogi do wielkiego
wiadra, czy też może blaszanej beczki ustawionej w rogu
celi. Oczywiście, załatwiano tam potrzeby fizjologiczne.
Pierwszej nocy obudziło mnie dziwne dudnienie. Dopiero po chwili zorientowałem się, że to odgłos strumienia
moczu skierowanego na blaszane ściany beczki. I tak siedem, osiem razy w ciągu nocy. Ten odgłos długo jeszcze
śnił mi się po nocach.
Zapamiętałem wszystkie imiona towarzyszy-współwięźniów, zapamiętałem ich oczy, kolor, kształty ich dłoni, paznokci. Wielu z nich spotkałem już na wolności, kilku opisałem w swych opowiadaniach.
Byłem świadkiem „widzenia”, czyli odwiedzin więźniów. Owe „widzenia” często prezentują w filmach, ot,
więzień i odwiedzająca go osoba siedzą oddzieleni szybą
pancerną i rozmawiają przez telefon. W tamtym czasie,
w lubelskim więzieniu, dwunastu więźniów wprowadzano do zakratowanego pomieszczenia, w drugim – także
zakratowanym – gromadzili się ich bliscy. Oba pomieszczenia oddzielone były trzymetrowym korytarzem, po
którym spacerował milicjant. Na jego znak można było
podejść do krat i rozmawiać. Ale jak rozmawiać? Krzyczano więc do siebie. Jednocześnie krzyczały dwadzieścia
cztery osoby!
Co ty za brednie opowiadasz?! – fuknął na mnie Maciek Podgórski, redaktor z „Kameny”, kiedy po latach
przy wódce – w redakcyjnym lokalu – dzieliłem się

1 1 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

więziennymi refleksjami. Zbił mnie z tropu, nie chcesz
wiedzieć, twoja strata – burknąłem. Nieoczekiwanie poparł mnie Ijon Kamiński, także publicysta „Kameny”. –
Daj chłopakowi mówić, słyszałeś o takich sprawach? Dali
przyzwolenie na wspomnienia, ale nie odnalazłem już
w sobie potrzeby opowiadania o więzieniu. Oczywiście,
niektórym więźniom – z różnych powodów – pozwalano
rozmawiać w lepszych warunkach. Andrzej spod Zamościa, dwudziestopięciolatek, który okradł księdza, uzyskał
zgodę na spotkanie z matką w osobnej celi. Wyznał matce, gdzie ukrył pieniądze i polecił, aby opłaciła adwokata.
Nim kobieta, po widzeniu, dotarła do rodzinnej wsi, był
już tam funkcjonariusz w cywilu, który przywłaszczył sobie ukradzione księdzu pieniądze. Opowiedział mi o tym
sam Andrzej, kiedy spotkałem go – po paru latach – na
meczu Hetmana Zamość.
Po tej dygresji wracam do poprzedniego wątku. Kiedy
więźniowie opuścili zakratowane pomieszczenie, znalazło się tam dwóch dwudziestolatków. Obserwowałem ich,
oczekując na spotkanie z wychowawcą. Usiedli na podłodze, rozłożyli gazetę, położyli na niej dwa, a może trzy
kilo kiełbasy, tyleż boczku. Jedli wolno, wolniutko przeżuwali każdy kęs, jakby chcieli się najeść na dwa, albo
i trzy lata. Skąd tyle wędliny w więzieniu? Kiełbasę i boczek przywieźli ze sobą z domu, może ze sklepu, przybyli tu do odbycia kary, przed zamknięciem w celi pozwolono im ucztować czy też jedynie skonsumować produkty,
które mieli ze sobą.
– Ty – zwrócił się do mnie jeden z nich, o przenikliwych niebieściutkich oczach – student?
– Student! – poświadczyłem.
– Lubię studentów. I studenckie imprezy lubię. Nigdzie
nie kradnie się lepiej, jak na Kozienaliach. Ale w tym roku
nie będzie mnie u was. Może spotkamy się za rok?
Jak przewidział, spotkaliśmy się na Kozienaliach! Wypatrzyłem go – nieoczekiwanie dla nas obu – obok kiosku „Ruch” wciśniętego w kąt Chatki Żaka. Poznał mnie,
uniosłem rękę w serdecznym geście powitania, ale dał
znak, abym do niego nie podchodził. Nie podszedłem.
Był pewnie w trakcie realizacji jakiejś złodziejskiej akcji.
Dzień więźnia. Pobudka o szóstej rano i kolejka do
kibla. Mycie twarzy, rąk w poobijanej miednicy. Tak do
siódmej. Trzej młodzi i silni (Jurek i Kazik z Lublina, Józek
z Parczewa) pierwsi kończyli toaletę i rozpoczynali półgodzinną gimnastykę. Po śniadaniu szli do pracy, przychodzili zmęczeni na kolację, nie rozmawiali z nikim, pierwsi
kładli się spać. Niektórzy urządzali spacery po celi. Dwójkami przemierzano celę, od okna do drzwi, przy drzwiach
energiczny nawrót, osiem kroków pod okno, nawrót i kolejnych osiem kroków pod drzwi. Do 400 rund w godzinę. Starsi spacerowali po pół godziny i nie tak energicznie.

