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I choć chcę widzieć świat w jasnych kolorach
bliscy mi
kurczą się i odchodzą w narzekaniach dzwonów
blasku gorejących świec I kondolencjach znajomych.

Nie pomoże krzyk protestu, bolesne wydzieranie włosów
I gest czasem pusty jak dziurawy rondel.
Wtedy słowa nie trzymają się języka, który nie może 
wyrzucić 
z głębi wzbierającej czerni.

Jak uleczyć sumienie
banalnie zapisane od narodzin?
Jak uleczyć pamięć, której kolejne lata
zatrzasną przed nosem drzwi wieczności?

Czas skraca się niczym schyłek jesieni.
Przejście na drugą stronę coraz bliższe i jasne
jak następna lekcja o przyciąganiu ziemi.
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Maria i Jerzy Kuncewiczowie – ona znakomita obser-
watorka i kronikarka swojej epoki, wybitna pisarka, ese-
istka, autorka powieści psychologicznych, opowiadań, fe-
lietonów, on prawnik, politolog, działacz ludowy, aktywny 
uczestnik burzliwych wydarzeń XX wieku – byli wyjątko-
wą parą, ich małżeństwo trwało prawie 63 lata. Skąd czer-
pali siłę, by być tak długo ze sobą, wspierać się, na jakich 
zasadach tworzyli i organizowali swój świat? Świat ludzi 
o bardzo odmiennych charakterach, zainteresowaniach, 
potrzebach i oczekiwaniach.

Maria Kuncewiczowa w swojej twórczości, głównie 
w Fantomach, Naturze, Kluczach, Przeźroczach, a nade 
wszystko w Listach do Jerzego, także w licznych wypo-
wiedziach, często bardzo szczerze i niezwykle barwnie, 
wspominała swojego męża, opisywała wspólnie przeży-
wane lata przedwojenne, okres emigracji, czasy powojen-
ne, przywołując informacje o jego rodzinie, pochodzeniu, 
sprawach zawodowych i towarzyskich, często szczerze 
opisując wzajemne małżeńskie relacje, wspólne podróże, 

wzajemne wspieranie się i towarzyszenie sobie we wszyst-
kich wydarzeniach trwającego 63 lata małżeństwa. Jerzy 
był w tym niezwykle powściągliwy, nie dawał wyraźnych 
sygnałów o swoim stosunku do żony, o osobistym widze-
niu ich wspólnego życia. On wypowiadał się swoim za-
chowaniem, stosunkiem do żony, organizacją wspólnie 
przyjętego małżeńskiego zobowiązania, a jego wypowie-
dzi odnosiły się raczej do ogólnego rozumienia pojęć do-
tyczących relacji międzyludzkich. Swoje życie osobiste, ro-
dzinne, zawodowe, towarzyskie, twórcze organizowali od 
roku 1921 w Warszawie, miejscu stałego zamieszkania, 
w Kazimierzu spędzali najpiękniejsze, beztroskie przed-
wojenne lata, przeżywali okres bujnej miejscowej bohemy, 
pracowali twórczo, po 1939 roku wspierali się wzajemnie 
w trudnych latach emigracji we Francji, w Anglii i Sta-
nach Zjednoczonych, towarzyszyli w licznych podróżach 
zagranicznych. Od roku 1970 Kazimierz stał się ponownie 
miejscem, stałego już, zamieszkania, działalności literac-
kiej, rozlicznych polskich i międzynarodowych kontaktów 

Maria Kuncewiczowa 
o Jerzym,  
współtwórcy jej świata

Edward 
Balawejder

M. i J. Kuncewiczowie podczas spotkania z papieżem ,Rzym po 1978
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towarzyskich i artystycznych, Stąd wspólnie patrzyli na 
świat, na ludzi, obserwowali ważne wydarzenia, oceniali 
otaczającą ich rzeczywistość. W dniu 14 marca 1984 roku 
umarł Jerzy Kuncewicz, pięć lat później 15 lipca 1989 roku 
Maria Kuncewiczowa. Tu też są pochowani w przygoto-
wanym wcześniej grobie. 

Jeśli starannie prześledzimy teksty pisane i wypowiedzi 
Marii Kuncewiczowej odnoszące się do jej życia osobiste-
go, napotykamy bardzo ciekawe informacje o specyficz-
nych stanach uczuć, istniejących między nią i jej mężem, 
ich związku, wzajemnych relacjach. Trudno jednak szu-
kać zwierzeń bardziej intymnych, jej wczesnej młodo-
ści i młodzieńczych miłości, jeśli nawet o tym wspomi-
na, robi to taktownie, tajemniczo, pozostawiając domysły 
czytelnikowi.

Swoje dorastanie, dojrzewanie, fascynacje wspomi-
nała bowiem zdawkowo: „W ogóle nie miałam szczęścia 
do moich pierwszych chłopaków, czy może oni nie mie-
li szczęścia do mnie, bo nie byłam jak ich siostry, oni nie 
byli tacy jak Oleś i moja matka była złą przewodniczką 
do miłości, a ojciec milczał”1. Oleś to starszy brat pisarki – 
Aleksander, ojciec Jana Józefa Szczepańskiego.

Bardzo wymowne i niezwykle szczere było jej wyzna-
nie o trudnym dla niej dorastaniu w Płocku i Włocław-
ku, gdzie pędziła lata młodzieńcze i szkolne: „Pensjonar-
ski nastrój erotyczny nie miał nic wspólnego z kobiecością. 
Nic wspólnego z kobiecością nie miało tango. Nic wspól-
nego śpiew i w ogóle sztuka, włącznie ze sztuką ubierania 
się. Myślę, że w Płocku tak samo węszyłam seks w prze-
mocy silnego nad słabszym, a we Włocławku wdychałam 

1   Maria Kuncewiczowa, Fantomy, Wydawnictwo Lubelskie, 1989, str. 105

miłość razem z mgłą jesienną, gdybym była chłopcem. 
Nastrój erotyczny jest dwupłciowy. Można się nim zara-
zić, upoić, można w nim żyć jak we własnym klimacie, 
można znużyć się nim, i umrzeć w nim, nie poznawszy 
męskości ani kobiecości... Dopiero w Krakowie poczułam 
się członkiem społeczeństwa i kobietą”2. Jednak dyskret-
nie wspominała swoje krakowskie zauroczenie, swoją mi-
łość do kolegi prezesa „Zjednoczenia” Zygmunta Rusin-
ka, pisząc dalej: „Krzywe odbicie tych spraw znalazło się 
później w pierwszej mojej powieści Twarz mężczyzny”3. 
Czytelnikowi pozostawia wszelkie domysły, jak ta miłość 
wyglądała. W szczerej rozmowie z Wiesławą Czapińską 
poświęconej życiu, pierwszych miłości, przyjaźni wyzna-
ła: „Pierwsza miłość jest przecież zazwyczaj nieszczęśli-
wa. Powodem tego jest brak obycia z rzeczywistością. Po-
mieszanie rojenia z życiem. Tego, co jest naprawdę, z tym, 
czego człowiek się spodziewa”4.

Niewątpliwie wielki wpływ, co wynika z głębszej ana-
lizy tekstów pisarki, na osobowość, rodzącą się kobiecość 
i seksualizm Marii Kuncewiczowej, jej relacji z mężczy-
znami, roli żony, męża w małżeństwie, obowiązków ro-
dzicielskich miał więc dom rodzinny, wzajemne relacje 
rodziców, odmienny stosunek jej matki do swoich dzieci, 
uwielbienie syna Aleksandra, wielka presja na edukację 
muzyczną córki. Szczerze wyznała: „Zaprzyjaźniłyśmy się, 
kiedy odkryła, że mam głos. Wzruszyła się, przebaczyła 
mi, że jestem potencjalną kobietą, opowiedziała mi swo-
ją miłość, swój zapamiętały żal do wszystkich mężczyzn 
z wyjątkiem Olesia. On jeden miał być inny, bo to ona go 
urodziła”5. Jeden mały akapit poświęciła swojej innej jesz-
cze młodzieńczej miłości do: „…pięknego porucznika na 
urlopie... On pierwszy zastosował do mnie właściwy dia-
lekt, pierwszy patrzył w oczy w sposób świadczący, że zo-
stałam wybrana. Ja także wybrałam jego. Postanowiliśmy 
się pobrać, przysłał mi różaną azalię, staliśmy w ciasnej, 
drewnianej izdebce koło umywalni i w lustrze widziałam 
swoją męczeńską twarz, kiedy językiem usiłował rozchy-
lić mi wargi. Ledwie porucznik mnie opuścił, czym prę-
dzej wypłukałam gardło, posmak cudzego języka w ustach 
był nie do zniesienia. Rok później wyszłam za Działacza”6. 

Warto przywołać w tym miejscu opinię Marii Kuncewi-
czowej do obowiązującego i wymaganego ówcześnie za-
chowania w sprawach małżeństwa: „Społeczeństwo żąda-
ło od młodzieży ideowości, zatem małżeństwa kojarzyły 
się mniej z atrakcji fizycznej i ekonomicznego wyracho-
wania, więcej na zasadzie wspólnych przekonań. Rzadko 

2   tamże, str.145–146

3   tamże, str. 276

4   Pismo „Uroda” nr. 5, 1980 r., wywiad Wiesławy Czapińskiej

5   Fantomy, str. 10

6   tamże, str. 175 →

Maria i Jerzy Kuncewiczowie w Kuncewiczówce
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kto zauważał, że za migotliwą zasłoną filozofii i polity-
ki działał terror religijny chrześcijaństwa, nakazując mał-
żonkom wierność aż do śmierci, jako okup za szczęście 
w niesprawdzalnych regionach metafizyki”. I w tym kon-
tekście podaje informację osobistą: „Tak oto w maju 1921 
roku weszłam biała i ukwiecona w progi kościoła Wizytek, 
wsparta na ramieniu ojca w czarnym garniturze, a ode-
szłam od ołtarza porwana szybkim krokiem Jerzego we 
fraku”7.

Z tym Działaczem (zawsze pisała wielką literą) zwią-
zała swoje życie, jego – jak przyznaje później wielokrot-
nie – podjęła się, jego wybrała. O Jerzym, swoim jeszcze 
narzeczonym pisała: „to był młody, wykształcony i na sta-
nowisku . Mówiło się, że trochę narwany, bo za dużo po-
litykuje, ale syn dyrektorki seminarium nauczycielskiego 
musi się przecież wyrobić na podporę społeczeństwa…”8. 
Swojego ślubu z Jerzym Kuncewiczem nie traktowała 
jednak jako ważnego, osobistego wydarzenia, wspomi-
nała bowiem dalej tylko, że „wspólny cel romantyków 
i pozytywistów został osiągnięty”. Było to połączenie się 
dwóch odmiennych rodzin, jej – rodziny inteligenckiej 
o korzeniach romantycznych ze strony ojca Szczepańskie-
go i matki z Dziubińskich, z rodziną męża z przeszłością 
ziemiańską i pozytywistyczną – Kuncewiczów i Wyszyń-
skich z tradycjami inteligenckimi, prawniczymi. Na wła-
sne małżeństwo, a także małżeństwo swojego brata zawar-
te w 1913 roku, patrzyła też z innej jeszcze perspektywy, 
widząc je jako potrzebę zaspokojenia rodzinnej, oczeki-
wanej od czterech pokoleń wstecz, bezdomności i nadziei 
na pełną stabilizację. Pisała o tym „Oba małżeństwa wy-
rażały, mniej lub więcej uświadomioną, potrzebę powro-
tu rodziny wyrwanej od kilku pokoleń z własnego gruntu – 
do swojszczyzny”9. Trudno więc szukać w tekstach Marii 
Kuncewiczowej, także w jej wywiadach jakichkolwiek 
czytelnych informacji o wzajemnym przedmałżeńskim 
zauroczeniu, o łączącej ich miłości, zwykłych damsko-

-męskich stosunkach. Wszystko o czym pisała, co przywo-
ływała, było odległe od tych spraw, było tylko szczerą in-
formacją o specyficznym związku, który stał się możliwy 
i był na swój sposób trwały. Wraca do tego po pięćdziesię-
ciu już latach: „Jerzy myślał, że podbił mnie siłą inteligen-
cji, nie siłą obcości. Że zwalczył innych mężczyzn, nie że 
ja wchodząc w małżeństwo zwalczyłam siebie. I to fortun-
ne, jak widać, nieporozumienie przetrwało pół wieku”10. 

Dopiero w długiej, bardzo osobistej, rozmowie z He-
leną Zaworską, odbytej w roku 1981 w Kazimierzu, w 60. 
rocznicę ślubu, Maria Kuncewiczowa wyłożyła swoją całą 

7   tamże, str. 150,151

8   tamże, str. 275

9   tamże, str. 85

10   tamże, str. 165

filozofię dotyczącą wzajemnego poznawania się, stosowa-
nego przez siebie sposobu układania wzajemnych relacji 
i codziennych kontraktów w małżeństwie: „Pobraliśmy się 
bardzo młodo… ja z młodej dziewczyny stałam się kobie-
tą w małżeństwie, wszystko na nowo odkrywałam z tym 
człowiekiem…, dawaliśmy sobie bardzo daleko posunię-
tą swobodę. Może właśnie dlatego, że byliśmy świadomi, 
że razem dojrzewamy, że nie wolno nam aż tak zaciążyć 
jedno nad drugim… Tak się składało, że to, co w innym 
układzie współżycia mogłoby stać się katastrofą nie do 
naprawienia, u nas przemieniało się w okres próby, okres 
oddalenia, rozwidlenia dróg, które potem znowu mają się 
spotkać…”. Szczerze dalej wyznaje: „…jest we mnie po-
czucie drugiego człowieka oraz poczucie odpowiedzial-
ności za los kogoś, kogo się podjęłam. Ja się tego człowie-
ka podjęłam”11. Wraca do tego także w ostatnim w życiu 
wywiadzie telewizyjnym w rozmowie, także z Heleną Za-
worską, zarejestrowanym przez Ludwika Perskiego w 1988 
roku w Kuncewiczówce.

Wspominając początki małżeństwa napisała o swoim 
mężu: „Mój młody mąż wtenczas chudy, zawsze głośny 
i chybki sprzyjał moim wokalnym studiom i koncertom, 
w ogóle wszelkim artystycznym wysiłkom. Sam w kawa-
lerskiej walizce przechowywał poemat historyczny, kil-
ka patriotycznych liryków i parę powieści drukowanych 
w prasie, i to on później wprowadził mnie do Związku 

11   Helena Zaworska, Rozmowy z M. Kuncewiczową , Czytelnik,1983, str.46, 47

Maria i Jerzy Kuncewiczowie w Kuncewiczówce
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Literatów Polskich. Ale obracał się wśród ludzi i spraw, dla 
których nie miałam ciekawości”12. Była dumna z jego wy-
kształcenia, drogi życiowej i osiągnięć zawodowych. Przy-
wołując wizytę w r. 1926 u brata Aleksandra dodaje: „…
zjawiłam się z mężem Jerzym Kuncewiczem, który z wy-
kształcenia na uniwersytecie w Liege był chemikiem, z za-
miłowania politykiem, ludowcem, z zajęcia kierownikiem 
Wydziału Opieki na Dziećmi i Młodzieżą w Ministerstwie 
Opieki Społecznej, z planu życiowego studentem prawa, 
co w swoim czasie zakończyło się adwokaturą”13. O jego 
studiach, wiedzy, doświadczeniu zawodowym wspomina-
ła wielokrotnie. Potrafiła się jednak z tym wielobarwnym 
i wielowymiarowym charakterem męża oswoić, częścio-
wo pogodzić i zaakceptować, ułożyć partnerskie relacje, 
zyskując jego przychylność dla własnych zainteresowań 
i swojego, często odmiennego, sposobu na życie. Wyzna-
ła to wprost: „Wyszłam za człowieka, który nie upierał się 
zrobić ze mnie gęby kobiecej, rozpoznawał i uszanował we 
mnie fantom…, ale mój mąż Jerzy nie był i nie jest fanto-
mem w żadnej postaci”14.

Maria Kuncewiczowa, już jako młoda żona, spotykała 
się z wieloma zaskakującymi ją sytuacjami, obcymi dotąd 
w jej życiu. Pisze: „Skojarzona z politykiem, nie umiałam 
przezwyciężyć odrazy do abstrakcji z jednej strony, i sej-
mowego jarmarku z drugiej. Jerzy popadł w chłopoma-
nię bodaj w trzynastym roku życia. Rozwijał ją w sobie do 
tego stopnia, że z czasem głosy i wymowa przestały go wy-
różniać z tłumu, a raczej stał się jednym z nich. Niezwykle 
bystry, świetny organizator myślący na wyrost, w sposobie 
bycia przypominał kmiotka-roztropka raczej niż zbied-
niałego szlachcica, członka prawniczej dynastii”15. Próbuje 
te cechy osobowościowe swojego już męża, jego postawy, 
zachowania na swój sposób usprawiedliwiać tradycjami 
rodzinnymi i sposobem wychowania: „Tradycji – rzeko-
mo kniaziowskiej, od strony matki, Cecylii Wyszyńskiej, 
prawniczej, dziad macierzysty – ostatni patron Trybuna-
łu Lubelskiego, wuj adwokat-senator – wyniósł żywioło-
wą niechęć do wszelkich rządów, chłopomaństwo jako na-
miastkę równości szlacheckiej i pasję dialektyczną”16.

O długości trwania swojego małżeństwa wspominała 
wielokrotnie i przy różnych okazjach, wydawała się być 
nawet dumna z tego, z zadowoleniem podkreślała wyro-
zumiałość a często poświęcenie Jerzego dla niej, akcepto-
wanie jej zachowania, cierpliwie też znosiła jego politycz-
ne pasje. W końcówce swojego życia pisała: „Szanowałeś 
mój zachwyt, moją ciemnotę, mój beztroski, urojony byt, 

12   Fantomy, str. 165

13   tamże, str. 85

14   tamże, str. 94

15   tamże, str. 212, 213

16   tamże, str. 86

seks nigdy nie przesłonił ci miłości. Nie pytałeś, skąd wra-
cam. Stałeś na balkonie, czekałeś na mnie, głupią, olśnio-
ną, nieprzytomną. I tak żyliśmy, takeśmy podróżowa-
li. Ty myśląc – o wiecznej przemienności – chroniłeś 
mnie przed logiką – ja podejrzewając, że pływam w nie-
bycie – rozwijałam w sobie wiedzę o bycie. I dopracowa-
łam się tej wiedzy o – ludzkości. Ja? Mnie, jako przedmio-
tu, ciągle nie było. Ja byłam wyłącznie podmiotem, byłam 
świadkiem. Ty byłeś Działaczem Sprawy, zaangażowanym 
w każdy polski i światowy problem. Humanista, ludowiec, 
patriota w sensie ludzkim, nie państwowym. Byłeś tak-
że dobrze zarabiającym prawnikiem – publiczny sens na-
szego życia wydawał się załatwiony”17. Miała niewątpliwie 
świadomość, że była w tym małżeńskim układzie osobą 
pierwszoplanową, Jerzy jej towarzyszył, organizował ich 
wspólne życie, uczyła się od niego poprawnego rozumo-
wania i wyciągania wniosków z otaczającej rzeczywisto-
ści, z tej – jak pisała – wiedzy o bycie, wiedzy o ludzkości. 
Ta wiedza była domeną jej męża. Przekonanie, że w tym 
związku jest podmiotem, ośmielało ją do życia według 
własnych wyborów, realizacji własnych potrzeb, bez szko-
dy dla ich wspólnych zobowiązań, ustaleń, małżeńskich 
planów. A Jerzy na to zezwalał.

Kuncewiczowie mieli zupełnie odmienny temperament, 
stosunek do otaczającej rzeczywistości, ludzi, zdarzeń. Je-
rzy był odpowiedzialnym urzędnikiem, czynnym praw-
nikiem i aktywnym społecznikiem, ideologiem ruchu lu-
dowego, głośnym, trudnym, często upartym dyskutantem, 
człowiekiem bardzo ruchliwym i przedsiębiorczym, zde-
cydowanie broniącym swoich poglądów, bo jak go znów 
ocenia z tej perspektywy: „…w mojej świadomości Jerzy 
niezmiennie pozostawał Działaczem…”18. Maria Kunce-
wiczowa od dzieciństwa wykazywała artystyczne i lite-
rackie zainteresowania i zdolności, była też osobą bardzo 
towarzyską, odznaczającą się indywidualizmem, potrze-
bą swobody myślenia i postępowania, świetnie czuła się 
w gronie artystów, lubiła wesołe i beztroskie spotkania, 
kulturalne kontakty, tańce i późne powroty do domu. Mąż 
nigdy jednak nie zabraniał jej uczestniczenia w spotka-
niach, kontaktach towarzyskich, zabawach czy większych 
balach odbywających się w gronie artystów warszawskich. 
Bardzo ciekawie i szczerze wspominała o tym: „…byłam 
już mężatką – kolega – …zatrzymał mnie na Nowym 
Świecie w upalny czerwcowy wieczór. Idziemy na wian-
ki – powiedział – cała ferajna czeka w Cristolu. Poszliśmy 
roztrząsając przechodniów. Potem nie wiem, z kim razem 
krzyczałam, co oklaskiwałam, na czyje plecy się wspina-
łam, dokąd uciekałam przed burzą, gdzie zgubiłam kape-
lusz, jaką suknię przemoczyłam. O późnej godzinie nocy, 

17   Maria Kuncewiczowa, Listy do Jerzego, Wydawnictwo PAX,, 1988, str. 24, 25

18   Fantomy,  str. 165 →
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otwierając zatrzask, ziałam szczęściem jak pijak wódką. 
W mieszkaniu było ciemno, ze stołowego pokoju docho-
dził miarowy stukot fotela na biegunach. Zapaliłam świa-
tło. W fotelu siedział Jerzy i nie patrzył na mnie. Nie chciał 
mnie także słuchać, sam nic nie mówił, całą noc się ko-
łysał, a ja, skulona w łóżku rozgryzałam gorycz niewo-
li”19. Takich sytuacji w ich życiu było wiele, przywołuje 
je w swoich książkach i wypowiedziach. Jerzy znosił je 
cierpliwie…

Mając pełną świadomość tych istniejących między nimi 
różnic, oczekiwań, potrzeb, sposobu na życie wyznała 
szczerze Wiesławie Czapińskiej „…bo jakieś w końcu są 
wyobrażenia młodej dziewczyny o miłości…? Ukształ-
towane na podstawie muzyki, poezji, tradycji literatu-
ry... konfrontują się nagle, brutalnie z rzeczywistością… 
Przychodzi okres osadzenia się w życiu. Wybór drogi, 
współpraca z osobnikiem płci odmiennej. Dopasowy-
wanie się do relacji zgoła odmiennych, do innych spoj-
rzeń na świat, innych relacji na otaczające nas zjawiska”20. 
Dzieliła się z nami bardzo szczerym wyznaniem o prawie 
do własnych wyborów, osobistego sposobu na życie tak-
że w rozmowie z Heleną Zaworską: „…chciałam żyć jak 
najintensywniej, składało się na to wiele zainteresowań…. 
jednocześnie byłam matką małego dziecka, prowadziłam 
otwarty dom, byłam żoną człowieka niesłychanie zaanga-
żowanego w życie w wielu płaszczyznach, a mnie to tak-
że przecież zarażało. Poza tym, naturalnie, szukałam ide-
alnego mężczyzny, którym nie może być ani mąż, albo na 
krótko bywa kochanek, zwłaszcza przy takim usposobie-
niu jak moje”21.

W latach 30. Kuncewiczowa przeżyła kryzys i załama-
nie. Życie rodzinne ani praca nie dają jej poczucia spełnie-
nia. Przeżywa romans z Adolfem Rudnickim, małżeństwo 
uratowała ogromna mądrość i tolerancja Jerzego Kunce-
wicza. Zdawała sobie sprawę z tej skomplikowanej sytu-
acji, bo wyznaje wprost po wielu już latach: „…później 
prosiłam ukochanego mężczyznę – fantomy nie są pozba-
wione umiejętności kochania: «W tej samej chwili, kie-
dy poczujesz, że nie jestem ci koniecznie potrzebna, daj 
znak, a ja zaraz zniknę». Fantomy łatwiej znikają, niż wal-
czą. Dałam życie dziecku – fantomy nie są bezpłodne”22.

Jerzy Kuncewicz skomplikowaną osobowość swojej 
żony rozumiał i wykorzystywał tę wiedzą w życiu codzien-
nym. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka zdań z jego 
tekstów, zapewne w jakimś stopniu wynikających z wła-
snych doświadczeń, chociaż nie odnoszących się wprost 
do ich małżeństwa. Pisał pod koniec już życia: „Kobieta 

19   tamże, str. 176

20   „Uroda” nr. 5/1980

21   H. Zaworska, Rozmowy…, str. 37

22   Fantomy, str. 94

i mężczyzna – a jak głębokie różnice dla utrzymania ga-
tunku i w relacjach na otoczenie”23. W innym miejscu 
rozważał: „Człowiek nie stworzył natury, natura stwo-
rzyła człowieka, …nie ma człowieka pozbawionego od-
rębności psychicznej…, …Wszędzie tam, gdzie istnieje 
możliwość wyboru, musi istnieć świadomość, wybór zaś 
świadczy o wolnej woli, nie o konieczności. Jeśli istnie-
ją dwie równorzędne konieczności, wybór dowodzi świa-
domości i wolnej woli”24. Istotę związku między ludźmi 
widział więc w istnieniu świadomości dzielących róż-
nic, potrzeb, oczekiwań, wolnego wyboru, nie koniecz-
ności. Tylko to daje, według niego, trwanie nierozerwal-
nego układu, w którym możliwe jest partnerstwo, mimo 
ograniczeń i słabości. Jakie to jest bliskie wszystkim wcze-
śniejszym wypowiedziom Marii Kuncewiczowej. Świado-
ma więc wolna wola, nie konieczność kierowała zapewne 
jego postępowaniem, bowiem najważniejszym jego ce-
lem było stworzenie żonie pełnego ciepła, spokoju i życz-
liwości świata. W dalszych, chociaż bardzo zwięzłych, 
rozważaniach na temat relacji damsko-męskich napisał 
zaskakująco: „Miłość nie znosi rozważań. Rozum zmie-
nia miłość w umowę. Instynkt utrzymania gatunku może 
być elementem miłości, ale nie może też być jej zaprze-
czeniem. Miłość jest wyrazem tęsknoty do bycia razem 
w nieskończoności”25.

 W wywiadzie udzielonym Wiesławie Kobusińskiej Ma-
ria Kuncewiczowa wyznała: „na pewno jest więcej cech 
łączących nas… niż cech, które stanowią barierę, nie-
możność zrozumienia…”26. Nigdy w swoich tekstach 
i wywiadach nie mówiła to konieczności, o uzależnieniu, 
podporządkowaniu, nie mówiła też o miłości. Dopiero 
w „Fantomach” napisała zaskakująco: „Miłość, która zna 
ograniczenia i słabości swojego obiektu jest naprawdę mi-
łością”27, a w końcówce swojego życia w „Listach do Je-
rzego” bardzo szczerze, chociaż krótko, wyznaje: „…nie-
fortunny przypadek… bo z czasem powołał do istnienia 
twoją żonę, osobę uciążliwą, tak uparcie przez ciebie ko-
chaną”28. Miała świadomość jego miłości, potrzebowała jej 
do zbudowania swojej przestrzeni życiowej, w której do-
ceniane przez nią cechy osobowości męża dały jej swobo-
dę, spokój i szczęście.

Maria Kuncewiczowa właściwie rozumiejąc specyficz-
ną istotę swojego małżeństwa, odwzajemniała się swo-
ją akceptacją do jego zainteresowań i pasji. Wspierała 
go także w jego pisarstwie. „Robiłam korektę drukarską 

23   Jerzy Kuncewicz, Wieczna przemienność, Wyd. Lubelskie, 1989, str. 147

24   tamże, str. 62

25   tamże, str. 151

26   „Argumenty”  nr 31 z 31.o7.1978, wywiad Wiesławy Kobusińskiej

27   Fantomy, str. 78

28   Listy do Jerzego, str. 56
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do Przebudowy i Republiki Globu. Czasami kłóciliśmy się. 
Kłóciliśmy się nie dlatego, żeby argumenty wydawały się 
niesłuszne, tylkoż były niemiłe. W tych kłótniach oswo-
iłam się z pojęciami, których dotąd nie zauważyłam. Na 
szczęście mój inny, płynny byt fascynował Jerzego, dzię-
ki temu ostałam się przy sztuce”29. Starała się niekiedy 
bardzo czynnie – jako żona i pani domu – uczestniczyć 
w jego działalności. „Dwie sfery życiowe sąsiadowały nie 
przenikając się wzajemnie. Przez ścianę dochodził mnie 
soczysty baryton Witosa, raz prezydowałam przy stole, za 
którym premier bez krawata i w butach z cholewkami od-
suwał z niesmakiem sardynki i wino, często spotykałam 
w przedpokoju przywódców ludowych Macieja Rataja, 
Jacka Woźnickiego, Niedbalskiego, Aleksandra Bogusław-
skiego, Brunona Gruszkę, mecenasa Stefana Urbanowi-
cza…”30. Nie lubiła jednak takich spotkań: „…Dawaliśmy 
sobie – wspomina dalej – bardzo posuniętą swobodę, co 
w innym układzie współżycia mogłoby stać się katastrofą 
nie do naprawienia, u nas przemieniło się w okres próby, 

29   tamże, str. 166, 167

30   tamże, str. 165

okres oddalenia, rozwidlenia dróg, które potem znów się 
miały spotkać”.

Nie analizowała i nie oceniała głębiej poglądów poli-
tycznych swojego męża, znała je, swoiście akceptowała, 
miała jednak do nich wyraźny dystans, czasem zadziwie-
nie wynikające z abstrakcyjności jego poglądów i głoszo-
nych koncepcji. Przywołuje w swojej twórczości Jerzego 
Kuncewicza jako autora Przebudowy, O pełne wyzwole-
nie człowieka, Republiki Globu. Pisała: „W roku 1938 Je-
rzy wydał swoją Republikę globu i szlachetni skądinąd po-
litycy zżymali się: po co taki tytuł?, to jest niepoważne”31, 
zaś w Fantomach opisuje zachowanie części ich środowi-
ska artystycznego na wcześniejsze wydanie Przebudowy: 

„W Związku Literatów na Brackiej goniły mnie echa batalii 
filozoficzno-socjalistycznych, jakie mój małżonek toczył 
w Ziemiańskiej i kuluarach sejmowych. Karykatura Józe-
fa Szwajcera ukazuje go przy stoliku kawiarnianym z gru-
bym tomem w ręku: Przebudowa. Rzecz o życiu i ustroju 
Polski. Tytuł następnej księgi… wyglądał jeszcze bardziej 
na nieporozumienie z aktualnym porządkiem”32.

Zdawała sobie sprawę z jego przeszłości, młodzień-
czych, pełnych emocji rewolucyjnych wystąpień. Opisa-
ła je bardzo barwnie w wielu miejscach, także później już, 
odwołując się do jego przeszłości, np. zwiedzając z mę-
żem w 1971 roku Lublin, po powrocie z emigracji. Znając 
temperament Jerzego Kuncewicza, jego ekspresję, wyra-
zistość, sugestywność, naturalność w zachowaniu zna-
komicie opisała, nie widziane przez siebie wydarzenia 
z licznych wieców, w których uczestniczył młody Kunce-
wicz. „Zatrzymujemy się koło obelisku, i tu na tle pomni-
ka, obok podających sobie ręce Polski i Litwy, ustrojonych 
w starogreckie szaty, jawi mi się dwudziestoparoletni Kun-
cewicz, schrypnięty od krzyku, natchniony, z rozmchełsta-
nym palcie, rok 1916, od ulicy napiera wojsko, jesień taka 
jak dziś, tłum się ugina, deszcz nie gasi wiecowego orato-
ra, wrzeszczy na tłum: Stać! Nie cofać się! Tchórze! Tłum 
sztywnieje i wrzeszczy za nim: Precz z zaborcami! Żądamy 
niepodległości!”33. Nie prowadziła z nim także głębszych 
rozmów dotyczących jego aktywności i stosunku do ota-
czającej ich rzeczywistości, nie prowokowała go do zwie-
rzeń w sprawie widzenia przez niego polityki, osób w niej 
aktywnych i wpływowych. Przywołała jednak spotkanie 
towarzyskie w gronie przyjaciół amerykańskich, w cza-
sie ich wakacyjnego pobytu w USA w roku 1972, pod-
czas którego wspominane są lata młodości, także Jerzego 
z okresu studiów w Liege, jego zachowania, reakcje, roz-
mowy, jego np. spotkanie w 1912 roku z Lwem Trockim, 
który komplementował go: „Pan nieźle rozumuje, nie boi 

31   Maria Kuncewiczowa, Natura, Wyd. Lubelskie, 1989, str. 153

32   Fantomy, str. 165

33   „Natura”, str. 173 →
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się tłumu, pan by się nam przydał”34, czy z Józefem Piłsud-
skim werbującym Kuncewicza do działalności rewolucyj-
nej m.in. słowami: „Będę waszym wodzem w niepodległej 
Polsce”35. Niekiedy próbowała jednak podejmować z nim 
dyskusje na ten temat. „Kto wg ciebie był większym ro-
mantykiem, Trocki czy Piłsudski? Pytam Jerzego. Wzru-
sza ramionami: Romantyzm nie jest ideą: to temperatu-
ra. Ja tym panom gorączki nie mierzyłem”36. Dla Jerzego 
Kuncewicza były to już tylko wspomnienia tamtych, cie-
kawych, pełnych emocji czasów, walki o ideały które nie 
zostały zrealizowane wg jego koncepcji. Odpowiedź taka 
została dana przez niego w książce Wieczna przemien-
ność, będącej zbiorem błyskotliwych, krótkich filozoficz-
nych rozważań i sentencji dotyczących różnych przeja-
wów aktywności oraz natury ludzkiej a także otaczającej 
człowieka, nowej już, odległej od tamtej, rzeczywistości.

Maria Kuncewiczowa świadomie podtrzymywała ak-
tywność intelektualną i twórczość swojego męża w jego 
końcówce życia. Do końca potrafiła z wielkim spokojem 
znosić i odnotowywać prowadzone przez Jerzego Kunce-
wicza dyskusje z ciekawymi i znanymi ludźmi, których 
spotykali w swoim życiu, cierpliwie w nich uczestniczyć. 
Ostatnie lata spędzone w Kazimierzu były okresem czę-
stych wyjazdów do USA do syna Witolda a także letnich 
pobytów we Włoszech. Tu mieli okazję do spotkań z kar-
dynałem Karolem Wojtyłą, a później papieżem Janem 
Pawłem II. Pięknie opisała jedno z tych spotkań, w wy-
danym w 1985 roku swoistym reportażu z Włoch, jak we 
wzajemnej dyskusji „Podnosili twórczy walor ludzkiej pra-
cy i konieczność udziału robotników w planowaniu i zy-
skach”37. Nie komentowała już treści i sposobu tych dys-
kusji. Miała bowiem świadomość, że polityka to jego życie, 
że z każdym rozmówcą musi podjąć sprawy z nią związa-
ne, nawet z papieżem. Wiedziała, że zawsze zajmował się 
fundamentalnymi zasadami ustroju Polski po 1918 roku, 
polityką zagraniczną, prawami i obowiązkami obywate-
li, polską wsią, sprawami międzynarodowymi i miejscem 
Polski w świecie. Spokojnie przyjmowała, że w swoich po-
glądach, był kontrowersyjny i bezkompromisowy, często 
wchodził na grunt utopii, że zawsze wierzył w możliwość 
racjonalnego uporządkowania życia ludzkiego w idealnej 
Republice Globu, ze społeczeństwem wysoce moralnym, 
przedsiębiorczym, żyjącym w całkowitej wolności i swo-
bodzie. Akceptowała go jako liberała, demokratę, ludow-
ca, agrarystę wiernego wsi, chłopu, rolnictwu, ruchowi 
ludowemu. Z rezerwą akceptowała jego polityczne kon-
cepcje, nie identyfikowała się jednak z nimi. Przyjmowała 

34   tamże, str. 134

35   tamże, str. 134

36   tamże, str. 135

37   Maria Kuncewiczowa, „Przeźrocza”, Wydawnictwo  PAX, 1985, str. 132

je ze spokojem. Jerzy Kuncewicz bardzo to doceniał. Pięk-
nie wartościuje jego postawy życiowe: „Zawsze byłeś od-
ważny w przybieraniu postaw trudniejszych od marzeń”38. 
Jerzy wygłaszał, rozwijając argumentację, swoje poglądy, 
opinie i myśli tonem nie znoszącym sprzeciwu. Nie za-
wsze były to dyskusje dotyczące polityki. Maria spokojnie, 
bez emocji przyjmowała je, pozwalając sobie na taktowne 
uwagi i własne opinie. Dzielące ich różnice w metodyce 
prowadzonych u schyłku już życia dyskusji, także ich nie 
poróżniły, nie oddaliły od siebie tych dwóch osób ciągle 
o odmiennych poglądach i temperamentach, Marii – hu-
manistki, artystki pozostającej nadal daleko od polityki, 
z Jerzym – ludowcem, politologiem, myślicielem, radykal-
nym liberałem, utopistą. Urokliwe to były, czasem wielce 
zabawne, dyskusje.

Miała Maria Kuncewiczowa także pełną świadomość, 
i podkreślała to przy każdej okazji, roli swojego męża 
w zaspakajaniu jej materialnego bytu i warunków do pra-
cy twórczej. Napisała o tym prosto, krótko, ale bardzo 
szczerze: „Czułam się doskonałą kobietą z doskonałym 
mężem, pracującym nie dla idei, tylko dla pieniędzy”39. 
O jego wysiłkach, by zapewnić jej warunki do życia i pracy 
twórczej, pisała ciepło w swoich tekstach, powracała także 
do nich przez całe życie w licznych wywiadach i rozmo-
wach. Bardzo ceniła jego poświęcenie dla niej, szczegól-
nie w czasach emigracji amerykańskiej. Szczerze informu-
je czytelnika: „Jerzy był zmęczony harówką na budowach, 
oprawioną w jazdy samochodem po paręset kilometrów 
dziennie, raz o świcie, drugi raz o zmroku”. Wyznaje też: 

„Kiedy Jerzy spał zmęczony dniem na budowach i zatło-
czonych szosach, wertowałam nieporządne kartki zdzi-
wiona chronicznym stanem starości, która zaczęła się 
w młodości, a teraz wydaje się bliźniaczym bytem uczuć 
młodych i starych”40.

„Muszę powiedzieć – mówiła Helenie Zaworskiej – że 
materialną okolicznością, która utwierdziła naszą wspól-
notę, było to, że drugi człowiek z którym sprzęgło się moje 
życie, wybudował mi dom… jeśli on został zbudowany, je-
śli już istnieje, jeśli wojna go nie pochłonęła, moje miej-
sce jest tam i z tym, kto ten dom wybudował”41. Wyznała 
więc szczerze, że istotą ich związku jest także dom, miej-
sce, którego szukała, miejsce, które znalazła, które stało 
się domem kotwicą. Pisała o tym i mówiła bardzo czę-
sto przy wielu okazjach. Wracała do tego także w cyto-
wanym już wywiadzie z Wiesławą Czapińską : „…twier-
dzę, że uważam się za bardzo szczęśliwą staruszkę…
nawet w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, 

38   Listy do Jerzego, str. 37

39   Natura, str. 145

40   tamże, str. 171

41   H. Zaworska, Rozmowy z…, str. 48
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że po powrocie do kraju zastanę mój dom. Moje jabło-
nie, wierzby, i jaśminy. To nie jest dom oddziedziczony. 
To jest gniazdo, które wybudowaliśmy sami z mężem… 
Przetrwał i jest i do tej małej ludzkiej sprawy, powracam 
z uczuciem szczęścia i wiary w sens życia”. Ale też na ko-
niec tej rozmowy wyznała zaskakująco: „Rozsądek, tylko 
i wyłącznie on, i życie w myśl jakichś ustalonych z góry 
reguł, przeraża mnie i oburza. O sensie naszego istnie-
nia stanowi miłość”42. A jednak miłość. Po tych wszyst-
kich wyznaniach, przywoływaniu ich wzajemnych relacji, 
opisywaniu istniejącego między nimi związku, uzależnie-
niach, także niepowodzeniach, jest to jej przyznanie się 
do głębszego uczucia, przywiązania, miłości do swojego 
męża. Nie była to jednak miłość od pierwszego wejrze-
nia. Podkreślał to wielokrotnie w naszych rozmowach ich 
syn Witold, zauroczony, czasem zadziwiony, ich relacjami.

Kazimierz Dymel, lubelski publicysta i dziennikarz, 
wydał w roku 1985 bardzo piękny, chociaż krótki repor-
taż z wcześniejszych spotkań u państwa Kuncewiczów. 

„Tak… – zwierza się Maria Kuncewiczowa – …przeżyli-
śmy wspólnie ponad sześćdziesiąt lat… Miłość, która zna 
ograniczenia i słabości swego obiektu i potrafi wznieść się 
ponad nie, dopiero ona może przetrwać próbę czasu. On 
jest tak różny ode mnie, a ja tak różna od niego, że musia-
ły być kolizje, trudności w tym najbliższym w końcu na 
świecie stosunku, jakim jest małżeństwo… Ale z każde-
go zakrętu, z każdego nieporozumienia zawsze znajdowa-
liśmy jakieś drzwi, przez które przechodziło się w następ-
ną fazę porozumienia… zawsze chodziło o to, żeby każde 
z nas zachowało swoją indywidualność, stąd też wiele było 
sporów i konfliktów… Inne wizje świata… Ja muszę prze-
żywać stany jakiegoś bezgranicznego zachwytu, takich…
hm… złudzeń, które się bardzo kocha. Jerzy do tych sta-
nów euforii nie miał żadnej skłonności. Jerzy zawsze był re-
alistą, to w końcu i Jerzego mnie, mnie może przede wszyst-
kim, bardzo wzbogaciło”43. W słowach tych zawiera się cała 
istota ich związku, ich relacji. Zaś Jerzy Kuncewicz wyznał: 

„…wierzę, że nic się właściwie nie zaczyna i nie kończy, to 
o naszym wzajemnym stosunku, o stosunku do mojej żony 
myślę tak: największym szczęściem byłoby, gdybyśmy w in-
nej formie, w innej postaci znów znaleźli się razem”44.

Maria Kuncewiczowa swoje małżeństwo posumowała 
bardzo pięknie w Listach do Jerzego: „Jerzy, jak bardzo 
niezwykłym byłeś człowiekiem poznaję za późno. Stąd 
nieuleczalny żal do siebie za brak zrozumienia dawniej, 
a teraz nieśmiałość we wnioskach ze wspólnego życia. De-
dykacja na twojej książce «Wieczna przemienność» wyda-
nej w Warszawie w roku 1983, oszołomiła mnie. Napisałeś: 

42   „Uroda” 5/1980

43   Kazimierz Dymel, Jedna jest tylko synogarlica moja, czyli Marii i Jerzego sztu-
ka życia, Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1985, str. 3, 4, 5

44   tamże, str. 13

„Nie mogłem zaznać większej łaski Bożej, ani większej do-
broci losu jak nasz związek. Proszę Ojca o utrzymanie go 
w każdej formie bytu. Wiem i zawsze wiedziałem, że nasz 
związek, mimo jego trudności, był dla mnie wielką do-
brocią losu”45, i wyznaje szczerze także od siebie: „Wiem 
i zawsze wiedziałam, że nasz związek, mimo jego trud-
ności, był dla mnie wielką dobrocią losu…” i pisze da-
lej: „Udało się… sześćdziesiąt lat przyjaźni dwóch istot 
nie tylko płciowo odmiennych… Ja jestem Skorpion z żą-
dłem skierowanym do siebie. Ty? Rzekomo Byk. Hałaśli-
wy, zakochany i tak uprzejmy”46. Ta cytowana przez Marię 
Kuncewiczową dedykacja jej męża jest właściwie jedynym 
tekstem napisanym przez Jerzego Kuncewicza wprost od-
noszącym się do oceny ich małżeństwa, jego stosunku do 
żony, tak samo jak wypowiedź udzielona Kazimierzowi 
Dymlowi na ten temat.

Listy do Jerzego są więc niezwykłym pożegnaniem Marii 
Kuncewiczowej ze swoim nieżyjącym już mężem, oceną 
ich wspólnego życia, wyrazem tęsknoty za bliską, ukocha-
ną osobą, są stworzoną w ten sposób okazją do dalszego 
z nią kontaktu a jednocześnie buntem przeciwko śmierci 
i przemijaniu. Odwiedzała jego grób w samotności, przy-
chodziła z przyjaciółmi, rozmawiała z nim, czuła jego 
obecność. Pisze w Listach…: „jednak nadal do mnie mó-
wisz. Poprzez czas i przestrzeń dajesz znak, że nie zerwała 
się więź między żyjącym a umarłym” i dalej „On nie chciał 
odpoczywać, nadal chciał wysiłku. Chciał przydawać się 
Stwórcy w nieustającym trudzie tworzenia i sam się tru-
dzić świadomością”47. Są także Listy… czytelnym i pu-
blicznym wyznaniem ich wspólnej woli w sprawie losów 
ukochanego domu. Pisała: „Wbrew oporowi, jaki u cie-
bie obserwowałam przy oglądaniu cudzych rzeczy i am-
bicji, postanowiłeś nasz kazimierski dom przeznaczyć na 
muzeum. Nie udała się – siedziba pokoleń, jak kiedyś nie 
udało się wcielenie Europy do twojej własnej – Republiki 
Globu. Z gęstwiny ludzkich pomyłek wrócił ideał twojej 
młodości: Społeczeństwo. A więc jednak muzeum. Doku-
ment wspólnej przeszłości tych, co jeszcze są przeszłości 
ciekawi. Ciekawi tego, co zmienia formę, ale nie przemi-
ja”48. Te piękne słowa, będące bardzo oryginalną definicją 
muzeum, są konsekwencją, licznych, wcześniejszych (od 
1973 roku) zapowiedzi, także sporządzanych testamentów 
o planach Marii i Jerzego Kuncewiczów w sprawie prze-
znaczenia domu po ich śmierci. Oboje byli w tym także 
bardzo jednomyślni i konsekwentni. Miałem wielki za-
szczyt czynnie uczestniczyć w wypełnieniu ich testamen-
tu i współpracować z ich synem Witoldem.

45   Listy do Jerzego, str. 31

46   tamże, str. 31 oraz 114

47   tamże, str. 63

48   tamże, str. 122 →
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Jak krótko scharakteryzować związek tych dwojga lu-
dzi? Czy można jeszcze dodać coś nowego, do tego co wy-
nikało z dotychczasowych rozważań?

Pragnę więc na koniec zacytować tylko wypowiedź 
Zofii Kucówny, serdecznie zaprzyjaźnionej z Marią i Je-
rzym Kuncewiczami, często bywającej w ich domu i ma-
jącej okazję przeżywać atmosferę w nim panującą: „…po-
zwoliliście mi wejść w głąb Waszego pożycia, otwierając 
przede mną jego tajemnice…, wspólne życie pod jed-
nym dachem, niemal rodzinne, przez obcowanie, nigdy 
nie otarło się o miałkość, bylejakość, marność, czy banał. 
W powszechnej, codziennej krzątaninie obowiązywała 
FORMA. Pewien rodzaj ceremonii. Sposób bycia przez 
was ukształtowany i przestrzegany z ogromną dyscypliną 
stał się w ciągu długich lat naturalnym nawykiem. Wza-
jemny dla siebie szacunek, wspólnota, przy zachowaniu 
osobistej, wewnętrznie kontrolowanej wolności, podział 
na funkcje i czynności, bez stosowania tradycyjnego po-
działu na męskie i kobiece. Harmonijna symbioza dwóch 
istnień, przeciwległych sobie i tak różnych, iż dziw bierze 
że w ogóle się zeszły i przetrwały. W Waszym małżeńskim 
katalogu wartości na ważnym miejscu postawione zostały 
znaczenia słów«wypada – nie wypada »i« należy – nie na-
leży». Stosowaliście ten przepis nawet w sprzeczkach, bo 
one przecież zdarzały się i wcale nierzadko. …Tolerancja – 
to też specjalność Waszego domu…”49.

Pracowali nad takim układaniem swojego świata świa-
domie przez całe, długie życie. 

Edward Balawejder
zdjęcia z archiwum witolda Kuncewicza

Miałem wielkie szczęście doświadczać atmosfery przy-
toczonej przez Zofię Kucówną, a później już po śmierci 
Jerzego Kuncewicza, wspierać Panią Marię, uczestniczyć 
w licznych spotkaniach, być także świadkiem wypowie-
dzi na temat jej życia i twórczości, związków z mężem Je-
rzym i synem Witoldem. Miałem wiele okazji do bardzo 
bliskich i szczerych rozmów z Witoldem Kuncewiczem 
o ważnych dla niego sprawach rodzinnych, o jego związ-
kach z rodzicami, członkami rodziny, których poznałem 
osobiście. Wiele informacji otrzymałem także od człon-
ków bliskiej rodziny pisarki: Jana Józefa Szczepańskiego 
i jego siostry Anny Mańkowskiej, dzieci brata Aleksan-
dra czy Barbary i Jerzego Musiałów, siostrzeńca Jerzego 
Kuncewicza.

Witold Kuncewicz szczególnie chętnie wypowiadał się 
o swoim ojcu, jego myśli politycznej, działalności w ru-
chu ludowym, udzielał mi wielu interesujących informa-
cji. W rozmowach o matce czuło się dziwny dystans, ale 
też zauroczenie jej tekstami, jej aktywnością w szukaniu 

49   Praca zbiorowa, „Kuncewiczowi”, 2010, str. 7, 8, materiały z sesji naukowej

swojego miejsca w literaturze. Był bardzo czuły i wrażli-
wy gdy rozmawialiśmy o rodzicach, ich relacjach, wzajem-
nym wpływie na siebie, także na niego, jego wybory i za-
chowania. Byłem mu wdzięczny za wtajemniczanie mnie 
w ważne i bliskie mu sprawy rodzinne, osobiste. Byłem 
wielokrotnie świadkiem jego złości, gdy podnoszone były 
sprawy związane z życiem osobistym rodziców, szczegól-
nie matki. Miał wiele pretensji do np. Anuli Mańkow-
skiej (swojej kuzynki, siostry Jana Józefa Szczepańskie-
go)) czy Katarzyny Szeloch (lubelskiej publicystki) po ich 
wypowiedziach, także publikowanych tekstów, o życiu in-
tymnym Marii Kuncewiczowej. Wiedział, że małżeństwo 
rodziców nie należało do łatwych i prostych, że miała ro-
mans z Adolfem Rudnickim, który przerwała wojna, że 
spotykali się także później. Bardzo bronił dobrego imie-
nia swoich rodziców. Wierzył, że ich związek, mimo wie-
lu różnic, był udany, że to co mówili, czy pisali na swój te-
mat było prawdziwe. Podziwiał matkę za takie odważne, 
szczere i bardzo głębokie analizowanie związków łączą-
cych ją z mężem, a także determinację ojca w budowaniu 
wspólnego małżeńskiego bytu.

To wszystko spowodowało, iż zdecydowałem się przy-
gotować ten materiał i dokonać wyboru tekstów oraz wy-
powiedzi, które charakteryzują najlepiej ich trwające 63 
lata małżeństwo. 

E. B.

Maria Kuncewiczowa
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Wąwolnica – moja młodość

Stefan 
Kruk

Przed wielu laty emitowano film, bodajże francuski, 
zatytułowany „Hiroszima – moja miłość”, nawiązujący do 
hekatomby, jaka dotknęła to wielkie miasto japońskie. Ty-
tuł tego wspomnienia jest skromniejszy, bo i pacyfikacja 
Wąwolnicy, dokonana przez komunistów w dniu 2 maja 
1946 r., rozmiarem swoim nie może się równać z tragedią 
dalekowschodnią1, choć dla pogorzelców był to cios strasz-
liwy, a co więcej – zaskakujący, wszak wojna na tym terenie 
zakończyła się przed dwoma laty. Ale dziś na ten zakątek 
Ziemi Lubelskiej pragnę spojrzeć inaczej – po Mickiewi-
czowsku. W Epilogu do „Pana Tadeusza” poeta pisał:

„Chciałem pominąć, ptak małego lotu,
Pominąć strefy ulewy i grzmotu
I szukać tylko cienia i pogody,
Wieki dzieciństwa, domowe zagrody…”

W ten sposób Mickiewicz pragnął oderwać się od roz-
pamiętywania przyczyn upadku państwowości polskiej 
oraz klęski Powstania Listopadowego, a do Matki Boskiej 
Ostrobramskiej kierował tę prośbę:

„Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem…”

Naturalnie Wąwolnica to nie Hiroszima, a Bystra nie rów-
na się Niemnowi, ale bo tu nie o porównanie idzie, lecz 
o postawę wobec przedmiotu opisu. A więc jak prezento-
wała się nasza osada w latach 1946–1953, bo ten okres jest 
obiektem mojego wspomnienia?

1  Opisałem to wydarzenie widziane oczami 6-letniego chłopca, jakim byłem 
wtedy, w tekście przekazanym redakcji „Akcentu” m/w 30 lat temu. Póki co od-
syłam życzliwych czytelników do pięknej publikacji Wiesławy Dybały: „Wąwol-
nica – 2 maja 1946. Relacje, dokumenty”, Wąwolnica 2017.

1. Miasto

Gdy w naszym domu czegoś brakowało, np. zapałek lub 
soli, Matka mówiła do któregoś z czterech synów: „Idź 
do miasta, kup” [to lub tamto]. Owo miasto to był Rynek, 
miejsce środowych jarmarków2 i ulica Zamkowa oraz naj-
bliższe otoczenie.

Prawa miejskie Wąwolnica uzyskała w pierwszej poło-
wie XIV w., a utraciła na mocy carskiego ukazu w 1870 r. 
w odwecie za udział mieszkańców w Powstaniu Stycznio-
wym3. W okresie II Rzeczpospolitej wybrukowano „ko-
cimi łbami” Rynek i główne ulice, ułożono też cemento-
we chodniki. Nowy kościół wybudowano w l. 1907–1914, 
zaś okazały gmach szkolny i remizę strażacką w latach 30-
tych XX w. Domy mieszkalne budowano tu przeważnie 
z kamienia, zaś budynki gospodarcze (stodoły, komórki) 
z drewna. Ogólny widok Wąwolnicy był więc „zgrzebny”, 
zwłaszcza w porównaniu z „pańskim” Nałęczowem. Ale 
o uroku naszej osady nie świadczyła jedynie bogata histo-
ria oraz Sanktuarium Maryjne, lecz także malownicze po-
łożenie w szerokiej dolinie Bystrej.

2. Błonia

Specyfiką Wąwolnicy są błonia. I choć kurczyły się one 
stopniowo, zajmowane przez zabudowę, to przecież nie 
zniknęły całkowicie. Ciągną się wzdłuż biegu Bystrej, 
a więc na osi Wschód – Zachód, od Wierzchowiny po 
wzgórze kościelne. Sama Wierzchowina4 – szeroka dolina 
leżąca u podnóża Wierzchowej Góry – była ongiś pa-
stwiskiem, na którym pasły się krowy, konie, owce, gęsi. 
Po odzyskaniu niepodległości w 1989 r. podjęto śmiały, 
i jakże potrzebny z uwagi na postępujące wysychanie gle-
by, plan budowy zalewu na tym obszarze. W XIX wieku 

2   Tu sprzedawano zboże, ziemniaki, artykuły metalowe, narzędzia rolnicze 
i gospodarskie, zaś targ zwierzęcy zlokalizowany był niżej – wzdłuż ulicy pro-
wadzącej na Zarzekę.

3   „Dzieje Wąwolnicy (Do 1918 r.)” pod red. Sławomira Partyckiego, Wąwol-
nica 1992.

4   Na niektórych mapach okolic Nałęczowa i Wąwolnicy pojawia się nazwa 
„Wiszkowizna”. Ten potworek językowy jest utworzony zapewne pod wpływem 
wymowy gwarowej; starzy ludzie używali nazwy „Wiszkowina”, stąd już blisko 
do owej fatalnej „Wiszkowizny”. →
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skorygowano (wyprostowano) bieg Bystrej w celu spię-
trzenia lustra wody, która spadając z pewnej wysokości 
mogła obracać koło młyńskie. Wybudowano więc młyn 
z kamienia, którego tu nie brakuje, dach naczółkowy po-
kryto blachą. Przez okres ponad stuletni mielono w nim 
zboże na mąkę i kaszę. Dopiero komuniści–„postępow-
cy” uznali, że lepszy będzie młyn napędzany energią elek-
tryczną, a po m/w dziesięciu latach zamknęli ten „ulep-
szony” obiekt. Syn zaś ostatniego młynarza, pozbawiony 
stałego zajęcia, „zatroszczył się” o aparaturę tak gorliwie, 
że poza solidnymi murami niewiele tam zostało. Budy-
nek ten, będący własnością gminy, jak zresztą wszystkie 
wąwolnickie błonia, powinien być uratowany od zagłady 
jako zabytek architektury przemysłowej, tymczasem nisz-
czeje. Można go jeszcze uratować, ale potrzebna jest szyb-
ka interwencja. Sytuację utrudnia fakt, że wąwolnickiego 
młyna nie wpisano na listę zabytków. Co czyni konserwa-
tor powiatowy? Nie pozwala rozebrać kamiennej rudery 
w zwartej zabudowie osady, „bo to jest zabytek”, ale cen-
nego dokumentu racjonalnej gospodarki, jakim jest ten 
młyn XIX-wieczny, nie zauważa, może dlatego, że leży on 
na uboczu. 

Piszę szerzej o tym obiekcie także z tego powodu, że 
tu – w jego otoczeniu – toczyło się moje młodociane życie.

Na wspomnianej osi W-Z znajdują się trzy charaktery-
styczne budowle: poza młynem – remiza strażacka, wresz-
cie na wzgórzu monumentalny kościół oraz kaplica (pre-
zbiterium pierwotnej świątyni zbudowanej w XVI w.) 
z gotycką Madonną.

Drugi ciąg błoń usytuowany jest na osi: Północ – Po-
łudnie i biegnie wzdłuż szosy opolskiej poczynając od 
ul. Cmentarnej. Mniej więcej w środku tego pasa zieleni 

wznosi się wzgórze z parkiem krajobrazowym i pałacem 
będącym przed II wojną światową siedzibą rodziny Ro-
stworowskich (Antoni Rostworowski spoczywa na wąwol-
nickim cmentarzu). Po wojnie mieścił się tam dom dziec-
ka, prowadzony przez kompetentne małżeństwo (niestety, 
nie znam ich nazwiska), któremu osada wiele zawdzięcza. 
Z ich inicjatywy starsze dzieci tego zakładu opiekuńcze-
go zalesiły zbocza okalające błonia od strony wschodniej. 
W tych nasadzeniach dominowały modrzewie. Dziś jest 
to piękna wstęga lasu, ciągnąca się na przestrzeni kilkuset 
metrów. Później zakład przekształcono w ośrodek opie-
ki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Jedną z metod wy-
chowawczych jest tu hipoterapia. Warto dodać, że kilka 
lat temu pomiędzy Kębłem a cmentarzem wąwolnickim 
wzniesiono piękny gmach ss. Kapucynek. Poza nowicja-
tem będą tu przyjmowane dzieci pozbawione naturalnych 
opiekunów.

Dzisiaj na błoniach wąwolnickich nie wypasa się zwie-
rząt i to nie tyle ze względu na dość powszechną mecha-
nizację rolnictwa, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, 
że zmienia się struktura zatrudnienia, a tym samym i źró-
dło utrzymania. Rolnictwo wegetuje na obrzeżach osady, 
zaś jej środek z wolna przeistacza się w ośrodek usługo-
wo-handlowy oraz turystyczny.

Błonia pełniły dawniej funkcję ludyczną – na nich dzie-
ci i młodzież bawiła się, grano w piłkę („dwa ognie”, pa-
lant, futbol). Kilka razy w roku organizowano zabawy 
taneczne (z „fantami”) pod patronatem strażaków z miej-
scowej OSP; działo się to zazwyczaj w dniu Zielonych 
Świątek, w święto Matki Boskiej Zielnej (15 VIII) oraz 
w uroczystość Matki Boskiej Siewnej (8 IX). Od 1978 r. 

Wąwolnica, jary
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doszły uroczystości diecezjalne sprawowane w pierwszą 
niedzielę września.

Tam wreszcie w okresie wzmożonej indoktrynacji orga-
nizowano wiece propagandowe, na które spędzano dzieci 
szkolne. Przy ognisku miejscowy półanalfabeta krzyczał: 
„Niech imperialisty amerykańskie spłono jak te patyki!” 
Niestety, płonęły nasze domy i budynki gospodarcze.

3. Wody

Skąd ta liczba mnoga? Stąd, że w momencie korekty bie-
gu Bystrej zbudowano stawy rybne, a spiętrzona woda 
w rzece wylewała się na błonia w okolicy Zastawia (jest to 
przysiółek Wąwolnicy od strony Nałęczowa) zamieniając 
je w moczary i „oczka wodne”. Rósł tam bujnie tatarak, 
trzciny, lilie wodne. Niebawem ten monotonny krajobraz 
ożywił lasek olchowy. Szosa nałęczowska omijała owe mo-
kradła tuląc się do południowego (zamieszkałego) zbocza 
doliny. W stawach hodowano karpie. W Bystrej łowiliśmy 
kiełbie, karasie, liny. Nieco dalej, już na terenie Łąk, tak-
że raki. Po tych rozległych wodach pływały: perkozy, dzi-
kie i udomowione kaczki, liczne stada gęsi. Niania naszych 
synów mówiła, że Wąwolnica w okresie międzywojennym 
słynęła z najlepszego puchu gęsiego, służącego do wyrobu 
poduszek i kołder. Po wszystkim zostało tylko wspomnie-
nie – komuniści bowiem mieli feblika na punkcie elektry-
fikacji oraz melioracji. O ile ta pierwsza akcja, generalnie 
rzecz ujmując, była słuszna (nie licząc likwidacji młynów 
wodnych), o tyle melioracja prowadzona na masową ska-
lę (m.in. kanał Wieprz-Krzna!) pod hasłem: „Więcej pa-
szy dla bydła! – wyrządziła ogromne szkody, powodując 
drastyczne obniżenie poziomu wód gruntowych i w kon-
sekwencji dotkliwy deficyt wody w całym kraju. Zniknę-
ły stawy rybne, wyschły mokradła, gdyż woda przerwała 
groblę i Bystra powróciła do starego koryta.

Pisząc o wodach wąwolnickich nie można pomi-
nąć źródeł, których jest tu kilkanaście. Wypływają one 
z kamienistych zboczy. Woda źródlana jest krystalicz-
nie czysta i znana ze swego pro-zdrowotnego działania. 
Co przemyślniejsi turyści napełniają bukłaki tym ożyw-
czym płynem. Dziwią się, że nikt nie próbuje go butelko-
wać i sprzedawać, jak to czynią nałęczowscy sąsiedzi. Dwa 
źródła szczególnie kwalifikują się do takiego wykorzysta-
nia, mianowicie to, które wypływa spod wzgórza kościel-
nego od strony Mareczek, oraz drugie – cenniejsze – któ-
re zasila Bystrą u zbocza Iłek.

4. Jary

Jest ich tu pełno. Jedne swoje wyloty mają w obrębie osa-
dy („Lipinki”, „Świni Dół”, „Rudki”), inne łączą się z doli-
ną Bystrej na wschód i zachód od Wąwolnicy. Nazwy tych 
jarów, ciągnących się nierzadko całymi kilometrami, są 
zaiste zastanawiające: „Strachliwiec”, „Trupiec”, „Obleśny 
Dół”, że nie wspomnę o „Za…nych Dołkach”. Nie sposób 
opisać na tym miejscu wszystkich tych urokliwych miejsc 
Ziemi Lubelskiej, przeto zatrzymam się na kilku wybra-
nych przykładach, z którymi najbardziej związane było 
moje chłopięce życie.

Na pierwszym miejscu trzeba postawić Jarugi, usy-
tuowane na południowy wschód od Rynku, pojętego tu 
jako centrum Wąwolnicy. Tam pasałem krowę, tam aran-
żowaliśmy gry i zabawy. A pozwalało na to stosunkowo 
szerokie dno owego jaru. Jego lessowe zbocza porasta-
ła leszczyna, kalina, czeremcha, głogi, a nade wszystko 
majestatyczne lipy i dęby, wiązy i graby; trzy potężne so-
sny, ocalałe z wojennego pogromu, dopełniały obrazu tej 
zgrzebnej idylli. I za Goethe’m mógłbym powtórzyć: „Tu 
byłby raj…”, gdyby nie kontekst społeczny (dojmująca bie-
da) i polityczny (brutalny terror). →

Wąwolnica, wody
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Drugim jarem, którego wylot znajduje się w Łąkach, 
częściowo równoległym do Jarug, jest Obleśny Dół. O ile 
Jarugi są nasłonecznione i przyjazne przybyszowi, o tyle 
Obleśny Dół, jak sugeruje nazwa, jest ponury i wilgotny, 
zniechęcający do jego odwiedzin, a to za sprawą ukształto-
wania terenu. Upraszczając nieco problem można powie-
dzieć, że Jarugi w przekroju mają kształt dużej litery U, zaś 
Obleśny Dół – litery V. Zbocza pierwszego jaru są miękkie 
(lessowe) i niezbyt wysokie, o tyle krzemowe ściany drugie-
go są niezwykle wyniosłe i strome, tylko południowe (lesso-
we) odnogi tego jaru są nieco szersze i zdecydowanie płyt-
sze. Do Obleśnego Dołu, gdzie rosło wtedy jeszcze sporo 
drzew iglastych, głównie świerków, chodziliśmy w grudniu 
po „choinki”. Był to bezkarny wandalizm (zresztą nie orga-
nizowano wtedy sprzedaży drzewek pozyskiwanych z lasów 
państwowych; prywatnych szkółek choinkowych również 
nie było), bo zanim taki wyrostek wybrał idealne drzewko, 
wyciął kilka i je porzucił. Z perspektywy tylu dziesięcioleci 
patrzę zdecydowanie krytycznie na ten proceder, ale wów-
czas, po pacyfikacji Wąwolnicy, dorośli mieli poważniej-
sze zmartwienia i nie zabraniali swoim dzieciom buszować 
w leśnych zagajnikach. A szkoda, bo straty były oczywiste.

Kolejnym długim i osobliwym jarem są Rudki. Pro-
wadzi do niego z Zarzeki polna droga, otoczona błonia-
mi i wysokim zboczem od wschodu oraz ogrodami po 
stronie zachodniej, środkiem doliny wije się wąska stru-
ga. Trzeba ją przekroczyć stąpając po kamieniach, by zna-
leźć się u wylotu Rudek. Tu konfiguracja terenu zmienia 
się całkowicie: północną, stromą i wysoką ścianę o podło-
żu kamiennym porastają: berberysy, głogi, jałowce, u góry 
las sosnowy. Po prawej (południowej) stronie drogi oraz 
rzeczki, które biegną na tym odcinku równolegle, były on-
giś ogrody warzywne (zagony kapusty), a za nimi wznoszą 
się zbocza lessowe pokryte bujną roślinnością. Rosły tam 
drzewa liściaste (lipa drobnolistna, osika, brzoza), w par-
terze: leszczyna, kalina, czarny bez. Brzegi strumienia po-
rastały wierzby oraz olchy o dorodnych liściach, pokry-
tych lepkim nektarem.

Opisywane tu jary wiją się jak gigantyczny wąż, mają licz-
ne „odnogi” i zakamarki. W Rudkach jakiś człowiek chronił 
się podczas wojny, czy tuż po wojnie, w przemyślnie wyko-
panej ziemiance. Wczołgiwaliśmy się do niej, kiedy właści-
ciel tego schowka już z niego nie korzystał. U góry był tam 
okrągły pionowy otwór, pełniący zapewne rolę wentylatora.

Rudki łączą się z kolejnym jarem zwanym Trupcem . 
Ta nazwa ma swoje uzasadnienie, gdyż tam również było 
schronienie dla dwóch mężczyzn (ojca i syna), których los 
zakończył się tragicznie.

Wspomnę jeszcze o Lipinkach. Ten niezwykle głęboki 
i wąski jar o przekroju V znajduje się po zachodniej stro-
nie osady i stanowi przedłużenie ul. Cmentarnej. U wylo-
tu styka się z wąwolnicką nekropolią, zaś jego kres sięga 

wsi Stanisławka. W okresie mego dzieciństwa dnem Lipi-
nek biegła polna droga, która w III RP uzyskała twardą, 
kamienną nawierzchnię.

5. Łąki

Dolina Bystrej od Nałęczowa poczynając pokryta jest łąka-
mi. Ciągną się one wzdłuż wsi Charz, mijają kolejną, zwa-
ną oczywiście Łąkami, wreszcie łączą się z Zarzeką, która 
stanowi prawobrzeżną część Wąwolnicy. Postępując w kie-
runku zachodnim mijamy młyn i znowu dostrzegamy po 
obydwu stronach Bystrej dwa pasy traw. Od remizy łąki po-
rastają jedynie prawy brzeg rzeki. Teraz przekraczają za-
kole strumienia i wkraczają na Plac Pielgrzymkowy, a gdy 
go miną, łączą się z innym obszarem trawiastym, który ma 
swój początek przy ul. Cmentarnej. Jest to obszerna łąka, 
której jedną krawędź stanowi tor kolei wąskotorowej, drugą 
zabudowania gospodarcze ul. Kaźmierskiej. I tak zbratane 
dwa pasy zieleni mijają kolejne wsie: Mareczki, Bartłomie-
jowice, Zawadę, Rąblów, Bochotnicę (tę pod Kazimierzem).

Doprawdy nie znajduję uzasadnienia dla wykluczenia 
Wąwolnicy oraz jej okolic z obszaru Kaźmierskiego Parku 
Krajobrazowego. Jego granica zatrzymuje się akurat przed 
naszym wzgórzem kościelnym! Czyżby geografowie rów-
nież podzielali komunistyczną opinię o Wąwolnicy, że 
jest to bastion „reakcji”, zasługujący jedynie na przezwi-
sko „Meksyk”?! III Rzeczpospolita istnieje już 30 lat i do 
tej pory nie zdobyła się na naprawienie krzywd doznanych 
przez Wąwolniczan ze strony dygnitarzy PRL-u. Uczy-
niły to władze kościelne, które przed stanem wojennym 
(r. 1978) zainicjowały w Wąwolnicy doroczne archidiece-
zjalne uroczystości Maryjne. Czas teraz na stosowną ak-
cję urzędów świeckich. Mam tu na myśli przede wszystkim 
pomoc finansową przy budowie zalewu, który w obliczu 
narastającego zjawiska suszy, będzie rezerwuarem słod-
kiej wody połączonym z wypoczynkiem i turystyką. Wą-
wolnicy to się należy za doznane krzywdy i lata poniżenia.

Pozwoliłem sobie na ten gorzki passus, gdyż oburza 
mnie urzędnicza bezduszność. Ale na koniec powracam 
do tonacji Mickiewiczowskiej.

Te wszystkie łąki – tak malownicze na wiosnę, zwłasz-
cza w czerwcu – były i są mocno zakwaszone przeto 
niepozbawione chwastów, głownie dzikiego szczawiu. 
A mimo to sianem z nich zebranym nie gardziły zwierzęta 
gospodarskie. Po drugim koszeniu na przełomie sierpnia 
i września łąki zamieniały się w pastwiska. Palono na nich 
ogniska, w których wypiekano kartofle. Smakowały one 
wyśmienicie, jak dziś kiełbaski z grilla. Wtedy, w l. 1946–
1953, taki gorący i pachnący ziemniak był dla nas – pogo-
rzelców – rarytasem nie do pogardzenia.

Stefan Kruk
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Wąwolnica, kościół i kapliczka
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Pacyfikacja 
Wąwolnicy przez UB

Jan 
Wolny

Położona w powiecie puławskim Wąwolnica była 
po wojnie miejscem walk oddziałów zgrupowania par-
tyzanckiego AK-WiN mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” 
z siłami komunistycznej władzy. Jego ludzie mogli zawsze 
liczyć na pomoc mieszkańców Wąwolnicy. Dla komuni-
stów Wąwolnica była, jak określano to w dokumentach 
UB, prawdziwym „gniazdem os”, które zawsze pomaga-
ło „faszystowskim bandytom”. Przebieg tego wydarzenia 
przypomniał czasy niemieckiej okupacji, gdy palono pol-
skie wsie i mordowano ich mieszkańców. W samo połu-
dnie 2 maja 1946 r. do Wąwolnicy przybyła kilkudzie-
sięcioosobowa grupa operacyjna z powiatowego urzędu 
bezpieczeństwa w Puławach, prowadząca poszukiwania 
jednego z poddziałów zgrupowania „Orlika”. Zjawiła się 
w miejscowości zaraz po tym, jak jeden z miejscowych 
ubeckich donosicieli zawiadomił ją, że u jednego z go-
spodarzy są właśnie partyzanci „Orlika”. Gdy grupa przy-
była na miejsce, otoczyła dom, gdzie mieli być partyzanci 
„Orlika”, a następnie podpaliła go, po czym natychmiast 
wycofała się z miejscowości. Jednak po dwóch godzinach 
wróciła do Wąwolnicy, metodycznie podpalając pozosta-
łe zabudowania. Do tego celu użyto m.in. benzyny i po-
cisków zapalających. Wzniecony pożar zaczął się szybko 
rozprzestrzeniać, obejmując większość zabudowań, jakie 
były w miejscowości. Siły UB nie pozwoliły przybyłym na 
miejsce zdarzenia wozom strażackim na gaszenie pożaru.

*
Pierwszą osobą, która opisała pacyfikację Wąwolnicy był 
Stanisław Wójcik, bliski współpracownik  Stanisława Mi-
kołajczyka. Drugiego lub trzeciego dnia po spaleniu roz-
mawiał z mieszkańcami Wąwolnicy i sporządził odpo-
wiednie protokoły. Opis pacyfikacji Wąwolnicy znajduje 
się w załączniku nr 6 do protokołu z 10-tego posiedze-
nia Komisji Administracji i Bezpieczeństwa KRN z dnia 
24.05.1946 r. Załącznik napisany został odręcznie.

 
Oto jego treść

„Dnia 2 maja 1946 ok. godz. 13 do osady Wąwolni-
ca pow. puławskiego przybyli samochodem funkcjona-
riusze PUBP z Puław w liczbie 25 osób. Ludność, widząc 
uzbrojony tak liczny oddział, zaczęła uciekać w stronę tzw. 

Zarzecza. Na terenie Zarzecza funkcjonariusze UB wbie-
gli na podwórze Leszczyńskiego Wacława. Domownicy 
zostali spędzeni do mieszkania z zakazem opuszczania 
go. Zamknięci słyszeli strzelaninę, wybuchy granatów. Po 
chwili wyskoczyli przez okno z płonącego domu.

Okoliczni mieszkańcy spieszący do pożaru nie zostali 
dopuszczeni do akcji ratowniczej. Wśród funkcjonariuszy 
UB rozpoznano por. Stefaniaka i ppor. Wargockiego z Pu-
ław. Po pewnym czasie cały oddział wycofał się z miastecz-
ka bez żadnych przeszkód ze strony mieszkańców tej wsi. 
Ok. godz. 15 tego samego dnia do Wąwolnicy przybyli po-
nownie funkcjonariusze UB i rozbiegłszy się po miasteczku 
palili zabudowania bądź to przy pomocy pocisków zapa-
lających, bądź tez przy pomocy granatów, albo też uży-
wając do podpalenia zapałek. Pastwą płomieni padło: 101 
domów mieszkalnych, 106 stodół, 121 obór, 120 chlewów 
i innych budynków, 255 świń, 2 krowy, 5 kóz, 145 kur i 60 
królików. Straty te według szacunku mieszkańców wyno-
szą 70 364 800 zł. Ponadto spaleniu uległy 2 osoby, a szereg 
innych odniosło ciężkie lub lżejsze oparzenia. Jedna oso-
ba zmarła wskutek udaru serca, a jedna wskutek wstrząsu 
nerwowego dostała pomieszania zmysłów.

Tego pamiętnego dnia 197 rodzin zostało poszkodowa-
nych w wyniku pożaru miejscowości”.

Komisja powołana decyzją ówczesnego Zarządu Gmi-
ny oszacowała straty na 2 259 490 zł (w międzyczasie na-
stąpiła zmiana wartości pieniądza). Natomiast wg. sza-
cunku dokonanego przez PZU „szkody wynoszą po 
wyeliminowaniu przedmiotów i nieruchomości domo-
wych nie objętych w tym czasie obowiązkowym ubez-
pieczeniem kwotę 1 688 000 zł”. Zacytowany fragment 
pochodzi z uchwały nr 255 Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Lublinie z dnia 09.10.1957 r. Od-
szkodowania nigdy mieszkańcom nie wypłacono. Wy-
darzenia 2 maja 1946 roku odżywają z taką siłą, że były 
proboszcz parafii, ks. Prałat Józef Gorajek uważał za 
stosowne umieszczenie notatki w kronice parafialnej. 

Treść notatki z 06.05.87 r.
„Na następnej stronie umieszcza się zdjęcie kar-

nego spalenia Wąwolnicy 2 maja 1946 roku. Spalenia 
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osady dokonały władze Urzędu Bezpieczeństwa. Pod-
palano pociskami zapalającymi, oblewano benzyną. 
Zjechało 15 jednostek straży pożarnej, ale nie pozwolono 
na gaszenie pożaru i ratowanie dobytku.

Starostą w tym czasie był Lewtak (tekst nieczytelny). 
Ratowali dobytek w sąsiedztwie ks. Józef Gorajek i ks. 
Konstanty Chmiel. Nie zabraniano im tej akcji. Po wy-
zwoleniu działała tu dość prężnie organizacja AK. Często 
dochodziło na tym terenie do potyczek AK z (tekst nie-
czytelny) i oddziałami UB. Dopiero teraz, po tylu latach, 
dotarło zdjęcie pożaru Wąwolnicy. Od tego czasu istnieje 
nieprzychylne nastawienie do Wąwolnicy!” 

*
To była tragedia, jakiej nie zaznali mieszkańcy Wąwol-
nicy w ciągu pięciu lat okupacji niemieckiej. Tylko przy-
padek sprawił, że tragedię mieszkańców Wąwolnicy za-
rejestrował podróżujący po Polsce amerykański fotograf 
John Vachon, którego wystawę zdjęć z Polski mogliśmy 
oglądać w Warszawie w roku 2014. Wystawa nosiła ty-
tuł „Trzy razy Polska”. Zdjęcia Vachona z Wąwolnicy sta-
ły się bardzo ważnym świadectwem tamtej tragicznej 
historii.

*
Prawdziwa gehenna Wąwolnicy zaczęła się dopiero po 
pożarze. Zwłaszcza gdy nadeszła jesień, a potem su-
rowa zima. Zimno, głód i ludzka nędza stały się tam 

codziennością. Jej mieszkańcy nie otrzymali żadnej ma-
terialnej pomocy. Komunistyczna władza naznaczyła Wą-
wolnicę piętnem „bandyckiej” miejscowości i wcale nie 
zamierzała pomagać jej mieszkańcom. Mało tego, oficjal-
nie twierdziła, że spalenia wioski dokonały „bandy Orli-
ka”. Wprawdzie do Wąwolnicy przyjeżdżały komisje, które 
szacowały szkody, ale realna pomoc dla jej mieszkań-
ców nie nadchodziła. Nie było to działanie przypadkowe. 
Wszystkie urzędowe podania, wnioski i prośby mieszkań-
ców Wąwolnicy były negatywnie załatwiane. Komuniści 
przez kilkanaście lat bacznie pilnowali, aby utrzymać taki 
stan rzeczy. Przewodniczący Powiatowej Rady Narodo-
wej w Puławach, od którego decyzji wiele wówczas zale-
żało, nawet po roku 1956 notorycznie powtarzał słowa, że 
„póki ja jestem, Wąwolnica się nie odbuduje”. W ten spo-
sób mieszkańcy Wąwolnicy zostali pariasami PRL-u. Na-
wet gdy wyjechali ze swojej miejscowości, mieli ogromne 
problemy ze znalezieniem pracy i mieszkania. Nie mogli 
też liczyć na paszport, wczasy, sanatorium czy inne „do-
bra”, jakie oferowało komunistyczne państwo. Ich dzieci 
nie mogły również dostać się do szkoły bądź na studia, ja-
kie chciały podjąć. A ponadto wszyscy w Wąwolnicy zo-
stali zmuszeni do milczenia. Przez cały okres PRL-u nie 
mogli mówić o tym, co stało się w dniu 2 maja 1946 r.

■

Wąwolnica, 2 maja 1946 r. Fot. John Vachon
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*
Maj piękny to miesiąc 
lecz dla Wąwolnicy smutna w nim rocznica 
starsi pamiętają tę straszną tragedię 
jak w ogniu stanęła cała Wąwolnica. 
 
I dzwony na trwogę nic biły w kościele 
i syrena także się nie odezwała 
tylko płacz i krzyki słychać było wszędzie 
a grupa Ubowców bezkarnie szalała. 
 
W kilku miejscach razem ogień podłożono 
płonęły stodoły obory i domy 
a o pomoc tylko Boga wciąż wzywano 
bo inny ratunek był niedozwolony. 
 
Jednej matce został tylko klucz na palcu 
od swego mieszkania trzy córeczki miała 
ściskała go w ręce jak świętą relikwię 
lecz już więcej domu nim nie otwierała. 
 
Wieczorem w Kaplicy pod Twoją obronę 
śpiewali skrzywdzeni choć smutno im było 
upraszali Boga i Matkę Najświętszą 
oby to już więcej się nie powtórzyło. 
 
Przeminęły lata czas zabliźnił rany 
lecz w pamięci tego nikt zatrzeć nie zdoła 
młodym trza przypomnieć, że tu w Wąwolnicy była ta tragedia 
któż im o tym powie my starsi lub szkoła.
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Wąwolnica, 2 maja 1946 r. Fot. John Vachon
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Zenon Mazurek:

Przeżyłem pacyfikację 
Szczecyna
Opowieść spisana przez Stanisława Żurka

Rozmowę z Panem Zenonem Mazurkiem odby-
łem 8 kwietnia 2019 roku w Lublinie, w jego lubelskim 
mieszkaniu.

Kilka słów o moim rozmówcy: Zenon Mazurek urodził 
się 24 września 1937 roku jako syn Stanisława i Walerii 
z domu Mendyk. Od urodzenia mieszkaniec wsi Szczecyn 
w powiecie kraśnickim. Rodzice posiadali 15 morgowe 
gospodarstwo. Po drugiej stronie drogi było gospodar-
stwo rodziców matki. W roku 1944 dziadek Jan Mendyk 
liczył sobie około 55. lat i gospodarzył także na 15. mor-
gowym gospodarstwie (1 morga to 0,56 hektara). Ziemia 
była kamienno-piaszczysta. 

Rodzeństwo Zenona Mazurka w 1944 roku to: najstar-
sza siostra Zdzisława lat 17–18, brat Adam lat 10, oraz naj-
młodszy Wiesław, „jeszcze na rękach matki”, czyli około 
1 roku, którego dalsze losy nie są Panu Zenonowi znane. 
Wiesław po pacyfikacji trafił do schroniska i stamtąd za-
brała go jakaś nieznana rodzina. 

Pan Zenon opowiada: 
Wieczorem 1 lutego 1944 roku przyjechał do nas wu-

jek i mówi do ojca, że był u siostry w Zaklikowie, która 
tam wyszła za mąż za porządnego gospodarza nazwiskiem 
Flis. Do Zaklikowa przyjechali Niemcy i wyładowują się 
z pociągu. Mówił do ojca: „Stachu, Niemcy wyładowu-
ją się tam z pociągu i ustawiają w trzy grupy. Jedna gru-
pa w kierunku Ireny i Łączka, druga grupa też w tym kie-
runku, a trzecia grupa na Zdziechowice, Salomin i Borki 
Szczeckie. Moja siostra powiedziała: Jedź i powiedz Sta-
chowi Mazurkowi, niech mają się na uwadze, bo Niemcy 
tam idą”. Wujek przyjechał do nas wieczorem, już ciem-
no się robiło.

Niemcy przeszli przez Baraki, na początek Szczecyna 
już w nocy, zatrzymali się w lesie. O 6 rano wystrzelili 
czerwone rakiety w Łążku, Irenie i Szczecynie. Zaraz po-
tem nastąpił atak.

W pierwszych minutach zapalili dom Karola Szczec-
kiego. Zabili jego żonę, on uciekł. Następny był Konstan-
ty Ciomechel, jego dom też zapalili, ale wszyscy uciekli, 
bo mieszkali przy lesie. Dalej był dom Madeja. Rodziców 
zabili, uciekła córka Fredka, jej brat Edward i drugi brat, 
imienia nie pamiętam, też uciekli. Dalej Kędra, imienia 

nie pamiętam, jego zabili, ocalała jego żona. Potem było 
gospodarstwo Stanisława Wojciechowskiego, gospodarza 
zabito, ocalała jego żona i trójka dzieci. Dalej dom Gro-
tów: żona ocalała, ich syn Witek został zabity. Partyka, 
rodzina ocalała, wszyscy schowali się za pszczelimi ula-
mi w dużym sadzie, tylko ich dom został spalony. Broni-
sław Ufniarz: dom spalony, ale mieszkańcy uciekli i oca-
leli. Figura, dom spalony, oni ocaleli. Ufniarz, imienia nie 
pamiętam, uratowali się. Stefan Latawiec, rodzina ocala-
ła. Gałązkiewicz zabity z synem, żona uciekła. Stanisław 
Jeżyński ocalał z dziećmi, zabili jego żonę. Michał Jeżyń-
ski – zabity, żona Hanka się uratowała. Dom drugich Gro-
tów: ojciec zabity, matka z dziećmi uratowała się w dole 
kartoflanym. Władysław Mozgawa – jego brat był w par-
tyzantce AK – uratował swą rodzinę. Wcześniej koło wsi 
Salomin całą noc bili się z partyzantką sowiecką. Konop-
ka zabity, żona i dwie córki się uratowały. Jan Skorupa zgi-
nął, zginęła też jego matka, szczęśliwie uratowały się dwie 
siostry i dwóch synów: Gienek i Stach. Stanisław Kawa 
zginął, żona i synowa ocalały. Jan Kuśmierz został zabity, 
żona, trzy córki i syn ocaleli. Chmura, zabity, ocalała żona 
Natalia i syn Zenon. Szczeccy ocaleli wszyscy. Pakuła zgi-
nął razem z żoną, dwóch synów zdołało uciec. Józef Grot 
zginął razem z dwoma synami, żona z córką ocalały; zo-
stały wywiezione do Niemiec, po wojnie wróciły. Ufniarz 
zginął razem z żoną, trójka dzieci uciekła. Sensawa zabi-
ty z synem i córką, ocalała żona; pogrzebani przy domu 
z jakimiś sąsiadami. 

Stanisław Pakuła miał dom był murowany, schronili się 
w piwnicy mieszkańcy tego domu i sąsiedzi, ale udusili się 
w dymie. Tak zginęła żona Stanisława i sąsiedzi, uciekł syn 
Piotr. Ocalała Franciszka Chmura, lat ok. 60, która zdję-
ła majtki, nasikała w nie i nałożyła na twarz i tak oddy-
chała. Zginął jej mąż, córka Kazimiera i zięć. Dęga zginął 
razem z synem oraz zięciem Wojciechowskim. Ocala-
ła żona i trójka dzieci (Bogdan, Maria i Stanisława). Sta-
nisław Szczecki został zabity razem synem, ocalała żona 
z córką. Władysław Szczecki ocalał z żoną, syna lat sie-
dem Niemcy zabili. Władysław Bąk z cała rodziną ocaleli, 
ale Edward Bąk, sąsiad Władysława, zginął razem z żoną, 
ocalała córka Zofia i jeszcze jedna córka młodsza.
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Kolejny dom miał Jan Mendyk, mój dziadek, ocaleli: 
babcia (żona Jana), synowa i syn. Nasz dom stał po prze-
ciwnej stronie drogi. Ojciec, Stanisław Mazurek, razem 
z teściem – moim dziadkiem; Janem Mendykiem, zamiast 
uciekać, zaczęli gasić zgromadzony dla zwierząt na karmę 
płonący stóg łubinu. Niemcy to zauważyli i ich zastrzeli-
li. Uciekał wówczas Wacek Mendyk, syn Jana, i krzyczał: 
„Uciekajcie ludzie! Niemcy biją i palą wszystkich!”. Biegł 
w stronę szkoły. Ojciec i dziadek nie zdążyli uciec. 

Winicjusz Natoniewski urodzony w 1936 roku, był 
o rok starszy ode mnie, miał więc około 8 lat, a nie 5 lat, 
jak potem pisano. Wszyscy uratowali się, on uciekał z pło-
nącego już domu i został bardzo poparzony. 

Aleksander Rogala i jego rodzina uratowali się ucieka-
jąc do wsi Mniszek koło Kosina. Jan Rogala zginął z sy-
nem, uratowała się żona i dwie córki: Fredka i Hela. Ko-
wal Matysek został zabity z żoną i córką Heleną, uratowała 
się córka Loda. Zabity został syn Henryk Matysek, Nie-
miec strzelił mu w głowę, która rozpadła się i wszystko się 
z niej rozlało. Ufniarz, jego syn i zięć Turkowski zostali za-
bici, ocalała Józefa Turkowska z synem Olkiem, ocalał też 
brat Józefy, na którego mówiono „Feluś”. Ufniarz (Wła-
dek?) został zabity, ocalała żona i 2 synów. Jagieła, sołtys, 
wybiegł z domu i niósł pod pachą wiejskie papiery. Nie-
miec strzelił do niego, papiery upadły obok, a Niemiec ko-
pał je i deptał. Było to koło kapliczki, naprzeciwko szkoły. 

Szkoła była murowa i dostawiona drewniana. Tutaj 
zebrali się uciekający ludzie. Byłem tam z moją babcią, 

matką i bratem. Kto uciekał dalej, Niemcy do niego strze-
lali. Złapanym kazali położyć się na brzuchach na wzgó-
rzu i strzelali do nich, w głowę i gdzie popadło. Przy mnie 
zabili koło 15 osób. Reszcie spod szkoły Niemcy kazali iść 
na „Paramę”, czyli na inną część wsi Szczecyn. Wieś mia-
ła takie trzy części: „Święty Koniec” od strony lasu, skąd 
Niemcy zaczęli palić i mordować; „Środek” od szkoły do 
gospodarstw Budy i Bieruta, oraz „Parama” – od Budy 
i Bieruta do „Żebraka”, gdzie były łąki i las. Żebrak to na-
zwa lasu, łączył się z Wólką Szczecką. 

Spod szkoły Niemcy pogonili nas na „Paramę”, gdzie 
dołączyli innych ludzi i dalej pędzili nas pod dworek, 
gdzie wtedy stał dom Dęgów. Od Dęgi i krzyża, który stał 
obok, drogą wysadzoną lipami pogonili nas pod Kamien-
ną Górę. Było nas około 70–80 osób, może nawet więcej. 

Pod Kamienną Górą były już pokopane doły i usta-
wione karabiny maszynowe. Kobiety płakały: „Tu zginie-
my. Tutaj nas zastrzelą i zakopią”. Nagle od Gościeradowa 
z góry jedzie samochód willys, podjeżdża, wysiada z niego 
trzech Niemców. Podeszli do Niemców stojących z bronią 
gotową do strzału i zaczynają coś mówić i machać rękami. 
Nie rozumiemy, bo nie znamy niemieckiego. Ale Niem-
cy opuszczają na dół karabiny, zwijają swoje stanowiska. 
A nas zaczęli gonić w kierunku Gościeradowa, około 3 
km. Te doły na Kamiennej Górze przygotowane na nas są 
chyba do dzisiaj. 

Zatrzymują nas pod kościołem w Gościeradowie. Ko-
biety mówią: „Teraz wywiozą nas do Niemiec, albo na →
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Majdanek na spalenie”. Moja matka z bratem zaczęła ucie-
kać do domu organisty, a Niemiec ją przepuścił. Inne ko-
biety, bez małych dzieci, bili kolbami i wracali. Ale parę 
matek z dziećmi na rękach puścili. 

Wieczorem podjechały samochody, chyba ze sześć, 
upchnęli nas ciasno, ze dwadzieścia osób na jednej pace 
platformy i zawieźli do Kraśnika. To była jakaś duża hala. 
Na drugi dzień rano przytoczyli beczkę marmolady. I my-
śmy ją jedli rękami, bo żadnych naczyń nie było. 

Około południa zaczęli sortować ludzi. Młode kobie-
ty i bez dzieci na jedną stronę, stare z małymi dziećmi na 
drugą stronę. Babcia wzięła mnie za rękę i trafiliśmy do 
tej drugiej grupy. W tej grupie było nas ze 40 osób. Wy-
prowadzili nas na ulicę i rozkazali: „Uciekać do domu!” 
Uciekaliśmy ile sił. Babcia szła ze mną na Olbięcin, Go-
ścieradów, Annopol. Z paroma innymi osobami szliśmy 
całą noc. W Serniku jakiś chłop wziął nas na wóz, upchnę-
liśmy się, jak kto mógł. Dowiózł nas do Gościeradowa. 
Babcia powiedziała wtedy: „Pójdziemy na Salomin, tam 
mamy rodzinę”. Miała ponad 50 lat. Szliśmy przez kolonię 
Gościeradowską, leśniczówkę Sadki, do rodziny Jabłoń-
skich w Salominie. Wiele osób zdążyło się już schronić 
u tej rodziny. 

Na drugi dzień postanowiono jechać do Szczecyna, bo 
tam zostały krowy, koń, kury. Wszystko było wypuszczo-
ne z zagród, ale nie było wtedy śniegu i jak na luty sto-
sunkowo ciepło. 

Wszystkie zwierzęta we wsi stały przy swoich popalo-
nych zagrodach i domach, które jeszcze dymiły i bił od 
nich żar. Nie było tylko gospodarzy, na których czekały. 
Nasz koń też stał przy palenisku. Był też pies, pilnował. To, 
co można było zabrać, to zabraliśmy, ale przyszło znowu 
uciekać. Od strony „Paramy” szedł chyba Janek Kuśmierz 
i powiedział, żeby uciekać, bo do wsi przyjechało na ko-
niach 3 Niemców z posterunku policji w Annopolu, z ko-
mendantem, co miał taką szramę na policzku, i już dobili 
rannego Skorupę, który leżał w rowie i jęczał. Podpalili też 
ostatni ocalały dom Kolagi we wsi. Uciekliśmy więc szyb-
ko do lasu, a potem do Salomina. 

Następnego dnia zaczął sypać śnieg, a za dwa dni było 
go już ponad 20 cm. Gdy wybrano się ponownie do wsi, 
aby pochować zwłoki ojca i dziadka, nie można było ich 
już odnaleźć. Udało się to dopiero za kilka dni, ciała leża-
ły między topolami przy drodze. Z niedopalonych desek 
została zbita jedna skrzynia, a umieszczone w niej razem 
zwłoki Stanisława Mazurka i Jana Mendyka zostały pota-
jemnie nocą pochowane na cmentarzu w Gościeradowie. 
Tak robiono z wszystkimi odnalezionymi zwłokami. Lu-
dzie i ksiądz bali się Niemców i nie ryzykowali pochów-
ków oficjalnych podczas dnia. W okolicach wsi jeszcze na 
wiosnę lisy rozciągały trupy. 

W maju wróciliśmy do Szczecyna. W ziemi został wy-
kopany dół, taka „ruska ziemianka”, nad nim zrobiony 
szałas. Zamieszkałem z matką, siostrą Zdzisławą i bra-
tem Adamem. Po drugiej stronie drogi w takim samym 
„domu” zamieszkała babcia Mendykowa, jej wnuk Tadek 
oraz syn Wacław i synowa. 

Zenon Mazurek twierdzi, że Niemcy byli tylko dowód-
cami, żołnierzami zaś Ukraińcy. Bo Niemcy nie używaliby 
słów: „paszoł”, „paszła”, udieraj”, „siuda”, „smatri”, czy za-
glądając do piwnicy nie mówiliby „kartoszki”. W piwnicy, 
na całe szczęście, nie zauważyli schowanej w niej rodziny. 
Starzy ludzie znali język rosyjski i w tym języku przeka-
zywali usłyszane słowa. 
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2 lutego przypada Święto Matki Boskiej Gromnicznej, 
czyli Święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzone 40 dni 
po Bożym Narodzeniu. Upamiętnia ofiarowanie Jezusa 
Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Tego dnia przyno-
si się do kościołów do poświęcenia świece woskowe, któ-
re następnie niesie się w procesji. Świece te nazywane są 
gromnicami i od nich też pochodzi potoczna nazwa świę-
ta – Matki Boskiej Gromnicznej, miały one chronić do-
mostwa przez piorunami. Odbywa się również procesja 
z płonącymi świecami, symbolizująca życie w jedności 
z Chrystusem. Dawniej po uroczystościach przynoszono 
płonące świece do domów i wypalano znak krzyża w bel-
ce na suficie – miał on chronić przed nieszczęściem i ży-
wiołami. Niestety, nie zawsze gromnice zdołały uchronić 
ludność polską. 

Tak było też 2 lutego 1944 roku we wsiach Borów, Kara-
siówka, Łążek Chwałowski, Łążek Zaklikowski, Szczecyn 
i Wólka Szczecka, położonych przy Lasach Janowskich na 
Lubelszczyźnie. Ludność zgromadziła się na Mszy Świę-
tej w kościele w Borowie. Tymczasem już około godzi-
ny 6,00 rano wioski te zostały otoczone silnym kordo-
nem wojsk niemieckich, żandarmerii, policji ukraińskiej 
i innych kolaboracyjnych oddziałów ukraińskich – w sile 
około 3 tysięcy żołdaków. Pierwsza została zaatakowana 
wieś Szczecyn. Około godziny 7,00 jej zabudowania zo-
stały ostrzelane ogniem artylerii i broni maszynowej. Gdy 
wieś stanęła w płomieniach wkroczyły do niej dwie grupy 
Niemców i Ukraińców, które idąc od domu do domu sys-
tematycznie mordowały wszystkich Polaków bez wzglę-
du na wiek i płeć. Podobny przebieg miała pacyfikacja po-
zostałych wsi, po ich ostrzelaniu i podpaleniu wkraczały 
grupy żołdaków i dokonywały masakry ludności. Liczba 
ofiar nie została dotąd precyzyjnie ustalona. Z obliczeń 
Józefa Fajkowskiego wynika, że zamordowanych zosta-
ło ponad 900 osób, z czego 802 ofiary były mieszkań-
cami sześciu spacyfikowanych wsi, natomiast pozostałe 
100 pochodziło z sąsiednich miejscowości (Gościerado-
wa, Kosina, Mniszka, Starych Baraków, Nowych Bara-
ków, Zaklikowa). Zdaniem Konrada Schullera liczba ofiar 

pacyfikacji mogła przekroczyć 1000. Najwyższe szacunki 
mówią o 1300 zamordowanych. 