Drugiego dnia pobytu polecano nam przebrać się w nasze cywilne ubrania i powieźli naszą dwunastkę do gmachu lubelskiego Trybunału. Przyszło nam znowu stawać
przed kolegium. Wyrok sprzed dwóch dni wydał się władzy zbyt łagodny. W lubelskim Trybunale – gdzie w minionych wiekach sądzono brać szlachecką – zapadały,
o czym wiedziałem dobrze, wyroki śmierci. Pamiętam,
że budynek był w remoncie, było dużo kurzu i mnóstwo
prowizorycznych tekturowych ścian. Sala rozpraw – znajdująca się na drugim piętrze – nie była więc tak reprezentacyjna, jak w poprzednim urzędzie. Grupa sędziów
zasiadała za stołem pokrytym szarym papierem, a i sami
sędziowie byli szarzy, mniej wyraziści, także prokurator,
tym razem w randze porucznika, nie grzmiał już tak uroczyście i groźnie jak jego poprzednik, ale wszystko przebiegło szybko, sprawnie i surowo. Nawet bardziej surowo.
Otrzymałem karę grzywny 4500 złotych z zamianą na 90
dni aresztu.
Wyprowadzono nas na korytarz, gdzie – jeśli mnie pamięć nie myli – czekaliśmy na milicyjną więźniarkę mającą odtransportować nas do więzienia. My – studenci-skazańcy po jednej stronie korytarza, naprzeciwko nas
nie kryjący się ze swą wrogością funkcjonariusze w sile
sześciu uzbrojonych ludzi. Czas się dłuży, jeden z naszej
grupy wypatrzył aparat telefoniczny na ścianie w sąsiednim korytarzu. Taki sprzęt uruchamiało się wrzuceniem
monety. – Ma ktoś złotówkę? – pyta odkrywca i przetrząsa swoje kieszenie. – Telefon nie działa – komunikuje jeden z milicjantów, ale zaaferowany student nie zważa na
te słowa, sięga po słuchawkę i dla zabawy wykręca numer akademika czy może konwiktu. Aparaty tamtej doby,
umieszczane w budkach telefonicznych, czy na ścianach
lub korytarzach gmachów użyteczności publicznej, bywały bardzo kapryśne, niejednokrotnie „połykały” monety, ale – zdarzało się, choć bardzo rzadko – że „w swym
mechanicznym przełyku” przetrzymywały monetę i wybierały wykręcony numer, choć użytkownik nie wrzucił złotówki. Tak stało się tym razem, aparat telefoniczny opowiedział się pod stronie skazanych, wybrał numer,
zgłosił się portier. – Proszę szybko mnie połączyć z pierwszym piętrem! – wrzasnął chłopak w słuchawkę. Niestety, więcej już nie wykrzyczał. Podbiegł milicjant, szarpnął
za wieszak podtrzymujący słuchawkę. Przerwał połączenie. Z aparatu z brzękiem wyskoczyła moneta, wypadła na
podłogę, chwilę się toczyła, wszyscy ją dostrzegli, w milczeniu śledziliśmy jej tor po zakurzonej podłodze i upadek, nikt się po nią nie schylił. Trudno mi powiedzieć,
czy milicjant był z siebie zadowolony. Atmosfera wrogości
nie maleje, ale sytuacja goni sytuację, nagle słychać ciężkie stąpanie po schodach. Ukazuje się wszystkim niemłody już mężczyzna dźwigający dwa wielkie bochenki chleba. Dziś wiem, że był to Antoni Michalak, wybitny malarz,
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ojciec Janusza Michalaka – wtedy naszego kolegi-współwięźnia. Najwidoczniej został poinformowany, że w Trybunale odbędzie się rozprawa, może był nawet przygotowany na zapłacenie grzywny za syna, ale to nieistotne.
Najważniejsze są te dwa bochenki chleba. Nie znał nikogo z nas i nikt z nas go nie znał. Stanął pośrodku korytarza
i pyta nas, milicjantów, a może siebie: studenci?
– Studenci! – odpowiadamy.
– Przyniosłem chleb – mówi i zabiera się do łamania.
– Panowie są po kolacji – wykrzykuje służbowym tonem kolejny z energicznych milicjantów, najwyraźniej
dowódca i popycha artystę Michalaka w stronę okna, na
koniec korytarza, aby nie miał kontaktu z naszą grupą. Zabronić komuś dzielenia chleba – rzecz niemądra. Ale nie
pozwolił i koniec.
Dobry Boże, nie byliśmy głodni, emocje eliminowały
głód, kazały o nim zapomnieć, ale zaskakujące są reakcje ludzkiego organizmu, nabraliśmy zwierzęcego, a może
jedynie dziecięcego apetytu na chleb przyniesiony przez
ojca Janusza. Milicjant-służbista został w pewnym momencie poproszony czy wezwany na salę rozpraw. Artysta
Michalak zorientował się, że należy wykorzystać moment,
podbiegł do naszej grupy, i każdego obdzielił pajdą chleba.
Następnego dnia po śniadaniu gruchnęła wiadomość:
studenci wychodzą! Żegnałem się z każdym serdecznie,
jakbym z nimi za kratami spędzał lata, a nie dni. Każdy
miał dla mnie przyjazny uścisk, ja dla nich – jak rzekłem
– dobre słowo.
Jedno życzenie czy też żądanie towarzysza-więźnia powinienem odnotować. – Przyprowadź tu studentów! Przyprowadź wszystkich! Jak przyjdziecie pod bramę więzienia, jak krzykniecie, że jesteście, to wyłamiemy drzwi
i rozprawimy się ze strażnikami. Broń macie? – pytał mnie
Kazik z Lubartowa, niewysoki, korpulentny, dociekliwszy
niż pozostali.
Zrozumiałem, że nadeszła chwila wygłoszenia orędzia,
mowy pożegnalnej czy też informacyjnej. Byłem najmłodszy z nich, wielu było w wieku mojego ojca, byli i starsi.
Niektórzy pewnie wiązali jakieś nadzieje ze studenckimi
rozruchami, które nazywali „rewolucją”. Nazwa była na
wyrost, ale użyta świadomie, wszak zwieńczona zwycięstwem dla wielu przyniosłaby amnestię! – Chłopaki – powiedziałem – nie mamy broni i nie zamierzamy do nikogo
strzelać. Nie mam też zamiaru burzyć więzień. Te istnieją wszędzie i w każdym ustroju, bowiem – jak świat długi
i szeroki – za kradzież, morderstwa, rozboje każdy człowiek musi ponieść karę. Chcemy tylko sprawiedliwych
sądów, nieprzekupnych sędziów, chcemy władzy dbającej
o interesy każdego obywatela, chcemy swobody wypowiedzi, aby każdy mógł oceniać sekretarzy i posłów, przełożonego w pracy i stosunki w zakładzie. Chcemy prawdy
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o naszym kraju, o naszej historii, o ludziach, którzy oddali życie za naszą wolność, chcemy o nich mówić i śpiewać, bo każdy z nas kocha Polskę. Dla każdego z nas nie
ma rzeczy ważniejszej niż Polska.
Niewykluczone, że wtedy powiedziałem to lepiej niż
zapisałem dzisiaj, bo po tych kilku zdaniach rozległy się
brawa.
W celi byli sami kryminalni, chcieli mieć mnie za politycznego, odegrałem dla nich rolę więźnia politycznego, czy miało to w przyszłości jakieś konsekwencje? Niewątpliwie tak.
Miałem już opuścić celę, już zgrzytał klucz w zamku,
gdy podbiegł do mnie Kazik z Lubartowa i wcisnął mi
w rękę dwa papierki. – Grypsy! Musisz dostarczyć!
Zorientowałem się, że przed opuszczeniem więzienia
będę poddany rewizji, a znalezienie grypsów – z nieznaną mi treścią – może postawić mnie w kłopotliwej i trudnej sytuacji. Odmówić nie mogłem, ale dać się ograć prowokatorowi – byłoby śmieszne i żałośnie. Musiałem dla
ratowania honoru, ale przede wszystkim skóry, odegrać
scenkę rodzajową. Wcisnąłem papierki do ust i zacząłem
rozpinać spodnie. Na korytarzu znalazłem się z już opuszczonymi spodniami i do dwóch klawiszy – którzy mieli mnie konwojować – wrzasnąłem: – do latryny, natychmiast do latryny!
Jeden z nich uległ grozie sytuacji, doskoczył do drzwi
w korytarzu i szeroko je otworzył. Świecąc gołymi pośladkami pomknąłem w tamtą stronę.
W ubikacji przyjąłem pozycję, którą dzisiaj określa się
miłym zwrotem „na Małysza”, wyciągnąłem grypsy, nauczyłem się na pamięć, zapamiętałem adresy, pod które
miały dotrzeć i zniszczyłem.
Wychowawca siedział za biurkiem, na mój widok jego
ponurą twarz rozpromienił szyderczy uśmieszek, wskazującym paluchem postukiwał w pulpit biurka. – Dawaj, bracie, tu na stół, co tam masz niepotrzebnego! –
zwrócił się do mnie. Rozumiałem, że chodzi mu właśnie
o grypsy.
– Wszystko, co mogłoby pana zainteresować, popłynęło z wodą w kiblu – powiedziałem dobitnie. Milicjant za
moimi plecami musiał pewnie skinąć głową, bo butną wesołość wychowawcy zastąpił grymas rezygnacji, wykonał
ruch ręką, odczytaliśmy go właściwie, że drzwi za nami
mają się zamknąć jak najszybciej.
Marcowe prezenty od losu i przyjaciół
Przed bramą więzienia czekała na mnie grupa przyjaciół: Elka Kryształowicz, Baśka Lewicka, Baśka Noga,
Józek Osmoła, Staś Rogala, Waldek Bugaj, Zosia Styczyńska, Kazio Kościuk, Zbyszek Krzywicki z narzeczoną Bogusią, Dominik Opolski.
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Pierwsi aresztowani