Kiedy sąsiadujące z Borowem wsie stały już w pło-
mieniach, ks. Władysław Stańczak (wikariusz miejsco-
wej parafii) obchodził z wizytą duszpasterską okoliczne 
przysiółki. Dostrzegłszy pożary, powrócił do Borowa, któ-
rego mieszkańcy zgromadzili się tymczasem w kościele 
na uroczystej mszy z okazji święta Matki Boskiej Grom-
nicznej. Dzięki jego ostrzeżeniu część ludności zdołała 
zbiec i ukryć się na pobliskich bagnach. Wielu mieszkań-
ców Borowa pozostało jednak we wsi, aby ratować swój 
dobytek. W gronie tym znalazło się w szczególności wie-
le kobiet i dzieci, gdyż powszechnie spodziewano się, że 
niemieckie represje spadną wyłącznie na mężczyzn po-
dejrzewanych o współpracę z partyzantką. Pacyfika-
cja Borowa rozpoczęła się około godz. 11. Zabudowania 
podpalono ogniem artylerii, po czym do wsi wkroczyli 
Niemcy i ich ukraińscy kolaboranci. Większość schwy-
tanych mieszkańców spędzono na placyk koło dzwonni-
cy i tam rozstrzelano ogniem broni maszynowej. Wielu 
innych zakłuto bagnetami lub spalono żywcem. We wsi 
Borów zginęło łącznie ok. 300 osób. Po wojnie udało się 
ustalić nazwiska 229 zamordowanych – z czego 183 po-
chodziło z Borowa, a pozostali byli mieszkańcami sąsied-
nich miejscowości. Jedną z ofiar pacyfikacji był ks. Stani-
sław Skulimowski, proboszcz parafii w Borowie, którego 
ciało oblano benzyną i podpalono. Jak wspomina, ocalały 
z masakry, ks. Władysław Stańczak: „Wieś została spalona 
prawie cała, pozostał kościół parafialny, młyn i 5 domów. 
Zginęło około 200 osób, w tym ksiądz proboszcz Stanisław 
Skulimowski, kierownik szkoły Tadeusz Praczyński i wiele 
innych osób, przeważnie starcy, dzieci i kobiety. Napastni-
cy w czasie akcji strzelali do wszystkich, których spotkali. 
Zabitych wrzucali do ognia, a nawet mówiono, że zamyka-
li ludzi w domach i podpalali. Inwentarz z całej wsi zrabo-
wali Niemcy wspólnie z Ukraińcami. Kościół z tabernaku-
lum został zbezczeszczony”. (W:http://www.stankiewicze.
com/ludobojstwo/tarnopolskie_dodatek.html). 

■
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W pobliżu Borowa znajdowała się kwatera główna 1. 
Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, które-
go żołnierze i dowódca – major Leonard Zub-Zdanowicz 
„Ząb” – często we wsi przebywali. Akcja eksterminacyj-
na została drobiazgowo przygotowana, a do jej realizacji 
Niemcy wykorzystali wszystkie dostępne w tym rejonie 
siły i środki. Główną siłę uderzeniową stanowił prawdo-
podobnie 1. batalion 4. pułku policji SS oraz policjanci 
ukraińscy z 5. galicyjskiego pułku ochotniczego SS (Ga-
lizisches SS Freiwilligen Regiment 5). Łącznie w pacyfi-
kacji Borowa i sąsiednich wsi uczestniczyło blisko 3000 
policjantów, SS-manów i żołnierzy – dysponujących roz-
poznaniem z powietrza oraz wsparciem lekkiej artylerii. 
Schemat pacyfikacji był bardzo podobny, najpierw nie-
mieckie oddziały szczelnie otaczały wsie, które podpala-
no ogniem granatników i działek przeciwpancernych. Na-
stępnie Niemcy i Ukraińcy wkraczali do wsi, po czym idąc 
od domu do domu mordowali bez względu na wiek i płeć 
każdego schwytanego Polaka. Miały miejsce wypadki, gdy 
ludność spędzano do zabudowań, które następnie podpa-
lano lub obrzucano granatami. Dochodziło do aktów wy-
jątkowego bestialstwa – zakłuwania bagnetami niemow-
ląt i małych dzieci; wrzucania kobiet, inwalidów i starców 
żywcem do płonących budynków. Zdarzało się, że młode 
kobiety były przed śmiercią gwałcone. 

 Anonimowy redaktor polskiego tłumaczenia (nie opu-
blikowanego) tzw. materiałów aleksandryjskich, których 
kopia znajduje się w depozycie u profesora Zygmunta 
Mańkowskiego w Lublinie, stwierdził, że SS Galizien pa-
cyfikowała polskie wsie. Wymienił przy tym Borów nad 
Wisłą w powiecie Kraśnik. Zachował się meldunek żan-
darmerii o rozgromieniu siłami wojska i policji „600 oso-
bowej bandy bolszewickiej”. 2 lutego 1944 roku Niemcy 
zniszczyli twierdze Narodowych Sil Zbrojnych – Borów 
oraz trzy pobliskie wsie. Zamordowano ponad 700 osób. 
Kto był sprawcą? Z dostępnych dokumentów wynika, ze 
Niemcy ograniczyli się jedynie do ostrzelania wsi z dział 
oraz do ustawienia kordonu, aby nikt nie mógł się wy-
mknąć ekspedycji pacyfikacyjnej. Brudną robotę od-
waliły formacje pomocnicze. Według raportu polskiego 
podziemia: „Ukraińcy przeszli swoich nauczycieli: dzieci 

wrzucali do płonących budynków, starców przygniatali ko-
lanami do ziemi i strzelali w tył głowy”. (Meldunek tereno-
wy, 21 luty 1944, Archiwum Akt Nowych, 202/III-22, 43). 
Twierdzono, że to właśnie ukraińscy SS-mani brali udział 
w masakrze. Podkreślano tez, ze „niedobitki uratowały 
się ucieczką, którą tolerowało wojsko [niemieckie], obu-
rzone metodami [ukraińskich] SS-manów” (Raport, b.d. 
[marzec 1944], AAN, DR, 202/III-22, 75). Powyższe mel-
dunki znajdują potwierdzenie w powojennych zeznaniach 
świadków przechowywane w Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Lublinie. Wy-
nika z nich, że „po wybuchu pożaru wkroczyła piechota, 
przeważnie Ukraińcy [sic] pijani, strzelali do ludzi, prze-
bijali bagnetami, małe dzieci żywcem wrzucano do ognia 
lub do studzien”. Jak wspominał cudem uratowany z ma-
sakry żołnierz NSZ Edward Delekta („Miś”), niektórych 
uciekinierów z Borowa opatrywali niemieccy sanitariusze. 
W końcu, „oficer niemiecki zabronił rozstrzeliwania lud-
ności, polecił aby wszystkich spędzono w jedno miejsce”. 
Nie wiadomo, czy oficer był wojskowym czy SS-manem, 
ale wiadomo, że to on dowodził akcją, bo „Ukraińcy” go się 
posłuchali” (W: http://www.eioba.pl/a85316/ukraincy_w_
brygadach_miedzynarodowych_hitlera#ixzz0sE3aggXP ). 

W związku z nadejściem zimy major Zub-Zdanowicz 
przejściowo zdemobilizował swój pułk, pozostawiając 
pod bronią jedynie 50 partyzantów. Wobec przygniata-
jącej przewagi wroga oddział NSZ wycofał się z Borowa 
do lasów w pobliżu Zaklikowa. Z tego powodu komuni-
ści i ludowcy twierdzili później, że major Zub-Zdano-
wicz porzucił bezbronną ludność na pastwę Niemców. 
Podczas pobytu na emigracji został on nawet formal-
nie oskarżony, iż opuścił wieś „nie wyczerpawszy stoją-
cych do jego dyspozycji środków obrony”. W 1947 sprawę 
rozpatrywał 2. Sąd Polowy przy Polskim Korpusie Przy-
sposobienia i Rozmieszczenia, który umorzył dochodze-
nie wobec stwierdzenia oczywistej dysproporcji sił pol-
skich i niemieckich. (Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Pacyfikacja_wsi_polskich_w_Lasach_Janowskich_(1944). 

We wsi Karasiówka zamordowanych zostało co naj-
mniej 114 Polaków (49 kobiet, 37 mężczyzn, 28 dzieci), 
wiele ofiar spłonęło razem z budynkami. Położona między 

Kto widział, ten pamięta

Stanisław 
Żurek
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lasami Karasiówka była niewielką kolonią, liczącą 20 go-
spodarstw. Świadkowie zeznali, że w jednej ze stodół spa-
lono żywcem 17 osób. Z kolei rodzina miejscowego gajo-
wego miała zostać zarżnięta nożami. Młode kobiety były 
przed śmiercią gwałcone. 

We wsiach Łążek Chwałowski i Łążek Zaklikowski 
Niemcy nadeszli od strony południowej, podpalając zabu-
dowania wsi. Mieszkańcy zaczęli wówczas uciekać w kie-
runku północnym, nad brzegi rzeki Sanny, gdzie wpadli 
na zamaskowane niemieckie stanowiska i zostali zmasa-
krowani ogniem broni maszynowej. Tych, którzy zawróci-
li, zamordowano na terenie wsi. Ocalały jedynie te osoby, 
które zdołały przedrzeć się przez niemiecką blokadę bądź 
znalazły sobie dobre kryjówki. W ślad za informacjami za-
wartymi w komunikacie konspiracyjnej Agencji Informa-
cyjnej „Wieś” z 4 kwietnia 1944 (nr 11) podaje się często, 
że liczba ofiar pacyfikacji obu Łążków wyniosła 217 osób. 
Po wojnie udało się ustalić nazwiska 177 ofiar. Obie wsie 
zostały doszczętnie zniszczone. Maria Jagiełło z Łążka re-
lacjonuje: „Słyszałam, że we wsi Łążek dzieci wbijano na 
koły w płocie, a prowadzonym na stracenie ludziom po-
kazywano je mówiąc: macie wasze polskie orły”. 

Wieś Szczecyn ostrzelana około godziny 7,00 stała już 
w płomieniach, gdy wkroczyły do niej dwie grupy Niem-
ców i Ukraińców, które idąc od domu do domu systema-
tycznie mordowały wszystkich Polaków bez względu na 
wiek i płeć. Opustoszałe domy były rabowane i podpalane. 
Mieszkańcy próbujący ukryć się w prowizorycznych pod-
ziemnych schronach ginęli w płomieniach lub dusił ich 
dym. W trakcie masakry ginęły całe rodziny; miały miej-
sce przypadki mordowania niemowląt na oczach matek, 
wrzucania dzieci i osób dorosłych żywcem do płonących 
budynków, dobijania rannych ciosami kolb karabinowych. 
Blisko 40 mężczyzn ze Szczecyna wywieziono do więzie-
nia na Zamku Lubelskim, z których trzydziestu ośmiu zo-
stało straconych w dniu 12 maja 1944 roku w egzekucji na 
terenie obozu na Majdanku. Liczba zamordowanych jest 
szacowana w przedziale od 265 do 368. Po wojnie udało 
się ustalić nazwiska 221 zamordowanych. Najmłodsza zi-
dentyfikowana ofiara liczyła 3 miesiące. 

We wsi Wólka Szczecka zamordowanych zostało co naj-
mniej 323 Polaków (186 mężczyzn, 68 kobiet, 69 dzieci), 
spalono 359 gospodarstw, w tym z ciałami dalszych ofiar. 

Jak twierdzi historyk Marek Chodakiewicz „pa-
cyfikacja Borowa i okolic była przede wszystkim na 
rękę komunistom”. Istnieje wiele poszlak wskazują-
cych na komunistyczną inspirację zbrodni w Boro-
wie. Tak uważa np. wachmistrz Edward Bryczek „Osto-
ja”, żołnierz Batalionów Chłopskich, który twierdzi, 
że pacyfikację przeprowadzono na podstawie komu-
nistycznego donosu do Niemców na NSZ. Donos ten 
miał widzieć na własne oczy jeden z wywiadowców 

BCh na posterunku policji granatowej w Kraśniku.  
Komuniści przez lata śledzili i wyłapywali ludzi związa-
nych w czasie wojny z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. 
Jeden z procesów odbył się w 1953 r., a wśród skazanych 
znaleźli się żołnierze NSZ ze zgrupowania „Zęba”, oraz ks. 
Władysław Stańczak, którego skazano na 6 lat więzienia. 

Jedną z ofiar pacyfikacji był pięcioletni Winicjusz Nato-
niewski ze Szczecyna, który na skutek ciężkich poparzeń 
został trwale okaleczony. Żadne z porozumień zawar-
tych między Polską a RFN nie uprawniało go do uzyska-
nia odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. 
W 2007 roku Natoniewski złożył pozew przeciw państwu 
niemieckiemu. Polskie sądy kolejnych instancji odrzucały 
pozew Natoniewskiego. Ostatecznie Sąd Najwyższy orzekł 
w październiku 2010, iż mimo ewidentnego naruszenia 
przez niemieckie siły zbrojne zasad prawa międzynarodo-
wego, pozew nie może być rozpatrywany przez polski sąd 
ze względu na obowiązującą zasadę immunitetu państwa. 
W odpowiedzi Natoniewski skierował w maju 2011 skargę 
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbur-
gu (przeciwko Niemcom i Polsce), domagając się zadość-
uczynienia o łącznej wysokości 250 tys. euro.
(Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyfikacja_wsi_pol-
skich_w_Lasach_Janowskich_(1944).  

■
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Relacja z IV Rajdu Zęba

Rafał 
Dobrowolski

W dniu 15 czerwca 2019 r. odbył się IV Rajd mjr. cc. 
Leonarda Zub-Zdanowicza ps. Ząb, którego organizato-
rami byli: Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Puł-
ku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, Gmi-
na Gościeradów, Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lubli-
nie. Partnerami wydarzenia były Fundacja Niepodległo-
ści oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecynie. Z oka-
zji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wydarzenie 
uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej dr. Andrzeja Dudy, ponadto uroczystość pa-
tronatem honorowym objął Wojewoda Lubelski –  dr hab. 
Przemysław Czarnek, prof. KUL, zaś partnerami medial-
nymi były: TVP3 Lublin i Polskie Radio 24. W Komitecie 
Honorowym zasiedli Meliton i Małgorzata Zub-Zdano-
wicz (syn i synowa), Elżbieta Wasiutyńska (córka), Maria 
Kłokocka (siostrzenica), kpt. Aleksander Kuchciewicz ps. 
Żbik, ppor. Zbigniew Stanecki ps. Zjawa.

Rajd Zęba otrzymał dofinansowanie ze środków Pro-
gramu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

W Rajdzie oprócz organizatorów  udział wzięli (m.in.): 
siostrzenica patrona Rajdu - Maria Kłokocka, żołnierze 
NSZ: por. Henryk Atemboski ps. Pancerny, ppor. Zbi-
gniew Stanecki ps. Zjawa, Wojewodę Lubelskiego Przemy-
sława Czarnka reprezentował Wojciech Kondrad, Preze-
sa Instytutu Pamięci Narodowej dra Jarosława Szarka oraz 
Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie Marcina Krzysztofi-
ka reprezentowali dr Rafał Drabik z lubelskiego Oddziału 
IPN oraz dr Wojciech Jerzy Muszyński z warszawskiego 
Oddziału Instytutu, Marszałka Województwa Lubelskie-
go Jarosława Stawiarskiego reprezentował Marek Kołtun, 
Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łuckę reprezentował Prze-
wodniczący Rady Miasta Bełżyce Bogumił Robert Sira-
mowski, osobiście na Rajdzie byli Wójt Gminy Goście-
radów Mariusz Szczepanik, Sołtys Szczecyna Grzegorz 
Wojciechowski. Ponadto udział wzięli członkowie Grup 
Rekonstrukcji Historycznej im. płk. Tadeusza Zieleniew-
skiego z Majdan z Obleszcza, GRH im. Wojciecha Lisa ps. 
Mściciel z Mielca, GRH Gregor, Kawaleria Kowalów z Bo-
rowa, przedstawiciel GRH „Beskidy”, harcerze i zuchy z 27 

Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” z Gościeradowa i 19 
Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” też z Gościeradowa, 
Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, uczniowie 
Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Szczecyna, Fundacji Niepodle-
głości, Stowarzyszenia Marsz Szlakiem Józefa Franczaka 
ps. „Laluś”, kraśnickiego NSZ, Stowarzyszenia Motocyklo-
wego „Szarża” z Kraśnika, Narodowej Bychawy, Strażni-
cy Pamięci Ziemi Bychawskiej, Brygady Lubelskiej Obozu 
Narodowo-Radykalnego, Narodowej Łęcznej, Stowarzy-
szenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Borów, członkowie ro-
dzin żołnierzy NSZ i AK-WiN, mieszkańcy Szczecyna, 
Wólki Szczeckiej i innych miejscowości Lubelszczyzny 
i Podkarpacia. Pomimo niekorzystnych warunków at-
mosferycznych, dużego upału, w tegorocznej edycji Raj-
du wzięło udział blisko 200 uczestników.

Rajd rozpoczął się o godzinie 11:30 na placu kościel-
nym w Szczecynie przed pomnikiem ofiar pacyfikacji wsi 
z 2 lutego 1944 r.  Zebranych powitali Dowódca GRH im. 
1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ Ma-
rek Niedźwiadek oraz Wójt Gościeradowa Mariusz Szcze-
panik. Przemysław Bara odmówił modlitwę Żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych, a kapelan GRH im. 1 Pułku Legii 
Nadwiślańskiej ks. Mariusz Wrzesiński poprowadził dal-
szą modlitwę za Żołnierzy Niepodległej, ofiar pacyfikacji 
ludności wiejskiej z 2 lutego 1944 r. oraz udzielił błogosła-
wieństwa uczestnikom Rajdu. W imieniu rodziny Leonar-
da Zub-Zdanowicza głos zabrała Maria Kłokocka, która 
podziękowała za tę inicjatywę, następnie Marek Niedź-
wiadek odczytał listy Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy oraz od syna bohatera Rajdu Melitona Zub-Zdano-
wicza. Przedstawiciele Wojewody Lubelskiego i Marszał-
ka Województwa także odczytali okolicznościowe adresy. 
Po przemówieniach członkowie GRH im. płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego odczytali okolicznościowy Apel Pamię-
ci i oddali salwę honorową. Na koniec uczestnicy złożyli 
wieńce przed pomnikiem. 

Po oficjalnej części uformowała się kolumna marszo-
wa i zebrani wyruszyli w kierunku Wólki Szczeckiej. Po 
drodze na leśnym dukcie do Rajdu dołączyli kawalerzyści 
z Borowa, którzy poprowadzili dalszą część przemarszu. 
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Na postoju w kilkunastominutowym wystąpieniu histo-
ryk, dr Rafał Dobrowolski przybliżył zgromadzonym na 
polanie życiorys patrona Rajdu. Tuż przed dojściem do 
celu, na szlaku przemarszu, na skraju Wólki Szczeckiej 
miała miejsce rekonstrukcja zasadzki partyzantów na pa-
trol wojsk niemieckich i ich rozbrojenie. 

Po przybyciu do Wólki Szczeckiej zostały złożone kwia-
ty przed pomnikiem ofiar pacyfikacji Wólki Szczeckiej. 
Marek Niedźwiadek podziękował wszystkim za udział 
w Rajdzie, szczególnie Kołu Gospodyń Wiejskich ze 
Szczecyna, a na ręce Anny Kędry wręczył okolicznościo-
wy upominek. Waldemar Wroński siostrzeniec żołnierza 
AK i NSZ Tadeusza Radwańskiego ps. Kostek z pobliskie-
go Annopola w ramach podziękowań wręczył dowódcy 
GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej NSZ replikę kara-
binu jakiego używał „Kostek” tj. angielskiego Lee-Enfield 
z wygrawerowanym pseudonimem Radwańskiego. Obda-
rowany rzekł „Kostek od tej pory będzie zawsze z nami!”  
Następnie był czas na posilenie się oraz masa atrakcji. To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokół w Lublinie dla uczest-
ników przygotowało zjazd tyrolski, strzelnicę pneuma-
tyczną i tor przeszkód z paintballem, GRH im. 1 Pułku 
Legii Nadwiślańskiej ZL NSZ zorganizowało obozowi-
sko partyzanckie, na którym był pokaz uzbrojenia i wy-
posażenia wojskowego z okresu II wojny światowej oraz 
walk z sowieckim zniewoleniem. Możliwa była także jazda 

historycznymi motocyklami wojskowymi. Najbardziej 
emocjonującym punktem był pokaz musztry kawaleryj-
skiej w wykonaniu Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wi-
słą. Na scenie był także koncert gościeradowskich drużyny 
i gromady harcerskiej, które śpiewały pieśni patriotyczne 
i żołnierskie. Na Rajdzie nie mogło zabraknąć przedstawi-
cieli Wojska Polskiego, swoje stoisko zaprezentowali żoł-
nierze 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie wchodzą-
cego w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora.

W ramach upamiętnienia Leonarda Zub-Zdanowicza 
z inicjatyw Anny Rojek harcerze 10 Drużyny Harcerskiej 

„Traperski Krąg” z Suśca, w przeddzień Rajdu Zęba zorga-
nizowali wieczornicę poświęcona bohaterowi Rajdu, aby 
tym samym włączyć się przynajmniej duchowo z uczestni-
kami i organizatorami, zaś członkowie Fundacji Niepod-
ległości przed wyjazdem do Szczecyna spotkali się na lu-
belskim Skwerze Leonarda Zub-Zdanowicza, aby zapalić 
znicze przed Jego tablicą. 

■

A p e l  P a m i ę c i  h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
watch/?v=472925143514541

Więcej informacji na fanpagu https://www.facebook.com/
GRH-im-1-Pu%C5%82ku-Legii-Nadwi%C5%9Bla%C5%-
84skiej-Ziemi-Lubelskiej-NSZ-977793142356633/
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Tego dnia dzwony 
dzwoniły dla nas
Wspomnienia 16-letnego więźnia Zamku 
Lubelskiego

Marian 
Oleszczuk

Pewnej nocy wszyscy nie spali. Partyzant z AK został 
zamknięty nago w karcerze (pomieszczenie ciemne o wy-
miarze 1 metr na  metr). Był grudzień. Zimno! Polewany 
zimną wodą, wył z bólu i zimna. Prosił – chociaż dajcie 
skarpety. Strażnik – przypomnijcie sobie! Po jakimś czasie 
człowiek zamilkł. Nie wiemy, co się stało. Każdy w duchu 
przeżywał bardzo to wydarzenie. Nie sposób było przejść  
obojętnie. Bliżej Świąt Bożego Narodzenia matka mojego 
kolegi z Zamościa przysłała nam paczki. W dyżurce straż-
nik za stołem kontrolował każdą rzecz, przecinając no-
żem. Przecinał chleb, rzucał wszystko po kolei. Należało 
wszystko sprytnie łapać. Najgorzej było z cebulą, gdyż nie 
złapana rozlatywała się po dyżurce. Było trochę radości, 
bardzo dużo było smutku.

Któregoś dnia zostałem wezwany do wyjścia. Towarzysze 
niedoli mówią – idziesz na wolność. Uwierzyłem! Z przy-
jemnością oddaję im swoją świąteczną paczkę. Po wyjściu 
z piwnicznej celi przykre zaskoczenie,  czekała na mnie 
więźniarka! Wewnątrz siedzą już moi koledzy. Strażnik pil-
nuje, żeby ze sobą nie rozmawiać. Koniec naszej świątecz-
nej nadziei. Przychodzi surowa prawda! Zostają wspomnie-
nia z celi piwnicznej, wyjazd czarną wołgą do zdjęcia na 
ul. Krótkiej. Najbardziej boli wspomnienie zabranej wol-
ności, wspomnienia kochanych, bliskich osób. Wyobraźnia 
wszystko łączy w jedną całość. Przyjeżdżałem ze szkoły do 
rodzinnego domu na wsi. Było radośnie, ciepło, kochanie. 
Dziś będzie wielki smutek w tym domu. Od kilku lat brak 
taty, teraz zabraknie syna. Ciężko o tym wszystkim myśleć. 
Żal serce ściska! Jedziemy więźniarką ulicami Lublina. Nie 
widać dokąd. Samochód nareszcie staje.

Słychać rozmowy strażników. Otwiera się brama, wjeż-
dżamy. Jesteśmy na Zamku lubelskim. Znalazłem się na IV 

oddziale śledczym na I piętrze. Przyszła nowa cela, nowi 
ludzie. Dużo pytań! Czy przychodzę z wolności? Można 
by zasięgnąć trochę aktualnych wiadomości. Niestety nie! 
Przychodzę z Zamościa. Jeden z więźniów daje konkret-
ne pytanie – czy byłem w liceum ogólnokształcącym na 
przedstawieniu „Golgota”? Tak, byłem! – odpowiadam, 
a on mi mówi: tym, który to przedstawienie wystawiał je-
stem ja, ks. Tadeusz Malec. Zrobiło mi się trochę cieplej, 
było jakoś trochę lżej, nie tak obco, bardziej swojsko.

Służba więzienna pomyślała o nas więźniach po swoje-
mu. W Wigilię zarządzono rewizję. Ludzie wyprowadzeni 
nago na korytarz kontrolowani przez strażników. Spraw-
dzano włosy, sprawdzano pod pachami. Przysiady umoż-
liwiały inną kontrolę. Grudzień, zimno!

Inni strażnicy robili swoje w celi. Zastajemy zupełną 
rewolucję! Słomiane sienniki powywracane. Słoma jak 
sieczka pomieszana z żywnością świąteczną. Tak wyglą-
dał dzień wigilijny, przygotowany przez służbę więzienia. 
Resztę dnia była zajęta na porządkowanie wszystkiego. 
Nie było czasu na myślenie o Wigilii, o Świętach, o rodzi-
nie. Pomysł władzy częściowo był skuteczny, ale niezupeł-
nie. W ludzkich umysłach były wspomnienia innego cza-
su, rodziny, bliskich, wolności. U nas na Wigilię był teraz 
czerwony barszcz. Koledzy z celi częstowali mnie czym 
mogli, gdyż moja paczka została w celi na ul. Szopena.

Ksiądz Tadeusz Malec w dzień świąteczny zasko-
czył nas wszystkich. Będziemy odprawiać Mszę Świętą! 
W buteleczce po lekarstwie było wino mszalne, jak zdo-
byte? Opłatek też był. Taboret okryty czystym ręcznikiem 
był ołtarzem. Wizjer w drzwiach zasłonięty plecami przed 
oczami strażnika. Ja, dawny ministrant służyłem do Mszy 
Świętej. Dzwony z kościołów na Starym Mieście dzwoni-
ły również dla nas.

Jeden z więźniów zaproponował wspólne życzenia. Bez 
słów, w uścisku przyjacielskim, w kręgu. W myślach roiły 
się myśli o bliskich, o rodzinach, o wolności. W powietrzu 
czuć było niewypowiedziany smutek.

Ksiądz zanucił kolędę „Oj maluśki, maluśki jako ręka-
wiczka”, z sąsiednich celi dochodziły ciche odgłosy ko-
lęd, tłumione skutecznie przez strażników. Białe płatki 
śniegu spokojnie padały w świetle strażniczej latarni na 

Od redakcji:
Marian Oleszczuk, wybitny polski malarz, urodził się 
w roku 1932 w podhrubieszowskiej wsi. W roku 1949, jako 
uczeń zamojskiej szkoły, został oskarżony o przynależność 
do nielegalnej organizacji mającej  na celu obalenie siłą 
ustroju PRL. Przyszło mu rok spędzić w celi na lubelskim 
Zamku. Prezentujemy niepublikowane fragmenty pamiętnika 
autorstwa artysty..
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dziedzińcu zamku. Z baszty, otworami okien wychodziła 
para, znak, że było tam  bardzo dużo ludzi.

Nowa cela na Zamku, w porównaniu z piwniczną, 
mroczną celą na Szopena była bardzo jasna, słoneczna. 
Duże okno okratowane, przesłonięte z zewnątrz blasza-
nym koszem, utrudniające widok na dziedziniec zam-
kowy, na którym odbywały się więzienne spacery. Łóż-
ka metalowe, piętrowe. Szafka na żywność, taborety, kibel 
stanowiły wyposażenie. 

Pobudka o godz. 5 (latem jeszcze widno, zimą ciemno). 
Apel wieczorny o godz. 17. Rankiem sprawdzanie krat 
drewnianym młotem. Meldunek o stanie więźniów. Więź-
niowie funkcyjni nalewają czarną kawę do misek, dają ¼ 
bochenka chleba na cały dzień. Na obiad najczęściej zupa.

Bezproduktywny czas staraliśmy się jakoś zajmować. 
Były spacery, specyficzne, bo w kółko, po celi. Kiedy świe-
ciło słońce, pan Zbigniew – jeden z więźniów – opalał 
cierpliwie w oknie swoją twarz. Ja ćwiczyłem rozmowę 
Morsem, ksiądz natomiast gorliwie uczył mnie łaciny, po-
nieważ w szkole w programie była łacina. Rankiem, po 
śniadaniu strażnik otwierał celę, wszyscy pod jego opie-
ką, z kiblem szliśmy do ubikacji. Czasem ksiądz „poży-
czył” ukradkiem dzisiejszą gazetę (korzystał z nieuwagi 
strażnika). Po krótkiej prasówce gazeta wróciła na swoje 
miejsce, to jest na stół strażnika. Czasem ksiądz podczas 
wyjścia grupy do ubikacji pozostał w celi, mógł wówczas 
wymienić parę słów, dla ostrożności po łacinie, z księdzem 
Florkiewiczem z sąsiedniej celi.

Wieczorny apel o godz. 17 wyglądał podobnie jak ra-
nek. Sprawdzanie młotkiem krat, meldunek o stanie 
więźniów w celi. Na noc ubrania, buty bez sznurówek 
wynoszone były na korytarz. W czasie snu obowiązek  po-
zostawiania rąk na zewnątrz przykrycia. Światło świeci-
ło się całą noc, po to żeby strażnik mógł kontrolować celę 
nocą. Mimo wszystko, życie było tu spokojniejsze, mniej 
nerwowe.

W duszy ciągle tliła się niepewność jutra. Na dodatek 
znęcały się nad nami niemiłosiernie pluskwy. Czasem ro-
biliśmy na nie polowanie. Zaostrzoną zapałką przekłute 
ginęły, jedne jeszcze głodne – białe, inne już syte – czer-
wone. Niektóre wieczorem wychodziły na sufit, w odpo-
wiednim czasie spadały dokładnie na ofiarę. Nasze wysił-
ki nie dawały żadnych rezultatów. Ciągle było ich dużo!

Służba więzienna zadecydowała, że trzeba coś z tym 
zrobić. Postanowiono remont cel, przy okazji odpluskwia-
nie lokali. Na ten czas przeniesiono naszą celę do innego 
pomieszczenia w pobliżu baszty (I oddział). Okno wycho-
dziło na dziedziniec zamkowy w pobliżu głównego wyj-
ścia. Cela była wyposażona inaczej. Zamiast łóżek były 
nary, tj. drewniane rusztowania, na których leżały stosy 
słomianych sienników.

Wieczorem sienniki rozkładano na narach do spania. 
Naprzeciw naszego okna była więzienna kuchnia i łaźnia. 
Obok był oddział kobiecy. Wieczorem słychać było ich so-
lowe śpiewy. Po pewnym czasie zorientowaliśmy się, że są-
siednia mała celka, ciemna, dla dwóch więźniów, była celą 
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skazanych na śmierć partyzantów AK. Czekali na ewentu-
alne ułaskawienie prezydenta lub na wykonanie wyroku. 
Nad drzwiami tych cel był mały otwór, czasem widzieliśmy 
w nim blade, przestraszone twarze i straszne oczy skazańca.

Po jakimś czasie ksiądz Tadeusz zaproponował mi pró-
bę porozumienia się ze współwięźniami zza ściany alfabe-
tem Morse’ a. Zastukałem w ścianę, a ktoś nieznany  od-
powiedział! Ze zrozumieniem, znał alfabet!. „Tu w celi jest 
ksiądz! Pomyślcie o swoich grzechach, żałujcie za nie, a ja 
przez ścianę dam wam rozgrzeszenie!” Takiej spowiedzi 
nie znaliśmy, ale pomysł był boski. Spowiedź się dokonała!

Po dwóch dniach, wczesnym rankiem otwarto sąsied-
nie drzwi. Słyszymy, że strażnik wywołuje więźnia. Wię-
zień pyta, czy się ubierać? Nie! Słuchać okropny, przyśpie-
szony oddech. Nasłuchujemy jakichś odgłosów. Cisza! Po 
kilku minutach znów otwierają się te drzwi. Strażnik woła 
drugiego więźnia. Ten sam okropny oddech. Drzwi za-
mknięto. Cisza!

W ciągu dnia strażnik jak zwykle wyprowadza naszą 
celę do ubikacji. Dyskretnie spoglądamy do otworu nad 
drzwiami sąsiedniej celki. Przestraszone oczy, blada twarz 
więźnia pokazuje znany gest – dwa palce i ruch nimi pod 
szyją. Zrozumieliśmy. Na dwóch więźniach wykonano 
wyrok. Zrobiło się nam bardzo smutno. Ciężko. Szkoda 
każdego życia!

Ksiądz w duchu cieszył się, bo na tą okoliczność pojed-
nał ludzi z Bogiem.

W tym dniu byliśmy bardziej milczący. Każdy z nas ten 
fakt przeżywał po swojemu.

Posiłki pod eskortą strażnika przynosili funkcyjni więź-
niowie. Dawali nam często więcej zupy i  bardziej wybra-
ne kęsy. Dowiedzieliśmy się później, że w tej celi, w której 
nas przetrzymywano, byli przedtem więźniowie skazani 
na dożywocie. Gdzie ich przeniesiono?

Pewnego późnego wieczoru strażnik otworzył naszą 
celę, wezwał mnie do wyjścia. Byłem poważnie zaniepo-
kojony, o tej porze nigdy śledczych już nie było. Posłusz-
nie idę. Prowadzi mnie do swojej dyżurki. Na podłodze 
w kocu jest jakieś zawiniątka.

Strażnik ostro rozkazuje – zabierajcie to! Posłusznie 
niosę do celi. Drzwi zatrzaśnięto. W kocu – jak  się okaza-
ło – był wspaniały podarunek! Strażnik zabronione rzeczy, 
przysmaki – biały chleb, wędlina, pomarańcze, cytryny, 
bułki, jabłka, zabrane z paczek jako nielegalne, podaro-
wał wszystko mnie, przekazał to dla naszej celi. Wydarze-
nie nieprawdopodobne! Taki więzień jak ja, w śledztwie 
nie ma prawa otrzymywać paczek ani listów. Coś wspania-
łego! Co to za człowiek? Przecież tak się bardzo narażał! 
W tym bezdusznym, surowym, okropnym świecie wyda-
rzyło się coś takiego! Znalazł się człowiek wrażliwy, poka-
zał mnie: 16-letniemu więźniowi, że zło się do końca roz-
panoszyło się w świecie!

Ten błysk człowieczeństwa z tego okropnego świata, 
w jakim się znalazłem, głęboko  wrył się w moją pamięć. 
Dziękuję Bogu za wyjątkowe chwile, które niespodziewa-
nie  spotkały nas w celi. Czas płynie, chyba w czerwcu 
ksiądz Tadeusz dostaje akt oskarżenia, zarzucają księdzu 
fabrykowanie dowodów na zaistnienie cudu w lubelskiej 
katedrze oraz odpowiedzialność na śmierć kobiety, któ-
ra zginęła w tłoku zgromadzonych pielgrzymów. Oskar-
żenie straszne! To była koszmarna noc dla księdza! Moc-
no przeżywał fałszywe oskarżenie. Męczyły go też boleści, 
nie mógł spać. Był psychicznie zdruzgotany. Próbowali-
śmy księdzu pomagać, wybieraliśmy różne formy obro-
ny, szukaliśmy właściwych słów, komentarzy,  wybiegów, 
żeby mógł się na sprawie bronić, chociaż wiedzieliśmy, że 
był bez winy. Jak mógł się bronić człowiek niewinny, który 
nie był winien niczego? W sumie byliśmy wszyscy bezrad-
ni. Następnego dnia ksiądz został wezwany przez strażni-
ka na rozprawę sądową. Przeżywaliśmy ten fakt wszyscy. 
Władza to władza, wszystko jest możliwe. Pod koniec dnia  
wrócił do celi, chociaż takiego zwyczaju nie było, o spra-
wie nie wolno było rozmawiać.

Rozpromieniony zakomunikował szeptem, że idzie 
na wolność. To była najradośniejsza wiadomość tego 
dnia. Zabrał swoje rzeczy i został wyprowadzony przez 
strażnika.

Niezbitym dowodem, że ksiądz jest na wolności, była 
fachowa paczka, przysłana po jakimś czasie dla mnie (ce-
bula, czosnek, chleb razowy, smalec). Cieszyliśmy się 
wszyscy! Życie w celi płynęło po staremu. W lipcu otrzy-
małem akt oskarżenia zakończony 5 VII 1950 roku. 
Oskarżano mnie o to, że należałem do nielegalnej organi-
zacji, mającej na celu obalenie siłą ustroju PRL.

I jak uwierzyć w takie banialuki? Któregoś dnia zosta-
łem wezwany przez strażnika do wyjścia. Znalazłem się 
przy głównej bramie. Tam czekał na mnie obrońca z urzę-
du. Innego nie miałem. Chciał mnie zobaczyć, porozma-
wiać, popytać. Przyniósł mi kilka kiści winogron. To drugi 
już przykład żywego, ludzkiego, uczuciowego człowieka. 
W najbliższym czasie zanosiło się na naszą rozprawę w są-
dzie wojskowym.

Z trudem cisnęła się nadzieja, że wszystko się naresz-
cie skończy. Wątpliwość też przychodziła, ale jak się skoń-
czy? Teraz wszystko jest możliwe! Czekałem w niepokoju 
na ten dzień, nie przychodziła mi do głowy żadna koncep-
cja obrony. Sprawy polityczne są nieprzewidywalne i trud-
ne. Nikt z przyjaciół niczego nie doradzał, wszystko w rę-
kach władzy.

Akt oskarżenia postawiono mi na podstawie art. 88/1 
w związku z artykułem 86/2 kodeksu karnego Wojska Pol-
skiego. Dnia 22 września 1950 roku odbył się sąd. Tego 
dnia wsadzono nas wszystkich do samochodu ciężarowe-
go. Kazano siedzieć na podłodze przyczepy, każdy swoimi 
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nogami trzymał następnego kolegę. W tym dniu była 
piękna, słoneczna pogoda. Pod eskortą strażników zna-
leźliśmy się na sali rozpraw. Po raz pierwszy od roku zo-
baczyłem moją kochaną matulę.

W oczach wielki smutek. Rozmawiać nie było wolno. 
W naszych oczach było wszystko! Ból, rozpacz, niepokój. 
Sąd odczytywał akt oskarżenia. Pamiętam tylko, że obroń-
ca przedstawiał naszą życiową sytuację. Większość z nas, 
stojących przed trybunałem,  bardzo wcześnie straciła oj-
ców, sądzono same sieroty! Byłem tak zgnieciony tym 
wszystkim, że niewiele dotarło do mnie, do mojej świa-
domości. Nie pamiętam, o co mnie pytano, ani nie wiem, 
co wtedy mówiłem. Na koniec z trudem dotarło do mnie, 
że dostałem karę jednego roku więzienia z zawieszeniem 
na dwa lata (rok przesiedziałem przecież!). Utrata praw 
publicznych przez jeden rok i przepadek mienia. Bez słów 
z bliskimi musieliśmy się rozstać. Było ciężko!

Po południu znaleźliśmy się w celach. Na drugi lub 
trzeci dzień oddano mi depozyt, podpisałem odbiór, 

znalazłem się na wolności. Bałem się iść samemu, zawsze 
strażnik był osłoną, miasta nie znałem.

Ludzie pokierowali mnie we właściwą stronę, autobu-
sem pojechałem do Hrubieszowa, a później dotarłem do 
rodzinnego domu. Była jakaś dziwna, milcząca radość. 
Wieczorem dzieci siostry modliły się za wujka, „żeby wró-
cił taki sam”. Modlitwa niewinnych dzieci, na kolanach 
wzruszyły mnie do łez.

Byłem u siebie, ale jakiś niepewny, bez bezpieczeństwa, 
co ludzie teraz o mnie myślą?

Po kilku dniach dostałem wiadomość od pani dyrek-
tor szkoły: „wracaj kontynuować naukę”. Jak tam wrócić, 
jak mnie przyjmą? Pani dyrektor ponad miesiąc czeka-
ła na mnie z wolnym miejscem w internacie i zapomogą 
materialną. Zostałem wysłany na kontrolę mojego zdro-
wia. To jeszcze jeden przykład zrozumienia i ludzkiego 
człowieczeństwa...

Marian Oleszczuk
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Celem artykułu jest podanie niektórych funkcji nazw 
własnych w przestrzeni miejskiej Lublina na podstawie 
powieści „Czerwona wiosna” Józefa Łobodowskiego1. Wy-
mieniony utwór jest jedną z części tetralogii „Dzieje Józe-
fa Zakrzewskiego”. Składają się na nią powieści wydane na 
emigracji: „Czerwona wiosna” (1965), „Terminatorzy re-
wolucji” (1966), „Nożyce Dalili” (1968), „Rzeka granicz-
na” (1970). Staraniem Bernarda Nowaka i dzięki dofinan-
sowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wymienione powieści wydano w kraju w roku 2018. Bazę 
materiałową niniejszego artykułu stanowią ekscerpty wy-
dobyte z wydania krajowego: Józef Łobodowski, „Czerwo-
na wiosna”, Wydawnictwo Test, Lublin (dalej: CzerWios).

Akcja powieści rozgrywa się głównie w Lublinie (nie-
które wątki rozwijają się poza miastem). Wydarzenia opi-
sywane w utworze dzieją się w okresie od przedwiośnia 
do końca lata roku 1932. Zapowiedź niezwykłego okresu 
dziejów politycznych znajdujemy w sformułowaniu: „Wio-
sna przyszła tego roku wcześnie, wiśnie w ogrodach Ka-
linowszczyzny i jaśminy na starym cmentarzu2 rozkwi-
tły na samą Wielkanoc, przechodziły krótkie a gwałtowne 
burze, zapowiedź rychłych upałów. Zbliżał się okres ma-
turalny [...]” (CzerWios 28). Ważną cezurą w życiu pu-
blicznym Lublina, otwierającą ten okres, są uroczystości 
25-lecia Związku Robotników Budowlanych, por.:

 „Związek Robotników Budowlanych miał swoją wagę 
w życiu robotniczego Lublina. Należało do niego bli-
sko tysiąc pięćset osób: murarzy, strycharzy, posadzka-
rzy... Założony nielegalnie w roku 1907” (CzerWios7), 
[...] „[D]wudziestopięciolecie to nie byle co […] Wła-
śnie o to chodzi, żeby obchód dwudziestopięciolecia to 

1 Twórczością Józefa Łobodowskiego zajmowali się bądź zajmują się obecnie 
m.in. Jacek Trznadel, Irena Szypowska, Jerzy Święch, Ludmiła Siryk, zaś spośród 
historyków m.in. Józef Zięba. Duże znaczenie dla pełnego poznania twórczości 
Józefa Łobodowskiego mają konferencje naukowe współorganizowane przez L. 
Siryk, por. m.in. materiały pokonferencyjne opublikowane w tomie Śladami pi-
sarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, red. nauk. Grzegorz Bąk, Ludmi-
ła Siryk, Ewa Łoś, Lublin 2016.

2 Stary cmentarz, czyli stary cmentarz żydowski, znajdujący się w Lublinie mię-
dzy ulicą Sienną a ulicą Kalinowszczyzną; najwcześniejsza informacja o tym 
cmentarzu pochodzi z 1490 r.; cmentarz został zamknięty dla pochówków 
w latach 30. XIX w. [https://books.google.pl/books?id=IvyXAwAAQBAJ&p-
g=PT39&lpg=PT39&dq=stary+cmentarz+w+Lublinie- dostęp 10.09.2019].

Kilka uwag o nazewnictwie 
miejskim Lublina
(na przykładzie powieści 
„Czerwona wiosna” Józefa Łobodowskiego)

Feliks 
Czyżewski

przełamał i rozpoczął się [...] nowy okres w działalności, 
żeby się nareszcie ta proletariacka solidarność zaczęła [...]” 
(CzerWios8–9).

 Z kolei wydarzeniem zamykającym czas powieści jest 
przesłuchanie głównego bohatera w Urzędzie Śledczym 
w Lublinie, które odbywa się u schyłku lata; por. rozmo-
wę Żebrowskiego, kierownika Brygady Politycznej w gma-
chu Urzędu u Śledczego w Lublinie, z bohaterem powieści: 
„Miałem chęć wcześniej z panem redaktorem porozma-
wiać, ale ostatnio trudno pana w domu zastać. Zresztą [...] 
mamy wyjątkowo piękne lato, to młodego ciągnie na łono 
natury” (CzerWios 264). 

 Za wprowadzenie w atmosferę międzywojennego Lu-
blina, w którym żył młody Józef Łobodowski, niech po-
służy wypowiedź Dominika Gaca3: 

„Autor Dziejów Józefa..., naznaczony w dzieciństwie re-
wolucyjną atmosferą upadającej Rosji carskiej i wzbierają-
cym bolszewizmem (zakosztował go, mieszkając w Jejsku 
nad Morzem Azowskim), trafia do świętującej odzyska-
ną niepodległość ojczyzny i osiada w Lublinie. Podrósł-
szy, da się poznać jako działacz lewicowych organizacji, 

3 D. Gac, interpretując rękopiśmienny dramat „Wyzwolenie”, przywołuje lewi-
cowe poglądy Józefa Łobodowskiego.
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[...] Redaktor lewicowych pism („Barykady”, „Trybuna”, 
„Dźwigary”) nie waha się dawać wyrazu swoim poglą-
dom w twórczości, za co płaci m.in. relegowaniem z KUL-
-u, a przy okazji konfiskatą tomiku „O czerwonej krwi” 
(1931) czy później drugiego numeru „Barykad”, a tak-
że serią podobnych wydarzeń z towarzyszeniem proce-
sów sądowych. W międzywojennym Lublinie był posta-
cią barwną, wręcz skandaliczną.[...]” (Gac 2016 , s. 463). 

 
Nazewnictwo miejskie Lublina w powieści „Czerwona 
wiosna”
Przedstawiane w utworze „Czerwona wiosna” nazewnic-
two miejskie Lublina44 postrzegane jest z pozycji nar-
ratora i głównego bohatera Józefa Zakrzewskiego, dwu-
dziestokilkuletniego młodzieńca. Opis topografii miasta 
– rodzinnego dla narratora i autora – prowadzony jest 
z perspektywy człowieka dojrzałego, przebywającego na 
emigracji. Powieść, podobnie jak większość utworów Jó-
zefa Łobodowskiego, wyrosła – używając określenia Jerze-
go Święcha – z „nostalgii za krainą młodości [...] Lublin 
[...] przechował się jako arkadia wywołująca po latach nie-
odmiennie sentyment skojarzony z melancholią”5. 

4   Kompleksowe badania nad nazwami ulic i placów Lublina przeprowadził 
w latach 60. XX w.  Mieczysław Buczyński; zob. na temat  metod opisu nazew-
nictwa miejskiego w artykule F. Czyżewskiego, Lublin i Lubelszczyzna w działal-
ności naukowej i organizacyjnej doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI  1936 
–25 XII 1992),  „Slavia Occidentalis”, 2018,75/1, s. 21–28.

5   J. Święch, Nowoczesność: szkice  o literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 
2006, za: Łobodowski. W stulecie  urodzin Józefa Łobodowskiego, „Scripto-
res, nr 35, red. i ilustr. tomu M. Skrzypek, A. Zinczuk,   Lublin 2009,s. 438–441.   
Przywołany cytat jest fragmentem  recenzji  utworu poetyckiego „Ballada lu-
belska”, opublikowanego w tomie W połowie wędrówki, Londyn 1972; za: Ło-
bodowski ..., s. 438, przyp. 3.

Ze względu na przedmiot badań podjęta problematy-
ka mieści się w obrębie urbanonimii6; dziale onomasty-
ki poświęconej nazewnictwu miejskiemu; ze względu zaś 
na rodzaj źródła, jakim jest utwór artystyczny, obliguje 
do zastosowania metody właściwej onomastyce literac-
kiej. Założenia metodologiczne tej dziedziny badawczej, 
formułowane intensywnie od lat 90. XX w. (Biolik 1993, 
Szewczyk 1993, Kosyl 1998, Siwiec 1998, Sarnowska-Gie-
fing 2003), są obecnie uzupełniane i modyfikowane (Bio-
lik 2015, Graf 2019). 

W niniejszym artykule oznacza to, że opis onimu bę-
dzie rozpatrywany z uwzględnieniem funkcji zarówno 
identyfikacyjnej, jak i poetyckiej7. Nazewnictwo miejskie 
– według Kwiryny Handke – „odnosi się do określone-
go zbioru nazw, wyodrębniającego się z klasy nazw wła-
snych jako całość o wewnętrznym skorelowaniu elemen-
tów, co nadaje mu systemowy charakter” [Handke 1998, 
s. 283]. Przestrzeń miejską Lublina z perspektywy języko-
znawczej, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i hi-
storycznego opisał szczegółowo Mieczysław Buczyński. 
Wyniki swoich badań z lat 60. XX w. prezentował na ła-
mach czasopism naukowych i prasy lokalnej8. 

6   W artykule stosuje się zamiennie terminy:  urbanonim i  nazwa własna 
w przestrzeni miejskiej.

7   Nazwy własne w dziele literackim, jak pisze Czesław Kosyl,  „to zbiór za-
mknięty, policzalny i niezmienny. O  specyfice tego zbioru decydują „okres lite-
racki, gatunek literacki, adresat utworu [...] tematyka utworu [...]” (Kosyl 1999, 
s. 363–364). Do funkcji nazw własnych  znajdujących się w dziele literackim na-
leżą  funkcje: lokalizacyjna, socjologiczna i aluzyjna.

8   Wyniki swoich badań nad nazwami M. Buczyński  ogłosił w „Roczniku  Lu-
belskim” (1962),   i w czasopismach „Językoznawca” (1963) oraz  „Onomastica” 
(1966)  w rozprawie Nazwy ulic i placów Lublina. Ponadto   popularyzował  wie-
dzę o nazwach miejskich Lublina  na łamach „Kuriera Lubelskiego” i „Sztanda-
ru Ludu” (zob. Czyżewski  2018). →

Pałac Potockich, przedwojenna komenda policji i areszt śledczy
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 1. Nazewnictwo miejskie międzywojennego Lublina 
w układzie pól semantycznych 

Prezentowane w omawianej powieści nazwy miejskie mię-
dzywojennego Lublina stanowią autentyczny zbiór miej-
scowych urbanonimów. Przynależą do następujących pól 
znaczeniowych:
1) miasto jako całość wraz z centrum i peryferiami; 
2) dzielnice centralne i okalające miasto (zamieszkane 
przez ludność zróżnicowaną zawodowo i wyznaniowo); 
3) place i ulice tworzące określone arterie i łączące stary 
gród trybunalski z okalającymi go dzielnicami; 
4) obiekty sakralne i świeckie: a) świątynie i cmentarze;  
b) instytucje nauki, oświaty, kultury; c) obiekty gastrono-
mii i rozrywki, np. restauracje, kawiarnie. 

 Nazwy własne, odnoszące się do określonych grup 
obiektów miejskich, są ilustrowane materiałem teksto-
wym dla pokazania ich niektórych funkcji. Egzemplifika-
cja tekstowa przywoływana jest w wyborze i nie obejmu-
je wszystkich podanych wcześniej podgrup. 

Ad 1. W utworze Łobodowskiego miasto Lublin jako 
aglomeracja występuje najczęściej w postaci nazwy Lu-
blin; por. „Związek Robotników Budowlanych miał swo-
ją wagę w życiu robotniczego Lublina” (CzerWios7). Obok 
tej oficjalnej nazwy pojawia się synonimiczne określenie 
trybunalski gród z przydawką dyferencyjną, por.: „[...] od 
czasu, gdy stateczna opinia trybunalskiego grodu uznała 
go [Józefa Zakrzewskiego] za wywrotowca i wroga numer 
jeden społecznego porządku, piękna sodaliska odwróciła 
się od niego z pogardą”(CzerWios 6). Niekiedy przydawka 
trybunalski, występująca w połączeniu z podmiotem gród, 
jest wzmocniona przez określenie stary, por. stary gród 
trybunalski: „Odkąd rozbudowywał się stary gród trybu-
nalski, murarze bardziej tradycyjni i umiarkowani zostali 
zmajoryzowani przez strycharską brać [...]” (CzerWios7). 

Ad 2. Dzielnice międzywojennego Lublina, obecne na 
kartach powieści „Czerwona wiosna”, a także w „Balla-
dzie lubelskiej”,: „Wieniawa, Kalinowszczyzna, Podzam-
cze” [Święch 2006, s. 438] oraz Bronowice, Czechowskie 
Doły, Kośminek, Piaski, Rury, Sławinek, Stare Miasto, Ta-
tarskie Łąki, Zemborzyce, były zróżnicowane wyznanio-
wo i zawodowo. 

Typowo robotniczy charakter to miały dzielnice: 
Kośminek, Lemszczyzna, Tatary, Bronowice, por.:

 „Odkąd rozbudował się wieniec cegielni otaczają-
cych stary gród trybunalski, murarze bardziej tradycyj-
ni i umiarkowani zostali zmajoryzowani przez strychar-
ską brać z Kośminka, Lemszczyzny, Wieniawy i Tatarów 
[...]” (CzerWios7); „Nawet strycharze z Kośminka [przy-
byli na wiec], którzy tu prawie nigdy nie zaglądają” (Czer-
Wios 58).

[Inwigilowany Józef w rozmowie z agentem Ptaszkiem] 
„Teraz sobie dobrze przypominam [mówi Józef], żeśmy 
się parę razy na Foksalnej spotkali. [Agent Ptaszek odpo-
wiada] [...] chyba pan redaktor raczy się mylić. Co bym ja 
tam po nocy robił na Bronowicach? – [...]” [CzerwWios 
117].

Dzielnica Tatarskie Łąki (obecnie Tatary), zamieszka-
na przez robotników o lewicowych przekonaniach, znana 
była z antycarskich manifestacji, por.:

[Tatarskie Łąki] : „Zestarzał się nasz PPS, dawnym bo-
jowcom siwe brody powyrastały ... Ot, Choćby nasi sta-
ruszkowie... taki Giemza, czy Ciechomski ...Owszem [...] 
Giemza w 1905 roku na Tatarskich Łąkach z nagana do 
kozaków strzelał, ledwie z życiem się urwał [...]” (Czer-
Wios 76). 

Lemszczyzna, Lodownia plantatorów chmielu

Kalinowszczyzna, stary kirkut
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Z kolei Podzamcze, Wieniawa, Czechowskie Doły, Pia-
ski, to dzielnice zamieszkane przez ludność żydowską9, 
por.: 

„Idźcie na Podzamcze, gdzie się gnieździ żydowska 
biedota, to się przekonacie [...] Obiektywnie biorąc, filan-
tropia jest szkodliwa, bo zamazuje ostrą linię podziału.” 
(CzerwWios 93). 

 „ [W rozmowie Zakrzewskiego z księgarzem Rozen-
kracem:] – Pan może wiesz, kto była Hanka Ordonów-
na? To była biedna żydowska dziewczyna zza Grodz-
kiej Bramy, córka gałganiarza. [..] Tu [w Lublinie] ją 
pamiętają, jak jeszcze na bosaka latała na Podzamczu” 
(CzerWios138–139).

„[Piaski] : „Józef [...] nie miał wątpliwości, że siedzi 
przed nim agent –A pan daleko stąd [rozmowa w „Oa-
zie”] mieszka? [...] niezbyt daleko... Na Konopnickiej o... 
już będzie z pięć lat, jakeśmy tam się przeprowadzili. – Bo 
ja pana [mówił Józef] to jakbym często na Piaskach widy-
wał i na Bronowicach” (CzerwWios 117). 

Piaski, w okresie międzywojennym, według „Leksyko-
nu”, przedmieście zamieszkane „w dużej mierze przez na-
juboższą ludność żydowską, jeszcze w pierwszej połowie 
XIX w. nazywane były Kazimierzem Żydowskim”10.

Rodziny żydowskie mieszkały również na Starym Mie-
ście, por.:

„ [...] stosunki towarzyskie między Zakrzewskim [...] 
a młodzieżą prawicową dawno były zerwane. –Bóg i Oj-
czyzna – zauważył kostycznie Kazik – naradzają się, gdzie 
dziś będą świnić... – Na pewno do Batyckiej na Stare Mia-
sto. Jak chodzi o Żydówki, zielone wstążeczki tracą na 
znaczeniu. [...] – Co to za Batycka? [...] –Nie wie pan? Jest 
taka na Złotej ulicy” (CzerWios 46).

„[...] w Klubie [Dyskusyjnym] [...] Prezesem był Hen-
ryk Goldsztein, młody urzędnik bankowy [...] [Zarząd 
stanowili] fanatyk Kamień, syn blacharza ze Złotej uli-
cy”11 [...] (CzerWios 20).

 
Ad 3. W twórczości Łobodowskiego ulice stanowią 

swoistą przestrzeń miejską. Spośród ich bogatego zbio-
ru przywołajmy występujące zarówno w „Balladzie lubel-
skiej”, jak i w analizowanej powieści ulice takie, jak: Ra-
dziwiłłowska, Spokojna, Niecała, Rynek, Lubartowska, 
Ogrodowa oraz obecne tylko w „Czerwonej wiośnie”: 
Archidiakońska, Bernardyńska, Chopina, Dolnej Panny 
Marii, Foksalna, Kapucyńska, Konopnicka, Kościuszki, 

9   W roku 1931 w Lublinie mieszkało 38937 Żydów;  stanowili oni 34,6% ogó-
łu mieszkańców miasta zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%BBy-
d%C3%B3w_w_Lublinie [dostęp 10.09. 2019].

10   Leksykon: hasło Piaski: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/lublin-przed-
miescie-piaski/[dostęp: 10.09. 2019].

11   Przy ulicy Złotej w Lublinie mieszkała Franciszka Arnsztajnowa, pisarka 
żydowskiego pochodzenia, zob. http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/franciszka-
-arnsztajnowa [dostęp: 10.09. 2019].

Królewska, Lipowa, Okopowa, Podwale, Trzeciego Maja, 
Złota. Niektóre z nich są mocno wpisane w biografię tytu-
łowego bohatera tetralogii, np. ulica Chopina, przy której 
„podnajmował dwa pokoiki [...] w dużej kamienicy przy 
ulicy Chopina1212”. 

„Podnajmował dwa pokoiki, ponieważ jednak wejście 
było osobne, czuł się w nich jak w samodzielnym mieszka-
niu. Gospodyni była dyskretna i nie pytała o częste wizy-
ty. Wystarczyło jej, że nie było pijackich skandali i że pła-
cił dość słony czynsz punktualnie” (CzerWios 17).

Podobnie jak ulica Chopina, emocjonalnie bliska była 
bohaterowi powieści i pisarzowi ulica Ogrodowa, gdzie 
znajdowało się gimnazjum, do którego uczęszczał.

„[...] my bardzo daleko mieszkamy. Wie pan, na Cze-
chowskich Dołach. Trzeba zejść Ogrodową aż do koń-
ca i stamtąd jeszcze z kilometr. – Wiem. Ja przecież do 
gimnazjum na Ogrodowej chodziłem. Do Zamoyskiego” 
(CzerWios 36). 

Niektóre nazwy ulic międzywojennego Lublina pełnią 
w powieści funkcję identyfikacyjną i socjologiczną. Infor-
mują szczegółowo o lokalizacji ludności żydowskiej; por.: 

„Chciałem [mówi jeden z bohaterów powieści, Mie-
cio Białas] wam [Józefowi] przedstawić jedną towarzysz-
kę. [...] Może siądziemy, gdzieś na chwilę – proponował 
usłużnie Miecio. – Chodźmy na Podwale, tam jest mała 
żydowska knajpka” (CzerWios29 –30).

„[...] stary osiemnastowieczny teatr, przerobiony na 
kino, przy ulicy Archidiakońskiej, był niemal wyłącznie 
domeną publiczności żydowskiej” (CzerWios 103). 

12   Przy ulicy Chopina w Lublinie mieszkał w okresie międzywojennym  Józef 
Łobodowski, autor powieści „Czerwona wiosna” →

Przedwojenny Lublin fotografia Stefana Kiełszni
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Nazwom ulic przysługuje – używając określenia Jerze-
go Święcha – „ta sama funkcja tajemnicza i nieodgadnio-
na”. „Nazwy własne „wyzwalają ruch wyobraźni, mają zna-
czenie magiczne” (Święch 2006, s. 438).

Ad 4. Lublin międzywojenny jako miasto wielowyzna-
niowe nie znajduje w powieści pełnego odbicia. Tę oso-
bliwość bardziej podkreślają – jak się wydaje – istnieją-
ce w tekście nekropolie: katolickie cmentarze i żydowskie 
kirkuty. Występują one jednak nie jako miejsca aktywnego 
kultu religijnego, lecz jako przestrzeń sakralna. W powie-
ści cmentarze pojawiają się bądź w wypowiedziach boha-
terów, bądź w opisach jako element miejskiego krajobra-
zu, por.: 

„– Wie pan [opowiada Żydówka Fryneta Józefowi 
w czasie jazdy dorożką na Czechowskie Doły], ja tylko je-
den raz w życiu jechałam dorożką. Pięć lat temu, jak tetełe 
umarł. Pojechałyśmy [! –przyp. F. Cz] wszyscy na kirkut. 
– Na stary? [znajdujący się na Kalinowszczyźnie, który 
często odwiedzał główny bohater powieści] – No nie... 
Skądże. Na starym kirkucie teraz bardzo rzadko chowają. 
I to samych świętych rabinów i cadyków. Choćby się nie 
wiem ile zapłaciło, także nie puszczą. Trzeba być świętym 
nieboszczykiem. A mój tatełe nawet do bożnicy nie cho-
dził [...]” (CzerWios 36 –37). 

„Wiosna przyszła tego roku wcześnie [...] jaśminy na 
starym cmentarzu [żydowskim na Kalinowszczyźnie – 
przyp. F. Cz. ] rozkwitły na samą Wielkanoc” (CzerWios 
28). 

O funkcji cmentarzy: katolickiego, ewangelickiego 
i prawosławnego (przy ulicy Lipowej) w przestrzeni miej-
skiej międzywojennego Lublina zob. dalej.

Kościoły jako czynne świątynie katolickie występują 
w omawianej powieści jedynie jako obiekty w przestrzeni 
miejskiej Lublina. Identyfikacja kościołów i ich lokaliza-
cja odbywa się na podstawie nazw własnych (kościoły pod 
wezwaniem13) lub też przy użyciu przydawki dyferencyj-
nej (wyrażonej przymiotnikiem lub rzeczownikiem). Te 
obiekty sakralne mają w powieści status punktów orien-
tacyjnych (lub orientujących) na trasach wędrówek bo-
haterów; por.:

„Z zatłoczonej cukierni Rutkowskiego dobiegły dźwięki 
muzyki. Na chodnikach było jednak pustawo – pora ko-
lacyjna. Tylko z Kościuszki wypłynął spory tłumek [...]. 
Poszli Kapucyńską ku Narutowicza. Gotycka fasada Ma-
rii Panny Zwycięskiej14 świeciła biało w blasku dwóch sil-
nych latarni” (CzerwWios 109). 

„Kiedy się zobaczymy? [Józef w rozmowie z Franią] [...] 
pod kościołem Misjonarzy. Druga ławka od strony Pod-
wala, dobrze?” (CzerWios 39).

„Wyszli osobno [ze spotkania organizacyjnego poświę-
conego majówce – przyp. F. Cz.], ale zaraz na moście na 
Bystrzycy zeszli się ponownie. Pod kościołem Misjona-
rzy stał spory tłumek. Panienki krążyły z puszkami.[...]” 
(CzerWios 12).

Konstrukcja składniowa „pod kościołem Misjonarzy” 
pojawia się też w krótszej postaci wyrazowej, z pominię-
ciem formy wyrażonej przez dopełnienie „kościołem”; tak 
jest w kolejnym przykładzie: „pod/przed Misjonarzami”, 
por.: 

„– Panie Józef, może posiedzimy trochę na ławce przed 
Misjonarzami? W głowie mi się trochę kręci [mówi Fra-
nia] [...]Za dużo wypiłam...” (CzerWios 110). 

Kościół jako obiekt sakralny jest w analizowanej po-
wieści tylko jednym z wielu punktów panoramy miejskiej, 
por.:

 „Po przejściu mostu [Józef] skręcił w Bernardyńską. 
[...] Plac przed kościołem Bernardynów był pusty. Wieża 
ciśnień tonęła w głębokim mroku, od Seminarium i ogro-
dów Dolnej Panny Marii szedł poważny szum wiosennych 
drzew” (CzerWios 113). 

 Spośród bogactwa ulic i placów Lublina największą 
częstotliwość tekstową mają takie ulice, jak: Podwale, 
Królewska, Krakowskie Przedmieście, rzadziej Naruto-
wicza, Okopowa, Chopina. Ich obecność ma uzasadnie-
nie w akcji utworu. Są to główne szlaki wędrówek bohate-
ra powieści – Józefa Zakrzewskiego, wiodące z/do miejsca 

13   Pełny wykaz kategorii „Kościoły pod wezwaniem” zob.https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Kategoria:Wezwania_ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w [dostęp: 
10.09. 2019].

14   Obecnie nazywany  kościołem rektoralnym Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny Zwycięskiej lub kościołem powizytkowskim albo pobrygidkow-
skim  znajduje się przy ul. Narutowicza w Lublinie zob. https://pl.wikipedia.
org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Bo%C5%BCej_Zwyci%C4%-
99skiej_w_Lublinie. [dostęp. 10.09. 2019]

Ul. Narutowicza



n u m e r  6  ( 9 7 )  l i s t o p a d - g r u d z i e ń  2 0 1 9  •  4 1

zamieszkania przy ulicy Chopina do/z miejsc, w których 
koncentrowało się życie towarzyskie i polityczne bohate-
ra powieści. 

 
2. Przestrzeń miejska jako układ zorganizowany 
i zamknięty 

Przestrzeń miejska ma układ zorganizowany. Istnieją – 
zdaniem Kwiryny Handke – „centrum i peryferie, śród-
mieście i przedmieście, trakty główne i trakty boczne, uli-
ce przednie, czyli bliskie środka miasta, i ulice tylne, czyli 
położone na skraju pierwotnej zabudowy (tzw. zatyłki), 
bramy główne i bramy boczne oraz furty, budowle repre-
zentacyjne, często mające swoje nazwy własne i budowle 
mizerne itd.” [Handke 1998, s. 284] .

Powstaje pytanie: Jakie są wyznaczniki organizacji prze-
strzeni miejskiej Lublina w powieści „Czerwona wiosna” 
Józefa Łobodowskiego? Na pierwszy plan wysuwa się opo-
zycja centrum i peryferie międzywojennego grodu nad 
Bystrzycą. Centrum to Stare Miasto i przylegające do nie-
go, ale znajdujące się już poza zasięgiem murów i dawnych 
wałów grodu, ulice i place. Urbanonimy odnoszące się do 
centralnego układu międzywojennego Lublina są liczne, 
część z nich ma dużą frekwencję. 

Zasadniczą grupę obiektów miejskich występujących 
w powieści tworzą ulice i arterie komunikacyjne. Wyzna-
czają one przestrzeń miejską międzywojennego Lublina. 
Punktem wyjścia w opozycji centrum a peryferie w ukła-
dzie przestrzennym miasta jest odniesienie do „starego 
grodu”. To Stare Miasto i dwie bramy, stanowiące natural-
ne niejako wyjście na zewnątrz, wraz z okalającymi „stary 
gród” ulicami, m.in. Podwale już poza murami historycz-
nego grodu, tworzą centrum. Uzupełnia je Krakowskie 
Przedmieście, biegnące do wysokości ulicy Trzeciego 
Maja. Pozostała przestrzeń miasta występująca w powieści 
to bliższe lub dalsze peryferie. W analizowanym utworze 
dostrzegamy więc odzwierciedlenie zamkniętego układu 
starego grodu trybunalskiego. Główne ulice wychodzące 
z grodu spotykały się przy Bramie Krakowskiej, na której 
znajdował się zegar15, por.:

 „ [...] przy placu Katedralnym udało się złapać doroż-
kę.[...] Skręcili w Krakowskie Przedmieście, minęli sa-
motnego policjanta przed wejściem do magistratu16 [...] 
Wjechali w ciemną ulicę Początkowską [obecnie ulica 

15   „Ogromną cześć bramy zajmuje właśnie mechanizm zegara, który w minio-
nych stuleciach pełnił [... ważną rolę, dzięki widocznej tarczy z różnych części 
miasta można było określić aktualną godzinę. Zegar ten też wybija pełne godzi-
ny”  [lublin4u.pl/brama-krakowska.html.- dostęp: 10.09.2019].

16   Magistrat, inaczej Nowy Ratusz – ratusz w Lublinie, wybudowany został 
w latach 1827-1828 w stylu klasycystycznym na miejscu dawnego klasztoru 
karmelitów bosych. Współcześnie Ratusz nadal pełni funkcje administracyjne, 
będąc siedzibą Prezydenta Miasta Lublin oraz Rady Miasta Lublin [https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Nowy_Ratusz_w_Lublinie-dostęp: 10.09. 2019] →Plac Wolności, nieistniejąca wieża ciśnień
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Staszica- przyp. F. Cz. ] [...] Na Krakowskiej Bramie wy-
biła pierwsza”. (CzerWios 81).

Lublin, jak pisał Henryk Gawarecki, najlepiej poznawać 
od Bramy Krakowskiej: „Była jedną z dwóch bram [dru-
gą była Brama Grodzka – przyp. F. Cz.] w pierścieniu mu-
rów obronnych, od połowy XIV wieku. [...] Jeszcze w XIX 
wieku pod jej sklepieniem ustawiali swoje kramy i ław-
ki szewcy, piekarze, ślusarze ... [...]” [Hartwig 1983, s. 6]. 

Z grodu prowadził przez Bramę Krakowską wjazd do 
Lublina „od strony traktu krakowskiego, od którego też 
wzięła swoją nazwę” [tamże ]. Do Starego Miasta wjeżdża-
ło się zarówno z gościńca warszawskiego [trakt krakow-
ski, w utworze Krakowskie Przedmieście – przyp. F. Cz.], 
jak i z „gościńca zamojskiego” [tamże]; w powieści jest to 
ulica Zamojska. 

Ze Starego Miasta w kierunku Zamku wychodziło się 
przez Bramę Grodzką na plac zwany Podzamczem, na 
którym w okresie międzywojennym „gnieździli się” Ży-
dzi, por.: 

„[...] Idźcie na Podzamcze, gdzie się gnieździ żydow-
ska biedota, to się przekonacie [...] Obiektywnie biorąc, 
filantropia jest szkodliwa, bo zamazuje ostrą linię podzia-
łu” CzerWios 93); 

„[W rozmowie Zakrzewskiego z księgarzem Rozen-
kracem] – Pan może wiesz, kto była Hanka Ordonów-
na? To była biedna żydowska dziewczyna zza Grodz-
kiej Bramy, córka gałganiarza. [..] Tu [w Lublinie] ją 
pamiętają, jak jeszcze na bosaka latała na Podzamczu” 
(CzerWios138–139). 

Rodziny żydowskie mieszkały także na Starym Mie-
ście, por.: 

„[...] stosunki towarzyskie między Zakrzewskim [...] 
a młodzieżą prawicową dawno były zerwane.

 –Bóg i Ojczyzna – zauważył kostycznie Kazik – nara-
dzają się, gdzie dziś będą świnić.. – Na pewno do Batyckiej 
na Stare Miasto. Jak chodzi o Żydówki, zielone wstążeczki 
tracą na znaczeniu. [...] – Co to za Batycka? [...] –Nie wie 
pan? Jest taka na Złotej ulicy” (CzerWios 46).

Peryferie międzywojennego Lublina, liczącego oko-
ło 100 tys. mieszkańców1717, tworzyły dzielnice okalają-
ce miasto. 

 W powieści „Czerwona wiosna” okres lubelski młode-
go Józefa Zakrzewskiego da się ogólnie ująć w przestrzeń 
miejską wyznaczoną od zachodu ulicą Chopina, przy 
której bohater powieści „podnajmował dwa pokoiki” [...] 
„w dużej kamienicy przy ulicy Chopina”. W pierwszej de-
kadzie XX w. była to ulica niedługa, kończąca się tuż przy 
obecnej ulicy Okopowej. W okresie międzywojennym uli-
ca Chopina została rozbudowana w kierunku południo-
wym.1818 Pokazuje to, iż na początku lat 30. XX w. była to 
arteria zamykającą zwartą zabudowę miasta.

„Podnajmował dwa pokoiki, ponieważ jednak wejście 
było osobne, czuł się w nich jak w samodzielnym mieszka-
niu. Gospodyni była dyskretna i nie pytała o częste wizy-
ty. Wystarczyło jej, że nie było pijackich skandali i że pła-
cił dość słony czynsz punktualnie” (CzerWios 17).

 

17   W przededniu  wybuchu drugiej wojny światowej  miasto liczyło 120 tys. 
mieszkańców (Hartwig 1983,s. 18)

18   Zob. http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/ulica-chopina-w-lublinie-histo-
ria-ulicy- [dostęp: 10.09. 2019]

Brama Krakowska, zegar miejski
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3. Funkcje nazw własnych w powieści „Czerwona wio-
sna” Józefa Łobodowskiego 

3a) Sposoby postrzegania przestrzeni miejskiej: bezpo-
średni i pośredni 

W prowadzonych ostatnio badaniach stawia się pyta-
nie o sposób postrzegania miasta przez bohaterów powie-
ści i narratora: czy jest on „bezpośredni i charakteryzuje 
(<wczuciem się> w miasto, czy pośredni, tj. miasto oglą-
dane jest z zewnątrz, obserwowane jako <spektakl miej-
ski>)” [Graf 2019, s. 249]. Magdalena Graf, analizując na-
zewnictwo miejskie Białegostoku w powieściach Ignacego 
Karpowicza i powołując się na badania Ilony Chylińskiej 
[Chylińska 2016, s. 85–94], stwierdza z dużą dozą praw-
dopodobieństwa, „że oba te modele w określonym stop-
niu suponują także obiektywizujący i subiektywny obraz 
miasta” [Graf 20119, s. 249]. 

Przestrzeń miejska grodu nad Bystrzycą postrzegana 
jest przez głównego bohatera powieści Józefa Łobodow-
skiego w dwojaki sposób: w pewnych fragmentach oma-
wianego utworu uwidacznia się kontakt pośredni, w in-
nych bezpośredni, wówczas gdy bohater utożsamia się 
z miastem. Ten pierwszy – zewnętrzny realizuje się z po-
zycji przechodnia bądź pasażera podróżującego doroż-
ką po mieście. Niektóre fragmenty powieści mają charak-
ter przewodnika turystycznego. Ulice i obiekty miejskie 
są tylko określonymi odcinkami i punktami na trasie od 
centrum miasta do jego peryferii. Dobrze ilustruje to na-
stępujący fragment powieści pokazujący miasto ogląda-
ne późnym wieczorem przez Józefa odwożącego Franię 
z Podwala, tj. z centrum miasta, na oddalone o kilka kilo-
metrów peryferie, położone za rzeką Czechówką.

 „Która godzina? [spytała Frania Józefa] – Dwadzie-
ścia po jedenastej. – Oj, to strasznie późno. Muszę iść. 
[...] Póki szli Podwalem, wiatr mniej dawał się we znaki. 
Ale na Królewskiej ogarnął ich ostry ziąb. Józef przystanął 
i rozglądał się za dorożką. Frania zaprotestowała. –Tam 
gdzie ja mieszkam, nawet nie dojedzie, takie góry i wądo-
ły”( CzerWios 36).

„– Dojedziemy w dół Ogrodowej, a resztę na piechotę. 
[...] Gdy dorożka skręciła w Krakowskie Przedmieście [...] 
wjechała w Trzeciego Maja i ogarnął ich szum wiatru [...] 
– Tu już panie [dorożkarz do Józefa], dalej nie przejedzie 
[...] W dole migotały światełka Czechowskiego Przedmie-
ścia. Potknął się raz i drugi o jakieś krzaki [...] Przeszli 
przez mroczne wertepy i zagłębili się w labirynt ni to uli-
czek, ni ścieżek między lepiankami i drewnianymi buda-
mi” (CzerWios 36, 37, 38). 

Drugi sposób postrzegania przestrzeni miejskiej, jaki 
odnajdujemy w powieści, da się scharakteryzować jako 
bezpośredni i pozwala wnioskować, że Lublin jest bli-
ski emocjonalnie bohaterowi utworu. Miasto, jego place 

i ulice, oglądane w czasie spokojnego spaceru w porze 
kwitnienia krzewów i kwiatów, stanowi osobistą prze-
strzeń bohatera powieści. Świadczy o tym emocjonalny, 
zmysłowy sposób prezentacji przestrzeni miejskiej, którą 
w powieści stanowią place, parki, dzielnice Lublina, por.:

„Szedł [Józef] powoli Krakowskim Przedmieściem. 
Zapadł łagodny, złocisty zmierzch, kasztany na Placu Li-
tewskim dymiły przezroczystą, różową mgiełką, gołę-
bie sfruwały z gzymsów pocztowego gmachu [...] Ciem-
noczerwone róże na klombie przed Sądem Okręgowym 
pyszniły się zmysłową, krwistą urodą. W odległych ale-
jach Saskiego Ogrodu do późna przesiadywały rozmarzo-
ne pary. Słowiki szalały w mrocznych ogrodach Sławinka, 
Wieniawy, Kalinowszczyzny ... Zbliżał się koniec czerwca 
i wakacje ...” (CzerWios 140).

Przytoczony przykład ilustruje, idąc tropem Magdale-
ny Graf, bezpośrednie postrzeganie miasta [Graf 2019, s. 
249]. Lublin w przywołanych fragmentach stanowi zatem 
przestrzeń bohatera powieści – Józefa Zakrzewskiego, jest 
miastem, jak już stwierdzono powyżej, bliskim emocjo-
nalnie protagoniście, nie zaś miastem z przewodnika tu-
rystycznego [por. Graf 2019, s. 250]. →

Plac Łokietka, ratusz miejski
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3b. Postrzeganie ogólne i szczegółowe przestrzeni 
miejskiej 

Postrzeganie po latach przez bohatera powieści, podob-
nie jak przez Józefa Łododowskiego, przebywającego na 
emigracji, przestrzeni miejskiej Lublina jest zarówno ogól-
ne, jak i – w odniesieniu do niektórych obiektów – szcze-
gółowe, por. następujący fragment utworu: 

„Józef przejął się rozmową [że jest inwigilowany z po-
wodu działalności politycznej] nie na żarty. Nie zdając so-
bie sprawy z kierunku, skręcił w ulicę Lipową i połapał 
się dopiero, gdy zaszedł aż na prawosławny cmentarz. [...] 
Wszedł przez pochyloną bramę, zakręcił się w gąszcz ja-
śminów i kalin, bujnie rozkrzewionych za poszczerbio-
nym murem. Groby były przeważnie zapadnięte w zie-
mię, nieliczne kamienne pomniki porozbijane, krzyże 
pochyłe. [...] nikt nie dbał o cmentarz, który zarósł zupeł-
nie i zdziczał przez te kilkanaście lat [tj. od czasu opusz-
czenia Lublina przez Rosjan, tj. od 1915 r. – przyp. F. Cz.] 
. Wciśnięty między olbrzymi cmentarz katolicki, zwany 
starym, i niewielki, bardzo starannie utrzymany – ewan-
gelicki – sprawiał wrażenie ruiny, opuszczenia i smutku” 
(CzerWios 100) .

 
3c. Postrzeganie realistyczne i symboliczne przestrzeni 
miejskiej

 W omawianej powieści cmentarz jako przestrzeń sa-
kralna pokazany jest w sposób tak realistyczny, jak i sym-
boliczny. Tę pierwszą, realistyczną stronę cmentarza od-
zwierciedla przywołany wyżej fragment. Z kolei obraz 
cmentarza jako przestrzeni symbolicznej, pełnej zmysło-
wości, zapachów i barw, zawiera następujący opis, por.: 

„Wiosna była tego roku piękna nad wyraz. Przechodzi-
ły krótkie burze, a po każdej przyroda rozkwitała jeszcze 
gwałtowniej i bujniej. Stary cmentarz przy ulicy Lipowej 
oszołamiał aromatem jaśminów, bzów i rezedy” (Czer-
Wios 140). 

Obie płaszczyzny – realistyczna i symboliczna w opi-
sie przestrzeni cmentarnej wzajemnie się przenikają. Zi-
lustrujmy to kolejnym przykładem. 

„[Józef] Poszedł ku wielkiej bratniej mogile, której 
w 1914 roku pochowano kilkunastu żołnierzy rosyjskich, 
zmarłych z ran w lubelskim cmentarzu. Żelazne szta-
chety, otaczające mogiłę, przeżarła rdza, ręka nieznanego 
świętokradcy powyłamywała poszczególne pręty, prawo-
sławny, ozdobny krzyż ledwie można było dostrzec w gę-
stej zieleni. Wyrósł tam wysoki krzak czeremchy, rozwa-
lił część ogrodzenia i oplótł gałęźmi krzyż, chroniąc go 
przed upadkiem. Na całym cmentarzu nie było innej cze-
remchy. «Gdybym był przesądny – mawiał Józef do kole-
gów – uznałbym to za cud, albo palec boży. Przecież cze-
remcha to typowe rosyjskie drzewo…»” „(CzerWios 100). 

Obok realistycznej, skonkretyzowanej przestrzeni miej-
skiej autor wprowadza przestrzeń nieskonkretyzowaną, 
niewyraźną, zamgloną, pojawiającą się w majaczeniach 
sennych, por.: 

 „Józef był zmęczony […] Zasnął nie od razu, a potem 
męczyły go ciężkie sny. Gonił Gorzkowskiego po ringu, 
ale nie mógł podnieść rąk, by go uderzyć [...] Frania gdzieś 
się podziała. Biegł torem kolejowym, przeskakując przez 
wysokie pokłady. Szyny lśniły [...] po szynach jechała do-
rożka. Chciał ją dogonić i nie mógł. W dorożce siedziała 
Wiercińska i całowała się z korporantem. Wysokie, mokre 
trawy biły po nogach biegnącego” (CzerwWios 55–56).

 Peryferie miejskiej przestrzeni wyznaczają tutaj tory 
kolejowe (szyny, pokłady) i dorożka.

 Ten sposób obrazowania, łączący płaszczyznę reali-
styczną i symboliczną przestrzeni miejskiej, stanowi trwa-
łą cechę twórczości i prozatorskiej, i poetyckiej. Józefa 
Łobodowskiego. Przywołajmy opinię Jerzego Święcha, 
wypowiedzianą wprawdzie w kontekście oceny „Ballady 
lubelskiej”, ale adekwatną także w odniesieniu do omawia-
nej tutaj topografii Lublina. „Każdy szczegół po latach od-
tworzony w tym tekście [w „Balladzie lubelskiej”, ale tak-
że, moim zdaniem, w „Czerwonej wiośnie” – przyp. F. Cz.] 
zadziwia swoją konkretnością, plastycznością, bogactwem 

Cmentarz ewangelicki, ul. Ewangelicka
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brzmień, dźwięków, barw, zapachów, jak gdyby wszystko 
działo się teraz i tutaj, w Lublinie, który wraca ustokrot-
niony, bogatszy niż kiedykolwiek ” ( Święch 2006, s. 438).

 
3d. Nazwa własna w powieści „Czerwona wiosna” 

w wymiarze czasu i przestrzeni 
Nazewnictwo miejskie Lublina występujące w powie-

ści „Czerwona wiosna” ma podwójny wymiar czasu i prze-
strzeni. Bohater utworu porte-parole Józefa Łobodow-
skiego to – posłużmy się jeszcze interpretacją „Ballady 
lubelskiej” podanej przez J. Święcha – „Osobnik dotknięty 
tą chorobą [wynikającą z wygnania z ojczyzny za wierność 
sobie, swoim ideałom – przyp. F. Cz.] cierpi na brak po-
czucia rzeczywistości, żyje w jakimś nieustalonym i pro-
blematycznym co do swej ontologicznej podstawy wymia-
rze przestrzennym, znamiennym przez ciągłe «nakładanie 
się» czasów i przestrzeni (Lublina i Madrytu), przez ciągłe 
rozdarcie między czasem historii, która niszczy, pali i spo-
piela; i czasem pamięci, która ocala, przechowuje w nie-
zmienionej postaci” (Święch 2006, s. 440). 

 
4. Sposoby językowe opisu przestrzeń miejskiej 

Sposoby określania przestrzeni miejskiej oprócz nazw 
własnych stanowią deskrypcje sytuacyjno-tekstowe oraz 
opisy informacyjno-orientacyjne, por. schematy komuni-
kacyjne typu: idąc ku czemuś mija się coś, skręcając z tej 
drogi w lewo/prawo widzi się to. W powieści Józefa Łobo-
dowskiego takich przykładów jest sporo, por.:

„Szedł [Józef Zakrzewski] powoli przez Narutowicza, 
potem Okopową, wzdłuż muru ogradzającego boisko19 
Lublinianki” (CzerWios 54).

„Z zatłoczonej cukierni Rutkowskiego dobiegły dźwięki 
muzyki. Na chodnikach było jednak pustawo – pora ko-
lacyjna. Tylko z Kościuszki wypłynął spory tłumek: skoń-
czył się drugi seans w kinie „Apollo”. Poszli Kapucyńską 
ku Narutowicza. Gotycka fasada Marii Panny Zwycię-
skiej20 świeciła biało w blasku dwóch silnych latarni. I zno-
wu taneczna muzyka, tym razem dochodząca z pobliskiej 
«Oazy»” (CzerwWios 109). 

Zastosowany został tutaj – wskazany wcześniej – sche-
mat komunikacyjny: idąc ku czemuś, por. „Poszli Kapu-
cyńską ku Narutowicza”. 

 
5. Rzeczowniki pospolite w funkcji nazw własnych 
w przestrzeni miejskiej 

Wśród nazw jednostkowych w przestrzeni Lublina, po-
twierdzonych w analizowanym utworze, wymienić należy 

19   Podkreślenie – autor artykułu – F. Cz.

20   Zob. przypis 13 →
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uniwersytet i katedrę. Właśnie te dwa rzeczowniki pospo-
lite pełnią funkcję nazw własnych, dotyczą bowiem dwóch 
pojedynczych obiektów w międzywojennym grodzie nad 
Bystrzycą. 

Lublin w powieści „Czerwona wiosna” to miasto jedy-
nego uniwersytetu, powstałego w 1918 r. – Uniwersyte-
tu Lubelskiego (obecnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II), por.: 

„Jeśli zrobi drakę na uniwersytecie i sprawa dojdzie do 
dziekana, może skończyć się źle. Na studiach zbytnio mu 
nie zależało, ale teraz otwierały się ciekawe możliwości 
polityczne i szkoda byłoby wylecieć z uniwersytetu przed 
ich rozrobieniem” (CzerWios s. 5);

 „[...] [Danusia Wiercińska] uczęszczała przez pewien 
czas na uniwersytet jako wolna słuchaczka” (CzerWios 
s. 6]. 

Uniwersytet Lubelski w czasach międzywojnia był 
uczelnią rozpoznawalną na mapie Polski, stąd też Józef 
Łobodowski, autor powieści, nie wyróżnia tego obiektu 
na płaszczyźnie proprialnej.

Podobnie zapis dotyczący katedry lubelskiej w utwo-
rze „Czerwona wiosna” przyjęty jest w odniesieniu do 
tego obiektu sakralnego jedynie na płaszczyźnie apela-
tywnej; w powieści nazwa katedra podana jest małą li-
terą i bez przydawki dyferencyjnej, por.: „Wysiadł [Józef 
Zakrzewski] na pierwszym przystanku za katedrą, bo nie 
chciał wchodzić do lokalu Związku [Robotników Budow-
lanych] od frontu” (CzerWios s. 7). W przypadku jednost-
kowych obiektów w przestrzeni miejskiej Lublina, takich 
jak uniwersytet, katedra, ich nominacje wyrażane są za 

pomocą rzeczowników pospolitych. Pełnią one w kon-
tekście sytuacyjnym międzywojennego Lublina jednak 
funkcję proprialną. Identyfikują i lokalizują wymienione 
obiekty w przestrzeni miejskiej. 

 
Wnioski 

Powieść „Czerwona wiosna” Józefa Łobodowskiego stano-
wi dobrą podstawę źródłową do opisu nazewnictwa miej-
skiego w dziele literackim. Pokazuje w sposób artystycz-
ny przestrzeń miejską Lublina przełomu lat 20. i 30. XX 
wieku. Występujące w utworze urbanonimy to autentycz-
ne nazwy własne różnych obiektów: placów, ulic, bram, 
cmentarzy itd. 

Poddane analizie nazwy własne pokazują różną per-
spektywę przestrzeni miejskiej międzywojennego Lubli-
na, liczącego około 100 tys. mieszkańców. Zbiór nazw wła-
snych występujących w powieści jest zamknięty w obrębie 
dzieła i w obrębie miasta. Określa przestrzeń zawartą mię-
dzy centrum a peryferiami: Stare Miasto, Rynek, Brama 
Krakowska, Brama Grodzka – to przestrzeń średniowiecz-
nego grodu nad Bystrzycą. Stanowi ona centrum między-
wojennego Lublina, z którego wychodzą ulice i arterie, 
takie jak Krakowskie Przedmieście czy ulica Zamojska, 
łączące bliższe lub dalsze place i dzielnice. 

Nazwy własne pojawiające się w powieści niosą okre-
ślone informacje identyfikacyjne w przestrzeni miasta. Sy-
tuują konkretne dzielnice istniejące między centrum a pe-
ryferiami, por. Podzamcze i Doły Czechowskie – Piaski 
i Kalinowszczyzna. 

Widok na Zamek, rok 1938
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Powieść „Czerwona wiosna”, analizowana pod kątem 
funkcji zawartych w niej urbanonimów, jest obrazem róż-
norodnego kulturowo i społecznie Lublina. W takich na-
zwach dzielnic jak Zemborzyce i Piaski zawarta jest in-
formacja o wyznaniu Mojżeszowym ich mieszkańców, zaś 
wielokrotnie przywoływana nazwa dzielnicy Bronowice, 
w której przebywa lewicujący tytułowy bohater, wskazuje 
na robotniczy charakter tej części Lublina. Nazwy własne 
w analizowanej powieści pełnią funkcje zarówno identy-
fikacyjne, jak i socjologiczne. 

Pisarz stosuje różnorodną perspektywę opisu prze-
strzeni miejskiej, np. od ogółu do szczegółu (por. obraz 
przestrzeni cmentarnej przy ulicy Lipowej), czy też zróż-
nicowane emocjonalnie odniesienia do obiektów przed-
wojennego Lublina, por. ulica Chopina (przy której miesz-
ka główny bohater) oraz ulica Początkowska (przez którą 
przejeżdża dorożką) stanowią tylko określony etap całej 
podróży po mieście.

 W sumie wprowadzone do powieści urbanonimy, two-
rzące autentyczną przedwojenną przestrzeń Lublina, peł-
nią funkcje – zarówno identyfikacyjną (m.in. w przestrze-
ni centrum i peryferii), jak i charakteryzującą; informują 
o strukturze wyznaniowej i zawodowej mieszkańców mia-
sta. Nazwy własne mają ponadto funkcję symboliczną. 
Widać to w relacji bohater a miasto; Lublin jest arkadią 
młodości bohatera powieści – Józefa Zakrzewskiego i za-
razem pisarza – Józefa Łobodowskiego. 

Feliks Czyżewski

 
Streszczenie

Kilka uwag o nazewnictwie miejskim Lublina (na przykła-
dzie powieści „Czerwona wiosna” Józefa Łobodowskiego)

 
Przedmiotem badań są funkcje nazwy własnej występują-
ce w powieści „Czerwona wiosna” Józefa Łobodowskiego 
(1909–1988), pisarza emigracyjnego. Funkcje te określone 
zostały na podstawie wydobytego z przestrzeni miejskiej 
międzywojennego Lublina nazewnictwa poświadczonego 
w wymienionym utworze. Urbanonimy powieściowe to 
autentyczne nazwy własne ulic, placów, dzielnic itd. gro-
du nad Bystrzycą. Urbanonimy funkcjonują w przestrze-
ni zamkniętej wyznaczonej przez centrum i peryferia, np. 
ulica Podwale określa swoje miejsce w przestrzeni miej-
skiej w stosunku do granic grodu (dawnych wałów obron-
nych). Podobnie Brama Krakowska otwiera przestrzeń 
Starego Miasta na zewnątrz w kierunku Krakowskiego 
Przedmieścia. Nazwy własne w miejskiej przestrzeni ów-
czesnego Lublina obok funkcji lokalizacyjnej, identyfika-
cyjnej i wyodrębniającej pełnią funkcję socjologiczną. Na-
zwa Podzamcze charakteryzuje zamieszkującą tę dzielnicę 
ludność jako żydowską; podobnie ówczesne Bronowice 
jako dzielnicę robotniczą. Funkcja ekspresywna powie-
ściowych urbanonimów wyznacza stosunek emocjonalny 
bohatera i pisarza do określonych fragmentów przestrze-
ni miejskiej Lublina. Miasta młodości bohatera powieści 
– Józefa Zakrzewskiego i arkadii młodości autora „Czer-
wonej wiosny”, Józefa Łobodowskiego. 

→

Panorama Lublina, foto Jan Bułhak
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P.S. Przed oddaniem artykułu do druku przesłałem tekst 
Panu Bernardowi Nowakowi, redaktorowi wydania kra-
jowego tetralogii Józefa Łobodowskiego. Oto wypowiedź 
jaką otrzymałem dołączam do niniejszej publikacji – F. Cz.

Szanowny Panie Profesorze,
dziękuję serdecznie za przesłany tekst – przeczytałem 

go z uwagą, przypominając sobie dzięki niemu własne 
wrażenia i myśli, towarzyszące mi przy wielokrotnej (tak-
że z obowiązku) lekturze tetralogii. W moim przekonaniu 
– mówiłem o tym przy jakiejś okazji – cykl nie do końca 
wykorzystuje możliwości, jakie stwarza autorowi burzli-
wa historia dwudziestolecia, z jego dyskusjami, doskona-
le Łobodowskiemu znanymi (był ich aktywnym uczest-
nikiem). Myślę, że mogłyby one pójść w podobną stronę, 
jak rozwiązania znane nam z Mannowskiego Berghofu, 
jednak trzeba przyznać, że motyw swoistego „zamknię-
cia” w mieście Łoboda  wykorzystał w interesujący spo-
sób. Zwraca Pan na to implicite uwagę w Pańskim szkicu, 
mimo że poświęconym innemu zagadnieniu. Łoboda – 
podobnie jak Czechowicz w „Poemacie o mieście L.”– jest 
w Lublinie poniekąd uwięziony. Nie jest samotny jak Cze-
chowicz, ale jest tu w inny sposób - niczym kolorowy ptak 
– obcy. Miastem, jego prowincjonalnością, ograniczony. 

Wszystko, co się dzieje z bohaterem, gdy opuszcza mury 
miasta, jest zawsze otwarciem na inne życie i inne możli-
wości, którym to otwarciem podkreśla się delikatnie owe 
zamkniecie w obrębie znanych i utartych (wręcz wytar-
tych) trajektorii. Oczywiście, główna zmiana dotyczy jego 
życia osobistego, ta inspirowana jest miłością do dziew-
czyny (niezbyt to oryginalne), ale pomocne są w tym tak-
że wyprawy w tzw. szeroki świat – w tym owa kajako-
wa, a przede wszystkim przez „zieloną granicę”, wiodąca 
na Ukrainę. Nawiasem mówiąc, autor skupił się przede 
wszystkim najpierw na wątku sensacyjno-przygodowym, 
potem „poznawczym” (gdy weryfikuje informacje o Gło-
dzie na Ukrainie), zaniedbując po trochu możliwości, ja-
kie niesie motyw przekroczenia granicy w ogóle… No tak, 
ale jednak to jakoś napisał i opisał. Widać, resztę pozo-
stawił nam – interpretującym tudzież próbującym wła-
snych sił i dróg.

Jeszcze raz dziękuję Panu Profesorowi za wnikliwe 
przyjrzenie się funkcji miasta w tej prozie – oraz za inspi-
rację do moich, spisanych na marginesie Pańskiego szki-
cu, uwag.

Łączę wyrazy szacunku oraz serdeczne pozdrowienia

Bernard Nowak
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BIBLIOTEKA POLSKA  
W LONDYNIE: BYĆ ALBO NIE BYĆ? 
(Rozmowa z dr Dobrosławą Platt 
–  dyrektor Biblioteki Polskiej) 

Wojciech 
Pestka

Biblioteka Polska w Londynie była w czasach PRL 
dla Polaków w kraju ostoją wartości, które starano się 
wymazać z pamięci obywateli „ludowej ojczyzny”…

To prawda. Przez wszystkie lata PRL-u osoby, które 
miały z nią kontakt, miały z pewnością takie odczucie. Po-
czątki Biblioteki sięgają 1942 r., kiedy powstawała jako re-
ferat biblioteczny w strukturze ówczesnego emigracyjnego 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go, a jej zadaniem było gromadzenie i udostępnianie ma-
teriałów informacyjnych dla rządu polskiego na emigracji 
dotyczących zarówno Polski, jak i Wielkiej Brytanii w ję-
zyku polskim i angielskim. Okazało się, że z materiałów 
tych korzystali także urzędnicy brytyjskich ministerstw, 
którzy chcieli pozyskać informacje dotyczące Polski.