Informacje o zawieszonych studentach UMCS podało radio Wolna Europa. Rozgłośnia monachijska podała
także nazwiska dwunastu uwięzionych studentów. Informacje powtarzano wielokrotnie, usłyszałem je na własne uszy, bo w akademikach na każdym piętrze słuchano Wolnej Europy. Słuchaliśmy monachijskiej rozgłośni
w akademikach, słuchano jej także w moim Ostrowcu.
Postanowiłem pokazać się na oczy rodzinie, następnego dnia wsiadłem na lubelskim dworcu w autobus do
Ostrowca Świętokrzyskiego. Mama była w pracy, ale spotkałem Babcię Helę, przyjechała do Ostrowca, do naszego domu, ze wsi Dąbie.
– Bili cię?! – dociekała.
– Nie bili!
– Biją wszystkich! Małych i dużych, mądrych i głupich,
winnych i niewinnych! Biją wszystkich, którzy wpadną im
w łapy.
– Mnie nie bili!
– Biją wszystkich!
Nie dawała się przekonać, musiałem ściągnąć koszulę i pokazać plecy.
Przyjrzała się dokładnie. – Teraz nogi!
– Co nogi?
– Biją po nogach.

Musiałem ściągnąć spodnie. Z niedowierzaniem pokręciła głową.
Niebawem przekonałem się, że Babcia Hela dużo wiedziała o życiu. Jeszcze tamtego dnia miałem dostać to,
czego nie zebrałem wcześniej. Z Ostrowca do Lublina jechałem ostatnim autobusem. Kursowy autobus wjeżdżał
w ulicę PKWN, dzisiaj Głęboką, i zatrzymywał się na wysokości ogrodu botanicznego. Tam wysiadali studenci
z Kielc, Opatowa, Ostrowca, Kraśnika. W botaniku – był
już zmrok – zastąpiła mi drogę czwórka mężczyzn. W jesionkach, w kapeluszach z maleńkimi rondami, jakie chętnie i powszechnie nosili tajni funkcjonariusze milicji. Zatrzymałem się, kątem oka dostrzegłem, że druga czwórka
jest już za moimi plecami. W ich rękach pojawiły się milicyjne pałki. Byłem – a i chyba pozostaję, co podkreślam
nie bez satysfakcji – silnym, wysportowanym mężczyzną.
Odnosiłem sukcesy jako zapaśnik, sprinter, piłkarz. Uczyłem się zadawać ciosy i ciosów unikać. Wtedy – w botaniku – wypadki potoczyły się szybko. Nie wpadłem w panikę, nie rozglądałem się nerwowo na boki w wyborze
drogi ucieczki, parłem do przodu na uzbrojoną w pały
czwórkę. To oni spojrzeli niepewnie po sobie, miałem
dużo szczęścia, wygarbowania mojej skóry podjęli się niewyżyci amatorzy, nie zaś sprawni i wyćwiczeni w biciu
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Marsz sprzeciwu na ulicy M. Nowotki,
w głębi gmach Humanistyki UMCS