Gromadzenie zbiorów w warunkach wojny graniczyło 
z cudem. Komu należy przypisać ten niezwykły sukces?

To prawda, było bardzo trudne, ale Maria Danilewicz-
-Zielińska dokonała tego cudu. Kazimierz Wierzyński 
powiedział o niej: „Danilewiczowa ma dwa serca. Całym 
sercem należy do Biblioteki i całym sercem należy do pi-
sarstwa”. W 1942 r. przybyła z Lizbony do Londynu, naj-
pierw pracowała w Funduszu Kultury Narodowej, następ-
nie w Bibliotece Ministerstwa, bo taką nazwę przyjęto dla 
biblioteki. Co więcej, nie tylko gromadziła zbiory na po-
trzeby ministerstwa, ale także kupowała książki, które po 
wojnie miały zasilić wyniszczone biblioteki w kraju. Cho-
dziło o publikacje dotyczące Polski, ukazujące się poza 
krajem, książki naukowe i literaturę piękną. Były one pa-
kowane do skrzyń i przygotowywane do wysyłki, kiedy 
tylko skończy się wojna. Pomoc dla bibliotek w Polsce była 
bardzo konkretnie ukierunkowana – chodziło o biblio-
teki uniwersytetów: krakowskiego, warszawskiego,wileń-
skiego i lwowskiego. W pewnym momencie liczba przy-
gotowanych do wysłania skrzyń była tak duża, że trzeba 
było wynająć przy Uniwersyteciew St. Andrews w Szkocji 
magazyn do ich składowania. A ponieważ wśród studen-
tów byli też polscy żołnierze, korzystając z okazji, otwarto 
dla nich przy magazynie czytelnię. Trzeba powiedzieć, że 
Szkoci mocno wspierali utworzenie tej pierwszej filii bi-
blioteki. I choć okazało się, że nie ma już Wilna i Lwowa 

w granicach Polski powojennej, to już we wrześniu 1945 r. 
poszła pierwsza wysyłka książek dla Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, Jagiellonki i dla uniwersytetów we Wrocła-
wiu i Toruniu.

Nikt nie mógł przewidzieć, że Wielka Brytania i Sta-
ny Zjednoczone 5 lipca 1945 r. wycofają uznanie dy-
plomatyczne dla naszego rządu w Londynie i zaakcep-
tują Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej powołany 
przez Bolesława Bieruta. Jakie były skutki tej decyzji 
dla Biblioteki?

Ponieważ liczba Polaków przebywających w Anglii 
była stosunkowo duża, należało ich przystosować do ży-
cia w nowych warunkach, nauczyć języka, zasad współży-
cia, obyczajów. W Bibliotece władze brytyjskie zobaczyły 
jedno z narzędzi wspomagających realizowanie tego zada-
nia, dlatego wsparły jej funkcjonowanie: otrzymała samo-
dzielny byt i oficjalną nazwę– The Polish Library in Lon-
don. W 1947 r. Brytyjczycy rozwiązali ostatnie jednostki 
Polskich Sił Zbrojnych na Wyspie. Po przejęciu władzy 
w kraju przez komunistów duża część byłych żołnierzy 
zdecydowała się pozostać na emigracji. Dla nich utworzo-
nowówczas Polish University College, największą w dzie-
jach polskich uczelnię na obczyźnie i przyłączono do niej 
Bibliotekę. To wymusiło zmianę specyfiki jej funkcjono-
wania: w zbiorach pojawiły się podręczniki akademickie 
w wielu egzemplarzach. 
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Uczelnia funkcjonowała do 1953 roku i została 
rozwiązana… 

I Biblioteka jako jednostka w strukturze uczelni też zo-
stała przeznaczona do likwidacji. Tym razem Polacy wzięli 
sprawy w swoje ręce. Pod petycją do brytyjskiego minister-
stwa oświaty z prośbą o zachowanie Biblioteki podpisa-
ło się ponad dwadzieścia tysięcy osób. Władze postawiły 
jeden warunek – Polacy muszą znaleźć i sfinansować dla 
Biblioteki odpowiednią lokalizację. W tej sytuacji Polish 
University College Association oddało jej pomieszczenia 
przy ulicy Princess Garden, początkowo pod numerem 5, 
a nieco później – lepsze i wygodniejsze – pod numerem 9.

Czyżby na tym te próby położenia kresu działalności 
Biblioteki się nie zakończyły?

Niestety, nie. Kolejna pojawia się na początku lat sześć-
dziesiątych, kiedy Anglicy wycofują wsparcie finansowe 
i podejmują kroki, by przekazać zbiory do działu rosyj-
skiego (jego patronem był sowiecki uczony Aleksander 
Bajkow) uniwersytetu w Birmingham. Wywołuje to zde-
cydowany sprzeciw Polaków mieszkających nie tyl-
ko w Londynie, ale w całej Wielkiej Brytanii. Biblioteka 
Polska miała ogromne znaczenie dla polskich emigran-
tów, dlatego potraktowali decyzję władz angielskich bar-
dzo emocjonalnie i dla ocalenia Biblioteki powołali Pol-
ski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK), który miał 
zapewnić jej stałą siedzibę i stałe finansowanie. Inicjato-
rem tego przedsięwzięcia był prof. Roman Wajda. Emi-
gracja wzięła więc na siebie dużą odpowiedzialność. Jed-
ną z misji Biblioteki była dbałość o dziedzictwo kulturalne 
wytworzone na emigracji, w konsekwencji zbiory rozro-
sły się i zróżnicowały na tyle (m.in. depozyt prof. Karo-
liny Lanckorońskiej), że wymagały obszernych pomiesz-
czeń, dostosowanych do specyfiki ich przechowywania.

W tym czasie działało w Londynie kilka polskich in-
stytucji i każda z nich prowadziła swoja bibliotekę. Jaki 
los czekał te zbiory?

To prawda, Instytut Sikorskiego miał swoją bibliotekę, 
podobnie Polish Research Center…

Chodziło o to, żeby nie rozpraszać zbiorów, stworzyć 
warunki do ich przechowywania, zredukować koszty, 
czyli połączyć biblioteki w jeden organizm. Pierwszym 
przewodniczącym tzw. rady bibliotecznej został dr Stefan 
Zamoyski, człowiek niezwykle oddany idei połączenia bi-
bliotek. Wykorzystując swoje kontakty wśród arystokracji 
brytyjskiej, doprowadził w Izbie Lordów do debaty na te-
mat przyszłości Biblioteki Polskiej, w wyniku której pod-
jęta została decyzja o przeniesieniu własności Biblioteki 
z brytyjskiego rządu na POSK. To dawało jej prawną sta-
bilność i niezależność, natomiast nie zapewniało stabil-
ności finansowej.

„Polsce i wolnym Polakom na pożytek” – to hasło jed-
noczyło polską emigrację wokół budowy POSKu. Za 
tym poszły konkretne przedsięwzięcia?

W 1972 roku zostały zakupione posesje przy ulicy King 
Street, w tym sklepy, szkoła i nieużywany kościół Bapty-
stów. Po uporządkowaniu terenu rozpoczęto prace bu-
dowlane, których część zakończyła się 29 grudnia 1974 
roku. Niestety, nie doczekał tego prof. Wajda, inicjator 
i pomysłodawca POSK– zmarł trzy tygodnie przed ukoń-
czeniem prac. Biblioteka uroczyście otwierała swoje po-
dwoje 3 maja 1977 r., a ostatnia część budynku – teatr – 
została oddana do użytku w 1982 r.

Wprawdzie słowo biblioteka w pierwszej kolejności 
kojarzy się z książkami, ale jako następne pojawiają 
się skojarzenia z regałami, katalogami, specjalistycz-
nym wyposażeniem. Jak sobie poradzono z tym 
problemem?

Znów odwołano się do ofiarności polskich emigran-
tów i to nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale także Brazy-
lii, Ameryki, Australii… Rozpisano akcję fundowania 
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wyposażenia przez instytucje i osoby prywatne. W na-
szym magazynie już w latach siedemdziesiątych były rega-
ły kompaktowe (przesuwne) pozwalające pomieścić dużo 
więcej zbiorów niż tradycyjne. 

Regały stacjonarne były fundowane przez konkretne 
osoby, które chciały w tej formie uczcić swoich zmarłych 
podczas wojny lub ważne wydarzenia. Do dzisiaj więc na 
górnej części regałów w Wypożyczalni znajdują się dedy-
kacje zamieszczone na życzenie ofiarodawców. Na przy-
kład: Ku czci Jerzego Jakubowskiego, właściciela ziemskie-
go, zamordowanego strzałem w tył głowy przez Rosjan 
w czasie masakry jeńców wojennych w Katyniu w Rosji – 
żona Urszula, synowie Andrzej i Marek; Zamordowanym 
w Ravensbrück oficerom – Maria Korewa, USA. Trzeba 
pamiętać, że wówczas – 1977 r. – nie wszyscy jeszcze przy-
znawali, że mordu w Katyniu dokonali Sowieci.

W zbiorach Biblioteki są także mapy, obrazy, zdjęcia, 
znaczki….

Tym zbiorom też po części towarzyszy intencja pamię-
ci. Przykładem niech będzie kolekcja poloników, w tym 
zbór map Polski, wydawanych w Londynie od XVII wie-
ku, gromadzonych przez rodzinę Ireny i Wacława Motzów. 
Ich dzieci w wieku dziewięciu i jedenastu lat, zginęły pod-
czas powstania warszawskiego i w intencji ofiarodawców 
zbiór ma trwale przechować pamięć o nich. Dlatego są tu-
taj ich zdjęcia, życiorys państwa Motzów, które rozpoczy-
nają prezentację ich kolekcji na ścianach biura Biblioteki. 

Czy można powiedzieć, że Biblioteka Polska ma swój 
udział we wspieraniu myśli opozycyjnej w kraju?

Biblioteka Polska uczestniczyła w programie tzw. 
„rozdawnictwa”,  finansowanym przez CIA. Przez długi 
czas było to tajemnicą: polskie wydawnictwa emigracyj-
ne otrzymywały pomoc na druk książek niedostępnych 
i zakazanych w Polsce, które były wysyłane do kraju na 
adresy osób prywatnych: profesorów akademickich, li-
teratów, dziennikarzy, bibliotekarzy… To nie były tylko 
książki o tematyce politycznej, to były także książki o cha-
rakterze naukowym. Dr Maria Danilewicz-Zielińska i jej 
następca na stanowisku kierownika Biblioteki, dr Zdzi-
sław Jagodziński, mieli listy osób z kraju występujących 
z konkretnymi zamówieniami. To nie była prosta sprawa, 
ograniczająca się do wysyłki: trzeba było zakupić książki, 
przesłać i uzyskać potwierdzenie od adresatów, a później 
rozliczyć całość kosztów. Ta działalność mocno obciąża-
ła Bibliotekę: to była ogromna akcja pomagania osobom 
w kraju związana z liczną korespondencją i kosztami. To 
zabrzmi jak anegdota, ale część książek skradzionych na 
poczcie albo zarekwirowanych przez SB i zdeponowanych 
w magazynach,trafiała później pokątnymi kanałami na ry-
nek i była sprzedawana na bazarach. 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, kiedy w Pol-
sce powstawała opozycja, wydająca publikacje w tzw. 
„drugim obiegu”, wiele z tych druków przemycano 
i deponowano w Bibliotece Polskiej w Londynie z na-
dzieją, że jeżeli w kraju nie będą miały szans na zacho-
wanie, to jednak tutaj przetrwają i będą dawały świa-
dectwo o działalności opozycji. Biblioteka Polska jest 
jedną z instytucji posiadających największe zbiory róż-
nych druków (książek, ulotek, plakatów, listów otwar-
tych, czasopism) wydawanych w podziemiu. „Soli-
darność”, zmiana systemowa po „okrągłym stole” 
chyba dobrze wróżyły emigracyjnym instytucjom. Jaki 
wpływ miały te wydarzenia na los Biblioteki Polskiej 
w Londynie?

Na pewno władze wolnej Polski dostrzegły potrze-
bę wzmocnienia polskich placówek emigracyjnych. Po-
wstały wspólne projekty, chociażby opracowania zbiorów 
z pomocą pracowników z placówek w kraju, doktorantów, 
stażystów... Innym rodzajem wspólnego działania był pro-
gram digitalizacji zbiorów, projektów wystawienniczych, 
sesji naukowych… Współpracujemy w tym zakresie nie 
tylko z Biblioteką Narodową i Naczelną Dyrekcją Archi-
wów Państwowych, ale także Instytutem Pamięci Naro-
dowej, Instytutem Badań Literackich, muzeami w Polsce. 

To truizm, ale świat się zmienia. Czy za tymi zmianami 
nadąża emigracja i jej instytucje? 

Struktura polskiej emigracji w Londynie zmieniła się 
diametralnie. Wymiera pokolenie starej emigracji, które 
miało poczucie misji i Bibliotekę traktowało jako miej-
sce pamięci o Polsce i Polakach na obczyźnie, a nie lokal, 
w którym tylko wypożycza się książki. Nowa emigracja,  
nie tylko ta po 2004 roku, ale także nieco wcześniejsza, nie 
ma poczucia odpowiedzialności za instytucje polskie za 
granicą, nie wyraża chęci ich wspierania i finansowania. 
Nie ma też nowych wolontariuszy, skłonnych do pomocy 
w różnych pracach porządkowych, niewymagających fa-
chowej wiedzy czy wkładu merytorycznego, jak chociaż-
by przy organizacji spotkań czy oprawie książek. Nastąpi-
ła zmiana świadomości, osoby przyjeżdżające z Polski są 
przekonane, że utrzymuje nas rząd, to jest dramatyczne 
nierozumienie tego, jak funkcjonowała emigracja.

Być albo nie być? – pytanie towarzyszące Bibliote-
ce od momentu jej powstania jest także aktualne dziś. 
Skąd Biblioteka Polska bierze pieniądze na swoje 
utrzymanie?

Bibliotekę Polską utrzymuje POSK, głównie z do-
chodów z wynajmowanej komercyjnie powierzchni: re-
stauracji, sali teatralnej, sal konferencyjnych… Pewnym 
wsparciem są darowizny finansowe i zapisy testamento-
we na rzecz biblioteki, ostatnio już coraz rzadsze. Dawnej 
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mieliśmy też możliwość pozyskiwania pewnych środ-
ków w ramach prowadzenia tzw. bibliotek ruchomych. 
Ten program, którego start datowany jest na koniec lat 
czterdziestych, polegał na udostępnianiu publicznym bi-
bliotekom angielskim książek w języku polskim. Były to 
usługi opłacane przez angielskie gminy, ale to najmłod-
sze „internetowe” pokolenie emigracji nie bywa w angiel-
skich bibliotekach, w związku z tym zapotrzebowanie na 
te usługi spadło. Bardzo więc nas cieszy, kiedy w soboty 
przychodzą do nas czytelnicy całymi rodzinami. Ostat-
nio największym zainteresowaniem cieszą się książki hi-
storyczne, biografie, reportaże, czyli szeroko rozumiana 
literatura faktu. Na kiermaszach, organizowanych raz na 
kwartał, sprzedajemy po półtora funta książki wycofywa-
ne z naszych zbiorów i mamy ogromną satysfakcję, ob-
serwując Polaków przychodzących z plecakami, walizka-
mi i wykupujących „hurtowo” polską książkę.

Jakie są prognozy dla bibliotek i instytucji emigracyj-
nych? Czy mogą liczyć na pomoc finansową ze strony 
naszego państwa? 

Wydaje się to sprawą dosyć prostą: w 1919 roku Pol-
ska odzyskująca niepodległość, można powiedzieć „goła 
i bosa”, potrafiła zadbać o dorobek emigracji. To wówczas 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wsparło finansowo 
Muzeum Polskie w Rapperswilu, Muzeum Polskie w Chi-
cago, Bibliotekę Polską w Paryżu… Dzisiaj taka potrze-
ba pojawiła się ponownie. Prawda jest następująca: jeśli 
przestaniemy istnieć, nie będziemy mogli z instytucjami 
w kraju realizować żadnych wspólnych projektów i to sta-
ramy się uświadomić polskim władzom w ramach dzia-
łalności Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek 
Polskich na Zachodzie, która zrzesza 24 instytucje z Eu-
ropy, obu Ameryk i Australii. Nasze apele, ponawiane od 
2013 r., odniosły w końcu skutek – w ubiegłym roku we-
szła w życie, przygotowana przez MKiDN ustawa, pozwa-
lająca na bezpośrednie finansowe wsparcie przez państwo 
instytucji gromadzących dziedzictwo narodowe wytwa-
rzane na emigracji. Nasze zasoby archiwalne wydają się 
niezbędne dla rzetelnych badań naukowych najnowszej 
polskiej historii. Prosty przykład: Biblioteka Polska w Lon-
dynie ma zgromadzone ponad 350 tys. różnych obiektów 
– to są nie tylko książki, archiwa, fotografie, to są doku-
menty życia społecznego, płyty analogowe, nagrywane 
w studiach londyńskich, obrazy, rysunki, znaczki, obwo-
luty książek, które często są jedynym śladem wydarzeń, 
organizowanych przez Polaków i polskie instytucje kul-
turalne. Służymy polskiej społeczności, dla obcych jeste-
śmy świadectwem trwania. Rząd zyskał absolutnie dar-
mową infrastrukturę i ogromną możliwość prowadzenia 
za naszym pośrednictwem promocji Polski poza grani-
cami kraju w ramach tzw. dyplomacji publicznej. Można 

powiedzieć, że każda z naszych instytucji prowadzi poli-
tykę historyczną od momentu powstania.

Jak Brytyjczycy odnoszą się do naszej historii?
Na pewno nie można na to pytanie odpowiedzieć jed-

noznacznie. Pewnie różnie: jedni mniej, inni bardziej za-
interesowani. Zaczęliśmy organizować na oszklonych 
drzwiach POSK-u wystawy w języku polskim i angielskim. 
Pierwsza z nich, poświęcona była Konstytucji 3 maja. Nie 
pamiętamy o tym w kraju, że konstytucja, tak ważna dla 
Polaków, niemal zaraz po jej przyjęciu, pod koniec maja, 
ukazała się w angielskim tłumaczeniu w wydawnictwie 
Debrett’s. A pierwsze informacje i tłumaczenia fragmen-
tów już 22 maja 1791 r. w „The Times”. Chcieliśmy o tym 
przypomnieć przechodzącym chodnikiem obok POSK-
-u londyńczykom – ich przodkowie byli zafascynowani 
postacią naszego króla Stanisława Augusta. Wielu z prze-
chodniów zatrzymywało się przy niej, a niektórzy przy-
chodzili do Biblioteki, żeby zapytać, czy mamy jakąś ulot-
kę, którą mogą zabrać do domu. Wydaliśmy broszurę, 
którą chętnie kupowano. W ubiegłym roku zawiesiliśmy 
w tym samym miejscu wystawę 1918 – Polska odzyskuje 
niepodległość. –Teraz jest wystawa 1919 – Polska buduje 
państwo. Do tych wystaw Brytyjczycy odnoszą się z zain-
teresowaniem i myślę, że w dużym skrócie mają okazję za-
poznać się z niektórymi wydarzeniami z polskiej historii.

Czy brexit miał wpływ na poziom tej sympatii?
Podczas referendum na naszym budynku pojawiły się 

obraźliwe hasła. Interwencja Brytyjczyków była natych-
miastowa: politycy różnych ugrupowań pojawili się u nas, 
żeby oświadczyć, że brexit nie jest przeciw Polakom i ten 
wyczyn jest zasługującym na potępienie precedensem. 
Dzieci ze szkół naprzeciwko przychodziły do nas z kart-
kami z serduszkami, życzeniami, recepcja była zastawio-
na kwiatami. Wizyty w Bibliotece pozwoliły im zobaczyć, 
jak my tutaj funkcjonujemy, jak wygląda nasze dziedzic-
two: zaskoczeni podziwiali obrazy wiszące na ścianach, 
salę Conrada, wystawę poświęconą Conradowi, która jest 
zawieszona w korytarzu Biblioteki, wydane na emigracji 
książki polskich autorów czy tłumaczenia polskiej litera-
tury na język angielski, a w Teatrze – wystawę informują-
cą o działalności teatralnej POSK-u.

Jak to się stało, że zdecydowała się pani zamienić Wro-
cław na Londyn?

Po pierwsze, straciłam pracę we Wrocławiu. A Bibliote-
ka Polska w Londynie ogłosiła konkurs na stanowisko dy-
rektora. Cieszę się, że komisja konkursowa okazała zaufa-
nie wobec osoby z Polski, bo do tej pory, z różnych zresztą 
przyczyn, także politycznych, stanowisko to obejmowały 
osoby z emigracji. 
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Skąd ta nieufność komisji konkursowej do kandydatów 
z Polski?

Nie wiem, czy to można nazwać nieufnością. W Polsce 
mało się wie na temat życia emigracji, jeszcze mniej na 
temat jej historii. Artyści emigracyjni, literatura emigra-
cyjna to rzeczy mało znane. Wydaje mi się, że zaufano mi 
także dlatego, że wcześniej jako wicedyrektor Ossolineum 
miałam żywe kontakty z polską emigracją, uczestniczy-
łam w spotkaniach Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów 
i Bibliotek Polskich na Zachodzie, a także w sprawach bi-
bliotecznych byłam konsultantem Biblioteki Polskiej w Pa-
ryżu, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Ośrodka Badań 
Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie… Inaczej mówiąc: 
miałam odpowiednie przygotowanie, by objąć i poprowa-
dzić Bibliotekę Polską. 

Jakie emocje wiązały się z decyzją o zamianie Wrocła-
wia na Londyn?

To była bardzo trudna decyzja, ale jest to kwestia pew-
nych zainteresowań, które mogę tu kontynuować i poczu-
cie misji podobne do tego, jakie miałam, będąc wicedyrek-
torem Ossolineum. Te instytucje mają podobny charakter, 
różni je środowisko, na rzecz którego działają. Środowi-
sko londyńskie ma dużo większe potrzeby niż to się wyda-
je, kiedy patrzy się z perspektywy kraju. Jest o wiele trud-
niejsze, dlatego że emigracja jest bardzo zróżnicowana nie 
tylko pod względem zainteresowań, ale także politycznych 
odczuć. To są różne fale emigracyjne i każda z nich przy-
bywała tu z pewnym kontekstem sympatii i antypatii poli-
tycznych. Inaczej mówiąc: mamy dla kogo pracować.

rozmawiał 
Wojciech Pestka

Dr Dobrosława Platt dyrektor Biblioteki 
Polskiej POSK w Londynie od 2011 roku, absolwentka 
polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele 
lat wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
Fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przez 
półtora roku prezes Wydawnictwa Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich.

Jest autorką opracowań: Kazania pogrzebowe z przeło-
mu XVI i XVII wieku: z dziejów prozy staropolskiej (Wro-
cław 1992), Jerzy Giedroyć, Jan Nowak-Jeziorański, Listy 
1952–1998, (Wrocław 2001), Jan Nowak-Jeziorański, Pol-
ska droga do NATO. Listy, dokumenty, publikacje (Wro-
cław 2006), Jan Nowak Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, 
Listy 1959–2003, (W–wa 2016).
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Wieś rodzinna i jej mieszkańcy

Ks. Edward 
Walewander

Od redakcji: 
Jest to fragment Przedmowy do książki autora pt. Niemiró-
wek w starej fotografii. Ludzie i zdarzenia, która ukaże się 
drukiem w 2020 r. w lubelskim Wydawnictwie Liber Duo.

,

Niemirówek, nazwa miejsca mojego urodzenia i młodo-
ści, to dla mnie słowo najmilsze, bardzo bliskie również 
wielu ludziom wywodzącym się z tej małej miejscowości 
w Lubelskiem, leżącej blisko Krasnobrodu, nieopodal rze-
ki Wieprz. Wśród piewców naszej miejscowości są mię-
dzy innymi ks. bp Mieczysław Cisło, prof. Anna Pasieczna, 
Marek Pasieczny, Mieczysław Sachajko (1949–2020), Jan 
Teterycz (1938–1978). Stąd nasz rodowód. „Tu się wszyst-
ko zaczęło” – chciałoby się powtórzyć za wielkim świętym 
Janem Pawłem II. Wszystko tu się zaczęło, choć nie w ta-
kim wymiarze, jak kiedyś dla Karola Wojtyły w Wadowi-
cach. Któż nie kocha swego gniazda rodzinnego i nie po-
zwoli sobie, mówiąc o nim, może na nieco przesady? Kto 
z nas nie wraca chętnie do swoich początków? One są za-
wsze trwałe, święte i czyste1. Sądzę, że miejsce, gdzie się 
urodziliśmy, to jakby nasza ziemia święta, którą się zawsze 
nosi ze sobą. Ono jest, podobnie jak dom, nieustannym 
źródłem naszej siły

Na pamiątkę...

W pierwszej kolejności wspominam najbliższych mi ludzi. 
Są to przede wszystkim moi rodzice i rodzeństwo, rodzi-
na bliższa i dalsza. Bardzo bliscy sercu są także sąsiedzi, 

1   Tematyka regionalna jest dzisiaj bardzo modna. Wydaje się coraz więcej pu-
blikacji oraz organizuje pamiątkowe wystawy. Por. przykładowo: Cz. S. Bartnik, 
Mistyka wsi. Z autobiografii młodości 1929–1956, wyd. III, Źrebce 1999; Mała 
ojczyzna. Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, red. W. Theiss, Warszawa 2001; F. 
Łukowski, Świat chałup, stodół i opłotków. Wieś w obiektywie, Zamość 2005; Sz. 
Żmudzki, Ulhówek – dzieje miejscowości od czasów rozbiorów do zakończenia 
akcji „Wisła”, Ulhówek 2017; E. Walewander, Dom rodzinny, „Polonia Semper 
Fidelis. Dwutygodnik Polonii PSF stanu New Mexico” [USA] z 1-15.02.2017, 
nr 67-68, s. 24-25; toż: „Gazeta Krasnobrodzka” 2017, nr 2, s. 7; „Głos Pawło-
wa” 2017, nr 1, s. 9-10; „Informator Polski” [Kopenhaga] 2017, nr 1, s. 27-28; 
toż, „Lublin Kultura i Społeczeństwo” 2017, nr 1-2, s. 6-7; K. Pióro, Kaczór-
ki i okolice na starych fotografiach, „Gazeta Krasnobrodzka 2018, nr 5, s. 12; 
J. Niedźwiedź [i in.], Dzieje gminy Tarnawatka powiat tomaszowski, Zamość–
Tarnawatka 2018, s. 64-76.

a prawdę mówiąc każdy człowiek, zwłaszcza ten żyją-
cy w mojej rodzinnej miejscowości. Wielu z tych ludzi, 
których zapamiętałem, to w moich oczach osoby wprost 
święte, które codziennie zmagały się w walce o dobro. Ży-
cie ich było skromne, pobożne. Odznaczali się szlachetno-
ścią i wzajemną życzliwością. „Z wielką ufnością odnoszę 
się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pocie-
chy, opływam w radość” – zapożyczam te słowa od św. 
Pawła, który skierował je do mieszkańców Koryntu (2 Kor 
7, 4). O wielu moich sąsiadach z Niemirówka mówiłem 
już nieraz w swoich przemówieniach i kazaniach, i to wy-
głoszonych nie tylko w kościele krasnobrodzkim. Później 
te teksty ukazały się drukiem, między innymi w „Gazecie 
Krasnobrodzkiej”, aby uchronić od niepamięci wszystkich 
tych dobrych i pobożnych ludzi. 

O naszych sąsiadach ratujących Żydów w czasie oku-
pacji niemieckiej mówiłem nawet w Niemczech i w Ka-
nadzie. Ich imiona i nazwiska uwieczniłem w niektórych 
swoich publikacjach22. Podałem je nawet do upamiętnie-
nia w Kaplicy Pamięci Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji w Toruniu. Staram się konsekwent-
nie pisać o mieszkańcach mojej rodzinnej wsi, aby nigdy 
o nich nie zapomniano, a nasi przodkowie nadal stawali 
się wzorem życia, zwłaszcza dla przyszłych pokoleń.

Magia starych fotografii
 

Publikowane w tej książce fotografie przedstawiają wielu 
ludzi naszej wsi niemalże od kolebki aż do zakończenia ich 
drogi życiowej. Fotografie pokazują ludzi, którzy tutaj żyli 
i tutaj zakończyli swoje życie, zostawiając po sobie warto-
ściową i drogą ich potomkom spuściznę. Stosunkowo spo-
ro zdjęć odnosi się oczywiście do mojej rodziny, w której 
od dawna pielęgnowano pamięć o przodkach oraz o lu-
dziach i wydarzeniach z życia naszej wiejskiej społeczno-
ści. Wiele wnoszą też pamiątki zachowane w innych rodzi-
nach, np. w rodzinie Edwarda Pasiecznego (1922–2017). 
Niektóre zdjęcia, zwłaszcza te z moich zbiorów, były już 
publikowane w prasie, np. w „Naszym Dzienniku” czy 

2   Por. E. Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939–
1945, Lublin 2009, s. 12–14. →
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w dwumiesiczniku „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” oraz 
w książkach i rozprawach moich studentów, wydawanych 
w różnych polskich wydawnictwach naukowych.

Patrzę z nostalgią na te pożółkłe fotografie ze starych 
rodzinnych albumów lub wyjęte ze schowków w głębo-
kich szufladach czy też czasem na strychach. Wojenna za-
wierucha spowodowała utratę wielu osobistych dokumen-
tów i rodzinnych fotografii. Zdjęcia są bowiem ważnym 
nośnikiem także pamięci narodowej. Nie pozwalają za-
pomnieć o osobach, które żyły w swoim czasie, i o tra-
gicznych wydarzeniach z przeszłości naszego narodu. Fo-
tografie, które ocalały, są niemal swoistymi relikwiami. 
Patrząc na nie, wspominam więc ludzi nam bliskich, tych, 
którzy byli albo wciąż są wśród nas. Niektórzy odeszli już 
dawno, a przecież w pewien sposób wciąż są pośród nas, 
żyją w osobach swoich następców, ludzi wspólnej myśli 
i czynu, którzy kontynuują ich dzieło. Należy tylko mieć 
nadzieję, że obecni mieszkańcy Niemirówka oraz nasi na-
stępcy będą kiedyś opowiadać o nas, ludziach naszej gene-
racji, że to byli prawdziwi Polacy, patrioci, ludzie sumie-
nia i ciężkiej pracy, chyba nawet zasłużeni dla Polski i dla 
naszego regionu. Daj Boże, aby tak mogli o nas mówić!

 Obrazy utrwalone w pamięci, dotyczące ludzi i ziemi 
szybko przemijają. Pozostawiają po sobie jedynie ulotny 
zapach przeszłości i jakiś twórczy zamęt. Barwna mgła 
przed oczami całkiem jednak się nie rozwiewa i nie opa-
da, wszystko się miesza i wszystko staje się jednym. A teraz 
z wielości i różnorodności obrazów oraz myśli, z bogac-
twa spotkanych twarzy i uściśniętych rąk pojawia się za-
dziwiająca myśl: radość z tego, co się przeżyło. Pojawia się 
zarazem wdzięczność, zwłaszcza dla ziemi, która otaczała 
mnie taką różnobarwną krasą, wdzięczność dla ludzi, któ-
rzy mnie lubili, a nawet kochali, a może czasem przeciwnie 
– nie darzyli sympatią. Każda jednak z tych osób w jakimś 
stopniu mnie ubogaciła, dając mi choć małą cząstkę siebie.

Trzeba powiedzieć, że każdy człowiek poznaje siebie 
i świat na podstawie własnej biografii i historii ogólnej. 
Żeby mógł zrozumieć swoje miejsce w teraźniejszości, 
musi sięgać do źródeł z przeszłości – dziejów swojej ro-
dziny, człowieczeństwa, ludzkości. 

 W sięganiu do korzeni człowiek, zwłaszcza młody, jawi 
się jako gwarant przedłużania historii, pod warunkiem że 
w teraźniejszości będzie prowadzić dialog o przeszłości 
dla przyszłości. W Księdze Powtórzonego Prawa Starego 
Testamentu natchniony autor napisał: „Zapytaj ojca, by ci 

Rodzinne krajobrazy
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oznajmił, i twoich starców, niech ci powiedzą” (Pwt 32, 
7). Jest tam również i taka zachęta: „Na dawne dni sobie 
wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń” (tam-
że). Warto też przytoczyć sentencję z Księgi Psalmów: „Co-
śmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiadali nasi 
ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowie-
my przyszłemu potomstwu” (Ps 78, 3–4). Dziś zdaję sobie 
z tego sprawę i mocno żałuję, że za mało pytałem, co gor-
sza – nie zawsze uważnie słuchałem opowiadań starszych, 
nie tylko mieszkańców mojej rodzinnej miejscowości.

Człowiek jest zdolny do konstruktywnego samodosko-
nalenia – w szacunku dla siebie i innych, a także całego 
swego środowiska. To też ma korzenie biblijne: „Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczy-
nili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). 

Publikacja niniejsza, zbiór zdjęć i dokumentów obra-
zujących życie mieszkańców Niemirówka, odsłania wiele 
wydarzeń z heroicznej historii polskich rodzin chłopskich. 
Rody chłopskie, niekiedy bardzo liczne, pamięć o przod-
kach przechowywały najczęściej w tradycji ustnej, sięgają-
cej zazwyczaj trzech, najwyżej czterech pokoleń. 

Piękno rodzinnej ziemi

Książka ta, choć może niezbyt obszerna, zgłębia i utrwala 
pamięć nie tylko o mojej rodzinie, ale też o wielu innych 
rodzinach z naszego środowiska. Jest to jednocześnie epi-
tafium i serdeczna braterska laudacja. Odsłania nieprze-
mijającą pamięć o niewyobrażalnym uroku ziemi rodzin-
nej. Nigdy nie zapomina się polnej drogi biegnącej wśród 
pól i przez wzgórze (nazywane przez nas w dzieciństwie 
„pagórem” lub nawet „górą”) do starego traktu pątniczego, 
noszącego dziwną lokalną nazwę Rydnica, prowadzącego 
z Antoniówki do Klocówki, a stamtąd dalej przez Domi-
nikanówkę aż do sanktuarium Matki Boskiej w Krasno-
brodzie. Stamtąd roztacza się daleka, piękna panorama na 
całą okolicę! Niewyobrażalny widok, bo zdaję sobie prze-
cież sprawę, że żadne słowo wspomnień, tak samo jak ża-
den pędzel, jak żaden aparat fotograficzny nie oddadzą 
tego, czym jest nastrój pewnych pejzaży, pól, różnych mi-
nionych dni, a nawet stanów pogody. Zresztą ten nastrój 
mieści się nie we wspaniałości ani w niezwykłości. Duch 
Boży ukazuje się nie w burzy i gromie, ale w lekkim po-
wiewie wiatru (por. 1 Krl 17-20). To biblijne skojarzenie 
pojawia się często w tym, co publicznie mówię i piszę3. 

3   Por. E. Walewander, Chrześcijanin w obliczu doświadczeń proroka Eliasza, w: 
W służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu prałatowi Eugeniu-
szowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin, red. P. Kawałko [i in.], Lublin 2009, 
s. 373-375.

Nostalgia i poczucie powinności

 Wstęp do tej publikacji piszę już jako emeryt, który ma 
co prawda więcej czasu dla siebie, ale czasami doskwie-
ra mu samotność. Poczucie samotności nie zawsze ro-
dzi się tylko wtedy, gdy wokoło nie ma, jak się mówi, ży-
wego ducha. O wiele bardziej dotkliwie daje się we znaki 
wówczas, gdy nie można przekazać innym tego, co nam 
wydaje się ważne i cenne, mimo że dla innych jest może 
błahe i mało znaczące. Gdy ktoś wie więcej od innych, czę-
sto staje się samotny. Samotność niekoniecznie jest prze-
ciwieństwem życia we wspólnocie, bo nikt nie odczuwa 
zbiorowości głębiej niż samotnik. Wspólnota rozkwita tyl-
ko tam, gdzie każda jednostka pamięta o swojej wyjątko-
wości i nie upodabnia się bezmyślnie do innych. Może 
tym powodowany zdecydowałem się opublikować zdję-
cia ludzi i zdarzeń z naszej przeszłości. Niech ta inicjaty-
wa jeszcze bardziej nas połączy i umocni w realizacji za-
mierzonych celów.

Wydając ten swego rodzaju album z życia i dziejów mo-
jej wsi rodzinnej, dokonuję też pewnego bilansu własnej 
biografii, swego curriculum vitae. Jestem wdzięczny Bogu, 
że moje życie przybrało taki, a nie inny bieg. Było nie-
zwykle bogate i dało mi wiele intrygujących doświadczeń. 
Czyż mogłem się spodziewać, że spotka mnie aż tyle do-
brego? Przeżyłem wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Nie-
które zapewne mogłyby przybrać inny obrót, gdybym ja 
był inny. Było jednak tak, jak było. Stało się tak, jak się 
stało, bo ja jestem taki, jaki jestem. Wiele rzeczy wyda-
rzyło się dlatego, że były zamierzone, ale niekoniecznie 
wychodziło mi to na dobre. Większość jednak spraw roz-
winęła się w sposób naturalny i były to zdarzenia, które 
Bóg zrządził. Wspomnienie to świadczy o tym, że to nie 
ja kierowałem swoim życiem, lecz Bóg. Żałuję wielu po-
tknięć, które wynikały przede wszystkim z mojego uporu, 
ale też gdyby nie on, może nie dotarłbym do wyznaczo-
nego celu. W kontaktach z ludźmi przeżyłem wiele cu-
downych chwil. Sam też dokonałem więcej, niż mógłbym 
się spodziewać. Nie umiem wydać jakiegoś ostatecznego 
sądu o przeszłości, ponieważ zjawisko życia i tajemnica, 
jaką jest człowiek, są zbyt wielkie. 

Chciałbym jednak coś uratować ze świata tej mojej wsi 
i jej mieszkańców, od których wyszedłem i do których 
tak często wracam. Tym samym próbuję ratować od za-
pomnienia naszą wspólną przeszłość, by nadal budować 
lepszą teraźniejszość i przyszłość. Świat, do którego jeste-
śmy włączeni przez fakt urodzenia, jest nierzadko bru-
talny, jak nam się często wydaje, a może nawet okrutny, 
pozostaje jednak zarazem pełen piękna Boga. Może ta sto-
sunkowo skromna publikacja ukaże, jak Stwórca kieruje 
naszymi losami, zwłaszcza wtedy, gdy oddamy Mu się cał-
kowicie. Zaufamy Mu bez reszty. →
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Po okresie długiego już życia mogę z przekonaniem wy-
znać za św. Pawłem Apostołem: „Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

Nie dziwi, że po latach szuka się znów początków dro-
gi, powraca do nich, przypomina. Potem owa droga wiła 
się różnymi zakrętami, ale cel, do którego wiodła, nigdy 
się nie zmienił. Zawsze pozostał ten sam. Oto jestem! (por. 
1 Sam 3, 10). Zostawmy poszczególne przystanki tej dro-
gi. Ważne jest to, że po tylu latach prowadzi ona zawsze 
z Niemirówka, przez Krasnobród, Innsbruck4 i inne miej-
scowości, do miejsc posłania. Na odpoczynek wraca się 
zawsze w te same miejsca, a w końcu na ten ostateczny 
spoczynek w domu Najlepszego Ojca.

 Jest też inna jeszcze przyczyna powrotów. Może trud-
na do wyśledzenia, bo tkwi głęboko w sercu. Ważne, by 
nie wracać z pustymi rękami. Może to być nawet drobiazg. 
Wszystko zależy od tego, jak się nań spojrzy. Ów drobiazg 
to właśnie ta publikacja pt. Niemirówek w starej fotografii. 
Ludzie i wydarzenia. Przypomina ona niełatwe życie i do-
konania bliskich mi ludzi. W książce, przede wszystkim 
w tej Przedmowie, opisuję to wszystko, co odczuwam, kie-
dy jestem wśród ludzi mojej wsi rodzinnej lub o nich my-
ślę. Bardzo wielu z nich odeszło już na zawsze do Pana po 
nagrodę wieczną. Powtarzam: wielu z nich było dla mnie 
wzorcem i drogowskazem. Może nigdy nie odważyłem się 
im tego wyznać albo po prostu to zaniedbałem. W mojej 
rodzinnej wiosce, w tym ważnym dla mnie miejscu na zie-
mi, żyli i nadal żyją ludzie, którzy swą prostą, bezpośred-
nią bliskością z Bogiem budowali moje wytrwanie, moją 
służbę u Najlepszego Ojca5. I tego chyba też im wprost nie 
powiedziałem. Uważam, że historia ludzi wielkich i dzie-
je nawet najprostszego człowieka są jednakowe oraz rów-
nie ważne. 

Dlatego powstał ten album, ta publikacja zrodzona 
z głębokiego uczucia wdzięczności, przygotowana bardziej 
sercem niż piórem. Ma być ona także zadośćuczynieniem, 
a zarazem hołdem. Chciałbym, by tak została przyjęta. Jest 
niedoskonała, bo czyż można opisać i uratować od zapo-
mnienia wszystkie doznane dobrodziejstwa, te, o których 
nieraz wie tylko sam Bóg, Pan wszechświata i historii?

Jeszcze jedno leży mi na sercu. I to powinno wyrównać 
te moje dalekie od doskonałości wyznania zawarte w tej 

4   Innsbruck to miasto moich studiów w latach 1971–1978

5   Pochodzący z Niemirówka Sławomir Nadłonek napisał w artykule pt. Za-
nim pod Zaborecznem zagrzmiały chłopskie karabiny... („Sztandar Ludu”, 
z 26.01.1983, s. 4) znamienne słowa: „Chodziłem do szkoły, bawiłem się w woj-
nę z dziećmi i wnukami uczestników tej bitwy. Opowiadała mi o niej również 
bardzo często moja matka i ojcowie moich szkolnych kolegów. […] Cokolwiek 
by dziś mówić bądź pisać o ludziach z tamtego okresu, ich walce i męczeństwie, 
to na pierwszym miejscu wymienić należy przede wszystkim bezprzykładną 
ich solidarność, upór i zorganizowanie się w niesieniu wzajemnej pomocy so-
bie i ludziom jej potrzebującym. Ta cecha musi imponować, zwłaszcza dzisiaj. 
Mimo masowych mordów, egzekucji popełnianych przez Niemców na ludno-
ści cywilnej w odwet za poniesioną porażkę pod Zaborecznem, nikt nikogo nie 
wydał i nie zdradził wspólnej tajemnicy”.

książce. Chciałbym, by nigdy nie zapomniano o Tych, któ-
rzy karmili i wychowywali swoje dzieci, lud Boży: w świą-
tyni krasnobrodzkiej i tarnawackiej oraz wszędzie tam, 
gdzie dopadło ich, także mnie, Boże wołanie, przekazane 
Ich ustami. Niech pozostaną na zawsze w naszych sercach. 
Niech wespół z nami będą obecni w modlitwie, w nie-
ustannym świętych obcowaniu.

Niech mi wolno będzie zaprezentować wszystkim za-
interesowanym ten skromny, ale z serca zrodzony prze-
jaw mojej, a zarazem – jak ufam – naszej wspólnej pamię-
ci o tych, którym wielu z nas zawdzięcza to, kim są dzisiaj. 

Święty Paweł Apostoł pięknie napisał w swym Pierw-
szym Liście do Koryntian: „Ja siałem, Apollos podlewał, 
lecz Bóg dał wzrost (1 Kor 3, 6). Lubię te słowa, dlatego 
z przekonaniem przytaczam je w tym miejscu.

Ważę się zatem przedstawić nasze życie ukazane jak-
by w rozsypanych okruchach, powiedzieć coś o nim, 
w jakimś sensie utrwalić je. Szukam usprawiedliwienia, 
że utrwalam je w tej publikacji. Każde życie, moje i Twoje, 
jest niepowtarzalne i niezwykłe. Każdy z nas ma też rów-
ną wartość w oczach Boga. Dla swej pełni życie ludzkie 
musi być poznawane i jakoś wspólnymi siłami rozświe-
tlane. Nikt nie może pozostawać poza zasięgiem pierwot-
nej i wiecznej wyroczni Boga, który powiedział: „Kładę 
dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście […]. 
Kładę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, 
kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i prze-
kleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze 
potomstwo […]; bo tu jest twoje życie i długie trwanie 
twego pobytu na ziemi, którą Pan […] dał przodkom two-
im” (Pwt 30, 15. 19-20). Wszędzie jednakowo stawiane 
jest przed każdym życie i śmierć, szczęście i nieszczęście, 
błogosławieństwo i przekleństwo, ziemia i pustkowie.

Nie można uciekać, jak Jonasz, przed głoszeniem dzieł 
Bożych, dokonujących się pośrodku życia ludzkiego. Nie 
jest bynajmniej wyrazem chwalby rozważać i mówić za 
Matką Boską, że „wielkie rzeczy uczynił […] Wszech-
mocny” (Łk 1, 49) w każdej osobie ludzkiej, choć wszak-
że w każdej jednej trochę inaczej, na jej miarę6. Dlatego 
też ta moja odwaga do zebrania i opublikowania ocala-
łych okruchów z dziejów ludzi Niemirówka.

Poszukiwanie własnej tożsamości i korzeni

W tym miejscu jeszcze jedno chyba ważne i aktualne 
stwierdzenie. Pamiętniki, wspomnienia, autobiografie, 
albumy to lektura budząca zwykle spore zainteresowanie 
i nawet ludzie zazwyczaj omijający książkę z daleka po 
tego rodzaju literaturę sięgają chętnie. Nie dziwi to bynaj-
mniej, jeśli zdamy sobie sprawę, że często, niekiedy nawet 

6   Por. R. Czyż, 80 lat razem. Niemirówek. Diamentowa rocznica ślubu państwa 
Pasiecznych, „Tygodnik Tomaszowski” z 19–25.11.2007.
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nieświadomie, pragniemy się wpisać niejako w cudzie ży-
cie, zwłaszcza jeśli jest to ktoś, kto nas fascynuje, kim – 
niekiedy może nieco naiwnie – chcielibyśmy być. Bywa, 
że trudno jest chwycić za pióro czy pochylić się nad kla-
wiaturą i pisać o wiosce, o której mało kto wie, ale dla nas 
jest ona tak ważna jak gniazdo dla ptaka. Stamtąd wy-
rastają nasze korzenie, bo tam z oddali wszystko wydaje 
się większe, piękniejsze, aniżeli faktycznie jest. I tylko tak, 
mając taki ogląd, możemy sięgać do pamięci i wydobywać 
z niej ludzi, przedmioty, dom rodzinny, bliskich, wydarze-
nia, niegdyś błahe, ledwo zapamiętane, a w pamięci mimo 
to zakodowane jako coś osobiście bardzo drogiego. Tylko 
tak to wszystko widząc, można pisać, nie do cna kalkulu-
jąc, ale czując każdym zakamarkiem myśli i serca. 

Dlatego u Czytelnika nie powinno budzić zdziwienia, 
że ten Niemirówek – jeszcze tak niedawno, kiedy biegło 
się do szkoły, omijając kałuże, a dziś wyasfaltowany, nie-
malże „miastowy” – jawi się tu tak może za bardzo świą-
tecznie, tak bliski sercu, jak gdyby dopiero wczoraj poże-
gnany. A może takiego pożegnania w ogóle nie było i nie 
będzie, bo nie żegna się ojcowizny, choćby się nie wiem 
na jak długo ją opuszczało. W końcu wraca się zawsze do 
tego, co bliskie i swojskie, bo tylko tam jest człowiek na-
prawdę sobą i u siebie. Kto tego nie pojmuje, ten nie ma 

swego miejsca na ziemi, a obecnie nie ma dla człowieka 
bodaj nic gorszego. 

Przywiązanie do miejsca cechuje także człowieka 
współczesnego, choć dziś może już nie każdego, a tylko 
większość ludzi, którzy poszukują dla siebie najdogodniej-
szego środowiska. Wielu sięga wszakże po jakąś genealo-
gię. Niektórzy wracają do gniazda, z którego wyszli. 

Czemu to przypisać? Najprawdopodobniej tęsknocie 
za pełnym samookreśleniem się. Dowiedzeniem się, kim 
jestem. 

Innymi słowy, chodzi o tożsamość. Obecnie spychana 
bywa ona na margines, zastępowana dobijaniem się do 
dostatku albo i więcej: do własnego miejsca na ziemi. Ale 
nie tego, gdzie stawiało się pierwsze kroki. A więc i nie 
swojego w pełnym tego słowa znaczeniu. Niektórzy pozo-
stają bowiem na stałe przybyszami, obcymi. Dobrze, jeśli 
mają gdzieś choć tę małą swoją ojczyznę, ale jakże ważną, 
zapamiętaną, choć nieraz już mocno przysypaną czasem. 

W tym może zbyt obszernym i za ambitnym wstępie 
chciałbym opowiedzieć o pewnej codzienności związa-
nej z miejscem nacechowanym stabilnością. Jest to stabil-
ność wyznaczona przez środowisko, miejsce swego po-
chodzenia. O nim jest tu mowa. Dlatego to nawiązanie do 
losu człowieka. Także człowiek stanowi jak gdyby budulec →

Rodzinne krajobrazy
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tego miejsca. Zarówno on, jak i ono mają swoją genealo-
gię. Człowiek jest w niej obecny poprzez swoich przod-
ków, przez modlitwę, zawierzenie Opatrzności, tradycję. 

Słowo „korzenie” ma swoje szczególne miejsce w tej 
książce. Sięgając po nie, autor tej inicjatywy wydawni-
czej ma na myśli nie tylko siebie. Od Niemirówka odda-
lił go czas, powołanie, jakieś inne miejsce na ziemi, róż-
ne obowiązki i zdarzenia. Ale właśnie stamtąd wyrastały 
korzenie tak silnie, że nic nie jest w stanie ich wykarczo-
wać. Bywa, że ktoś wraca do miejsc swego dzieciństwa 
i wszystko wydaje się mu jakieś małe, nieprawdziwie, bo 
kiedyś, widziane oczami dziecka, przytłaczało swą wiel-
kością. I jest to powrót bez chęci nawrotu, właśnie do ko-
rzeni. Sama myśl o tym krępuje, onieśmiela. Bo to nie jest 
prawdziwy powrót, a tylko jakieś przypadkowe nawie-
dzenie odległego w pamięci miejsca. Autor tej publika-
cji, w istocie przecież osnutej na wspomnieniach, powraca 
naprawdę. Jest to powrót do swojego, wcale nieoddalone-
go czasem, ale coraz bliższego, coraz bardziej znajome-
go miejsca, jak tablice grobowe przybliżające spoczywa-
jących pod nimi, ongiś przecież tak bliskich, tak bardzo 
kochanych osób. 

Wszystko jest dla mnie swojskie. Na tym polega moc 
i świeżość korzenia. Nieważne, kiedy go posadzono. On 
tam był. W tej glebie rodzimej zawsze i tak pozostanie, na-
wet gdy po nas pozostanie tylko tablica cmentarna. Bo tak 
Bóg ukształtował nasze życie. Utrwalił je w Sobie, a cmen-
tarz uczynił kustoszem serdecznej pamięci.

Nasi rodzimi piewcy

Poszczególne państwa (nawet te już nieistniejące), ich re-
giony oraz miejscowości mają swoich kronikarzy i histo-
ryków. Wśród nich byli także ludzie niepiśmienni. U nas 
był też taki jeden niepiśmienny kronikarz: Kazimierz 
Wszoła, który trzymał przeszłość w „archiwum” swej pa-
mięci, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

Miała i nasza wieś za moich czasów takich „kronika-
rzy”, takie żywe „księgi historyczne”, które przejmują daw-
ne legendy, tradycje nigdzie niespisane, dołączają do tego 
swoje bogate przeżycia i umiłowanie wsi. Dużo z tego uży-
czyli i mnie, począwszy od wczesnego dzieciństwa.

Adam Ujma (1900–1990) niejeden raz opowiadał o tzw. 
dobrych Niemcach, u których jako jeniec, robotnik przy-
musowy, nie zaznał krzywdy. Wychowywał nas tak, by-
śmy wiedząc o wojennych zbrodniach dokonanych przez 
najeźdźców na naszym narodzie, potrafili widzieć wśród 
Niemców także tych, którzy nie utożsamiali się z faszy-
stowskim szaleństwem. W 1989 r., krótko przed upadkiem 
Muru Berlińskiego, odwiedziłem jego dawnych gospoda-
rzy, mieszkających na terenie ówczesnej NRD. Jeszcze żyły 
osoby, które pamiętały polskiego niewolnika Adama. Byli 

szczęśliwi, że gość z Polski dziękował im za to, iż dobrze 
traktowali przymusowego robotnika z Polski. 

W domu snuły się stale wspomnienia o codziennym 
życiu podczas okupacji, o niekończących się niedostat-
kach, zwłaszcza o głodzie, który bardzo często zaglądał 
do wielu rodzin. Mój brat Ryszard (1938–2001), urodzo-
ny w lutym 1938 r., wciąż dopominał się chociaż kawa-
łeczka suchego chleba. Jeszcze kilkadziesiąt lat po wojnie 
moja Mama zawsze głęboko się wzruszała, gdy wracała 
do tego pamięcią. Ze grozą przypominano ucieczki przed 
Niemcami, spotkania z nimi, których nie dało się unik-
nąć. Kończyły się zazwyczaj wywózką młodych ludzi na 
roboty do Niemiec. Mimo drakońskich represji wielu lu-
dzi z naszej wsi należało do partyzantki. Moja ciotka Wła-
dysława Walewander (Zając) została porwana „na robo-
ty” jako kilkunastoletnia dziewczyna. Przez lata pracowała 
w kilku miejscowościach w górach Harzu. Po zakończe-
niu wojny wyjechała do Australii i tam wyszła za mąż. Aż 
do śmierci utrzymywała żywy kontakt z rodziną. Tęskniła 
za swym rodzinnym Niemirówkiem. Mój stryj Kazimierz 
Walewander (1877–1944) przygodne spotkanie z Niemca-
mi w dniu 1 lutego 1944 r. przypłacił życiem. Źle słyszał; 
była to zwykła dolegliwość wieku. Był już stary. Urodził się 
w 1877 r. Nie zatrzymał się, gdy żołnierz niemiecki krzyk-
nął: halt! Został natychmiast zastrzelony. To złowróżbne 
słowo zna prawie każdy w naszym regionie jeszcze dzisiaj. 
W obecności naszej sąsiadki Genowefy Kuśmierz (1924–
2011) nigdy nie śpiewało się kolędy Cicha noc. Byłoby 
to dla niej bolesnym przypomnieniem kilku lat cierpień 
w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie 
w okresie Bożego Narodzenia, stojąc w zimnie na wielo-
godzinnych apelach, musiała słuchać tej kolędy, nadawa-
nej przez megafony. 

 Nie dziwi, że niektórzy z nas, oprócz piszącego te sło-
wa choćby ks. Józef Nadłonek7 i jego brat Tadeusz, uro-
dzeni w Niemirówku, pisali na tematy historyczne, nie tyl-
ko o tragicznych dziejach podczas okupacji niemieckiej. 

Niemało wśród nas żyło takich ludzi, którzy nie tyl-
ko słowem, ale także swoim życiem uczyli nas umiłowa-
nia prawdy i dobra. Takim człowiekiem była świątobliwa 
i rozmodlona Marianna Kostrubiec (1899–1974), nazy-
wana przez wszystkich ciotką. Żałuję, że nie udało mi się 
wytropić jej fotografii. Mimo że była zawsze z innymi, nie 
ma jej chyba na żadnym zbiorowym zdjęciu. W omodlo-
nym domu Teofili Pasiecznej (1989–1970), zwanej po-
tocznie Filką, odbywały się nabożeństwa domowe: gorz-
kie żale i droga krzyżowa. Chętnie w nich uczestniczyły 
dzieci, a także młodzież. Teofila Pasieczna znana była 
również z tego, że każdy potrzebujący, zwłaszcza żebrak, 

7   Por. J. Nadłonek, Dzieje parafii Krasnobród w latach 1864–1970, Lublin  1986, 
mps, Archiwum Katolickiego Uniwersyteckiego Lubelskiego.
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→

Z Pierwszej Komunii Świętej Marka Zięby (w środku wraz ze swoimi dziadkami). Od lewej: Władysława Zięba [przed nią Wiesława Zięba],  
Apolonia Walewander [przed nią Grażynka Zięba], Wawrzyniec Zięba i Józef Walewander. Czerwiec 1971. Fot. Edward Walewander

Wycieczka uczniów Szkoły Powszechnej w Krynicach do Lwowa, 1936 r. Fot. Zakład Fotograficzny „Kordian” we Lwowie. Na odwrocie dedykacja kierownika 
szkoły, Eugeniusza Kołomyjca (stoi pierwszy z prawej), dla Edwarda Pasiecznego (stoi pierwszy z lewej w ostatnim rzędzie): Tobie, Edziu, życzę, abyś całe 
życie był tak solidnym człowiekiem, jakim wydałeś mi się w czasie pobytu w szkole. Pierwsza z lewej stoi nauczycielka szkoły, W. Sobczykówna. 
Na odwrocie podpisali się uczniowie: W. Chodaczyński, T. Duchalski [Dudzalski?], Aniela Gniwkówna, Bernard Jasnowski, Stanisław Kaczor, Czesław 
Kurzempa, Franciszek Leśniak, J[?]. Łopuszyński, Józef Łoza, B. Majewski, Henryka Mużaczówna, T. Niedziałkowski, Henryk Oberda, Szczepan Ochap, 
Józef Ogryzko, J. Piela, Helena Ratynówna, Eugeniusz Rycak, Zygmunt Semczuk, Helena Tokarczukówna, Marian Topolski, Mieczysław Topolski, 
K. Wojczukówna, Tadeusz Wysoczyński.
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mógł liczyć na jej wsparcie, a nawet na nocleg8. Jan Gwoz-
da (1909–1979), dobry ojciec rodziny, przez wiele lat prze-
wodniczył nabożeństwom majowym przy naszej figurze 
Matki Boskiej. Do dziś pamiętam jego tubalny i nieco 
chrypiący głos, znany mi głównie z tych majowych na-
bożeństw. Zapamiętałem, jak rzewnie i z namaszczeniem 
zaczynał śpiew suplikacji. Do dzisiaj śpiewam je sobie 
prywatnie na jego melodię. Nie dał się zgłuszyć głosom 
kobiecym, mimo że były one na majówkach w przewadze. 
Zofia Skubisz9 wciąż była w drodze. Odwiedzała okolicz-
ne święte miejsca. Kolportowała pobożne książki maryj-
ne. Kiedyś pożyczyła mi książkę o Matce Boskiej z Lour-
des. Przeczytałem całą. Ta, zdawałoby się, prosta matka 
i babcia formowała również moją religijność. Świątobliwą 
Mariannę Mierzwę (1906–1995) zapamiętałem jako oso-
bą, która błogosławi. Jej błogosławieństwo towarzyszy mi 
jeszcze dzisiaj. Dobrze wspominam choćby Wawrzyńca 
Ziębę (1901–1971), naszego krewnego, człowieka z du-
żym poczuciem humoru, który nie stronił także od auto-
ironii. Utykał na jedną nogę, ale i ten fakt umiał połączyć 
ze swoim humorem. Naszą dobrą sąsiadką była Honora-
ta Kawalec (1907–1985). Niezwykle troskliwie opiekowa-
ła się swoją chorą, młodą córką Weroniką (1936–1958). 
Była jednak zawsze pogodna i spokojna. Rodzina, Kościół 
i gospodarstwo – to było wszystko, co zajmowało tę szla-
chetną duszę. Jej życie i tylu innych mieszkańców naszej 
wsi nie było wcale puste. Zdaje się, że śp. Honorata ma 
naśladowców.

8   Obecność ubogich, zwanych najczęściej dziadami, zarówno w polskiej szla-
checkiej, jak i chłopskiej tradycji chyba najlepiej opisał nasz narodowy poeta 
Juliusz Słowacki. W swym znanym dramacie pt. Sen srebrny Salomei (Akt IV) 
tak wspominał:

„Dawniej to, bywało, dziady,
Szlachectwu dobrze życzące,
Nieraz brano do porady,
I przychodzili zgarbieni,
Zasiadali rzędem w sieni
lub na dziedzińcu pod drzewem;
I tam sobie lirnym śpiewem
jak kawki, bywało, gwarzą.

Aż pan dziecko wyszle z groszem,
Z pełnych obwarzanków koszem;
To dziecinie błogosławią,
Obrazkiem nieraz obdarzą,
Albo coś o przodkach prawią
Dziwne i ciemne powieści,
Co się potem śnią w nocy dziecięciu.

To, bywało, ze czterdzieści
Dziadów o wiosny poczęciu
Schodziło się nam do domu.

Mój ojciec, niech mu Bóg świeci!
Polecał nie lada komu
karmić te dawnych stuleci
Chodzące żywe kroniki”.

9   Napis nagrobny świątobliwej Zofii Skubisz niestety się nie zachował. W do-
kładnym internetowym katalogu grobów cmentarza krasnobrodzkiego nie uda-
ło mi się odnaleźć jego śladów.

Należałoby wymienić jeszcze wielu innych ludzi, bo na 
to zasługują. Z tymi niezwykłymi ludźmi, żyjącymi praw-
dziwie życiem nadprzyrodzonym, czułem się napraw-
dę swobodny i bezpieczny. Kto wie, ile im zawdzięczam? 
Wszystko, co tu mówię, jest oczywiście tylko domysłem, 
ale znając ich miłość bliźniego, mam moralną pewność, 
że ich modlitwy wyprosiły mi wiele łask, może i dar po-
wołania kapłańskiego. Któż może to wiedzieć? Ale kiedyś 
się dowiem i dobrze jest ufać, że się z nimi znów zobaczę 
i będę im mógł to podziękować! 

Wspomnienia dawnych lat, a zwłaszcza przypominanie 
ludzi bliskich, są zawsze najmilsze i najdroższe. Dlatego 
usilnie starałem się, by wszyscy bliscy mi szlachetni ludzie 
zostali uwiecznieni w tej książce. Zasłużyli na wdzięcz-
ną pamięć. Bez ich dobroci i pobożności wielu mieszkań-
ców naszej wsi nie zachowałoby tej pełni, o której tyle tu 
z przekonaniem zostało powiedziane. 

Spośród licznych zdjęć pogrzebowych chciałbym w tym 
miejscu wyróżnić jedno. Dotyczy ono pożegnania śp. An-
drzeja Smolucha (1996–1977). Był to nasz dalszy sąsiad, 
który przez wiele lat – jak dobrze zapamiętałem – czę-
sto na swojej furmance woził trumny ze zmarłymi na 

Młode matki z naszej rodziny: Janina Dumicz (pierwsza z lewej) 
z córką Heleną, Stefania Walewander z synem Zdzisławem i moja 
Mama z córką Haliną. Z przodu stoi mój brat Ryszard, ok. 1943 r.
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cmentarz w Krasnobrodzie. Wszystkim zmarłym odda-
wał ostatnią godną posługę. Także i jemu należy się tutaj 
serdeczne i wdzięczne wspomnienie.

Cmentarz – miejsce szczególnej pamięci

Ponieważ w książce jest wiele o zmarłych i stosunkowo 
dużo zdjęć pogrzebowych, dlatego wydaje się stosowne, 
by dołączyć tutaj refleksje na temat cmentarza w ogóle, nie 
tylko o naszej bardzo starej nekropolii krasnobrodzkiej.

Słowo „cmentarz” jest wielu z nas bliskie od dzieciń-
stwa. Pośrodku naszej miejscowości jest wzgórze, obec-
nie już mocno rozsunięte, zwane jeszcze do dzisiaj cmen-
tarzem. Było to miejsce pochówku zmarłych, istniejące tu 
prawdopodobnie od końca XVII w. przy powstałej wów-
czas cerkwi greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskie-
go. W 1725 r. tutejszym parochem był ks. Bazyli Bilewicz, 
a prawie dwadzieścia lat później ks. Jan Bilewicz10. Dzie-
je świątyni były stosunkowo niedługie. Prawdopodobnie 
pod koniec XVIII wieku parafia unicka została zlikwido-
wana, drewniana cerkiew rozebrana, a cmentarz uległ de-
wastacji. Z dzieciństwa pamiętam, że wiosenny przypływ 
wody odsłaniał czasami jeszcze jakąś kość ludzką.

Czy cmentarz jest miejscem spotkania? Pomyślmy 
o tym, kiedy przekraczamy bramę cmentarza i przecho-
dzimy obok grobów naszych bliskich. Cmentarz mówi 
wiele. Miejsca pochówku naszych bliskich przypomina-
ją także bogactwo naszej Arkadii. Prowadzą do zaanga-
żowania dzisiaj i teraz. 

Szczególną wymowę, a nawet pewien urok ma cmen-
tarz 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, czy też nasi duszpasterze. Na-
leży przez to do świata tak samo jak dom, miejsce pra-
cy i świątynia. Nazywany jest czasem miejscem rozstania, 
choć całkiem niesłusznie. Miejscem rozstania jest bowiem 
dom. 

Cmentarz to miejsce spotkania ze zmarłymi. Ci, któ-
rzy odeszli, stają się tutaj naszymi prawdziwymi przodka-
mi, którzy budowali dla nas wsie i miasta, uprawiali ro-
dzinne pola. 

Idąc na cmentarz, powracamy do nich. Każdy ma tu 
swój grób. Większość nagrobków jest oznaczona krzy-
żem, acz bywają też tak nieoznaczone. Są groby, na któ-
rych umieszczono tabliczki z napisami, mówiącymi jak-
by o ostatniej prośbie zmarłego. Odwiedzając cmentarz, 
człowiek spotyka się z tajemnicą śmierci. Sposób budo-
wania cmentarza odzwierciedla przeważnie to, co czło-
wiek wie o śmierci. 

10   J. Niedźwiedź [i in.], Dzieje gminy Tarnawatka, powiat tomaszowski, Za-
mość–Tarnawatka 2018, s. 68-69.

Budować cmentarz i grób oznacza podejmować dzie-
dzictwo. Człowiek jest istotą dziedziczącą. Przejmowanie 
dziedzictwa to forma wzajemności. Umarli mówią. Stano-
wią jakieś mniej lub bardziej określone zobowiązanie. Nie-
kiedy zobowiązują mocniej niż żywi. Przy grobie zmarłe-
go dochodzi się do przekonania, że jest się dziedzicem. 

Człowiek idzie naprzód, rozpoznając drogowskazy po-
przedników. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że mamy 
udział w godności tych, którzy nas poprzedzili. Podejmu-
jąc ich dziedzictwo, kontynuujemy przede wszystkim god-
ność. Jesteśmy spadkobiercami dzięki przodkom, a oni zo-
stają przodkami dzięki spadkobiercom. 

Nie można jednak zapomnieć, że mimo wszystko 
cmentarz jest miejscem tragedii, która dotyka człowieka. 
Przeżywamy ból i rozpacz po stracie najbliższych. Cmen-
tarz głosi klęskę zadomowienia, zakorzenienia, gospoda-
rowania. 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 miej-
scem niedopełnionej obietnicy. Dopiero z ziemi cmentar-
nej wyrastają ostateczne drogowskazy. 

Wszystkie drogi prowadzące ku spełnieniu serdecznych 
pragnień są długie i nie zawsze czytelne. Czyż można za-
pomnieć kościół, stary cmentarz i całą naszą bogatą tra-
dycję kościelną? 

Dokumentacja fotograficzna i opracowania
 

Zdjęcia i dokumenty zamieszczone w tej książce zbierałem 
przez wiele lat. W ostatnim okresie zwróciłem się z proś-
bą do wielu osób o uzupełnianie moich zbiorów. Materia-
ły pochodzące od innych zostały opisane z czyich zbiorów 
pochodzą. Kapłanów pochodzących z naszej wsi poprosi-
łem o fotografie z ich prymicji czy konsekracji biskupiej. 
Składam serdeczne podziękowanie za pomoc w posze-
rzaniu mojej dokumentacji. Wszyscy Państwo, właści-
ciele zbiorów, wyszczególniani w podpisach do zdjęć, za-
sługują na szczere słowa wielkiej wdzięczności. Dziękuję 
wszystkim i każdemu z osobna. Wdzięczność kieruję też 
do tych, którzy pomogli mi w uzupełnianiu w podpisach 
nazwisk osób obecnych na fotografiach. Podjąłem z nimi 
niemały trud, aby nikogo nie pominąć. W szczególny spo-
sób dziękuję Marii Pasiecznej, c. Władysława (dla mnie: 
Marysi Pasiecznej), która dotarła do kilku osób i zdobyła 
cenne stare fotografie.

Liczne zdjęcia z pogrzebów publikowane są między in-
nymi dlatego, że gromadziły one wielu ludzi, którzy są 
uwiecznieni na fotografiach. Właśnie chodziło mi o to, 
by ich wszystkich z imienia i nazwiska uwiecznić.

Zdecydowałem, by oprócz zdjęć w książce znalazły się 
różne, nieliczne ocalałe dokumenty, które mówią o tym, →
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że to wszystko, co działo się w Polsce i na całym świecie, 
nie ominęło mieszkańców Niemirówka. Dlatego w tej pra-
cy znajdują się między innymi kenkarty z czasów cięż-
kiej okupacji niemieckiej (1939–1945) czy też różne do-
kumenty przypominające grozę życia z okresu stanu 
wojennego (1981–1983). Umieszczone w książce świa-
dectwa szkolne dotyczą wprawdzie przeważnie tylko jed-
nej osoby, ale mimo tego dają dobry wgląd w rzeczywi-
stość szkolną, głównie okresu międzywojnia, kiedy to po 
123 latach zaborów trzeba było w Polsce wszystko zaczy-
nać i budować od podstaw. Uznanie trzeba wyrazić tym 
wszystkim, którzy tak pieczołowicie zachowali również 
i takie wszystkie pamiątki rodzinne. 

Cieszę się bardzo, że prof. Anna Pasieczna udostępni-
ła do druku tekst o swoich rodzicach zatytułowany Irena 
i Edward Pasieczni – 70 lat razem. Część tekstu dotyczą-
ca mamy została odczytana na jej uroczystym pogrzebie 
w Krasnobrodzie. Każde słowo o rodzicach, zwłaszcza 
o matce, jest ważne i potrzebne. Nigdy dość takich świa-
dectw. Wypada wspomnieć, że inna matka z Niemirów-
ka, śp. Apolonia Walewander, moja Mama, doczekała się 
też oddzielnej publikacji mojego autorstwa, zatytułowanej 
Myśli o Matce (Lublin 2014).

Zdjęcia z różnych lat ukazują zarówno ludzi, jak też ty-
powy charakter wsi: jej drogi, zabudowę, krajobraz, krót-
ko mówiąc – codzienną, często szarą rzeczywistość. W ni-
niejszym opracowaniu nie piszę o historii miejscowości. 
Ta została przedstawiona w wydanej niedawno ciekawej 
pracy zbiorowej zatytułowanej Dzieje gminy Tarnawatka 
powiat Tomaszów Lubelski (Zamość–Tarnawatka 2018) 
autorstwa Józefa Niedźwiedzia, Ewy Niedźwiedź, Roberta 
Czyża i Roberta Kuźniarza. Dzieje wsi Niemirówek docze-
kały się w niej wnikliwego i bogato ilustrowanego opraco-
wania (por. s. 64–76). 

Chciałbym też jednocześnie dodać, że nasza miej-
scowość jest obecna w literaturze wspomnieniowej. Po-
chodzący z Kolonii Niemirówek pamiętnikarz Jan Pali-
chleb opisuje wieś w okresie międzywojennym. Warto 
jego obserwacje zacytować, poszerzają one bowiem 
treść niniejszej książki, która też ma charakter wyraźnie 
wspomnieniowy. 

„Ludzie tu to przeważnie rolnicy, chłopi tutejsi. Było 
wśród nich może trzech tkaczy11. Osobliwością tej wsi była 
tak zwana »krynica«. Mniej więcej w środku wsi, tuż przy 
drodze, był spadek gruntu – może parę metrów różnicy 
poziomów. Na dnie tego spadku biło parę źródeł tworzą-
cych sadzawkę. Leżały tam deski – na których kobiety pra-
ły bieliznę, bijąc ją kijankami12.

11   Pamiętam z dzieciństwa, że jeszcze Jan Gwozda miał warsztat tkacki, przy 
którym często pracował. Jako dzieci obserwowaliśmy jego pracę, z podziwem 
patrząc przez okno od strony gospodarstwa rodziny Nadłonków.

12   Krynica funkcjonowała jeszcze do początku lat siedemdziesiątych.

Za wsią znajdowały się pola niegdyś wielkiego i boga-
tego majątku Głogowskich, dziś nędznego, opuszczone-
go. Nie było tu ni ogrodzenia, ni alei, tylko wśród łąk na 
niewielkim wzniesieniu stał stary murowany dwór, który 
przeżył swoją świetność szlachecką13.

Przypominam sobie dziedzica. Był to bardzo sym-
patyczny pan, niewysokiego wzrostu. Zawsze na koniu 
w siodle, a w ustach fajka, pogodny, uśmiechnięty14. Za-
wsze coś obiecywał, a że nie dotrzymywał słowa, to inna 
rzecz”15.

Wydaje się, że wspomnienia Jana Palichleba wydatnie 
poszerzają treść niniejszej publikacji. Dlatego uważam, 
że można zacytować jeszcze kilka myśli dotyczących jego 
wczesnego dzieciństwa. Ciekawe są zawsze myśli dzieci. 
Niech to brzmi jako zachęta do spisywania swoich wspo-
mnień. Również na łamach tej książki jest obecnych dużo 
dzieci. Przecież to one przejmują nasze dziedzictwo. Tak 
po latach pamiętnikarz wspominał swoje dzieciństwo 
powiązane w taki czy inny sposób z dworem dziedziców 
Głogowskich:

„Kiedy byłem małym brzdącem, ojciec mój pracował 
tutaj w charakterze ekonoma, dozorcy czy czegoś w tym 
rodzaju. Chyba był i jednym, i drugim. Kiedyś, dużo póź-
niej, znalazłem w szufladzie zapiski ojca z tych czasów, 
dotyczące robocizny, omłotów i innych spraw dworskich. 
Pamiętam, raz odwiedziłem ojca na folwarku. Chcąc zro-
bić przyjemność dziecku, ojciec pokazał mi wiatrak. Ze 
strachem, na czworakach, wspinałem się na schody wia-
traka. Wiatraczek ten używany był tylko dla potrzeb wła-
snych majątku, którego był jakby granicą. Dalej była już 
wieś Klocówka”16.

Nadzieja na przyszłość

Prezentowana tu kolekcja powstawała w niemałym tru-
dzie. Mam nadzieję, że w obecnej rzeczywistości – kie-
dy tak wiele w galopującym tempie zmienia się zarówno 
w życiu społecznym, jak też w mentalności ludzkiej, a na-
wet w krajobrazie – publikacja ta będzie ku pokrzepie-
niu serc. Z pewnością wielu Czytelników, zwłaszcza tych 
z najmłodszej generacji, nie może pojąć, że jeszcze tak nie-
dawno życie w naszym środowisku było tak bardzo trud-
ne i wyglądało całkiem inaczej. 

13   Dwór w ostatnim okresie okupacji został z rozkazu Niemców zburzony 
z obawy, by nie znajdowali w nim schronienia liczni w tym regionie partyzan-
ci. Do naszych czasów pozostały dwie okazałe, stare lipy, żywe pamiątki daw-
nej przeszłości.

14   Był to Onufry Głogowski, ojciec Konstantego, Onufrego, Jana i Haliny, obec-
nych w zamieszczonej tu dokumentacji.

15   J. Palichleb, Wspomnienia czeladnika, Warszawa 1970, s. 18–19. Por. też: S. 
Pomarański, Ostatnia kampania gen. Heydenreicha-Kruka, „Przegląd Historycz-
no-Wojskowy” 1932, rok IV, s. 252.

16   Palichleb, s. 19.
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 Wszelkie akcenty zrodzone z uczucia mają tu swe wła-
ściwie miejsce, gdyż opowieść o Niemirówku i jego miesz-
kańcach to tylko drobna spłata długu, jaki autor tych słów 
zaciągnął wobec tego niezwykłego dlań miejsca na zie-
mi. W pewnym sensie piszę w tym miejscu tylko pozor-
nie o sobie i o mojej rodzinnej wsi. Mam bowiem przed 
oczyma ducha wielu ludzi, identyfikujących się ze mną 
bez względu na mój rok urodzenia – 1947. Myślę bowiem 
z uznaniem o każdej wsi polskiej. Wszyscy dostaliśmy się 
w wir szalonych wprost przemian, które rozdzierają naszą 
rzeczywistość jak błyskawice.

W tej przedmowie jest mowa o korzeniach. A korzeń 
to znaczy początek, miejsce stabilne, a także pochodze-
nie, genealogia przeniesiona na losy ludzkie. Niemirówek 
jest taką genealogią wiary dla wszystkich, którzy tu umac-
niali swą przynależność do Boga i do Polski. Jest jednym 
z miejsc, jakimi usiana jest nasza Ojczyzna. Za to nie-
ustannie winniśmy dziękować Bogu. 

 Może znajdą się kontynuatorzy, którzy zechcą zebraną 
tu dokumentację zgłębiać i poszerzać.

 Trzeba tu mocno podkreślić, że w ustach polskich 
rodziców, zwłaszcza starszych, żadne słowo nie ma nigdy 
treści banalnej. Polacy wyróżniają się w Europie swymi 
bardzo ciekawymi, a często dramatycznymi historiami ro-
dzinnymi. Niemal każda z nich to wielka epopeja mię-
dzywojenna, wojenna i powojenna: pełna ucieczek, po-
wrotów, cudownych ocaleń, odnajdywania się po latach, 
cichego bohaterstwa, uporu i nadziei; wiary i zaufania 
Bogu. Nasze pola i drogi, usiane chyba najpiękniejszymi 
w świecie kapliczkami, są wyjątkowym tego świadectwem. 
Pamiętajmy o tym. Dlatego mówię jeszcze raz: kto może, 
niech spisuje dzieje swoich bliskich. Zachowujmy wier-
nie każdą pamiątkę rodzinną, słowną czy materialną. Bo 
nie ma słów ani rzeczy nieważnych. Wszystkie są ciekawe 
i godne utrwalenia.

Ks. Edward Walewander

*
Ach te moje sitnickie Wigilie
Wszystkie je pamiętam
I te bez choinki
I te bez prezentów

Te przy naftowej lampie
W izbie z kaflowym piecem
Gdy mróz od wewnątrz
Malował na szybach kwiaty

I te gdy wspominając minione
Patrzyłem ze łzami w oczach
Na puste miejsce przy stole 
I leżący na talerzu opłatek

 grudzień 2o19 r.,  Lublin

Wigilie 

H
en

ry
k 

J. 
Ko

za
k

*
Zagadał do mnie
W upalny dzień lipcowy
Na ulicy Willowej
Sto kroków od wejścia
Do Botanika

Muszę cię porzucić
Opuścić 
Od teraz
Będziesz sobie radzić
Poza mną – powiedział

Dobiegłem do Nic
Zapytałem cicho 

Nic nie istnieje – odparł
Z trudem
Powstrzymując śmiech

jesień 2019 r., Lublin

Czas
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Pan Prof. dr hab. Pawło Hrycencko, dyrektor Instytu-
tu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukra-
iny w Kijowie przebywał na zaproszenie władz  Oddzia-
łu Komisji  Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 
PAN  przy Oddziale w Lublinie.    

W dniu 12 XI 2019 – odbyło się robocze  posiedzenie 
zarządu Komisji z p. dyrektorem Instytutu Języka Ukra-
ińskiego NA Ukrainy. Obie strony przedstawiły własne 
propozycje współpracy naukowej obejmującej zagadnie-
nie kultury, języka i literatury. Zgłoszono określone postu-
laty w zakresie współpracy kolegiów redakcyjnych  takich 
czasopism jak „Teka Polsko-Ukraińskich Związków Kul-
turowych”  i „Ukrajins’ka Mowa”. Wskazano na potrzebę 
pogłębienia badań językoznawczych, literaturoznawczych 
i folklorystycznych w zakresie dokumentacji zjawisk kul-
turowych występujących na pograniczu polsko-ukraiń-
skim (szczególnie zachodnie Polesie i południowe  Pod-
lasia oraz obszary Huculszczyzny). 

Tegoż dnia (12. 11. 2019), w godzinach popołudnio-
wych obyła się sesja naukowa pt. Obecność literatury  pol-
skiej w przestrzeni  języka ukraińskiego,  podczas której 
prof. P. Hrycenko wygłosił referat na temat:  Miejsce języ-
ka ukraińskiego  w przestrzeni  publicznej Ukrainy, stan 
dzisiejszy i perspektywy. Organizatorami sesji byli: Ko-
misja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN 
oddział w Lublinie  i Katedra Literatury Współczesnej  
Instytutu Literaturoznawstwa KUL. Wśród obecnych 
:członków Komisji zaproszonych gości, była p. Switłana 
Horbows’ka, konsul Konsulatu Generalnego w Lublinie.    

W dniu 13 XI 2019 prof. P. Hrycenko przedstawił 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie  wy-
kład pt. Literacki język ukraiński a gwary ukraińskie 
(czy istnieje tzw. gwara chachłacka? ).  Współorganiza-
torem  spotkania we Włodawie była prócz innych pod-
miotów Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturo-
wych.  W spotkaniu uczestniczyła miejscowa inteligencja 
(nauczyciele, bibliotekarze, działacze kultury itp.).  Mi-
łym akcentem spotkania było wręczenie prof. P. Hrycen-
ce  Medalu  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej ; 
w uzasadnieniu podano wkład  Uczonego w badania gwar 
pogranicza polsko-ukraińskiego. 

Ważnym akcentem pobytu  prof. P. Hrycenki we Wło-
dawie  był Jego udział  w dwugodzinnej konferencji slawi-
stycznej zorganizowanej przez dyrekcję i młodzież II LO 
we Włodawie. Przedmiotem konferencji, w której jako re-
ferenci uczestniczyli uczniowie i zaproszeni goście,   były 
inskrypcje nagrobne na cmentarzach powiatu włodaw-
skiego. Prof. P. Hrycenko  w swoim wystąpieniu skiero-
wanym do młodzieży Liceum, wśród której jest znaczny 
odsetek z Ukrainy, podkreślił wzajemne przenikanie się 
Kultury Wschodu i Zachodu, co najwyraźniej odzwiercie-
dlają napisy cmentarne  w cyrylicy i w łacince.      

Zamknięciem spotkań naukowych  prof. Hrycenki był 
udział w III Podlaskiej Konferencji Naukowej w Bielsku 
Podlaskim  z referatem: Język ukraiński Podlasia w per-
spektywie  ogólnoukraińskiej : modele wzmocnienia i wi-
talizacji. 15-16 XI 2019.

Sumując, pobyt naukowy prof. P. Hrycenki w Lublinie 
i regionie była ważny zarówno w wymiarze naukowym, 
jak i w  planie międzynarodowym (polsko-ukraińskim).  

Lublin. 20.11. 2019 (oprac. f. cz.)

Sprawozdanie z pobytu 
prof. Pawła Hrycenki na Lubelszczyźnie, 
w dniach 10 XI – 17 XI 2019
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Język rosyjski w szkole

Ks. Edward
Walewander

→

Sprawozdanie z pobytu 
prof. Pawła Hrycenki na Lubelszczyźnie, 
w dniach 10 XI – 17 XI 2019

Nauczanie języków obcych w polskiej szkole jest od 
lat sprawą niekwestionowaną. Polacy zresztą zawsze chęt-
nie uczyli się języków obcych, czasami nawet zaniedbu-
jąc poznawanie mowy ojczystej. W okresie zaborów Bole-
sław Prus, w swych słynnych „Kronikach Tygodniowych”, 
wprost zachęcał do pilnej nauki języków obcych.

Warto przy okazji przypomnieć, że w II połowie XVII 
wieku na dworze rosyjskim, głównie za panowania cara 
Fiodora III, polonofila, oznaką dobrego wykształcenia 
i wychowania była znajomość języka polskiego, którym 
tam często się posługiwano (sam car znał go dobrze), a na-
wet był on przez pewien czas językiem oficjalnym. Wiek 
później rozbiory ziem polskich zainicjowały natomiast 
niechęć Polaków do mowy agresorów, w tym języka ro-
syjskiego. Nasi bowiem sąsiedzi, zaborcy – Niemcy i Ro-
sjanie – siłą zmuszali Polaków do nauki ich języka.

Kiedy zaś w czasie I wojny światowej Rosjanie pośpiesz-
nie wycofywali się z Polski, znany historyk i dziennikarz 
Czesław Jankowski we wrześniu 1915 roku tak pisał: „Gdy 
się patrzy – nie bez uczucia trwogi – na szybkie powsta-
wanie dokoła owej nowej epoki, jakby na wyrastanie jej 
spod ziemi, ogarnia dusze dziwny jakiś – żal. Żal za naj-
podlejszą, najokropniejszą epoką w dziejach naszych na-
rodowych? [...] Do trwogi i żalu przybywa – niepewność, 
czy to już na dobre, na stałe rozpoczęło się... nowe życie?”. 

Dziś nie mamy trwogi i żalu, jakie panowały w umy-
słach Polaków u progu niepodległości. Zdajemy sobie jed-
nak sprawę, że z wielu powodów sprawa nauczania języka 
rosyjskiego w polskich szkołach ulega, dziś, tak jak dzia-
ło się to też w przeszłości, pewnym fluktuacjom. Spoty-
kamy się tu dzisiaj, by zapytać: Jak one przebiegają? Co 
obecnie dzieje się w dziedzinie nauczania języka rosyjskie-
go. „Czy to już na dobre, na stałe rozpoczęło się... nowe 
życie?” – zapożyczmy to ważne i nadal aktualne pytanie 
sprzed stulecia.

Melchior Wańkowicz, zaniepokojony niebezpiecz-
nym wzrostem III Rzeszy i niemczyzny, zwłaszcza pod 
koniec okresu międzywojennego, w swej znakomitej 
książce Na tropach Smętka, stwierdził, że szkoła jest naj-
istotniejszym miejscem dla rozwoju życia duchowego 

i kulturalnego społeczeństwa. „W szkole krystalizują się 
uczucia w rozumowania i rozumowanie prześwietla się 
uczuciem. W szkole z chaosu wyłania się twardy ducho-
wy ląd. To szkoła daje swoją tradycję, swoją dyscyplinę, to 
szkoła stwarza świat, któremu pozostajemy wierni”. Mą-
dry pisarz-myśliciel dodał jeszcze i taką refleksję: „Dlatego 
wszędzie, gdzie jest zagrożona narodowość, rozżarza się 
najstraszliwsza, najzajadlejsza walka o szkołę”. Dodajmy, 
że cytowana tu książka powstała jako doświadczenie z po-
dróży Wańkowicza po silnie germanizowanych w okresie 
międzywojennym Mazurach.

Spotykana niekiedy awersja do uczenia się języka rosyj-
skiego ma swoje źródła wprawdzie w pełni zrozumiałe, ale 
w istocie szkodliwe. Pierwsze źródło tkwi głęboko w cza-
sach zaborów, kiedy szkoła była po prostu rosyjska, język 
nauczania rosyjski, a język polski objęty najściślejszą i re-
alizowaną w sposób barbarzyński kontrolowaną represją. 
Nic dziwnego, że w odrodzonej Polsce promowanie języka 
rosyjskiego nosiło znamię swoistego kontynuowania cza-
su zaborów. Drugie źródło pojawiło się już po II wojnie 
światowej, kiedy stopniowo ze szkół zaczęto wypierać na-
ukę języków zachodnich, a w to miejsce wprowadzać lek-
cje rosyjskiego. Czas PRL przez większość społeczeństwa 
polskiego uważany był za dominację sowietyzmu w każ-
dej dziedzinie. Uświadamiano sobie brak suwerenności 
i sowiecki parasol rozpostarty nad Polską, a obowiązko-
we lekcje języka rosyjskiego, który mógł się stać cennym 
nabytkiem dla wielu pokoleń, stały się okazją do biernego 
oporu, stąd też pokolenia tamtego czasu, z małymi wyjąt-
kami, po kilkuletniej nauce tego języka wręcz szczycą się 
jego kompletną nieznajomością. 

Jak widać, motywacja odrzucenia języka rosyjskie-
go była wielkim nieporozumieniem. Znaczenie kiedyś 
ZSRR, a obecnie Rosji było i jest tak wielkie, że znajo-
mość języka takiego sąsiada jest niejako obowiązkiem, 
i to wynikającym z wielu względów, nie tylko gospodar-
czych i politycznych, ale przede wszystkim kulturowych. 
Rosja to zawsze był bardzo dziwny kraj, w którym upo-
śledzenie szerokich mas narodu i jego kulturowy prymi-
tywizm rażąco odbiegał od wysokiego poziomu kultury, 
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Zastanawiał się jak nie powtórzyć
Błędu Marii
Rodziców
Przyjaciół 
I sąsiada
Totalnego opozycjonisty
I umrzeć
Na jeden raz
Zdecydowanie
Na amen
Nie umierać na raty

Chociażby teraz
Zaraz
Na tej miedzy na której
Siedział w sierpniu 1959 roku
Obok ojca
Chroniąc się przed nawałnicą
Z piorunami
I gradem
Pod jego kapotą

Na miedzy

H
en

ry
k 

J. 
Ko

za
k

Cuchnącą potem
I sportami

Tym razem jednak
Też wyszło zza chmur słońce

Więc poszedł powoli
Przez pola
Na skróty 
Do Sitnika
Do domu odziedziczonego po ojcu
Przez brata 

Jeszcze nie pora
Jeszcze nie ten czas
Krakały mu nad głową gawrony
W drodze na noclegowisko
Do starego ciemnego lasu który
Wyrósł na prawosławnym cmentarzu
I w którym od prawie wieku
Mieszkają duchy i strachy

podtrzymywanego przez nielicznych prominentów w tej 
dziedzinie. Stąd literatura rosyjska, twórczość kulturalna 
i artystyczna z pewnością nie zasługują na obojętne, a tym 
bardziej rozmyślne pomijanie. Wszyscy bodaj znamy nie-
miecki aforyzm Johanna Wolfganga Goethego, stanowiący 
chociażby motto Sonetów krymskich Adama Mickiewicza: 
Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande ge-
hen – Kto poetę chce zrozumieć, musi się udać do jego kraju. 
Może niekoniecznie trzeba żyć w kraju poety, by go zro-
zumieć, ale z pewnością zrozumieć jego przekaz dogłęb-
nie można tylko w jego własnym języku. 

Miło mi powiedzieć, że nasze środowisko lubelskie 
SWP-W przez wykłady publiczne i publikacje literatury 

rosyjskiej czyni wiele, żeby przybliżać społeczeństwu ję-
zyk i kulturę rosyjską. Jako konkretny przykład niech po-
służy książka prof. Jana Orłowskiego, wybitnego rusycy-
sty, zatytułowana Polska i Polacy w poezji rosyjskiej (Lublin 
2018). Jeden z wnikliwych i fachowych recenzentów tej 
książki podkreślił, że jest duże zapotrzebowanie na tego 
typu publikacje. 

Niech garść tych ogólnych refleksji zachęci nas do 
rzetelnej dyskusji nad nauczaniem języka rosyjskiego 
w naszej dzisiejszej szkole, takiej jaka ona faktycznie jest 
możliwa. 

Ks. Edward Walewander
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Być, żyć, tworzyć
Promocja książki Ryszarda Kornackiego

Wacław 
Żakiewicz

28 marca 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się prezentacja no-
wej, 19 już książki poetyckiej Ryszarda Kornackiego „Po-
eci też są ludźmi”. Ryszard Kornacki urodził się i wykształcił 
w Lublinie, swe dojrzałe życie związał z Podlasiem, osiadł 
w Międzyrzecu, a mawia o sobie: lublinian z Podlasia. Lu-
blinowi i Podlasiu poświęca też poeta wiele swych wierszy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że już w roku 1970 
prezes TPN dr Marian Kowalski zamieścił w II tomie 
„Rocznika Międzyrzeckiego” sylwetkę poety Ryszar-
da Kornackiego i 12 jego pięknych utworów opiewają-
cych Podlasie. Stanisław Jan Królik w książce „Prowincja 
dzień – Ryszard Kornacki, rekonesans” stwierdza: „w cza-
sie ówczesnym była to prezentacja na skalę tomiku”. Po-
tem w 1973 roku Towarzystwo wydało efektowny tomik 
wierszy pt. „Wyjście z ciszy” w nakładzie 500 egz. Stro-
ną graficzna książki zajął się lubelski poeta, prozaik i gra-
fik, przyjaciel autora, nieżyjący już Zbigniew Strzałkowski. 
Natomiast exlibris do tomiku opracował nauczyciel - ar-
tysta Eugeniusz Maksymiuk.

Lubelskie spotkanie, na które przybyło wielu sympaty-
ków twórczości Ryszarda Kornackiego przebiegało – rzec 
można – w poetyckiej atmosferze. Wśród zgromadzo-
nych dominowali ludzie związani z literaturą, obeznani 
ze współczesną poezją, jej niuansami, koteriami, etcete-
ra. Prowadząca p. Ewa Hadrian z Biblioteki Wojewódzkiej 
w Lublinie przybliżyła zebranym postać poety, napomknę-
ła, że Ryszard Kornacki choć poeta płodny, popularny, lu-
biany i nagradzany, to na chleb zarabiał jako nauczyciel 
i fach ten sobie bardzo chwalił. O twórczości poety-na-
uczyciela ciekawie mówił natomiast poeta i krytyk lite-
racki Waldemar Michalski. 

W swoim wystąpieniu stwierdził, że Ryszard Kornac-
ki nieustannie wierny jest problematyce moralnej. Doty-
ka problemów newralgicznych, trudnych, rzadko obec-
nych we współczesnym poezjowaniu. Przykładów lubelski 
krytyk nie podał, ale wierzę, że tak jest w istocie. Walde-
mar Michalski chętnie sięgał natomiast po „kryteria na-
tury ekonomicznej”. Narzucają je ponoć czasy, w których 
przyszło nam żyć. I tak prawda, piękno, uczciwość czy też 
szczerość zastępowane są – dowodził Waldemar Michalski 

– pojęciem walki, pieniądza, zysku, satysfakcji, sukcesu. 
Powszechnie znane jest pytanie: za ile? Materializm zdo-
minował człowieka i to jest jego tragedia. Po tych słowach 
nikt nie protestował, nie wdawał się w polemikę, ale obe-
szło się też bez owacji, kilka osób plasnęło w dłonie, bar-
dziej – jak mi się zdawało – kurtuazyjnie niż akceptują-
co. Innym ważnym elementem twórczości Kornackiego 
– to już zdanie Stanisława Jana Królika, z przypomnianej 
tu książki – jest wiara w moc słowa. Ważne komponen-
ty wierszy poety to zauroczenie poezją Czechowicza i Lu-
blin jako arkadia. I te argumenty przekonywają mnie bar-
dziej niż kryteria natury ekonomicznej, po które sięgnął 
Waldemar Michalski.

W dyskusji zabrał również głos burmistrz Międzyrzeca 
Zbigniew Kot, o książkach, działalności i twórczości swego 
krajana mówił ze swadą i przekonywająco, nie krył też ra-
dości z faktu, że Ryszard Kornacki rodem z Lublina zwią-
zał się z Międzyrzecem, zaznaczył w tym mieście swą obec-
ność i nie skąpił sił w promowaniu miasta. Do promowania 
zachęcał też innych, ot, choćby wybitną, światowej klasy 
artystkę Sławę Przybylską a także z popularną dziennikar-
ką, reżyserką filmów dokumentalnych Elżbietą Dzikowską. 

Wśród uczestników spotkania można było dostrzec 
znanych w środowisku literackim autorów, byli to: Jerzy 
Bolesław Sprawka, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Ur-
szula Gierszon, Anna Łyczewska, Krzysztof anin Kuzko. 
Zamanifestowali swą obecność młodzi poeci z Lublina, 
Świdnika i Chełma. Nie zabrakło, jak zwykle, moich braci 
Jacka i Andrzeja – naukowców z Lublina, sympatyków po-
ezji Ryszarda. Natomiast z Podlasia przyjechali na promo-
cję burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot 
i dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podla-
skim Andrzej Marciniuk. 

Na spotkanie przybył również gospodarz WBP im. 
H. Łopacińskiego w Lublinie Tadeusz Sławecki, z którym 
poeta od lat współpracuje, choćby przy organizacji Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego w Kąkolewnicy im. 
Ireny Golec ph. „Czerwona róża dla niej”. W tym roku bę-
dzie już XII edycja konkursu, Ryszard Kornacki tradycyj-
nie przewodniczy jury a Wojewódzka Biblioteka – od lat 
– patronuje przedsięwzięciu.              ■



7 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

Być poetą
Rozmowa z Ryszardem Kornackim

W tym roku mija 60 lat od Pańskiego debiutu 
prasowego.

– Zgoda! Debiutowałem w dodatku literackim „Kul-
tura i Życie”, który ukazywał się w lubelskim „Sztanda-
rze Ludu”. Legendarny dodatek redagował poeta Zygmunt 
Mikulski, w lubelskim środowisku literackim tytułowany 
„Mistrzem”. Nadesłałem wiersze na konkurs poetycki zor-
ganizowany przez miejscowe ZSP dla młodych twórców 
w Lublinie. Konkursy były popularne, wystartowało wte-
dy ponad 50 autorów. Przypomnę, był to rok 1959. Mój 
wiersz „Moment” otrzymał jedną z nagród i został opu-
blikowany w „Kulturze i Życiu”, w numerze 17.

A inni laureaci?
– Zygmunt Mikulski zamieścił w dodatku teksty 18. 

nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Były tam wiersze 
Artura Zbigniewa Metery, Zbigniewa Zaborskiego, Hen-
ryka Pająka, Edwarda Stachury, Ewy Bechyne, Ireny Ko-
ziejowskiej, Krzysztofa Marii Dmitruka, Wioletty Szorc, 
Józefa Wiesława Zięby, Zbigniewa Falkowskiego i innych 
twórców, których nazwisk nie pamiętam.

Stachura stał się legendą polskiej literatury, Wioletta 
Szorc legendą Lublina, Krzysztof Dmitruk legendą pol-
skiej nauki. Henryk Pająk i Józef Zięba nadal czarują 
i uwodzą czytelników. Z kim Pan z tej grupy utrzymy-
wał kontakty?