Siły tajnej milicji, ORMO, SB zgromadzone
w Domu Nauczyciela przy ulicy M. Nowotki
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komandosi. Trzy kroki przed nimi nabrałem przyspieszenia i z furią rozepchnąłem zagradzających mi drogę. Jednemu spadł kapelusz, toczył się chwilkę po ziemi. Przypomniała mi się scena z filmu „Lotna”: w trakcie szarży,
któryś z ułanów przebija lancą zgubioną przez niemieckiego oficera czapkę i zawieszoną na grocie potrząsa niczym
trofeum. Schyliłem się po kapelusz, abym i ja miał łupy
z utarczki. Niepotrzebnie. Trofeum zdobyłem, ale dwa
uderzenia spadły na mój grzbiet. Nie próbowali mnie dopędzić. Zdobycznym kapeluszem pochwaliłem się przed
przyjaciółmi i oddałem na portiernię w bloku „B”, ktoś
się po niego zaraz zgłosi – zapewniłem. Nie pomyliłem
się. Rankiem zorientowałem się, że kapelusza już nie było.
Podczas wakacji, które tamtego roku spędzałem we wsi
Dąbie, u moich Dziadków Heleny i Aleksandra Wójcików
miałem miłą rozmowę w jednym z krewniaków. Zapadła
mi w pamięci, więc przytoczę. „ – Zbyszek, mnie tu taki
z komendy podpytuje, czy nie buntujesz naszych chłopaków?! Ale ja mu mówię, że ty jesteś nasz, nikogo nie buntujesz, bo niby czemu miałbyś nas buntować? I przeciw
komu? Bo nam tu źle? No, czy ja nieprawdę mówię? Dzisiaj mam kartoflankę, w sobotę strzelę królika między uszy
i podjemy sobie mięsa. A na koniec wakacji już kurczaki podrosną, to w niedzielę będzie rosół, no, Zbyszek, źle
mówię, no, powiedz, czy źle mówię?”
– Dobrze wujek mówi – utwierdziłem go w przekonaniu. – Nie warto buntować się przeciw kartoflance, królikowi w śmietanie, kurze w rosole. Tylko tę kurę w rosole dobrze byłoby mieć w każdą niedzielę, a nie raz na
kwartał.
Nie buntowałem chłopaków z Dąbia i z okolic, duch
bojowy wśród młodzieży studenckiej wyraźnie wygasł, nie
zanosiło się więc na przygotowywania rewolucji czy zamachu stanu. Ale władza ludowa wytypowała buntowników
i śledziła ich każdy ruch i krok. Co pół roku następowało
przeszukiwanie mieszkania moich Rodziców lub Dziadków, ostatnia rewizja w Dąbiu miała miejsce w czerwcu
1976, na dwa dni przed śmiercią ukochanego Dziadka
Aleksandra. Byłem – pod różnymi pretekstami – wzywany na przesłuchania, niejednokrotnie bywało, że zjawiał
się po mnie w akademiku funkcjonariusz w cywilu, zdarzyło się, że konwojowano mnie pod bronią długą. Usiłowano, parę razy, przypisać mi działanie w pospolitych
grupach przestępczych, ale – jak myślę – nie dokładano
specjalnych starań, aby „zapudłować” mnie jako pospolitego złodziejaszka. Ograniczano się do zwykłego nękania,
ale w tym „nękaniu pospolitym” nie obywało się bez chwil
dramatycznych. W roku 1974 eskortowano mnie – w milicyjnej „nysce” – pod bronią długą, do Janowa Lubelskiego.
Złożyło się, że do tejże pięknej miejscowości w odwiedziny do swych bliskich przyjechał rodak z Kanady.
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Kantorów – to informacja dla młodych czytelników – nie
było, dobre papierosy, whisky, koniaki, kawę i dżinsy kupowało się w pewexach za bony dolarowe lub dolary zdobyte na czarnym rynku. Dolar miał cenę butelki „żytniej”.
Na czarnym rynku – rzecz jasna – był parę złotych tańszy. Kanadyjczyka odwiedziło dwóch milicjantów i mieli
mu postawić zarzut puszczania w obieg fałszywych dolarów. – Mam tylko prawdziwe! – bronił się ponoć obwiniany. – Czy prawdziwe, to okaże się po sprawdzeniu! – usłyszał odpowiedź od przedstawiciela władzy. Zabrali dolary
do sprawdzenia i przepadli jak kamień w wodzie. Kanadyjczyk, czy też ktoś z rodziny, zgłosili się na komisariat
i złożyli relację z wizyty milicjantów. Sprawa – trudno powiedzieć, że nabrała tempa – ale się toczyła. Któregoś dnia
mnie i poetę Tadeusza Kwiatkowskiego, z którym się wówczas przyjaźniłem, milicjanci powieźli do Janowa.
Rodzinie poszkodowanego przedstawiono nas jako rzekomych sprawców. Na szczęście ci, przed którymi nas postawiono, stanowczo stwierdzili, że sprawcy byli niżsi od
nas i z innymi brodami, bardziej potarganymi.
Był luty, zimno, wracamy z Janowa nocą. Jest godzina
pierwsza, może druga, droga się nuży, Kwiatkowski chrapie, mnie głód nie pozwala zasnąć, zabrano mnie z Lublina przed śniadaniem. Obserwuję poruszenie wśród
naszych czterech konwojentów, jeden podchodzi do kierowcy i coś szepce mu do ucha. Tamten kiwa głową. Wyczuwam, że szykowana jest dla nas niespodzianka. Po
paru minutach samochód zjeżdża w polną dróżkę. Jeden
z milicjantów uchyla drzwi i wrzeszczy: wychodzimy! Wyskakuję pierwszy i niby za „potrzebą” pędzę w kierunku
drzew oddalonych od pojazdu o kilkadziesiąt kroków.
Nim z samochodu wytoczył się rozespany poeta Kwiatkowski, pozorowałem rozliczanie się z naturą. Nie wiedziałem, jaką zabawę obmyślili milicjanci, ale czułem, że
muszę – o ile to możliwe – grać na czas i zniechęcić naszych konwojentów do nocnych igraszek. Mróz, a i pewnie głód, dawały się we znaki i milicjantom, szybko powrócili do „nyski”, a jeden zawołał do mnie: „ – ej, jeszcze
chwila i będziesz do Lublina drałował na piechotę!”. Wróciłem, bez przeszkód dotarliśmy do Lublina. – Wiesz –
powiedział mi kiedyś w trakcie jednej z naszych licznych
i głośnych libacji Tadzio Kwiatkowski miałem wrażenie,
że wtedy w nocy chcieli nam sprawić łomot.
– Chcieli nam sprawić – jestem o tym przekonany –
żart znacznie okrutniejszy.
Jeden z moich kolegów w roku 1983 czy 1984 przyniósł mi do opublikowania w podziemnej prasie wiersz
o przygodzie zgotowanej grupce internowanych działaczy Solidarności przez rówieśników w stalowych mundurach. Wiersz ponury jak całe zajście, napisany jednak nieudolnie, wiersza nie przytoczę, przygodę kolegi opowiem
własnymi słowami. Grupa milicjantów przewozi kilku

internowanych z jednego obozu do drugiego. Jest głucha
noc, samochód przemyka pustą szosą, nagle pewne poruszenie wśród konwojentów; poprawiają broń, porozumiewają się urywanymi, ale czytelnymi zdaniami, do uszu
konwojowanych docierają słowa: „dobre miejsce, żeby
sprawę załatwić”. Samochód się zatrzymuje, jeden z milicjantów otwiera szeroko drzwi: – wysiadać! – pada krótka, ostra komenda.
Wysiadają, jest noc, ale nie na tyle ciemna, by nie dostrzegli dołu czy też rozpadliny. Któryś z milicjantów odciąga zamek karabinu. Internowani rozumieją, że to koniec. Padają więc na kolana i zaczynają się głośno modlić.
Trwa to długą chwilę.
Modlitwę przerywają słowa milicjanta. – Dość, dość –
krzyczy, z trudem panując nad śmiechem. – Jeszcze nie teraz. Teraz stacja „odlej się!”.
Były to – jak powiadam – wczesne lata osiemdziesiąte.
W roku 1974 jeszcze nie potrafili sprawnie odegrać tego
żartu.
Marcowe prezenty od losu, przyjaciół,
rzemieślnika
Nie pamiętam, kto rzucił myśl o czapkach studenckich. Przed wcieleniem w szeregi Wojska Polskiego pierwszy założyłem białą studencką czapkę. Otrzymałem ją
w zakładzie czapniczym przy Lubartowskiej. Sklepikarz
miał tylko jedną, a ja zażądałem stu pięćdziesięciu.
– Ile? – rzemieślnik nie wierzył własnym uszom. – Sto
pięćdziesiąt? Dobrze usłyszałem? – dopytał się szczerze
zainteresowany niespodziewaną okazją zarobku.
– Sto pięćdziesiąt. I to bezzwłocznie! Na jutro! –
Będą, będą – zapewniał. – Nie pójdę dzisiaj spać, a słowa dotrzymam.
Dotrzymał. A mnie tę pierwszą podarował. Mam ją do
dzisiaj. Białe czapki wywołały furię wśród pracowników
naukowych, okazało się, że dla UMCS, jeszcze na początku lat pięćdziesiątych, zaplanowano bordowe kaszkiety.
Szybko je zarzucono, ale w marcu 68 studenci pragnący
się przypodobać władzom i profesorom uczelni poczęli
paradować w bordowych kaszkietówach. Przystępowali
w nich nawet do egzaminów. Na jesieni nikt już po białe
ani bordowe czapki nie sięgał.
W marcu roku 1993 roku wracałem pociągiem z Warszawy do Lublina. Pociąg z warszawskiego Dworca Centralnego odjeżdżał o 20.08. I w tym pociągu jakaś siła kazała mi ruszyć do wagonu restauracyjnego. Było niewiele
osób, piłem herbatę, uzmysłowiłem sobie, że dokładnie
25 lat temu, 11 marca, znalazłem się na komendzie przy
Narutowicza. I w tym momencie zobaczyłem, że do baru
zdąża… Stanisław Parzucha! Wyrzuciłem ramiona w górę!