– Od lat utrzymuję kontakt z Arturem Zbigniewem 
Meterą. Piszemy do siebie, telefonujemy, wspominamy 
dawne lata spędzone w ławach popularnego w czasach 
naszej młodości II Liceum Ogólnokształcącego im. Het-
mana Jana Zamoyskiego, w Lublinie zwanego „Zamojem”. 
W tej szkole, którą jakże miło wspominam, rozpoczęło się 
nasze pisanie. Często pod ławkami, nawet w czasie lekcji, 
zapisywaliśmy pomysły do naszych wierszy i notowaliśmy 
usłyszane metafory. Polonistka prof. Jadwiga Michalska, 
życzliwie patrząca na podejmujących próby literackie, za-
lecała czytanie poezji skamandrytów oraz zachęcała do 
udziału w konkursach. Naszymi postępami interesował się 
również drugi polonista z „Zamoja”, popularny w tam-
tych czasach prozaik dr Eugeniusz Gołębiowski. Mówił, 

że najważniejsze w twórczości jest wzbogacanie słownic-
twa, nieustannie więc namawiał do czytania i wertowania 
słowników. Artur Zbigniew Metera, kiedyś lekarz, dziś jest 
emerytem, mieszka w Lesznie, nadal interesuje się litera-
turą, cieszy się, że muza poezji mnie nie opuszcza i radu-
ją go moje kolejne książki.

Pańskie przyjaźnie poetyckie…
– Na początku lat sześćdziesiątych, kiedy jeszcze miesz-

kałem w Lublinie, wpadałem od czasu do czasu wspólnie 
z Ryśkiem Chojeckim – poetą z Kazimierza nad Wisłą – 
do schroniska PTTK za restauracją „Europa”, tam bowiem 
często bywał Edward Stachura, uznany już wtedy poeta. 
Pojawiał sie przed południem, charakterystycznie ubra-
ny: w bluzie i dżinsowych spodniach. Witał się z wszyst-
kimi gośćmi i zawsze był bardzo szarmancki w stosunku 
do pań. Zajmował miejsce za stolikiem i czekał na part-
nerów do szachowo-pokerowych pojedynków. Nim poja-
wili się chętni do gry, zjadał przyniesioną ze sobą kanap-
kę, najczęściej z serem, popijał ciepłą herbatką i zabierał 
się do czytania wyłożonych na stolikach kolorowych ma-
gazynów. W sumie oczekiwanie nie trwało długo, bowiem 
szybko przybywali chętni go gry, na stoliku pojawiała się 
talia kart lub szachownica. Nigdy też nie brakowało ob-
serwatorów, bo emocje były zapewnione. Po pewnym cza-
sie towarzystwo przenosiło się w inne miejsca, najczęściej 
jednak do „Nory” na Krakowskim Przedmieściu. Nora 
była lokalem dla artystów i co ważne, sprzedawano tam al-
kohol... Uraczonych gorzałką aktorów, dziennikarzy, pio-
senkarzy, a i różnej maści niebieskich ptaków, nigdy tam 
nie brakowało. Inne były wtedy lokale, inne też ulice… 
Po Krakowskim Przedmieściu kursowały jeszcze autobu-
sy, a chodniki po obu stronach były zapełnione spacero-
wiczami. Można było spotkać wśród nich również mło-
dych twórców. Parę razy natknąłem się koło poczty na 
Henia Pająka, którego kiedyś odwiedziłem w jego miesz-
kaniu na trzecim lub czwartym piętrze przy ul. Narutowi-
cza. Henio to znakomity prozaik i serdeczny człowiek ale 
też często bezkompromisowy w poglądach i rozmowie. 
Tamtego dnia Henio gościł także Zygmunta Mikulskie-
go, a rozmowa dotyczyła – pamiętam to dobrze – spraw 
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Być poetą
Rozmowa z Ryszardem Kornackim

wydawniczych. Dyskusja była ostra i zakończyła się… 
partią szachów! Obaj byli entuzjastami tej gry. Henryk, 
twórca aktywny i energiczny, był współzałożycielem grupy 
poetyckiej „Prom” i „Biuletynu Młodego Twórcy”. Kiedyś, 
kiedyś na krakowskim natknąłem się na Irenę Koziejow-
ską – rodowitą lubliniankę. Należała już wtedy do Lubel-
skiego Klubu Literackiego i pamiętam, że w 1960 r. wyda-
ła zbiór wierszy pt. „Łowy”. Była również autorką słów do 
hymnu szkolnego II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego.

Józefa Ziębę poznałem na spotkaniu autorskim na 
Zamku Lubelskim. W tamtych latach na Zamku mieścił 
się Wojewódzki Dom Kultury. Poeta miał tam wtedy spo-
tkanie autorskie wspólnie ze Stanisławem Weremczukiem. 
Później odwiedzałem dyrektora Józefa Ziębę w muzeum 
literackim Józefa Czechowicza, które mieściło się wtedy 
przy ul. Narutowicza, blisko pomnika Jana Kochanow-
skiego. W muzeum – jak to się powiadało: u Czechowi-
cza – miałem tam kilka spotkań autorskich, a Józef Zię-
ba – mówię to z podziwem – okazał się tytanem pracy 
literackiej! 

Czuje się Pan spełniony jako poeta? 
– Nie jest to łatwe pytanie, ale postaram się odpowie-

dzieć. Zacznę górnolotnie, że słowo rodzi się w człowieku 
i dla człowieka, i jest ono niezbędnym elementem ludzkie-
go dialogu. Jest też niezniszczalne, dopóki żyje człowiek 
A jeśli tak – to wiem, że w życiu najważniejszy jest dia-
log. Jan Parandowski w „Alchemii słowa” napisał, że słowo 
jest wielką tajemnicą i w zasadzie wszystkie religie widzia-
ły w nim dar boży ofiarowany człowiekowi wraz z pierw-
szym dniem życia. Ktoś inny powiedział kiedyś, że słowo 
to materiał tak cenny, że nie może się zmarnować, bo nie-
sie ze sobą energię choć nie zawsze pozytywną. Dla pod-
kreślenia uzupełniam to aforystyczną myślą: ciepłe słowa 
może podgrzewać jedynie człowiek. A jeśli tak, to jestem 
spełniony jako poeta.

 
Jeśli tak, to czym dla Pana jest poezja?

– Mogę powiedzieć, że tyle jest definicji poezji, ilu jest 
poetów. Począwszy od obiegowego stwierdzenia, że poezja 
jest próbą zatrzymania myśli w czasie, do definicji typu: 
nie wiem czym jest poezja. 

Szczerze mówiąc: w dalszy ciągu jestem jednak prze-
konany, że poezja to ciągłe przezwyciężanie samotności, 
to akt porozumienia, podanie ręki drugiemu człowieko-
wi, zwłaszcza w czasach gdy więzi międzyludzkie ule-
gają w znacznym stopniu osłabieniu. Poezja jest obroną 
głównych wartości człowieczeństwa: miłości, wiary i na-
dziei – traktowanych w przedziale narodzin i śmierci. Stąd 
też poeta powinien wyzbyć się tzw. romantyczności na 
rzecz normalności zwykłego zjadacza chleba. Wieszcze-
nie w czasach dzisiejszych, a więc czasach niepoetyckich 

(poza modlitwą), staje się prawie anachronizmem, a Wiel-
ka Improwizacja tylko w duszach wrażliwych ma szanse 
zrozumienia i przetrwania. 

Dziękuję za rozmowę. 
Notował

 Julian Pikałło
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LAUDACJA NA DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
TWÓRCZOŚCI RYSZARDA KORNACKIEGO 
Międzyrzec Podlaski – MOK – 25 V 2019 r.

Szczepan
Kalinowski

Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie.
 Święty i czysty, jak pierwsze kochanie

 [A. Mickiewicz]

Drogi Ryszardzie! proszę przyjąć najserdeczniejsze gra-
tulacje oraz wyrazy najwyższego uznania, za uniwersalne 
wartości w Twojej twórczości literackiej, łączenie piękna 
z pracą i życiem codziennym. Na wielkie uznanie zasłu-
guje Twoje promowanie słowa pisanego prozą i wier-
szem, które odpowiadają na wiele pytań współczesnego 
człowieka. 

Pisarz i publicysta — podobnie jak lekarz, nauczyciel,  
to nie tylko profesja, ale i powołanie, misja, którą nale-
ży pełnić wobec społeczeństwa. To także odpowiedzial-
ność za kształt kultury, za dobro wspólne narodu. Piszesz 
o ludziach, Bogu i pięknie regionu, rodzinnego Lublina 
i ukochanego Podlasia. Twórczość Twoja, drogi Jubila-
cie, wyznacza wysoki poziom kulturowej misji literatu-
ry, tak mocno obecnej nie tylko w twórczości naszych 
Romantyków.

Szanowny Jubilacie! Przekazujesz  nam w pięknej for-
mie, mądrość i piękno, a nade wszystko liryczną nie-
śmiertelność. To udaje się doprawdy nielicznym poetom. 
Dziękuję za troskę o piękno mowy polskiej. Życzę Tobie, 
Przyjacielu, aby wena nie opuszczała Ciebie jeszcze przez 
długie lata. 

Choć nie operuję „mową wiązaną”, to jednak zainspiro-
wałeś mnie do zainteresowania się poezją i zostałem przy-
najmniej jej promotorem, sponsorując m.in. edycje tomi-
ków czy fundując przez ponad 30 lat nagrody w Konkursie 
im. J. I. Kraszewskiego. Z czasem sam się ośmieliłem wy-
dać „Antologię poezji unickiej”

Drogi Przyjacielu! Twój diamentowy jubileusz 60-le-
cia pracy twórczej, jest  doskonałą okazją do złożenia gra-
tulacji, wyrazów szacunku i podziękowania za społecz-
ną pracę, dorobek artystyczny w dziedzinie literatury oraz 
publikacje o „Małej Ojczyźnie” w „Roczniku Międzyrzec-
kim” (miałem zaszczyt współpracować z Tobą  w Kole-
gium  tego zasłużonego organu TPN). 

„Kto jest poetą, ten nie żyje długo” – pisał Zygmunt 
Krasiński. Tobie i żonie Krystynie, życzę jednak długiego 
życia, pamiętając o przesłaniu C. K. Norwida „Z rzeczy 

świata tego zostaną tylko dwie: poezja i dobroć… i więcej 
nic… Ty na zawsze zostaniesz we wdzięcznej pamięci nie 
tylko Podlasiaków!

Szczepan Kalinowski – Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Międzyrzecu Podlaskim, współzałożyciel Klubu Literac-
kiego „Maksyma” w Białej Podlaskiej, długoletni sponsor 
nagród za wiersze o tematyce podlaskiej, w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie.

(od lewej) Tadeusz Sławecki, Monika Kornacka, Ryszard Kornacki, 
Kornelia Wróblewska, Szczepan Kalinowski
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Siedzę sobie pod drzewem
Ile czasu? Sam nie wiem.
Ręce porzucone w trawie
Myślę we śnie i na jawie.

We krwi siada zmęczenie.
Całe ciało już drzemie.
Tylko dusza na luzie.
Ciągle pnie się ku górze.

Ciągle wyżej i chyżej
Dusza moja ucieka.
Sam ze sobą się gryzę.
Gdy nie widzę człowieka .

Ballada o duszy 
tęskniącej

Ry
sz

ar
d 

Ko
rn

ac
ki

*
Sobieski pisał listy serdeczne
Do Marysieńki…
Mówią – romans pasterski
niczym erotyczna spowiedź
na eleganckim polu papieru
z pieczęcią herbową.
Całował je i kropił królewską ambrozją
a potem wysyłał kochance
co koń wyskoczy…
Maria Kazimiera czytała
miłosne wyznania
z barokową łzą u rzęsy.
Pytała nucąc czy
„miesiąc już wzeszedł”
czy echo wciąż trwa jeszcze?

Dziś listy utknęły w starym lamusie
śmietniku staroci.
Pozostały nam telefony,
wszechobecne maile
I święte o key!
Ono  załatwia 
wszystkich i wszystko.

Listy serdeczne

*

Pozostał mi z tamtego czasu
szczegół drobny jak chwila.
Wyrwana dziura w kieszeni
I skrzydło motyla

Pozostał mi z tamtego czasu
szczegół prosty jak trzcina.
Trójkolorowy latawiec radości
przyzywam

Pozostał mi z tamtego czasu
szczegół zwykły jak drwina.
I choć łza w oku pęcznieje
wspominam.

Bo z dzisiejszego czasu
prawie łysina.
Więc pod pająkiem wieczoru
młodość zaklinam.

Dzieciństwo
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Zalew Zemborzycki 

Stanisław 
Turski

Należę to tych lublinian, którzy mieli okazję przeby-
wać na dawnym dnie Zalewu Zembrzyckiego, zanim nie 
pokryła go woda z rzeki Bystrzycy. Od obu brzegów rzeki 
rozciągały się łąki i pastwiska na podłożu torfowym, po-
rosłe w podmokłych miejscach kępami turzycy sztywnej, 
bagiennej i błotnej a także kilkoma gatunkami traw oraz 
bylin. Wyższe i suche miejsca porastała roślinność kse-
rofilna, m.in. osty, kocanki, trawa kostrzewa, dziewanna 
i szczaw koński. Szeroka na ponad kilometr dolina wypeł-
niona była kompleksem starorzeczy, które znajdowały się 
w różnej fazie zarastania. 

Przyległy do koryta brzeg rzeki złocił się piaskiem, 
woda i dno odznaczały się przezroczystością i czystością, 
więc kąpano się w płytkiej tu bez obaw. Do Bystrzycy, jako 
do wodopoju, prowadzono krowy ze wsi Zemborzyce lub 
z tutejszego pastwiska. Czasami można było zastać kobie-
tę, która prała bieliznę przy użyciu kijanki.

Topografia tej części doliny Bystrzycy, kusiła od dawna 
włodarzy miasta a także hydrografów, którzy chcieli utwo-
rzyć w tym miejscu zalew. 

Głównym inicjatorem był Kazimierz Bryński, geograf 
z UMCS. Uczony strawił dwadzieścia lat na prace przy-
gotowawczo – projektowe i lobbowanie na rzecz zalewu. 
Wreszcie w 1970 r. zaświtała nadzieja na realizację in-
westycji. Przystąpiono do wykupienia gruntów pod za-
lew a jednocześnie poszukiwano środków finansowych 
i wykonawców.

Przekonano władze partyjno-rządowe, że mogłaby być 
to jedna z ważniejszych inwestycji uświetniająca obcho-
dy XXX- lecia PZPR. Argumenty za inwestycją były zgod-
ne z duchem czasu: „wiecie towarzysze, Manifest PKWN 
ogłoszono w Chełmie Lubelskim, pierwszy rząd powo-
jenny powstał w Lublinie i tu była stolica Polski, zalew 
będzie służył klasie robotniczej do wypoczynku, na ryb-
kę będzie można wyskoczyć z wędkami, pokąpać się, hi-
gienę podnieść, a to w sumie podniesie wydajność pracy, 
towarzysze…”

Intensywne prace trwały do ostatnich dni przed plano-
wanym otwarciem, które miało miejsce, a jakże, 22 lipca 
1974 roku, z udziałem I Sekretarza KC PZPR tow. Edwar-
da Gierka. 

Jako jeden z tysięcy lublinian uczestniczyłem wcze-
śniej w czynie społecznym, wyładowując ciężarówki z pia-
skiem, które wysypywano w miejsce przyszłej plaży na 
OW Wrotków. Wówczas zobaczyłem taki oto obrazek: oto 
z osobowej wołgi wysiadł tow. Paweł Dąbek – wielce za-
służony i utytułowany dygnitarz partyjny, wziął łopatę do 
ręki i trzymał ją nieruchomo, gdy fotoreporterzy „Kuriera 
Lubelskiego” i „Sztandaru Ludu” pstrykali mu zdjęcia. Po 
chwili tow. Dąbek wsiadł do auta z kierowcą i odjechali. 

Nazajutrz zobaczyłem zdjęcia w wymienionych ga-
zetach z informacjami: „Towarzysz Paweł Dąbek, także 
uczestniczył w czynie społecznym nad Zalewem Zembo-
rzyckim, nie szczędząc swoich sił”. 

Jak było, tak było, ale Zalew jest ulubionym miejscem 
sportowo-rekreacyjnym, z którego korzysta już trze-
cie i czwarte pokolenie lublinian i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości, jak również turystów. Prawie 50-letni 
akwen mocno się zestarzał; jego dno wymaga oczyszcze-
nia i pogłębienia. Trwają na ten temat dyskusje i przy-
miarki techniczne, a także poszukiwania funduszy. Nie-
stety nie szykuje się jakaś spektakularna rocznica, która 
nadałaby państwowy priorytet inwestycji.            ■
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diabły w trybunale
Ile prawdy tkwi w legendzie? 

Magdalena 
Kowalska-Cichy

Opowieść o sądzie diabelskim, który w obronie ubogiej 
wdowy opowiedział się po stronie sprawiedliwości, sły-
szał chyba każdy mieszkaniec Lublina. Nie każdy jednak 
zdaje sobie sprawę, że geneza tej legendy nie została do-
tąd dokładnie wyjaśniona, a jej dzieje są dużo bardziej ta-
jemnicze i skomplikowane, niż to się na pierwszy rzut oka 
wydaje. W dodatku o prawo do tego podania może ubie-
gać się również drugie polskie miasto związane z dziejami 
Trybunału Koronnego, a mianowicie Piotrków Trybunal-
ski. Pytanie, kto ma rację w tym sporze, od lat pozostaje 
bez odpowiedzi. Czy uda się tę kwestię wreszcie ostatecz-
nie rozstrzygnąć? 

W poniższym tekście spróbuję przyjrzeć się legendzie 
z perspektywy historyka. Postaram się pozbierać rozpro-
szone fragmenty dotyczących jej źródeł (pierwsze teksty 
literackie, dokumenty archiwalne, związane z nią wyda-
rzenia historyczne) w jedną, w miarę spójną całość. Po-
stawię też szereg pytań badawczych, które, mam nadzie-
ję, wskażą możliwe kierunki dalszych badań nad historią 
tego najsłynniejszego lubelskiego podania. 

Najstarsza wersja „bajki” o sądzie diabelskim

Legenda o procesie wytoczonym wdowie przez chciwe-
go szlachcica, chcącego w ten sposób zagarnąć jej mają-
tek, znana jest w Lublinie przynajmniej od początku XIX 
wieku. Informację o „sławnych diabelskich zjazdach” od-
bywających się właśnie w tym mieście, odnotował w 1810 
roku poeta Wincenty Kamieński. W poemacie pt. Przy-
padki lubelskie zamieścił taką oto „bajkę”, stanowiącą ko-
mentarz do fragmentu jego Pieśni Pierwszej: 

Razu jednego wdowa po długoletniej pieni, przez wpływ 
dzielnej przemocy, ostatecznym rozsądzeniem Trybuna-
łu Lubelskiego wyzuta została z całego majątku, i kie-
dy jej przeczytano Dekret, zawołała głośno przez skutek 
rozpaczającego żalu: „Ach gdyby mą sprawę i diabli są-
dzili, takowej krzywdy by mnie nie zrobili”. Gdy odwo-
łano sądy, zaraz po odejściu wszystkich, diabli w całej 
okazałości sądu Trybunalskiego i ze wszystkimi obrząd-
kami, przybrawszy postać na siebie Sędziów, Prawników, 

Sług Trybunalskich i innych ludzi, zasiedli w Ratuszu, 
na nowo przesądzili sprawę wdowy i wyrok od siebie na-
pisany zostawili na stole. Nazajutrz niesprawiedliwi Sę-
dziowie mieli nagle wszyscy pomrzeć.

Jest to, jak dotąd, najstarsza odnaleziona wersja legendy 
o sądzie diabelskim. Warto zauważyć, że wedle tego prze-
kazu ani strony procesu, ani wymierzające sprawiedliwość 
diabły, nie były znane z imienia. Czartów uczestniczyło 
w tej rozprawie przynajmniej kilku, jeśli nie kilkunastu: 
jedni przywdziali togi sędziowskie, a inni pełnili rolę ad-
wokatów i oskarżycieli. Na dowód wydanego wyroku, po-
zostawili w ratuszu stosowny dokument. 

Trybunał Lubelski Henryka Rzewuskiego

Legendę o sądzie diabelskim opisał też Henryk Rzewuski, 
autor publikowanej w latach 1839-1845 gawędy szlachec-
kiej pt. Pamiątki Soplicy. To właśnie jego wersja z biegiem 
czasu zyskała największą popularność. Opowiedziana 
przez autora historia toczyła się w lubelskim Trybunale 
Koronnym „przed laty” i dotyczyła nieznanej z imienia 
wdowy oraz magnata, mieszkańców województwa wo-
łyńskiego. Wydany przez czarty dekret, z „wypalonymi 
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łapkami” zamiast podpisów, trafił później do trybunal-
skiego archiwum. Będący świadkiem całego procesu 
Chrystus z trybunalskiego krucyfiksu, „na taką zgrozę, że 
diabli byli sprawiedliwszymi, niż trybunał, przenajświęt-
szą krwią jego kupiony, i w którym tylu kapłanów zasia-
dało, twarz swoją zasmuconą odwrócił […]”. 

H. Rzewuski, w tym samym rozdziale zatytułowanym 
Trybunał Lubelski, przedstawił również drugą, podobną 
do legendy historię. Opowiadała ona o ubogiej wdowie 
Glinkowej oraz szlachcicu Kurdwanowskim, którzy też 
mieli swoje włości w województwie wołyńskim (koło Ży-
tomierza i Włodzimierza). Tutaj także sprawa własności 
należącego do Glinkowej majątku – tocząca się przed Try-
bunałem Koronnym pod koniec XVIII wieku – z powodu 
przekupionych urzędników i wykradzionych dokumen-
tów, została rozsądzona na korzyść możnego pana. Finał 
tej opowieści był jednak zupełnie inny niż w znanej już le-
gendzie. Jadącemu do Lublina Kurdwanowskiemu przy-
śniło się, że czarty przybyły do Trybunału, by go osądzić. 
Szybko wydały wyrok śmierci na wszystkich tych, którzy 
pomogli mu w oszustwie, jednak decyzję w sprawie sa-
mego szlachcica na razie odroczyły. Dopiero później, gdy 
okazało się, że jego wspólnicy faktycznie zginęli, przera-
żony mężczyzna przyznał się do winy i wynagrodził Glin-
kowej wszystkie straty. 

Ślad czarciej łapy

Według niektórych późniejszych wersji legendy – a od 
XIX wieku pojawiło się ich naprawdę sporo – pamiątką 
po tym wydarzeniu nie był jedynie przechowywany w ar-
chiwum dekret diabelskiego sądu. To właśnie wówczas na 
blacie stojącego w Trybunale stołu miał pojawić się wypa-
lony ślad czarciej łapy. Pierwszą informację o tym odci-
sku zanotowano jednak dopiero w 1876 roku. Zamieścił 
ją w „Gazecie Lubelskiej” Władysław Zieliński, autor Mo-
nografii Lublina i jednego z pierwszych przewodników po 
tym mieście. Nie wiadomo, czy stół ten, mieszczący się 
obecnie w Muzeum Lubelskim, kiedykolwiek znajdował 
się w głównej izbie posiedzeń sądu. Być może stał jedy-
nie w sali ustępowej, w której gromadziły się strony po-
stępowania i świadkowie oczekujący na wydanie wyroku. 
W dodatku najnowsze badania dowodzą, że jego sosnowy 
blat, pochodzi najpewniej dopiero z końca XVIII wieku. 
Czy mebel ten mógł być zatem istotnie świadkiem czar-
ciego posiedzenia?

Dwie daty diabelskiego sądu

Kiedy mógł odbyć się ten słynny diabelski trybunał? 
Wbrew pozorom poszukiwanie realnej daty tego fikcyj-
nego (?) wydarzenia, nie jest zajęciem z góry skazanym na 

klęskę. Podjęli się go przynajmniej dwaj badacze: wspo-
mniany już wyżej W. Zieliński oraz architekt i konserwator 
dzieł sztuki Jan Sas-Zubrzycki. Zieliński w drugim tomie 
Monografii Lublina z 1887 roku (tekst ten nigdy nie został 
wydany, a jego maszynopis dostępny jest w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie), 
zaproponował rok 1637. Z kolei J. Sas-Zubrzycki, w wy-
danej w 1928 roku pracy pt. Dwa podania lubelskie, pi-
sał o roku 1727. 

Ta ostatnia data pojawiła się za sprawą połączenia le-
gendy o sądzie diabelskim z informacją o domniemanym 
cudzie, mającym miejsce w lubelskim Trybunale 9 maja 
1727 roku. Na obliczu ukrzyżowanego Chrystusa, wiszą-
cego w przedsionku izby sądowej, pojawiły się wtedy łzy. 
Świadkami tego zdarzenia było kilkadziesiąt osób, m.in. 
obecny na miejscu ówczesny Marszałek Trybunału Fran-
ciszek Salezy Potocki. I chociaż do trybunalskiego kru-
cyfiksu, przeniesionego wkrótce do kościoła p.w. św. Mi-
chała, a 26 sierpnia 1832 roku do Archikatedry Lubelskiej, 
zaczęły ściągać tłumy wiernych, wydarzenia tego nigdy 
oficjalnie za cud nie uznano. Dokumenty komisji kościel-
nej, badającej ten przypadek w 1753 roku, przechowuje 
do dziś w Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie. Być 
może ich dokładna kwerenda pozwoliłaby ustalić, czy 
sprawa, którą zajmował się wówczas Trybunał Koronny 
dotyczyła ubogiej wdowy? Problemu tego, jak się zdaje, 
dotąd nikt jeszcze nie poruszył. 

Dokumenty diabelskie

Według W. Zielińskiego, legenda narodziła się z połą-
czenia dwóch elementów, a mianowicie ustnego podania 
o niesłusznie osądzonej przez Trybunał wdowie oraz plot-
ki o przechowywanych w lubelskim archiwum diabelskich 
dokumentach. Taką jej genezę miały potwierdzać odna-
lezione przez autora zapisy, opatrzone podpisem... Plu-
tona, władcy i króla piekieł. Rzeczywiście, fragmenty te, 
w których istnienie długo wątpiono, umieszczone zosta-
ły w księdze lubelskiego sądu grodzkiego z 1637 roku (se-
ria: Relacje, sygn. 66, k. 177v-179v). Tyle tylko, że wpisy te 
(zatytułowane odpowiednio: Marcin Luter w imieniu Sta-
toriusza przywilej oblatuje oraz Oblata tegoż [przywileju]) 
nie dotyczą sporu o majątek wdowy. Mają one postać pa-
stiszu skierowanego przeciwko innowiercom, zwłaszcza 
arianom, dzielnie służącym siłom piekielnym. 

[...] Listu tego jest słowo w słowo treść i porządek taki: 
Działo się w piekle na wielkim zgromadzeniu wszystkich 
diabłów, tak tych, którzy piastują wyższe urzęda jako 
też i tych, którzy wrota piekieł zamykają. Na uczynione 
przedstawienie wobec nas i urzędu naszego oraz usilne 
prośby najpodlejszych Statoriusza i Marcina Kalwinów, 
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daliśmy zezwolenie wszystkim [...], ażeby zachowa-
li dusze swoje czyste w najbrudniejszej wierze, strzegli 
się Chrześcijan, tak jak siebie samych, dajemy wszyst-
kim najniegodniejszym zupełną swobodę Kakodemonów 
kształcenie, dajemy władzę kierowania żonami i dzieć-
mi oraz prawdziwej miłości polecamy ich żony. [...]

Dano w podziemiach Kocytu miesiąca bieżącego 
i piekielnego roku ooooo Pluton Władca, król Piekieł. 

Tekst ten powstał jako zręcznie sformułowany tzw. wpis 
epicki (ludyczny), zapełniający puste miejsce w księdze 
(tak, by ktoś inny nie mógł do niej nielegalnie dopisać ko-
lejnego aktu). Wpisy tego typu celowo zawierały niepraw-
dopodobną i często dowcipną treść, przez co łatwo było 
odróżnić je od prawdziwych zapisów. W księgach grodz-
kich, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lu-
blinie, można trafić na ponad sto podobnych motywów. 
Wśród nich spotkać można przeróżne skargi i protesty, 
np. klaczy przeciwko wilkowi, który ją poranił (1616), Je-
sieni przeciwko Wiośnie (1786), czy papieru na złych pisa-
rzy (1623). Również odnaleziony i przetłumaczony przez 
Zielińskiego przywilej Statoriusza pojawia się w księgach 
przynajmniej jeszcze dwukrotnie – w 1618 i 1619 roku. 
Tamte wersje są jednak mniej rozbudowane i uboższe 
w szczegóły, a ponadto, żadna z nich nie zawiera już pod-
pisu samego władcy piekieł.

Sąd diabelski w Piotrkowie?

W roku 1971 ukazała się książka Janusza Tazbira pt. Aria-
nie i katolicy. W rozdziale zatytułowanym Zagłada ariań-
skiej stolicy badacz ten, na podstawie różnych staropol-
skich rękopisów (m.in. diariusza arianina Zbigniewa 
Lubienieckiego), odtworzył przebieg obrad warszawskiego 
sejmu z 1638 roku. Co takiego ważnego się wtedy wyda-
rzyło? Otóż pod koniec burzliwej debaty nad sprawą arian 
(12 kwietnia), poseł rawski Stanisław Studziński miał po-
wiedzieć do zebranych: „Panowie, bójmy się, żeby tu diabli 
nie sądzili miasto nas, jak i w Piotrkowie sądzili”. Do jakie-
go wydarzenia nawiązywał w tych słowach? Jak zareago-
wali na nie obecni na miejscu posłowie? Praca J. Tazbira 
już na ten temat milczy, ale czy oryginalne teksty również? 

Zresztą J. Tazbir nie był wcale jedynym historykiem, 
który wspominał o tym, że diabelski trybunał zebrał się 
właśnie w Piotrkowie. Tak samo twierdził Bohdan Bara-
nowski w swojej książce pt. Kultura ludowa XVII i XVIII 
w. na ziemiach Polski Środkowej. Recenzent tej pracy, zna-
ny literaturoznawca Julian Krzyżanowski, uznał to wów-
czas za ewidentny błąd i dowód nieuctwa oraz nieobe-
znania autora z tematem. Cały jego tekst podsumował 
słowami: „Bałamuctwo, na bałamuctwie jedzie i bałamuc-
twem pogania” („Rocznik Literacki”, 1971). Trzeba jednak 

pamiętać, że Baranowski, związany przez wiele lat z Uni-
wersytetem Łódzkim, zajmował się głównie historią XVII-
-XVIII wieku i badał staropolskie akta sądowe oraz inne 
dokumenty dotyczące właśnie terenów centralnej Polski 
(okolice Łodzi, Sieradza, Kalisza, itp.). Być może podczas 
swoich kwerend trafił na któryś z powyższych rękopisów 
lub na inny jeszcze ślad, prowadzący do umiejscowienia 
diabelskiego trybunału właśnie w Piotrkowie. 

Raptularz Zbigniewa Borowskiego

Lubelski historyk Henryk Gmiterek opracował i wydał 
w 2017 roku tekst staropolskiego raptularza (notatni-
ka) spisanego przez Zbigniewa Borowskiego, pochodzą-
cego z podlubelskiego Mętowa. Szlachcic ten, urodzony 
w pierwszej połowie XVII wieku, zapisywał nie tylko ak-
tualne wydarzenia polityczne (np. relacje z sejmów, sejmi-
ków) lub rodzinne (np. daty ślubów, pogrzebów bliższych 
i dalszych krewnych), ale także przeróżne plotki i cieka-
wostki. Pod rokiem 1638 zanotował przykładowo, że: 

[...] przy limitacji Trybunału Lubelskiego chłop, który 
bud miejskich pilnował, przystawiwszy sobie drabinę do 
ratusza, na niej obwiesił się. Marszałkiem na ten czas 
był pan [Jan] Adam Stadnicki, podczaszy krakowski, sy-
nowiec onego [Stanisława] Diabła Stadnickiego. Za któ-
rego dyrekcyjej i w Piotrkowie 1637 na początku Trybu-
nału na Ratuszu nocy jednej źli widziani sądząc.

Kim byli owi „źli”? Czy autor miał tu na myśli znane z le-
gendy czarty? A może chodziło mu jedynie o jakichś prze-
stępców lub przebierańców? Tego notatka niestety już nie 
precyzuje, aczkolwiek wpis z sąsiedniej karty zdaje się roz-
wiewać te wątpliwości. Z. Borowski wspomniał tam bo-
wiem o opętanych, z których „u bernardynów w Lublinie 
siła złych wygonił ksiądz Franciszek bernardyn”. 

Zgodnie z cytowanym fragmentem raptularza, sąd 
diabelski miał odbyć się na ratuszu w Piotrkowie w 1637 
roku. Co ciekawe, marszałkiem Trybunału był wtedy Jan 
Adam Stadnicki, synowiec słynnego awanturnika, sta-
rosty zygwulskiego, Stanisława Stadnickiego zwanego… 
Diabłem Łańcuckim. Czy jest to tylko nic nie znaczący 
zbieg okoliczności? Nie wiadomo w dodatku, czym dia-
belscy sędziowie tak właściwie się zajmowali – czy rozpa-
trywali sprawę ubogiej wdowy, czy roztrząsali jakąś inną 
kwestię. Raptularz tego już nie wyjaśnia. 

Boruta i Rokita na straży sprawiedliwości

Obecnie w Piotrkowie Trybunalskim najczęściej opowia-
da się wersję legendy brzmiącą bardzo podobnie do tej 
lubelskiej. Tam też występuje nieznana z imienia wdowa 
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i chcący zagarnąć jej ziemie magnat. Tyle tylko, że naj-
starszy znany tekst opisujący diabelski sąd w Piotrkowie, 
znacznie różnił się od tej historii. Zanotował go w drugiej 
połowie XIX wieku historyk i etnograf Kazimierz Włady-
sław Wóycicki. 

Podanie pt. Diabeł Rokita, ukazało się w 1869 roku w “Ty-
godniku Illustrowanym”. Dotyczyło spotkania najbardziej 
chyba znanego polskiego diabła Boruty, z drugim czartem, 
Rokitą. Podczas wspólnej wizyty w piotrkowskim Trybu-
nale Koronnym, obradującym w nieistniejącym już dziś 
budynku miejskiego ratusza, przedstawiciele piekieł stali 
się świadkami próby przekupstwa. Pewien starosta zaofe-
rował sakiewkę pełną złotych monet jednemu ze świad-
ków za to, by ten zeznawał w procesie na jego korzyść. 
Sprawa dotyczyła folwarku należącego do ubogiej wdowy 
i matki siedmiorga dzieci. Według starosty, majątek ten 
jeszcze przed swoją śmiercią miał sprzedać mu mąż ko-
biety. Gdy nadszedł czas złożenia przez krzywoprzysięzcę 
fałszywego świadectwa przed sądem, Rokita przyskoczył 
do niego i.. wyrwał mu język. 

[...] – Oto jest język, com go własną ręką wyrwał z gar-
dła tego niepoczciwego świadka, niech przemówi! To 
wyrzekłszy, rzucił go na środek gościńca, a język, pod-
skakując jak żaba, wykrzyknął po trzykroć: – Skłama-
łem! Skłamałem! Chciałem krzywo przysiąc! Skłama-
łem! Cały tłum na to zjawisko skamieniał. Boruta wtedy 
przemówił: – Tego łotra starostę sam ukarzę – a wy, 

panowie bracia, skażcie krzywoprzysięzcę. Już dwana-
ście razy fałszywie przysięgał; taka niecnota i samych 
diabłów zniecierpliwi. 

Trybunał Koronny na ponownym posiedzeniu rozpa-
trzył sprawę na korzyść wdowy, zaś ciało zabranego przez 
czarty starosty, zostało ukryte w podziemiach łęczyckiego 
zamku, stanowiącego zwyczajową siedzibę Boruty. Dopie-
ro po paru latach – jak pisał Wóycicki – odnaleźli je tam 
krewni mężczyzny. 

Legenda czy legendy?

Najstarsze znane wzmianki o sądzie diabelskim, czyli po-
chodząca z pierwszej połowy XVII wieku zapiska Zbi-
gniewa Borowskiego oraz odtworzona przez J. Tazbira – 
na podstawie dawnych diariuszy – relacja z posiedzenia 
sejmu warszawskiego wskazują, że legenda czarciej łapy 
narodziła się w Piotrkowie Trybunalskim. Żadna z nich 
nie podaje jednak dokładnych szczegółów i okoliczności 
tego wydarzenia. Wiadomo tylko, że wśród szlachty krą-
żyła wtedy informacja o mającym odbyć się w tym mie-
ście procesie, w którym to czarty, a nie ludzie, odgrywały 
rolę sędziów. Z kolei w XIX wieku znane były przynaj-
mniej dwie, znacznie się od siebie różniące, wersje tej opo-
wieści. W obu posiedzenie czartów łączyło się już z proce-
sem ubogiej, anonimowej, wdowy. Jedna z nich odnosiła 
się do historii Trybunału Koronnego w Lublinie (to w niej 
występowały diabelskie dokumenty, a z czasem również 

Lublin, Trybunał Koronny w czasie  Festiwalu Legend Lubelskich
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trybunalski krucyfiks i odcisk czarciej łapy), a druga do 
Trybunału w Piotrkowie (wiązała się z podaniem o Bo-
rucie i Rokicie). 

W tym momencie można zatem mówić nie o jednej, 
ale raczej o dwóch różnych legendach dotyczących dia-
belskiego sądu. Jak się wydaje, obie wzięły początek od 
tego samego wydarzenia z 1637 roku, lecz wzbogaciły je 
o kolejne (lokalne) elementy. Prawdopodobnie informacja 
o tym, czyją sprawę ów diabelski trybunał właściwie roz-
patrywał, przekazywana była początkowo jedynie w for-
mie ustnego podania, które z czasem zostało utrwalone na 
piśmie. Tylko czy naprawdę nastąpiło to dopiero w pierw-
szej połowie XIX wieku? Warto byłoby przyjrzeć się rów-
nież innym staropolskim diariuszom i pamiętnikom 
(zwłaszcza tym obejmującym lata 1637-1638 i późniejsze), 
a także archiwaliom dotyczącym wydarzeń z 1727 roku. 
Ciekawe, czy w którymś z tych źródeł odnajdziemy kolej-
ne, może bardziej szczegółowe, informacje na ten niezwy-
kle interesujący temat? 
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Lilin, Litynia, Lilina: 
trzy diablice z Lublina

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Aby pojąć grozę ale i piękno przedwiecznych relacji, należy wiedzieć, że diabły 
choć nie umierają, starzeją się jednak. W młodości niejeden z nich był łasy na 
płeć piękną, a i diablice zażywały uciech  z mężczyznami różnego wieku, sta-
nu i urody, na co – w tym miejscu – służę dowodami.   

1. 
Rok 1728, maj, dzień bezwietrzny, gorący. Mrowie odświętnie ubranych kobiet i równie dużo mężczyzn rozsie-
wających zapach gorzałki i potu. 
Jan Trzos, chłop na schwał, zręczny stelmach z Łęczny, na lubelskim bruku kładł szyję pod katowski topór. 
Miesiąc wcześniej z siekierą w dłoni stanął nad swą niewiastą i nie miał dla niej litości.  
 – Popadł w obłęd – mówiono – dręczony dziką żądzą do kochanki. A była nią – jeśli wierzyć ludzkim opowieściom 

– prawdziwa diablica! 
Czarna, kosmata, jurna, urodziwa! 
 Przez nią stracił głowę, którą kat – skrwawioną – ujął i pokazał światu! Panny mdlały, mężczyźni spluwali, starcy 
nabożnie szeptali pacierze. Była wśród tej ciżby?* okrzyk przerażenia, czy głupi chichot targały jej ciałem?  
Ktoś – oprócz niego – zdołał poznać jej imię? 
I gdzie je dzisiaj odnaleźć? W jakiej pieśni, czy baśni?

 
W niemieckiej gazecie „Berlinische Priviliegrirte Zeintung”, wychodzącej trzy razy na tydzień, w roczniku 1728, któ-
ry podsunął mi – ubiegłej jesieni – berliński antykwariusz z Placu Żandarmów, odnalazłem korespondencję z Lu-
blina!** Pod notką o śmierci Jana Trzosa widniał dopisek „To moje dzieło – Lilin” uczyniony – mógłbym przysiąc – 
niewieścią ręką. 
Zgoda – to jeszcze nic nie znaczy, niewiele mówi,  
ale kiedy w książce Jarochowskiego Gazeta berlińska jako materiał do dziejów Polski z XVIII wieku (Poznań 1863) 
pod tąż samą informacją o śmierci Jana Trzosa – przepisaną z niemieckiego „Zeintunga” – odkryłem zamaszysty do-
pisek znanym mi charakterem, choć tym razem po polsku – „To moje dzieło – Lilin”, zrozumiałem, że nie życzy so-
bie, aby śmierć kochanka i jej imię zostały zapomniane.

2. 
Roku nie znam. Pewnie lata 20-te, 30-te siedemnastego stulecia. W Lublinie doliczono się 8 tysięcy kobiet i nie-
co mniej mężczyzn. W mieście – rzecz jasna – były psy, koty, krowy, konie i wieprze. Także kozy. Wizerunek jednej 
z nich do dzisiaj zdobi pieczęć miasta. Były pomory, pożary, diabły i diablęta. 
Diabli – jak ludzie – przekorni i zuchwali, i nie każdy bał się święconej 
wody. Trafiali się i stateczni, szanujący pokój i porządek. Stało się, 
że człek zakpił z prawa, a bies się obruszył. Zwołał sąd diabli, surowszy 
od ludzkich. Aliści, szczególne to było – że się tak wyrażę – widowisko  
w lubelskim Trybunale***. Nocą, diablęta w purpurach, kontuszach, togach i perukach, 
z wielką praw trybunalskich znajomością, spisały dekret na stronę wykpionej 

– w tamtym miejscu – ubogiej wdowy. Dekret ów nosi stempel, a jeśli kto ciekawy obejrzy go i dzisiaj, to diabla dłoń 
odbita na dębowym stole. 
Jest i portret tamtego sądu, wśród czarciej czeladki butna diablica w wydekoltowanej sukni. →
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Jeszcze na stole dymił ślad wypalonej łapy, gdy wstąpiła w kleryka imieniem Antoni, uporał się z nią szybko Jan Bar-
tos, egzorcysta ze wsi Dziesiąta. Nim pleban Mrówka odmówił trzy zdrowaśki, Jan wywiódł ją z ciała kleryka, za 
kark chwycił i jak kociaka pomiędzy psy rzucił. Zawstydzona błąka się do dziś wśród ścieżek i trzcin nad rzeką By-
strzycą. Płoszy domowe gęsi i stada dzikich kaczek, porywa koszule i gatki kąpiących się wyrostków. Jej diabli żywot 
relacjonował mi Czesław Maj, ludowy filozof i poeta, wieśniak z Ciecierzyna.

A jej imię? – spytałem. – Imię? Lilina… Lilina**** – dwukrotnie powtórzył filozof.
O kleryku Antonim nie słyszałem, ale czyny Jana Bartosa, egzorcysty ze wsi Dziesiąta, były mi dobrze znane. Diablicę 

Lilinę – jak mniemam – i mnie zdarzyło się zobaczyć. Na rozlewiskach Bystrzycy, gdzie przed laty stał młyn hreczko-
sieja Zaruby, wypatrzyłem kiedyś pluskającą się osobę. Stanąłem jak wryty. Ochlapywała swe wiekowe, pomarszczone 
ciało ciepłą, lipcową wodą. Siwe włosy zasłaniały twarz, kiedy je odgarnęła, dostrzegła mnie i wybuchnęła szyderczym, 
gardłowym śmiechem. Klepnąwszy się w wypięty ku mnie zadek, umknęła we trzciny.

3. 
Idzi Przybylski był księdzem, pisarzem, tłumaczem. Stan duchowny porzucił, z literaturą się nie rozstał. Przetłuma-
czył Kandyda Woltera, lecz nazwiska swego w książce nie zaznaczył. Pracę dedykował księciu Ignacemu Potockiemu, 
ten dar przyjął, pochwalił, nawet wynagrodził, lecz nakład polecił zniszczyć. Spalić. Przybylski jak można mniemać 
sprostał i temu zadaniu. Egzemplarz ocalały z zagłady – który jest moim posiadaniu – zawiera dedykację „mojej Lity-
nii”***** – skreślony ręką autora. Trudno o obdarowanej nie myśleć z sympatią, ocaliła coś, po czym nie zostało śladu.

*Ciżba (staropolskie) – tłum. Wyroki śmierci wykonywano publicznie, reakcje widzów bywały – że tak powiem – rozmaite. Kaje-
tan Koźmian (pamiętnikarz) obserwował w roku 1787 z pierwszego piętra lubelskiej starówki – jak napisał – „ścięcie żydowskie-
go hultaja”. Po egzekucji zwłoki hultaja ćwiartowano i ćwierci te długo wisiały na murowanej szubienicy. Widok ten – wyznaje pa-
miętnikarz – „dał mi taki wstręt do mięsa, że przez miesiąc patrzeć na niego i pożywać nie mogłem”.

** W berlińskim czasopiśmie „Berlinische Priviliegrirte Zeintung” skrupulatnie odnotowano wyroki śmierci wykonywane w Lu-
blinie, Łucku i Zamościu. Informacje za berlińską gazetą podał w swej książce wspomniany Jarochowski.

***Lubelski Trybunał (Trybunał Główny Koronny w Lublinie, najwyższy (apelacyjny) sąd dla szlachty w latach 1578 –1794). To 
w czasie tamtej – przywołanej przeze mnie – nocnej rozprawy Chrystus na krucyfiksie, zawieszonym w sali rozpraw, odwrócił gło-
wę, aby nie patrzeć na diablich sędziów wydających wyroki sprawiedliwsze niż ludzie. Dziś Krzyż Trybunalski znajduje w Archi-
katedrze Lubelskiej, stół z wypaloną diabelską łapą w muzeum na lubelskim Zamku.

****Diablicę Lilinę, rozpustną piekielnicę, znano nad rzekami Wieprz i Świnka, niejednokrotnie dawała się we znaki mieszkań-
com nadjeziornych okolic Piaseczna, Zagłębocza. Niewinnie brzmiące imię przylgnęło także w tamtych stronach do wiedźm-to-
pielic pogrążających w wodnej toni chłopców i młodych mężczyzn. W Zawieprzycach opowiedziano mi legendę o miłostce miej-
scowego kowala z kochliwą diablicą. Życiem zapłacił za miłosną przygodę. Wykpiony przez kochankę obwiesił się na przydrożnej 
wierzbie, a jego widmo do dzisiaj straszy błądzących po nocy.

***** Skąd wiadomo, że to diablica? Dla kogo mąż czcigodny, uczony, w duchownej sukience mógł postradać głowę? Poglądy Przy-
bylskiego – libertyńskie, gdyby kto dociekał – wzbudziły oburzenie samego Hugona Kołłątaja. Ten polityk, katolicki prezbiter, ale 
i poeta, satyryk, historyk i geograf nie wahał się ani chwili ze złożeniem podpisu na nakazie konfiskaty książek. Lubelski tłumacz 

– strachem zdjęty – w liście do Kołłątaja, rektora Szkoły Głównej Koronnej, określił swe powściągliwe stanowisko do „wielkich fi-
lozofów” tamtej doby. I jakby upokorzeń było jeszcze mało, w dziełku podpisanym już swoim nazwiskiem a nazwanym Historycz-
no-krytyczne wiadomości o życiu i pismach pana Woltera i innych filozofach został zmuszony do zdystansowania się od głoszonych 
wcześniej uniesień, pochwał i zachwytów nad dziełami Diderota, Hobbesa, Monteskiusza. Rzecz jasna – ani na jotę nie wierzył 
w zarzuty, które przyszło mu wytoczyć modnym pisarzom i filozofom, ale cóż, o uwielbianym Wolterze, drżącą ręką i wstrętem 
do siebie, napisał, że „przez nadużycie talentów stał się obelgą wieku naszego”

(Berlin–Lublin, 2007–2013) 
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Włoskie wakacje (2)

Henryk 
Radej

→

O poranku obudził Wandę hałas w jadalni. Wyraźnie 
usłyszała dźwięk tłukącego się szkła i czyjeś kroki. Na-
rzuciła na siebie szlafrok i podeszła do uchylonych drzwi. 
Prawie jednocześnie pojawiła się też Priscilla. Pomimo za-
skoczenia kobiety uśmiechnęły się do siebie i wymieni-
ły szybkie buongiorno. W jadalni nie było nikogo, tylko 
na stole leżało w nieładzie naręcze ogrodowych kwiatów 
w kałuży wody i kawałki szkła. Obie kobiety bez słów zaję-
ły się sprzątaniem. Wanda szybko znalazła flakon na kwia-
ty, a dziewczyna nadal skutecznie tropiła okruchy szkła na 
posadzce. Przywracanie porządku w jadalni trwało do-
bry kwadrans, zanim na stole w całej okazałości zakwitł 
ogromny bukiet z przewagą czerwonych róż. Giorgio roz-
poczyna dziś dłuższy urlop i zapewne pozwolił sobie na 
leniwy poranek – pomyślała Wanda. Nadal krępowała 
się rozpoczynać rozmowę z Priscillą ze względu na sła-
bą znajomość włoskiego, wolała poczekać na Giorgia. Za 
pomocą jednoznacznych gestów i uśmiechu dała Priscilli 
do zrozumienia, że wróci teraz do swego pokoju, aby się 
przebrać. Poranna toaleta i dobór odpowiedniego stroju 
zajął jej dobre pół godziny. Nie zapomniała też o delikat-
nym makijażu.