n u m e r

1-2 (85-86)

Przytuliłem go mocno, bardzo mocno, los nas znowu zetknął – jak powiadam – po 25 latach! Ćwierć wieku temu
– o tej samej porze, co do minuty – zobaczyłem Stacha na
komendzie przy Narutowicza!
Dziś – niewykluczone – że Stanisława Parzuchy nie
rozpoznałbym. Pozdrawiam Stasia, powtórzę raz jeszcze,
w marcowych sytuacjach zaimponował mi odwagą, przekorą, hartem ducha.
W jednostce wojskowej odwiedziła mnie Baśka Lewicka. Baśka była piękną, niebieskooką blondynką, zawsze
modnie i szykownie ubraną. Używam czasu przeszłego, bo
Barbara już nie żyje. Zmarła w 2012 roku w Lublinie. Koleżanki zwracały się do niej w formie: Bajunia, ja mówiłem
Barbara. W czasach naszych studiów mieszkała w Hrubieszowie, przyjechała do domu na święta wielkanocne,
odszukała mnie w jednostce. Na wartowni jednostki pojawiła się w białym płaszczu i wysokich białych butach.
Dyżurni – jak mi opowiadała – zbaranieli. Zatelefonowali do dowódcy, poinformowali, że jakaś niezwykła osoba
chce się widzieć z jednym ze studentów. Mężczyzna czy
kobieta? – miał zapytać dowódca.
– No, kobieta! – odpowiedział dyżurny żołnierz – ale
taka jak anioł!
– Sam się przyjrzę! – odpowiedział i faktycznie po paru
minutach pojawił się na wartowni. Odbył z Barbarą miłą
– jak wspominała – rozmowę i udzielił zgody na spotkanie. Szedłem na wartownię, a wieść się rozniosła, że do
studenta przyjechał anioł.
Barbara nalegała, abym po opuszczeniu jednostki – kiedy by to nie było – pierwsze kroki skierował do
mieszkania jej rodziców, gdzie będę podjęty obiadem. Po
opuszczeniu jednostki – zgodnie z poleceniem Barbary –
udałem się na ulicę Lubelską, gdzie byłem podejmowany
przez panią Helenę Lewicką, matkę Barbary – zupą kalafiorową i bigosem.
Lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte – co często przypominam – to czas pisania listów i kartek pocztowych!
Kontakty telefoniczne były kłopotliwe, rozmowy do
mieszkańców i urzędów w innych miastach zamawiało
się na „międzymiastowej”. W roku akademickim mieszkaniec domu studenckiego otrzymywał co najmniej
kilkadziesiąt pocztówek nadsyłanych z różnych stron
kraju. Owszem, gromadzono je, ale tylko do wakacji!
W czerwcu, opuszczając akademiki, tylko nieliczni zabierali swe pocztowe zbiory do rodzinnych domów. Tysiące kartek lądowały w koszu. W marcu i kwietniu 1968
z jednostki wojskowej w Hrubieszowie wysłałem 40–
50 czarno-białych pocztówek. Jedną z nich zaadresowałem do mojej przyjaciółki Teresy Hanz. Teresa – o czym
nie wiedziałem – okazała się wytrwałą kolekcjonerką.
Zachowała kolekcję kilkuset kartek pocztowych! Jedną
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z nich otrzymaną ode mnie w marcu 1968 roku wręczyła mi adresatka w prezencie… pięćdziesiąt lat później! W marcu 2018 roku! Teresko, dziękuję! Sprawiłaś
mi – tą przechowaną przez pół wieku kartką – olbrzymią radość.
Co ciekawe, był to jedyny uszkodzony egzemplarz kolekcji, poczta bowiem dostarczyła przesyłkę pozbawioną znaczka. Adresatka długo zastanawiała się, kto mógł
połakomić się na powszechny, seryjny znaczek. Jedna ze
zorientowanych koleżanek wyjaśniła, że pocztówka nim
dotarła do rąk adresatki, trafiła w ręce milicyjnych „speców”. Ci dmuchali na zimne! Konspiratorów podejrzewali
o przesyłanie wiadomości ukrytych pod znaczkami pocztowymi! Bez skrupułów więc pozbawiali przesyłki znaczków Poczty Polskiej!
Oczywiście, nie wszystkie kartki docierały do adresatów. Wiele, wiele przechwytywała służba bezpieczeństwa.
Podczas jednego z przesłuchań (czerwiec 1968 r.) oficer
(w cywilu) powiada do mnie: „wasze bojowe kartki z wojska pisane do kolegów zajmują mi pół szuflady biurka.
Cóż za wyszukane rewolucyjne słownictwo!”.
Nie wiem czemu, ale się zawstydziłem. Oficer nie krępował się wyznać, że czytał cudzą korespondencję, a mnie
się zrobiło głupio, że ktoś wczytywał się w moje pozdrowienia. Używałem zwrotu „trzymaj się”, „trzymajcie się”.
Wziął to pozdrowienie za zawołanie buntowników, najwidoczniej oficerowi wszystko kojarzyło się z walką, buntem, zachętą do sprzeciwu władzy. A przecież było to
wyznanie lowelasa z piosenki Bohdana Łazuki: Bogdan,
Bogdan trzymaj się. Sympatyczną piosenkę niewielu pamięta, także zwrot „trzymaj się”, jak się wydaje, wyszedł
z użycia, dzisiaj raczej powiada się „nie pękaj”.
Jan Sęk, absolwent prawa UMCS, dyrektor i prezes wielu instytucji, były senator RP, właściciel pięknej i cennej
kolekcji druków, książek, archiwaliów, podarował mi unikalny dokument z roku 1968. To oficjalne pismo rektora UMCS prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, pisane na
maszynie, informujące o zawieszeniu w prawach studenta dziesięciu osób. Na tej liście figuruję jako pierwszy…
Pismo rektora umieszczano we wszystkich budynkach
uczelni, na tablicach i korytarzach. Widziałem je na własne oczy, nie przeszło mi przez myśl, aby zerwać i schować
na wieczną rzeczy pamiątkę. A Jan to uczynił. Kto wie, czy
dokument podarowany mi przez Jana Sęka nie jest jedynym ocalałym egzemplarzem.
Wojsko idzie, wojsko śpiewa, wojsko miejsca nie
zagrzewa….
Zostałem zawieszony w prawach studenta i natychmiast otrzymałem wezwanie do stawienia się
w jednostce wojskowej w Hrubieszowie. Pojechałem. Moi
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Dziadkowie: Aleksander i Jan zostali wcieleni do armii
carskiej, ojciec cztery lata wojował w partyzantce i ja – jak
powiadam – powędrowałem w kamasze. Od służby wojskowej w tamtych latach trudno było się wymigać. Głowa ci pod hełm rośnie! – powiadali kaprale i oficerowie
do rozzuchwalonej młodzieży. A to znaczyło: prędzej czy
później trafisz pod nasze rozkazy, a my już zadbamy, abyś
został wychowany na wzorowego obywatela PRL. Studenci
raz w tygodniu naciągali wojskowe mundury i meldowali
się studium wojskowym. Uczono ich musztry, taktyki, posługiwania się bronią. Na wakacyjnych obozach wojskowych składano przysięgę.
Wojskową przysięgę złożyłem w roku 1966 na obozie
wojskowym w Ciechanowie. Przytoczę treść, bo niewielu pamięta:
„Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stając w szeregach Wojska Polskiego, przysięgam Narodowi
Polskiemu być uczciwym, zdyscyplinowanym, mężnym
i czujnym żołnierzem, wykonywać dokładnie rozkazy
przełożonych i przepisy regulaminów, dochować ściśle
tajemnicy wojskowej i państwowej, nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego. Przysięgam służyć
ze wszystkich sił Ojczyźnie, bronić niezłomnie praw ludu
pracującego, zawarowanych w Konstytucji, stać nieugięcie
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na straży władzy ludowej, dochować wierności Rządowi
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przysięgam strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przed zakusami imperializmu,
stać nieugięcie na straży pokoju w braterskim przymierzu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami
i w razie potrzeby nie szczędząc krwi ani życia mężnie
walczyć w obronie Ojczyzny, o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu. Gdybym nie bacząc na tę
moją uroczystą przysięgę obowiązek wierności wobec Ojczyzny złamał, niechaj mnie dosięgnie surowa ręka sprawiedliwości ludowej”.
Podpowiem, że powtarzając słowa przysięgi zwrot
o „braterskim przymierzu z Armią Radziecką” przemilczaliśmy. Inne kwestie nie budziły moich zastrzeżeń ani
kolegów.
Studenci z KUL-u nie odbywali w trakcie studiów ćwiczeń wojskowych, nie zostali przez rektora zawieszeni w prawach studenta, do wojska w pamiętnym marcu
nie trafiali. W Hrubieszowie spotkałem trzech studentów
z UMCS (Bronka Kowalskiego z I r. fil. polskiej, Mirosława Nowaka z II r. prawa, Stanisława Chałaczkiewicza z I r.
prawa), trzydziestu sześciu z Warszawy, w tym wielu pochodzenia żydowskiego. Jednostka, jak się szybko zorientowaliśmy, była przygotowana do przyjęcia dziesięć razy
większej liczby.
Wojsko, wiadomo nie od dziś, rządzi się swoimi prawami. Idących na wojnę żegna się słowami: „nie bądź
głupi, nie daj się zabić”. Aby nie dać się zabić, trzeba zabijać innych, aby to czynić, trzeba się ćwiczyć w zabijaniu. Żołnierz wyszkolony na większe szanse, aby przeżyć, aby zabijać, więc żołnierzy ćwiczy się i musztruje
w takim, a nie innym celu. Opanowanie techniki zadawania ciosów, czy też ich unikania, jest żmudne, wyczerpujące i niełatwe. Ale dowódcy czy też instruktorzy
mają się wykazać osiągnięciami, nie oszczędzają więc
podwładnych. Mają czas i mają władzę nad żołnierzami.
Podczas takich ćwiczeń niejednokrotnie podoficerowie,
zwani zupakami, wyżywają się nad „młodym wojskiem”,
bądźmy jednak precyzyjni i powiedzmy wyraźnie: nad
słabszymi od siebie. Dla mężczyzny wysportowanego,
silnego, ćwiczenia wojskowe bywają igraszką, przygodą, wyzwaniem.
Na terenie każdej jednostki są dwa, trzy, a niekiedy
i cztery tory przeszkód. Pewnego razu zajęcia z nami,
właśnie na polu najeżonym przeszkodami, prowadził trzydziestoletni porucznik, wysoki, sprężysty, silny i skoczny jak źrebiec. Śmignął po linie zawieszonej
na wysokości czwartego metra, zręcznie przeskoczył na
umocowaną tam drabinę, błyskawicznie przesuwał się ze
szczebla na szczebel i po kilku sekundach zjechał na drugiej linie na ziemię. Zadowolony z siebie otrzepał ręce,
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odbił się obunóż od ziemi i wskoczył na jeden z dziesięciu betonowych drenów o wysokości 140 centymetrów.
Były ustawione co 3 metry. Z dużą łatwością przeskakiwał z jednego na drugi. Patrzyłem na te popisy z przyjemnością, trudno było nie podziwiać sprawności. Z naszej czterdziestki tylko Bronek Kowalski i ja moglibyśmy
próbować mu dorównać. Bronek popisywał się swą siła,
ja się kryłem. „No co chłopaki – powiedział na koniec
popisu. Są komandosi i komandosi! Jeden mędrkuje,
a drugi musztruje! I jeden drugiemu nierówny!” Okazało się, że miał jeszcze zdolności oratorskie i najwyraźniej pokpiwał ze strachu w oczach, który dostrzegł
w oczach moich kolegów. Bo co tu kryć, jeśli wydałby
rozkaz skakania – za jego przykładem – z betonu na beton, połowa naszego wojska połamałaby ręce i nogi. Ale
wynalazł bardziej upokarzające ćwiczenie, przyszło nam
się czołgać pod rozciągniętym na wysokości 50 centymetrów drutem kolczastym. „Uważać, żeby nie podrapać sobie pupy!” – ostrzegł ze śmiechem. Czołgaliśmy
się więc, jedni radzili sobie jako tako, inni nie. Jednemu
z warszawskich studentów czapka zawisła na kolczastym
zwoju drutu, a po chwili kolejny zwój rozorał mu czoło
i obficie pociekła krew. Podszedłem wtedy do toru przeszkód, podciągnąłem druty w górę, aby chłopak w miarę
bezpiecznie dokończył ćwiczenie. Dowódca nie protestował, uśmiechał się pod nosem. Po ćwiczeniach pozwolił
sobie na kolejny komentarz: „komandos komandosowi
nierówny! Nazwa niby ta sama, ale to dwie różne formacje. O jednych koledzy muszą dbać, aby nie pokancerowali sobie d..y!”.
Wieczorem podchodzi do mnie jeden z warszawskich
studentów, właśnie z owej formacji studentów-komandosów, i powiada: „chciałbym, abyś jeszcze był mocniej
z nami związany”. Widzisz – odpowiedziałem – twój ojciec jest na placówce w Paryżu czy Londynie. Wróci za
tydzień, wykona dwa, trzy telefony i wracasz na uczelnię.
A mój ojciec pracuje na trzy zmiany w hucie Ostrowiec
i co może zrobić, to tylko modlić się, abym cały i zdrowy
opuścił te mury po dwóch latach. Bo mogę trafić do marynarki wojennej, a tam służba trwa trzy lata! I co miesiąc dziesięć dni ścisłego, a – jak już nas pouczono – dni
aresztu ścisłego nie zalicza się żołnierzowi do służby, wyjdę więc na redę w Gdyni po 4 czy 5 latach. Wyobrażasz
sobie ten moment?
Odmawiasz? – zapytał obrażony.
Dystansuję się – wyjaśniłem.
Jakie masz argumenty? – dociekał.
Poetyckie – wyjaśniłem. I przytoczyłem wiersz Marii
Konopnickiej A jak poszedł król na wojnę. Tę rozmowę
opowiedziałem też Annie Magierowskiej. Podobał się jej
wiersz, bo wytrzepałem go z pamięci w trakcie naszego
spotkania, przytoczę go i teraz:
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A jak poszedł król na wojnę,
Grały jemu surmy zbrojne,
Grały jemu surmy złote
Na zwycięstwo, na ochotę...
A jak poszedł Stach na boje,
Zaszumiały jasne zdroje,
Zaszumiało kłosów pole
Na tęsknotę, na niedolę...
A na wojnie świszczą kule,
Lud się wali jako snopy,
A najdzielniej biją króle,
A najgęściej giną chłopy.
Szumią orły chorągwiane,
Skrzypi kędyś krzyż wioskowy...
Stach śmiertelną dostał ranę,
Król na zamek wraca zdrowy...
A jak wjeżdżał w jasne wrota,
Wyszła przeciw zorza złota
I zagrały wszystkie dzwony
Na słoneczne świata strony.
A jak chłopu dół kopali,
Zaszumiały drzewa w dali.
Dzwoniły mu przez dąbrowę
Te dzwoneczki, te liliowe...
Dowódca jednostki w randze pułkownika wezwał
mnie – po tygodniu od mojego przyjazdu – na przesłuchanie. Może z własnej ciekawości, ot, chciał wiedzieć,
co to za dysydentów przyszło mu szkolić, a może miał takie polecenia. Stuknąłem obcasami, zameldowałem się.
Siedział za biurkiem, siwy, wysoki o dobrotliwej twarzy
zmęczonego żołnierza, mnie też pozwolił usiąść. Pytał
mnie o miejsce pracy Ojca, Matki, następnie, czy mam
stypendium, akademik. Odpowiadam, że Ojciec przed
wojną zrobił maturę, Matka nie zdążyła, egzamin zdała
w liceum dla pracujących po wojnie, teraz zaocznie studiuje, stypendium nie mam, akademika również. Docieka więc, gdzie mieszkam. Odpowiadam, że waletuję, to
znaczy mam życzliwych kolegów, którzy pozwalają mi
na noc rozkładać w ich sześcioosobowym pokoju dmuchany materac. Pokiwał domyślnie głową, może nawet
ze współczuciem, ale nic nie powiedział. O mój udział
w manifestacji nie pytał. O ulotkach pisanych i kolportowanych przez mnie i kolegów nikt jeszcze nie wiedział.
Ta sprawa wybuchła w maju 68 roku. Ale to już temat na
nowe opowiadanie. Szkolę się – odpowiedziałem.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Zbigniew
Włodzimierski

Przysłowia i powiedzenia lubelskie

Gdy się diabeł zestarzeje…
Panuje powszechne przekonanie, że na starość ludzie pobożnieją. Może to i prawda. Ale w naszym wywodzie nie o ludzi chodzi, ale o samego diabła.
Diabły nie umierają, ale się starzeją. Tę prawdę znał
każdy wiejski filozof, a wielu z nich powtarzało popularną wśród ludu polskiego frazę: „i diabeł był ładny, póki był
młody”. Można więc – z dużą dozą prawdopodobieństwa
– domniemywać, że nawet najsilniejsze diabły, awanturnicy jakich świat nie widział, na starość traciły energię i –
często, gęsto – stawały się piecuchami. Przysłowie „gdy się
diabeł zestarzeje, chce zostać mnichem” w wielu zbiorach
sentencji i anegdot figuruje jako powiedzenie francuskie:
„quand le diable devient vieux, veut devenir un moine”,
często bywa opatrzone przypiskiem: autor nieznany. Spieszę wyjaśnić, że odnotował je Jean Pierre Mouron w dziełku Metusco, Paladin de Lublin (Metusco, książę z Lublina).
Francuska publikacja o księciu z Lublina pozostaje
w Polsce nieznana, przed laty trafiła w ręce Henryka Sienkiewicza. Mistrz odbywający podróż po Francji, odrzucił
pracę Mourona z niesmakiem, i w 48 numerze „Gazety
Polskiej” z roku 1879, w stałej rubryce „Wiadomości bieżące, rozbiory i wrażenia literacko-artystyczne”, odnotował,
że jest bałamutna. Faktycznie, Jan III mylił się Francuzowi z Kazimierzem Wielkim, hetman Czarniecki z Zawiszą
Czarnym. Opowiastka – nazwana przez polskiego mistrza
– oburzającą, osadzona została z siedemnastym stuleciu
i można byłoby ją uznać za romans historyczny upstrzony bajkowymi didaskaliami.
Francuski pisarz zawitał w Lubelskie w sobie znanych
celach i spędził tu kilka niedziel. Zgoda, niewiele pojął
z naszej historii, ale z barwnych relacji wynika, że pasjonowały go rzeczy fantastyczne, budzące w innych lęk
i grozę, jak duchy, diabły, czarownice, życie zjaw i wilkołaków. Być może dokonał tu nieoczekiwanych odkryć i zorientował się, że zjaw, diabłów, wiedźm i wszelkiej maści
wampirów więcej nad Bystrzycą niż gdzie indziej w świecie. A diabły tutejsze, jeśli wierzyć relacjom francuskiego
autora, były w dobrej komitywie z lubelskimi rzemieślnikami, szlachtą, ba, zakonnikami!
Diablisko imieniem Głaz pojawiło się przed przeorem
ojcem Janem, bernardynem, i oświadczyło, że chce zostać

C. S. Lewis, Listy starego diabła
do młodego, Warszawa 2017

mnichem. Pewnie kontaktowali się już niejeden raz, bo
ani sama obecność diabła, jak i niecodzienna – jak się wydaje prośba – nie zaskoczyły ojca Jana. Nie rozglądał się
więc nerwowo za kropidłem, wodą święconą, by przepędzić bestię, łagodnym gestem głowy wyraził gotowość rozmowy. Nie spacerowali, nie szukali ustronnego miejsca,
przysiedli na ławce w ogrodzie, no, obaj byli już wiekowi,
przeor może miał lat 60 może 70, diabeł był – piszę to na
własną odpowiedzialność – 10 razy starszy!
– Musiałbym cię wyspowiadać, udzielić rozgrzeszenia
i zadać pokutę…
– Zrobiłem rachunek sumienia! – wyznał diabeł
pokornie.
– Zrobiłeś! – ucieszył się ojciec Jan. – To dobrze, dobrze. Nie zapomniałeś o niczym? Nagrzeszyłeś przez te
wieki niemało!
Diablisko uśmiechnęło się nieznacznie. Najwyraźniej
radowało się diable serce na wspomnienie dawnych gier,
występków, psot i rozwiązłych pohulanek.
– Opowiadają, że ojca przeora, mojego poprzednika, wepchałeś do wody, omal nie utonął! W Krzczonowie pół wsi odwiodłeś od Boga Ojca. Pięciu misjonarzy,
przez ćwierć wieku, musiało tych nieszczęśników przywracać na łono Kościoła! O sprośnych uciechach z rozwiązłymi dziewkami nawet nie chcę wspominać! A jeszcze
z pięć wiosen temu powiązałeś krowom ogony! – grzmiał
ojciec Jan. – Niczym jaki gołowąs a nie poważny diabeł!

n u m e r
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Kuszenie św. Antoniego. Rycina z XVII stulecia

Tu zrezygnowany machnął ręką, znak to był wyraźny, że
wszystkie diable występki zna, pamięta i mógłby je wyliczać długie, długie godziny…
– Wszystko to prawda – odpowiedział Głaz i przyoblekł
na swą pomarszczoną gębę cierpiętniczą minę – ale słyszałeś – mówił do zakonnika „per” ty, jak do dobrego znajomego, niby nic dziwnego, był przecież, co już się rzekło,
dziesięć razy starszy! – że złoto, które wygrałem w karty
od biskupa Potockiego nie trafiło do piekielnego skarbca,
ale rozdałem biednym.
Zakonnik przegraną biskupa puścił mimo uszu, ale
skarcił groźnie: – Ale i bogatym nie żałowałeś!
– Z biednymi zawsze kłopot. Dałem biedakowi cierpiącemu nędzę z pokolenia na pokolenie, garniec złota! Zakopał i zapomniał gdzie, a po miesiącu umarł ze zgryzoty. Odkopałem i rozdałem ponowie.
– Dlatego mówią, że co od diabła wyszło, często do diabła powraca! – westchnął ojciec Jan.
– Zawsze mnie uczono, że najlepiej robić interesy z bogatymi! – diablisko zatarło ręce z uciechy na wspomnienie
dawnych spraw handlowych, transakcji i geszeftów.
– O naukach piekielnych masz szybko i na wieki zapomnieć! – skarcił go natychmiast zakonnik.
– Mógłbym uchodzić za patrona tego miasta – zarechotał diabeł.
– Nie grzesz pychą – ostrzegł zakonnik.
– Tylko nie grzesz i nie grzesz! – odciął się Głaz.
– A za co wykształcili synów w Lipsku, Frankfurcie,
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Wittenberdze Firleje, Słupecki, Rzeczyccy, Gorajscy, Spinki i Kaszowscy?! Za moje pieniądze, bo nie chce powiedzieć, że za piekielne.
– Inwestowałeś we wrogów Kościoła! W dysydentów!
Innowierców!
– Zaraz we wrogów, inwestowałem w naukę, w ludzi
spragnionych wiedzy, rozmiłowanych w księgach. Pomagałem wszystkim, którzy mieli plany i otwarte głowy.
I majstrom za kościelny mur, pod którym siedzimy też zapłaciłem, bo przeor Baltazar tego nie uczynił. Uratowałem mu reputację!
– Ciszej, ciszej – wyszeptał ojciec.
– A co, może podsłuchują? – zainteresował się diabeł.
– Nie podsłuchują! Nikt nie podsłuchuje! – obruszył
się ojciec Jan mocno poirytowany i ofuknął rozmówcę: –
Czemu wrzeszczysz, jakby kąpali cię w święconej wodzie!
Pokory, synu, pokory. Odrzuć butę, zapomnij o pysze. Teraz masz czynić tylko dobro i nic więcej.
– Potrafię je odróżnić od zła? Często i dobro bywa
zabójcze!
– Nie filozofuj! – skarcił go zakonnik i pouczył:– Jak
chcesz filozofii to do Wirtembergii! U nas tylko pokora!
– Potrafię bez nauki odróżnić dobro od zła?
– Potrafisz, potrafisz! A jak będziesz miał kłopoty, zawsze służę pomocą!
Diabeł ciężko westchnął, a ojciec Jan rozkazał: a teraz
leż krzyżem przed obrazem świętego Franciszka!
I przeleżał krzyżem na zimnej kościelnej posadzce,
a rankiem pojawił się we włosienicy.
Uradował ten widok ojca Jana. – Ochrzczę cię – powiedział do pokutującego.
– Ochrzcisz mnie? – wystraszył się piekielnik.
– Jak mam nie ochrzcić? Poganin, bezbożnik
w klasztorze?
– Tylko nie poganin.	
– Jak nie poganin, jak poganin. Bisurman!
Stanęło na tym, że ochrzcić się nie da.
– Uczynię cię, w takim razie, pustelnikiem – zawyrokował zakonnik. – I pamiętaj: pustelnik to mąż czcigodny.
Żyje tym, co znajdzie wokół pustelni: jagódką, ziółkiem,
listkiem, czasem może przekąsić jakąś szarańczą, żabką
lub ślimaczkiem. Zimą zaś zasuszonym grzybkiem, pajączkiem ze ściany, kromką chleba od dobrych ludzi. Nie
będziesz narzekał.
I diabeł Głaz pustelnikiem został. Nikt nie wie, ile
lat spędził w podlubelskiej pustelni. Ale że taka pustelnia była i ślad po niej pozostał, powszechnie wiadomo.
Wśród lasów, wzdłuż starego szlaku Lublin–Urzędów,
jest niewielkie, łyse miejsce, na którym trawa nie chce
rosnąć.
– To miejsce diablej pustelni, to uroczysko diabła Głaza – powiadają gawędziarze z tamtych okolic.	
■

1 2 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Jan Jesion

W Niemczech
Zapraszała imigrantów
Frau Merkel, dobra mama,
a w nagrodę otrzymuje
za zamachem nowy zamach.

Ramadanfest
Piwo, golonka i Oktober
już od dawna w Niemczech jest,
ale po napływie imigrantów
wkrótce będzie też i Ramadanfest.

Imigranci w Europie
Dumna i syta Europo,
możesz się teraz napatrzyć z bliska,
jak dziś twój pejzaż i kulturę
ubogacają obce koczowiska.

Ubogacanie
wielokulturowe
Z łączenia różnych pierwiastków
można stworzyć dobre wytwory nowe,
lecz często też mogą z nich powstać
związki toksyczne i wybuchowe.

Słowo o kulturze
Masz Europo w swojej kulturze
prawdziwie wielkie i święte twarze,
czy z twej pamięci mają je wymazać
hałaśliwi bezczelni kuglarze?