Gdy wróciła do jadalni, zastała w niej Giorgia wraz 
z córką zajętych rozmową i popijających sok pomarań-
czowy. Giorgio wstał z wyraźnym zamiarem przywitania 
się. Wanda dyskretnie podała mu rękę. Wtedy zauważy-
ła, że na jego prawej dłoni jaśnieje tymczasowy opatru-
nek. Przez dłuższą chwilę Giorgio z poczuciem humo-
ru opowiadał im o swojej porannej przygodzie. Tej nocy 
także i on spał niespokojnie i gdy tylko wzeszło słońce, 
wyszedł do ogrodu. Pomyślał, że zrobi kobietom niespo-
dziankę, przynosząc do domu bukiet świeżych róż. Nie 
wiedział, że flakon, w którym dotychczas stały zasuszone 
kwiaty, jest pęknięty. Z przerażeniem patrzył, jak z jego 
starannie ułożonej kompozycji kwietnej obficie wycieka 
woda. W pośpiechu niefortunnie chwycił za szkło, co za-
kończyło się rozbiciem. Dopiero po chwili zauważył, że 
jego dłoń krwawi. Zostawił wszystko w nieładzie i poszedł 
szukać domowej apteczki. Niewiele znalazł, ale wystarczy-
ło, aby na szybko opatrzyć skaleczenie. – I oto stoję te-
raz przed wami ranny, cierpiący i... głodny – zakończył 

z uśmiechem swoją historię. Po chwili, patrząc na Wan-
dę, westchnął, że najchętniej zjadłby na śniadanie polską 
jajecznicę, kładzioną na chleb i jedzoną w stylu włoskim, 
czyli jako kanapki z pomidorami skropionymi winnym 
octem balsamicznym. Na samą myśl o takiej uczcie Wan-
da poczuła się strasznie głodna, a jednocześnie dumna 
z powołania jej do stworzenia czegoś wyjątkowego w sztu-
ce kulinarnej. Na szczęście wczoraj, wracając do domu, 
wstąpili do hali targowej na zakupy i mogła teraz zasza-
leć w kuchni.

Jednak zamiast do kuchni Wanda udała się w prze-
ciwnym kierunku – wprost do salonu siniory. Pamiętała, 
gdzie znajdują się jałowe opatrunki, z których korzysta-
ła jeszcze niedawno. W salonie prawie nic się nie zmieni-
ło, wnętrze było zaciemnione i przerażająco puste, wręcz 
martwe. Wanda szybko sięgnęła po pakiet z medykamen-
tami i wyszła, nie oglądając się. Po chwili stała już przed 
Giorgiem skupiona i z tak poważną miną, jakby teraz od 
niej miało zależeć jego zdrowie, a może i życie. Giorgio 
zaczął żartować, że oddając się w ręce tak doświadczonej 
opiekunki, może z największą przyjemnością zemdleć i na 
wszelki wypadek przypomniał głośno numer telefonu do 
pogotowia ratunkowego. Wanda zachowała jednak powa-
gę i uprzedziła, że może pojawić się sangue (krew). Nadal 
pamiętała wiele podstawowych słów z zakresu pomocy 
medycznej, których nauczyła ją siniora podczas prostych 
zabiegów. Giorgio posłusznie oparł rękę o brzeg stołu 
i otworzył skaleczoną dłoń. Wanda ostrożnie usuwała ko-
lejne warstwy opatrunku aż do ukazania się rany, z któ-
rej nadal sączyła się krew. Sprawnie przemywała rozcięcie, 
zwracając uwagę, czy aby nie kryje się w nim jakaś odro-
bina szkła. Wanda przyglądała się męskiej dłoni Giorgia. 
Nie była tak zniszczona i spracowana jak u Michała. Wy-
obrażała sobie, że takie zadbane dłonie mają tylko leka-
rze, adwokaci albo księża. Giorgio nie był żadnym z nich, 
choć do końca nie wiedziała, czym tak naprawdę zajmu-
je się pracownik korporacji międzynarodowej. Co się za 
tym kryje? Tak rozmyślając, sprawnie nałożyła jałowy ga-
zik i estetycznie obandażowała chore miejsce. Giorgio ani 
razu nie jęknął z bólu. Podziwiał efekt zabiegu i chwa-
lił Łondę za fachowość. A na koniec przypomniał, że na 
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dobre wyzdrowieje dopiero po zjedzeniu długo oczeki-
wanej jajecznicy. 

Priscilla okazała się być dobrze wychowaną i pojętną 
dziewczyną. Wanda nie oczekiwała pomocy z jej stro-
ny, ale ona sama grzecznie wprosiła się do kuchni, cie-
kawa przyrządzania polskich potraw. Obie czuły potrze-
bę wymiany zdań przy podziale czynności, ale nie było to 
takie łatwe. Priscilla nieoczekiwanie powiedziała, że dla 
niej Polska to Kopernik, Solidarność i papa John Paul II. 
Wanda wzruszyła się i była gotowa ją za to wyściskać, ale 
powstrzymała emocje. Do tej wyliczanki dodałaby prze-
kornie jeszcze kilka polskich smaków – włącznie z... pol-
ską wódką i kiszonym ogórkiem, ale pomyślała, że nie bę-
dzie psuć dziewczynie dobrego humoru i mieszać spraw 
wyższych z wyszynkiem. W tym czasie Giorgio wyszedł 
do głównej bramy po gazety. Niewiele zdążył przeczytać, 
gdyż śniadanie wjechało do jadalni na mobilnym stoli-
ku. Giorgio znów komplementował Łondę za najlepszą 
kuchnię w mieście. Wanda zaprzeczała i wskazywała tak-
że na udział Priscilli, która na deser zaproponowała moc-
ną kawą i suszone daktyle. Wanda nie mogła jednak wziąć 
ich do ust, bo wyglądem przypominały jej martwe chra-
bąszcze. Nie powiedziała tego współbiesiadnikom, bo 
jak Włochom wytłumaczyć, co to są majowe chrabąsz-
cze? Przy kawie Giorgio oznajmił kobietom, że zaprasza 
je dzisiaj na dłuższą wycieczkę po Tivoli do miejsc szcze-
gólnych. Jego córka nie kryła zachwytu. Pamiętała miasto 
jeszcze z dzieciństwa i chciała koniecznie porównać, jak 
zmieniło się po dwudziestu latach. Wanda z ukrywaną ra-
dością też zaakceptowała pomysł, bo choć była tu już kilka 
razy, jednak nigdy nie miała okazji, aby zobaczyć coś wię-
cej poza ogrodem i kilkoma pobliskimi sklepami.

Słońce nabrało już znacznej wysokości i zapowiadał 
się kolejny bezchmurny dzień. Wprawdzie był już począ-
tek września, ale w środkowych Włoszech nic jeszcze nie 
zapowiadało jesieni. W Tivoli nadal było słoneczne lato 
pełne mocno podeschłej zieleni i kwiatów na skwerach. 
Wyjeżdżali powoli z posesji na otwartą przestrzeń ulicy 
usytuowanej na skarpie. Przed nimi otwierała się panora-
ma na dolinę kolorową od czerwonych dachów i jasnych 
elewacji domów. Z trzech stron na horyzoncie otaczały ją 
zamglone jeszcze o tej porze dnia góry, a niebo było błę-
kitne jak kolor samochodu Giorgia. Wandę ogarnął ja-
kiś nostalgiczny smutek, a potem żal, że nie ma tu z nią 
Amelki, która jeszcze nigdy nie była za granicą, że ją samą 
tyle piękna ominęło w życiu, że nie zna żadnego obce-
go języka i nie może powiedzieć tego, co by chciała. Dla-
czego ten świat jest tak dziwnie urządzony, że człowiek 
przywiązuje się do swego miejsca urodzenia i do najbliż-
szych? Dlaczego tęskni, wspomina i czuje się czasami nie-
szczęśliwy – nawet w tak pięknym Tivoli? Giorgio włączył 

jakieś włoskie melodie, które pasowały do obrazów prze-
suwających się za oknami auta. Rytmiczny refren następ-
nej piosenki, który coraz głośniej podśpiewywali Giorgio 
z Priscillą, zaczynał się od słów vacanza italiana (włoskie 
wakacje). Po chwili Wanda nieśmiało przyłączyła się do 
ich duetu. Pomyślała, że mogą to być jej jedyne i ostatnie 
włoskie wakacje.

* * *

Tivoli było zachwycające, zarówno dla Priscilli, jak i dla 
Wandy, która nigdy w życiu nie miała prawdziwych waka-
cji, a jedyną wycieczkę do Krakowa pamięta jeszcze z lat 
szkolnych. Już na wstępie zwiedzania, w jakimś sklepi-
ku dla turystów Giorgio zakupił wszystkim gustowne, ja-
sne kapelusze chroniące przed słońcem. Potem zanurzyli 
się na kilka godzin w plątaninie alejek parkowych, sta-
rych budowli, fontann i wodospadów. Wanda dziękowała 
Bogu, że włożyła dziś wygodne sandały, bo wyprawa oka-
zała się być długim spacerem wypełnionym podziwianiem 
zabytkowych wnętrz, kamiennych posągów i zmieniają-
cych się widoków miasteczka. Współczuła Priscilli, która 
nie miała kondycji do pieszych wędrówek i często przy-
siadała na schodkach lub jakiejś zacienionej ławce. Gior-
gio wykazywał wyrozumiałość i wspierał je obie, kupując 
co jakiś czas wodę mineralną lub wyciskany sok, zwłasz-
cza gdy mieli forsować kolejne schody lub kaskadowe po-
dejścia. Po dwóch godzinach takich atrakcji Wanda miała 
już mętlik w głowie. Zapominała nazwy pałaców i cesarzy, 
którzy je fundowali. Przypominały się jej rzeźbione po-
stacie mitologiczne znane jeszcze z lekcji w liceum, choć 
niezbyt dokładnie kojarzyła style i wydarzenia historycz-
ne. Zabierała ze sobą wszelkie dostępne za darmo foldery 
i ulotki o zwiedzanych miejscach, próbowała podczytywać 
ich treść napisaną w trzech językach: włoskim, niemiec-
kim i angielskim, ale niewiele rozumiała. Zawiezie je do 
Polski, niech w domu oglądają, gdzie była i co widziała, 
a najstarszy syn, Paweł, co dobrze zna angielski, przeczy-
ta i przetłumaczy co trzeba.

Od czasu do czasu mijali grupki turystów zapatrzo-
nych – tak jak oni – w te cuda natury i architektury. Gior-
gio objaśniał półgłosem, że w czasach starożytnych Ti-
voli było najczęściej wybieranym miejscem letniskowym 
przez najbogatszych rzymian. To właśnie oni wznosili tu 
swoje wille i rezydencje otoczone średniowiecznymi mu-
rami. Pomiędzy nimi zakładali rozległe ogrody urozma-
icone żywopłotami, sztucznymi grotami i fontannami. 
– Jakże to inny świat, choć nie tak daleko od Polski – my-
ślała Wanda. Niektóre posiadłości bardziej przypomina-
ły miniaturowe miasteczko, niż letnią rezydencję cesarza. 
W czasach świetności funkcjonowały w nich biblioteki, 
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świątynie, pawilony, łaźnie, teatry ozdobione wspaniały-
mi mozaikami i rzeźbami. Wszędzie słychać było plusk 
przepływającej wody, która wydawała dźwięki podobne 
do organowych.

W Alei Stu Fontann usiedli na ławce nagrzanej słoń-
cem. Wandzie zdawało się, że słyszy delikatne brzmienie 
organów swojego parafialnego kościoła, kiedy to przed 
nabożeństwem organista zaledwie muska klawisze, za-
nim rozpocznie pieśń. Czuła woń kościelnego kadzidła 
i rozmarzyła się uwiedziona zapachem kwiatów tamarysz-
ka i południowych malw. Tak chciałaby tu jeszcze przy-
jechać kiedyś z dziećmi, a może i z Michałem. Tyle lat 
przepracowali na polach i przy domu... i do czego doszli? 
Ledwo wiążą koniec z końcem, ciągle przepracowani. Nie-
wiele na świecie widzieli, mało ze sobą rozmawiali o czym 
innym, jak tylko o wydatkach na gospodarstwo, o potrze-
bach dzieci oraz o niekończących się od wiosny do zimy 
robotach. Wszystko było ważne, tylko nie oni. – A może 
wreszcie pora urządzić sobie przed domem ogród pełen 
kwitnących krzewów. Pośrodku musi się znaleźć miejsce 
na małą fontannę z aniołem i kamienną ławeczkę – roz-
marzyła się Wanda. – W niedziele i święta będę tam czy-
tać książki i rozmawiać z Michałem, a może i bawić się 
z wnukami. Ale Włosi nie mają mroźnej zimy ani śniegu 

– pomyślała realnie. – Jak taki ogród przezimuje do wio-
sny? Zapewne Michał coś wymyśli, on ma do tego głowę. 

Była już popołudniowa pora, kiedy Giorgio zapropo-
nował koniec zwiedzania i udanie się do restauracji na 
obiad. W drodze powrotnej na parking Wanda podziwia-
ła jego szarmancję, kiedy to zmęczonej Priscilli pomagał 
zejść z kamiennego uskoku lub prowadził pod rękę. Przez 
cały czas Wanda zachowywała stosowny dystans wobec 
ich dwojga. Tłumaczyła sobie w duchu, że tak wypada, 
przecież nie są rodziną. Nie wiedziała, że za rok o tej po-
rze ich sytuacja zmieni się całkowicie. Ale skąd mogła się 
domyślać? Zmęczona dreptała obok nich, ale samodziel-
nie. Lata fizycznej pracy, od dzieciństwa aż do teraz, przy-
zwyczaiły ją do większych wysiłków.

Gdy wyszli z ciasnych uliczek, Wanda dostrzegła w po-
bliżu niewielki szyld z nazwą „Delikates” i biało-czerwo-
ną flagę. Nie mogła przejść obok tego obojętnie, zwłaszcza 
że na drzwiach sklepu wisiała kartka z informacją: „Tutaj 
mówimy po polsku”. Wraz z nią do środka weszli Giorgio 
z Priscillą. Dwie ekspedientki w średnim wieku powitały 
ich uśmiechem i głośnym „dzień dobry”. Wanda poczu-
ła, jak bardzo stęskniła się już za czymś swojskim i miała 
nieodpartą chęć pogadać po polsku byle o czym. Chcia-
ła, aby Giorgio z córką posłuchali, jak brzmi polski język, 

Skalisty brzeg Capri
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jaki jest melodyjny i trochę podobny w tym do włoskiego. 
Zaczęła pytać o zauważone produkty, o biały twaróg, o ki-
szone ogórki, o śmietanę – skąd przywiezione, czy aby na 
pewno polskie? Potem o słodycze, o wędliny. Najchętniej 
kupiłaby wszystkiego po trochu, aby skosztowali, jak sma-
kuje polska żywność. Giorgio stwierdził, że nie wiedział 
o istnieniu w Tivoli polskiego sklepu, na co ekspedientki 
długo i po włosku coś mu wyjaśniały. W tym czasie w ko-
szyku Wandy znalazły się: najlepsza polska kiełbasa, chleb 
żytni, masło śmietankowe, kiszone ogórki, wędzony bo-
czek i wiśnie w likierze. Dla Giorgia dołożyła jeszcze nie-
wielką buteleczkę żubrówki, koniecznie z łodygą zielonej 
trawki w środku. W sklepiku działała też agencja sprzeda-
jąca bilety autobusowe do Polski, co Wandę bardzo ucie-
szyło i obiecała obsłudze, że na pewno zjawi się tu za dzień 
lub dwa, gdy zaplanuje termin wyjazdu.

Zakupy w polskim sklepie uskrzydliły Wandę. Zapo-
mniała o upale i zmęczeniu. Przestała przeliczać wydane 
euro na złotówki, aby się nie denerwować. Cieszyła się, że 
znalazła tu polski chleb i coś do niego. 

– Vivat Polonia, buona Polonia! – zakrzyknął Giorgio 
i wszyscy roześmiali się z udanego żartu. 

Przy wyborze dań w sąsiadującej z polskim sklepem 
restauracji Wanda zdała się na Priscillę, chcąc poznać jej 
kulinarne upodobania wywiezione z Ameryki. Giorgio 
protestował głośno na dźwięk słów „frytki” i „hambur-
ger”. Przyzwolił na pizzę, spaghetti i risotto, chociaż pole-
cał bardziej wyszukane dania. W rezultacie przed Wandą 
pojawiły się serowe przystawki z sałatą obficie skropioną 
oliwą i aperitif campari, a następnie arancini – nadziewa-
ne mięsem smażone kulki ryżowe w panierce. Na talerzu 
wyglądały jak małe pomarańcze przyprószone mozzare-
llą. Wanda od razu skojarzyła, skąd ich nazwa – arancia, 
to po włosku pomarańcza. Po nich już czuła się najedzo-
na, kiedy właśnie pojawiło się kolejne danie. Z podziwem 
patrzyła na zgrabne ruchy wiekowego już kelnera, który 
z gracją i uśmiechem tańczył z talerzami wokół ich sto-
łu. Później przeniosła wzrok na apetyczną rybę z rusztu 
otoczoną opiekanymi ziemniakami i przyozdobioną stosi-
kiem kolorowych warzyw gotowanych na parze. Jako na-
pój do dania głównego Giorgio zamówił białe wino. Na 
koniec był jeszcze deser w postaci panny cotty, który Wan-
da miała już okazję poznać, gdyż siniora zamawiała cza-
sem przez telefon ten wyszukany smakołyk z pobliskiej 
cukierni.

Używając prostych słów, Wanda podziękowała za wy-
stawny posiłek, chwaląc jednocześnie deliziosa cucina ita-
liana (wyśmienitą kuchnię włoską). W głowie czuła lekkie 
oszołomienie wywołane zapewne białym winem i nieco-
dzienną dla niej sytuacją. Obiecała, że jeszcze dziś zrewan-
żuje się polską kolacją, a jutro kolejnym śniadaniem – i na 
pewno nie będzie to jajecznica. 

Ulice Rzymu
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Następnego dnia wszystko było już jasne. Z kalenda-
rzem w ręku Wanda ustaliła z Giorgiem plan na najbliż-
sze dni. Miała zostać w Tivoli przynajmniej tydzień, pod-
czas gdy on z córką spędzą kilka dni w Rzymie i na Capri. 
Może w tym czasie – wedle uznania – zająć się domem 
i ogrodem oraz dopilnować całej posesji. Giorgio wyper-
swadował jej, że nie wyobraża sobie, aby wracała w taki 
upał do Polski busem lub autokarem. Przez godzinę stukał 
w klawisze laptopa, a potem położył przed nią wydruko-
waną miejscówkę na lot z Rzymu do Krakowa. Zasugero-
wał też, aby z pomocą syna założyła przed wyjazdem kon-
to bankowe w Polsce, co pozwoli im ostatecznie zamknąć 
ten „międzynarodowy biznes” – jak żartobliwie nazwał 
sprawę przelewu należnej jej sumy spadkowej. 

Jeszcze przed południem Priscilla i Giorgio wyjecha-
li z Tivoli. Wanda została sama w dużej, pustej willi. Na 
szczęście wiedziała, jak zamknąć bramę wjazdową i włą-
czyć nocny alarm bezpieczeństwa. – A reszta w ręku Boga 
– powiedziała do siebie i usiadła na tarasie w wygodnym, 
płóciennym fotelu. – Taki sam lub podobny kupię so-
bie po powrocie – pomyślała, analizując swoją sytuację. 
Szybko odpędziła od siebie czarne myśli. Nie takie historie 
zdarzały się jej w Polsce i wychodziła z nich cało. Trochę 
posprząta, trochę odpocznie, a na pogawędki i po zakupy 
będzie chodzić do polskiego sklepu. To nic, że to na dru-
gi kraniec miasta. Przecież ma czas, dużo czasu. (c.d.n.)

Tydzień samotności w Tivoli minął Wandzie niespo-
dziewanie szybko. Zanim uświadomiła sobie upływ cza-
su, po raz trzeci od wyjazdu zadzwonił Giorgio, uprzedza-
jąc, że wrócą domani sera (jutro wieczorem). W pierwszej 
chwili nawet się ucieszyła, ale potem posmutniała nie-
co na myśl, że to już koniec włoskich wakacji, wpraw-
dzie w dużej mierze samotnych, ale jakże jej potrzebnych. 
Tak wiele obiecywała sobie na początku tygodnia, ale po-
tem skorygowała swoje plany do niezbędnych czynności 
i przemyśleń. Teraz czuła, że przez tych kilka dni odpo-
częła od wszystkiego, co zostawiła w Polsce i... od reszty 
świata. Ani razu nie otworzyła bramy posesji i sama nie 
wyszła nawet na ulicę. Codziennie zabierała ze skrzynki 
gazety i jakieś przesyłki dla Giorgia. Obliczyła, że zaku-
py poczynione w polskim sklepie wystarczą jej samej na 
kilka dni. Robiła je z myślą o wszystkich domownikach, 
ale ani Giorgio, ani Priscilla nie skosztowali przed wyjaz-
dem nawet połowy produktów, jakie nakupiła. Wpraw-
dzie po tygodniu zostało już tego niewiele, jednak Wan-
da nie tknęła ani alkoholu, ani wiśni w likierze. Wcześniej 
lodówka w kuchni też nie była pusta, więc zamiast tra-
cić pieniądze postanowiła, że ją skutecznie opróżni. Po-
nadto wróciły upalne dni i straciła ochotę na spacery tyl-
ko po to, żeby pogadać z ekspedientkami po polsku. Bilet 
powrotny miała już w torebce, ale myśl o podróży samo-
lotem napełniała ją nieokreślonym lękiem. Każdy dzień 

zaczynała od modlitwy i niewielkich porządków wokół 
siebie i w domu. Zanim słońce mocniej przygrzało, ona 
kończyła podlewać rabaty kwiatowe. Krzewy podlewa-
ła wieczorem. Po śniadaniu siadała z herbatą w zacienio-
nym rogu tarasu i beznamiętnie przeglądała gazety albo 
też stare, kolorowe magazyny wyrzucone z pokoju sinio-
ry. W radiu znalazła polską stację i co jakiś czas słuchała 
na tarasie piosenek nadawanych z Warszawy. Nie rozsta-
wała się z komórką, bo przynajmniej raz dziennie musiała 
porozmawiać z dziećmi. Któregoś dnia zadzwonił młod-
szy syn, Marcin, z wiadomością, że założył odpowiednie 
konto w banku i podyktował jej numer. Zdecydowała się 
też na rozmowę z mężem, w której prosiła go o znalezie-
nie dobrej ekipy blacharzy na drugą połowę września do 
wymiany dachu na domu. Michał niewiele mówił, tylko 
mruczał pod nosem, że znów zaczyna nim rządzić, tym 
razem na odległość. Wanda czuła się bezsilna wobec jego 
wymówek, ale postanowiła je przemilczeć. Wyobrażała so-
bie minę męża, kiedy zapozna go ze szczegółami swoich 
planów na najbliższy rok.

 Giorgio i Priscilla wrócili prosto z Capri, tak jak obie-
cali, następnego dnia tuż przed zachodem słońca. Byli 
opaleni i weseli, a ich radość udzieliła się także Wandzie, 
którą jak nigdy dotąd oboje serdecznie uściskali. Pełni 
wrażeń zasiedli do kolacji. Na stole pojawił się polski żu-
rek okraszony kiełbasą i pokrojonymi jajkami. Chrupiące 
grzanki na maśle też szybko zniknęły z talerza, a na deser 
Wanda wniosła naleśniki z serem i brzoskwinią, polane 
gęstą śmietaną o smaku wanilii. Giorgio skutecznie wzbra-
niał się przed kieliszkiem żubrówki, mówiąc, że jest zmę-
czony podróżą. Ale gdy Priscilla z Wandą zdecydowały 
się na wiśnie w likierze, wrzucił do szklanki kilka kostek 
lodu i dolał nieco alkoholu, by po chwili udawać, jak szyb-
ko polska wódka zakręciła mu w głowie.

 Atmosfera po kolacji wyraźnie się rozluźniła. Priscil-
la położyła na stole album pełen zdjęć z pobytu na Ca-
pri, z których Giorgio zaczął natychmiast wychwytywać 
te z plażowania, domagając się wstępnej selekcji przed pu-
blicznym oglądaniem scen, na których on jest tylko w ką-
pielówkach. Priscilla miała z tego powodu świetną za-
bawę, w której Wanda wtórowała jej śmiechem. Odbitki 
oddawały wakacyjne uroki południowych Włoch. Był na 
nich gorący Neapol i Pompeje, wieczory w Sorrento, po-
dróż wypożyczonym jachtem i nastrojowe kolacje w przy-
brzeżnych tawernach. A na wszystkich fotografiach oni – 
dojrzały mężczyzna z ładną dziewczyną o wiele młodszą 
od niego, którzy czasem zachowują się jak para zakocha-
nych, a czasem jak ojciec z córką. Wanda zauważyła, że na 
wszystkich zdjęciach Giorgio jest prawie taki sam – szcze-
rze uśmiechnięty ze wzrokiem skierowanym w obiektyw. 
Dostrzegła w tym autentyczną radość ojca z odzyska-
nej po latach córki. Natomiast Priscilla prezentowała się 
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w wielu odsłonach i nastrojach. Potrafiła robić miny jak 
duża dziewczynka, albo też świadoma swojej urody, po-
zowała jak doświadczona modelka pośród fal rozbryzgu-
jących się o skały. Innym razem jej twarz była skupiona, 
pogrążona w zadumie z wyraźnym cieniem troski. Gdy 
Wanda zapytała, skąd ten smutek, nie spodziewała się ta-
kiej odpowiedzi.

 – O mamie... o mamie myślałam, dlaczego nie ma jej 
razem z nami? – a gdy to mówiła, jej oczy nabierały łez.

 W takim momencie Wanda najchętniej przytuliłaby ją 
do siebie, ale w porę powstrzymała się od macierzyńskie-
go gestu. Jednocześnie uświadomiła sobie, jak wielkie po-
kłady miłości drzemią w tej dziewczynie. Chciałaby mieć 
taką synową.

Następnego dnia po śniadaniu Wanda była już gotowa 
do wyjazdu. Postawiła swoją walizkę przy wyjściu i kolej-
ny raz sprawdzała, czy aby na pewno ma przy sobie bilet 
na samolot. Podczas pożegnania jeszcze raz podziękowała 
gospodarzom za gościnę i przypomniała o aktualnym dla 
nich zaproszeniu na następne wakacje do Polski. Szcze-
rze wzruszona pożegnała się z Priscillą, życząc jej pięk-
nego życia, gdziekolwiek rzuci ją los. Giorgio przemy-
wał jeszcze zakurzone szyby auta, gdy Wanda jak zwykle 
usiadła na tylnym siedzeniu. Kiedy ruszali, po raz ostatni 
objęła spojrzeniem willę z widokiem na ogród – miejsce 

swoich krótkich, włoskich wakacji. Czuła jak coraz moc-
niej bije jej serce. Tym razem udało się jej powstrzymać 
łzy. Uskrzydlała ją myśl, że po południu wyląduje w Kra-
kowie, gdzie czeka na nią Marcin, a późnym wieczorem 
powinna być w swoim domu na wsi.

Rzymskie lotnisko Fumicino oszołomiło Wandę. Lą-
dujące co chwilę samoloty, tłumy pasażerów, centrum 
handlowe i wszechobecne bary, kawiarnie oraz zapowie-
dzi lotów w obcych językach uczyniły ją bezradną wo-
bec ogromnej przestrzeni i różnorodności obrazów. Na 
szczęście Giorgio odprowadził ją aż do hali odpraw i wy-
tłumaczył jak dojść do wyjściowej bramki odlotów. Po-
żegnał ją szerokim uśmiechem, uściskiem dłoni i słowa-
mi gracje per tutto (dziękuję za wszystko). Wanda także 
zdobyła się na uśmiech i szybko odeszła, mając świado-
mość, że na pewno wygląda głupio z wymuszonym uśmie-
chem na przerażonej twarzy. Po dłuższej chwili odwróciła 
się, ale w kłębiącym się tłumie nie dostrzegła już Gior-
gia. Nieco przestraszona starała się szukać wszędzie napi-
su Cracovia i modliła się w duchu, aby ktoś odezwał się tu 
po polsku. Godzinę później siedziała już na swoim miej-
scu w samolocie. Ktoś pomógł jej znaleźć właściwy fotel, 
potem włożył walizkę do schowka, ktoś inny uśmiechnął 
się i pokazał, jak zapiąć pas bezpieczeństwa. Dokoła prze-
krzykiwano się w języku rosyjskim i angielskim, ale też 

Tivoli
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i po polsku. Całkiem jak w ogromnym autokarze – pomy-
ślała, przyglądając się hałaśliwemu zamieszaniu, jakie wy-
pełniało wnętrze samolotu. Była zdziwiona, że wraz z do-
rosłymi podróżuje tak dużo dzieci. Z zamkniętymi oczami 
czekała niecierpliwie, kiedy ucichnie ten gwar i wreszcie 
uniosą się w powietrze. Otworzyła je, gdy byli już nad 
chmurami. Miała miejsce przy środkowym przejściu i nie-
wiele widziała, co za oknem. Nie była ciekawa nowych wi-
doków, aby nie potęgować w sobie lęków. Kilka razy po-
wtórzyła w myślach Pod Twoją obronę... i wszystko nagle 
odpłynęło w ciszy. Ocknęła się, gdy lądowali.

Na lotnisku w Krakowie-Balicach było chłodno i pa-
dał deszcz. Syn czekał na nią przy wyjściu. Na jego wi-
dok Wanda rozpłakała się. Kochane dziecko, jej Marci-
nek w tym obcym mieście, w obcym tłumie, specjalnie 
przyjechał, aby poczuła się wreszcie bezpieczna i wolna od 
strachu – myślała i długo tuliła go do siebie, nie wstydząc 
się łez. Chłopak zaskoczony jej zachowaniem, powiedział 
wzruszony, że nie powinna więcej sama wyjeżdżać z Pol-
ski. Kiedy podjechała miejska kolejka, patrzyła na niego 
z dumą, jak pewnie czuje się w każdej sytuacji, jak dba, 
aby miała gdzie usiąść, pyta, czy aby nie jest przemęczo-
na. To w trosce o nią zwolnił się na kilka godzin z hote-
lu, gdzie przez wakacje dorabia na recepcji. Bez problemu 
posługuje się angielskim, ale też próbuje sił w hiszpańskim 
i włoskim. Jest zdolnym samoukiem, który odkrył w so-
bie dar do nauki języków obcych. Wanda patrzyła na nie-
go ukradkiem i odniosła wrażenie, że syn jakby zmężniał 
i stał się jeszcze bardziej podobny do ojca z czasów mło-
dości. Oby tylko na tym skończyło się to podobieństwo – 
westchnęła w duchu.

Nie mieli dla siebie zbyt wiele czasu w przydworcowym 
barze. Wanda zdążyła opowiedzieć synowi tylko najważ-
niejsze wydarzenia, jakie spotkały ją we Włoszech, zwłasz-
cza sprawę śmierci siniory i niespodziewanej nawiązki za 
wcześniejszą opiekę nad nią. Wspomniała o Priscilli i po-
kazała zdjęcie, jakie ukradkiem otrzymała od niej na pa-
miątkę po wczorajszej kolacji. Marcin spojrzał na fotkę 
bez szczególnego zainteresowania, może dlatego, że set-
ki takich turystek widzi podczas wakacji w swoim hote-
lu. Szybko dokończyli przekąskę i od razu przeszli na sta-
nowisko, gdzie za chwilę podjechał autobus do Zamościa. 
Pożegnali się „bez filmowych scen”, o co syn wcześniej po-
prosił, dorzucając kilka zdań po włosku, rzekomo cytując 
jakiegoś włoskiego aktora „od Felliniego”, o którym ona 
nigdy nie słyszała. Całkiem uspokojona i w dobrym na-
stroju usiadła wygodnie na swoim miejscu, a gdy wyjecha-
li z Krakowa, nawet przez zadeszczoną szybę z radością 
patrzyła na prawie jesienne, polskie krajobrazy. Cieszy-
ła się, że za kilka godzin będzie w domu, gdzie być może 
czeka na nią Michał, a na pewno czeka Amelka i… wiel-
ka góra problemów do pokonania przez najbliższy rok.

Drugiego dnia po powrocie, w niedzielne popołudnie 
Wanda postanowiła zwołać małą naradę rodzinną, aby 
zapoznać męża i Amelkę ze swoim planem na najbliższe 
miesiące, nad którym myślała jeszcze w Tivoli. Zreferowa-
nie sprawy zajęło jej zaledwie kwadrans. Kiedy zakończy-
ła, Michał bez słowa wstał od stołu i zaczął nerwowo szu-
kać w barku czegoś na uspokojenie. Czuł, jak z każdym 
zdaniem Wandy coraz mocniej bije mu serce i wzmaga 
się ból głowy. Jednak skarcony jednoznacznym wzrokiem 
żony, zrezygnował z poszukiwań i ciężko opadł na krzesło.

– Przecież my tego nie udźwigniemy. Z czym do lu-
dzi? Z oszczędności może wystarczy jedynie na wymia-
nę dachu. A reszta za co, z kredytu? Kto da nam taki kre-
dyt? A jeśli nawet, to jak go potem spłacić? – wystękał 
z wyrzutem.

 Amelka przez cały czas w skupieniu coś notowała i stu-
kała palcem w kalkulator, by po chwili triumfalnie ogło-
sić wynik podliczeń:

– Według mojej wstępnej kalkulacji na remont domu, 
urządzenie ogrodu i wesele Pawła potrzebujemy około 
pięćdziesięciu, sześćdziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście 
wszystko zależy od ostatecznych cen materiałów i usług.

Michał jęknął z cicha i poprosił Amelkę o kubek zim-
nej wody. To było ponad jego siły. Takich tortur dawno 
nie znosił. 

– Te kobiety wpędzą mnie do grobu – wymamrotał pod 
nosem.

– Damy radę – stanowczo oznajmiła Wanda. – Niech-
by i osiemdziesiąt tysięcy, na tyle nas stać. Ale ani zło-
tówki więcej! Tyle zarobiłam, tyle mamy na koncie i tyle 
możemy wydać. Od jutra wszyscy bierzemy się do robo-
ty. Najpierw dach i remont domu, potem przeróbki i ma-
lowanie. Ogród i reszta na wiosnę. Kupujemy, co trzeba 
i ściągamy robotników. Do maja musimy się z tym upo-
rać. Całe szczęście, że wesele Pawła ustalone na sierpień 
i lokal zamówiony – zakończyła optymistycznie, prawie 
z uśmiechem.

Michał nie znał Wandy od takiej przywódczej strony. 
To robocze spotkanie przypominało mu jakąś naradę woj-
skową zakończoną rozkazem do wykonania bez najmniej-
szego sprzeciwu. Zdał sobie sprawę, że nie ma odwrotu. 
Koniec z pracą magazyniera, koniec z pracą Amelki w de-
likatesach. Najchętniej chciałby już dziś zapaść w długi zi-
mowy sen i obudzić się za rok, tuż przed weselem syna. 
Zaczął się zastanawiać, skąd Wanda ma tyle pieniędzy? 
Chyba nie obrabowała tam jakiegoś banku? A na począ-
tek jeszcze jedno trudne zadanie postawiła przed nim: za-
poznać z całą sytuacją rodziców, którzy mieszkają na pię-
trze i przekonać ich, aby w miarę możliwości włączyli się 
do prac, a przynajmniej nie przeszkadzali. Najlepiej, gdy 
uczyni to jeszcze dziś. Z trudem uporządkował myśli i po-
wlókł się do nich na górę.
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Przez kolejne miesiące sąsiedzi i inni mieszkańcy Za-
rzecza z zazdrością patrzyli na efekty prac remontowych 
i zmian, jakie następowały wokół domu Michała i Wan-
dy. Jesień była wyjątkowo długa i sprzyjała pracownikom. 
Korzystając z ładnej pogody, wycięto w ogrodzie kilka sta-
rych drzew, a w ich miejsce posadzono szpaler świerków 
i tuj oraz pięć jabłoni. W listopadzie dokonano jeszcze 
kilku ulepszeń w domu. Na parterze urządzono pokój dla 
rodziców Michała. Na zewnątrz przygotowano miejsce 
na taras z bezpośrednim wyejściem do salonu. Pokoje na 
górze zajmą teraz Amelka i Marcin. Jeszcze przed nadej-
ściem mrozów wymieniono wyposażenie kuchni i poma-
lowano wszystkie ściany w pastelowe odcienie błękitnej 
bieli. Niespodziewanie teściowie dołożyli do wydatków 
kwotę, która wystarczyła na nowy piec centralnego ogrze-
wania. Odtąd ich dom stał się bardziej widoczny na tle 
starej zabudowy wsi, gdyż wyróżniała go blachodachów-
ka w kolorze zielonym i wysoki komin z czerwonej cegły.

Gdy nadeszło Boże Narodzenie i spadł pierwszy śnieg, 
wszyscy domownicy byli już mocno zmęczeni, ale rado-
śni, że mogą wreszcie zasiąść do wigilijnego stołu w du-
żym, pachnącym jeszcze farbą, pokoju. Przed wieczerzą 
dojechał Marcin, a tuż za nim Paweł, ale bez narzeczo-
nej. Młodzi trochę wybrzydzali na dobór kolorów ścian, 
ale ogólnie chwalili większość wykonanych prac. Wanda 

zaniepokojona nieobecnością przyszłej synowej zaczęła 
wypytywać Pawła o wesele. Ten usprawiedliwił ją prze-
ziębieniem, które zatrzymało ją w domu. Przed północą 
wszyscy – z wyjątkiem dziadków – wybrali się na paster-
kę. Znów czuli się jedną rodzinną. W drugi dzień świąt 
po śniadaniu Paweł pospiesznie wyjechał do Poznania, 
aby spotkać się z narzeczoną. Marcin pozostał dłużej, ale 
przed sylwestrem też pożegnał się z domem. Zdążył jesz-
cze uporządkować warsztat z narzędziami i naciął drew-
na na opał.

Kolejnym punktem docelowym w realizacji planu 
Wandy stała się Wielkanoc i długi weekend majowy, kie-
dy to narzeczeni mieli odwiedzić domy rodzinne swoich 
teściów i poznać bliższą rodzinę. W tym czasie powin-
ny zapaść ostateczne decyzje co do listy gości i należa-
łoby rozpocząć wysyłkę zaproszeń. Takie czasy, że dom 
weselny rezerwuje się przynajmniej z rocznym wyprze-
dzeniem, a zaproszenia wysyła na dwa, trzy miesiące 
przed ślubem. Jednak Wanda za punkt honoru obrała so-
bie jeszcze urządzenie ogrodu z oczkiem wodnym i ła-
weczką pośród kwiatów. Michałowi obiecała, że wyposa-
ży go w nowy komplet lśniących bielą zębów. Jak zwykle 
niezawodną pomocą przy wszystkich sprawach okazała 
się Amelka. Ona wiedziała, gdzie taniej kupić, jaką hur-
townię wybrać, dokąd pojechać, z kim rozmawiać, aby nie 

Neapol w słońcu
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przepłacać. Ona też znalazła ojcu dobrego stomatologa 
protetyka, który jeszcze w styczniu wyznaczył mu pierw-
szą wizytę. Nade wszystko pilnowała stanu konta banko-
wego i prowadziła małą księgowość na domowy użytek.

* * *
Wanda miała wreszcie niedzielę dla siebie. Pochłonię-
ta codzienną krzątaniną nawet nie zdążyła nacieszyć się 
majem, który dawno minął. Siedziała na wymarzonej ła-
weczce schowana w zieleni przed domem i patrzyła, jak 
z rzeźbionej nimfy, kąpiącej się pośrodku kamienne-
go oczka, spływa woda. To była jej namiastka włoskiego 
ogrodu i udawane Tivoli. Wokół niej obficie kwitły róże 
i kępy pachnącej lawendy. Ze ścian tarasu zwisały bukiety 
białoczerwonych petunii, a w wysokich donicach płonę-
ły purpurą wysokie kiście begonii. Delikatny plusk wody 
i głosy ptaków niosły ulgę jej myślom i wywoływały wspo-
mnienia. Były „zielone świątki”. Michał prosto z kościo-
ła poszedł na gospodarcze pogawędki do kuzynów. Teraz 
nabrał odwagi do spotkań z ludźmi i nikomu nie szczę-
dzi uśmiechów. Najważniejsze, że przestał palić, choć na-
dal lubi wypić nie tylko piwo. Teściowie urządzili sobie 
drzemkę, Amelka gdzieś z koleżankami. A może pojecha-
ła nad wodę z tym kręconym chudzielcem, co wozi ją bia-
łą hondą? Wszyscy gdzieś, z kimś, tylko ona sama. Ale nie 
pora rozczulać się nad sobą. Czyż nie tego chciała? - nor-
malnego życia dla siebie i bliskich. Czyż nie po to włóczy-
ła się na zarobek do obcych krajów, aby mieszkać teraz jak 

inni? Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale na pew-
no pomagają lepiej wyglądać i szczęściu nie przeszkadza-
ją. Święty spokój to będzie mieć w grobie. Nadal musi być 
twarda, jeszcze trochę. Jeszcze nie pora na babskie łzy. 
Dziś dziękowała Bogu, że dał jej tyle odwagi, pomysłów 
i siły na ich zrealizowanie. Dziękowała za męża i dzieci, 
których nadal powinna mocno trzymać w ryzach. Roz-
pamiętywała szlachetny gest siniory i wtedy zawsze w jej 
myślach pojawiał się uśmiechnięty Giorgio i nieco zagu-
biona Priscilla. Ciekawe czy przyjadą na wesele? Na jedne 
i drugie święta wysłała im religijne kartki. Odwzajemnił 
się tylko esemesami, które Marcin z ochotą przetłumaczył. 
Nie dzwonili do siebie ani razu, bo niby jak by się doga-
dali? Przecież niczego sobie nie obiecywała - to nadal pra-
wie obcy ludzie. Prawie. Nawet nie wie czy Priscilla wró-
ciła do matki. Jak ich tu przyjąć, gdzie przenocować? Czy 
spodoba się im Polska? Może lepiej, żeby nie przyjeżdża-
li i o wszystkim… zapomnieć. Ale tak nie można. Ona na 
pewno nie zapomni, dzięki czemu zmieniło się ich życie. 
Nadrobiła wreszcie zgubiony czas, dogoniła normalne ży-
cie. Rok temu ostatni raz wyjeżdżała do Włoch. Zaledwie 
rok – a tyle przez ten czas się zmieniło. Teraz Włosi przy-
jadą do niej. Już wie, że przyjadą, potwierdzili to w eseme-
sie. Poprosiła Marcina, aby zadzwonił do Tivoli i uprze-
dził, że w zajeździe czekają na nich zarezerwowane pokoje 
noclegowe. Odebrała Priscilla, więc rozmowa potoczyła 
się po angielsku. Marcin długo i powoli coś wyjaśniał, aż 
Wanda zaniepokoiła się, czy aby nie odwołują wizyty. Po 

Uliczki Neapolu
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skończonej rozmowie oznajmił, że Giorgio z córką wylą-
dują w Warszawie na trzy dni przed weselem. Przez dwa 
dni będą zwiedzać stolicę, a potem przyjadą tutaj. Zasu-
gerował im, aby wypożyczyli dobre auto i kierowali się na 
Lublin i Zamość, a potem do „Sarenki” w Zarzeczu. Obie-
cali, że gdyby spotkały ich jakieś kłopoty, będą dzwonić. 

– Mama będzie spokojna. Ja się z nimi na pewno doga-
dam. Ta dziewczyna ma bardzo miły głos. Tylko chwila-
mi mówi po amerykańsku z włoskim akcentem – dorzu-
cił i roześmiał się zawadiacko.

Przyjechali najnowszym modelem opla w piątek pod 
wieczór. Nawigacja doprowadziła ich bezbłędnie na par-
king, gdzie czekała już przystrojona weselnie „Saren-
ka”. Powitanie odbyło w stylu zachodnim – uściski dłoni 
i przytulanie policzków. Wanda panowała nad emocja-
mi, dużo mówiła i wysługiwała się synem, aby wszystko 
tłumaczył. Giorgio pokrywał swoją nieśmiałość pośród 
obcych ludzi uśmiechem i głośnym gracje. Oboje z cór-
ką najpewniej czuli się w obecności Marcina, który po-
jawiał się zawsze w odpowiednim momencie, by później 
nie odstępować od nich na krok. Po kolacji zapropono-
wał gościom krótki wyjazd do Zamościa, aby zobaczy-
li nocną iluminację starówki. Miało ich nie być godzinę, 
dwie, a wrócili po północy. Byli oczarowani Starym Mia-
stem. Wanda zaniepokojona czekała, aż wrócą. Odniosła 

wrażenie, że po tej wycieczce Priscilla chętniej słucha 
Marcina niż własnego ojca. Zanim się pożegnali, dziew-
czyna zapytała go, czy jutro będą mogli bawić się razem. 
Obiecał jej to i dotrzymał słowa.

Podczas wesela Wanda nie miała z Marcina prawie żad-
nego pożytku. Widziała, jak młodzi dużo ze sobą rozma-
wiają, od czasu do czasu wybuchając śmiechem, a w tańcu 
są coraz bliżej siebie. Wydawało jej się, że chwilami Gior-
gio mógł czuć się samotny. Podczas białego walca zaprosi-
ła go do tańca, nie wiedząc, że jest tak dobrym tancerzem. 
Na koniec zebrali brawa od całej sali. Wtedy Giorgio pod-
szedł do mikrofonu i nieoczekiwanie wygłosił dla nowo-
żeńców krótki toast, zapraszając ich do „ziemi włoskiej”.

Następnego dnia Wanda zaprosiła Giorgia i Priscillę na 
rodzinny obiad do domu, a po nim na spacer po ogrodzie. 
Gdy usiedli na ławeczce, powiedziała nieśmiało: - Ecco il 
mio piccolo Tivoli (tutaj jest moje małe Tivoli). I niech tak 
zostanie na zawsze. 

– Mamo, ty mówisz po włosku? - zdziwił się Marcin. - 
Teraz już wiem, po kim odziedziczyłem językowe zdol-
ności. Obiecuję ci, że jeszcze nie raz będziemy w praw-
dziwym Tivoli - i uśmiechając się zagadkowo, mocniej 
uścisnął dłoń Priscilli.

Henryk Radej 

Barokowa fontanna na  Piazza di Navona
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Pomóż mi wejść na tę górę,
na którą wspinam się od lat, 
pomóż zaczerpnąć kilku kropel 
ze źródła Twojej krynicy.
Okryj mnie szalem Twoich rąk
i warkoczem Twoich włosów. 
Pozostań ze mną
do ostatecznego końca,
którego przewidzieć nie sposób
– bądźmy zawsze razem.

Prośby
St

an
isł

aw
 R

og
al

a Moich próśb jest tak wiele,
że trudno je spamiętać,
ułożyć w harmonię,
podzielić na kwartały
wyznaczyć ważność
i priorytety.
Ciągle gubię się w nich
– czy proszę 
za dużo
bo nieustannie zapominam.

Moje prośby

Jej krzyk porywał wiatr
rozrzucał między drzewami
po pagórkach, dolinach 
i wądołach
– roznosił wszędzie
gdzie zawiał

nie pozwalał krzyczącej 
spocząć nawet minuty 
– złapać spokojnego oddechu
spojrzeć na syna-jedynaka
rozejrzeć się dookoła
– przecież już nie była sama

Jej krzyk

To słońce co chwilę 
wynurza się zza chmur
albo skutecznie kryje w ich cieniu
jakby trudno było mu opanować 
kosmiczne drżenie
pogodzić się z szarością cienia 

– kiedy znikło ostatnim razem 
pomyślałem, że to jego koniec
i z rozpaczą chwyciłem się za głowę,

– kiedy pojawiło się kolejnego ranka,
odtańczyłem dziki taniec radości
jego tupot nawet niebo słyszało,
a pohukiwanie przewyższyło 
krzyki świata.

– byłem niemal w pełni 
usatysfakcjonowany.

To słońce
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Paradoks

Krzysztof
Pacholik

„Tak, teraz możesz wyjść.”
Gdy to usłyszałem, poczułem się lekki i oczyszczony ze 

wszystkich moich win. Właśnie zdjęto mi z ramion rosnący 
ciężar chwili obecnej, zastąpiony błogością i upajaniem się 
poczuciem buntu, którym nakarmiłem resztę grupy. Ujaw-
niłem się w końcu jako osoba niezgadzająca się z zasadami, 
pokazałem im, że jestem ponad nimi, że jestem poza po-
czuciem przynależności i że tylko ja sam mogę siebie egze-
kwować. Za chwilę przyjdzie zmierzyć mi się z konsekwen-
cjami mojego wyczynu, ale to jeszcze nie teraz.

Na razie mijam się ze świadomością tego, co nadejdzie, 
na rzecz stanu, który mógłbym nazwać „tym pomiędzy”. 
W jakie ramy można ów stan oprawić – tego już nie wie-
działem i nie wiem nadal, ponieważ „poczucie bezkarno-
ści” to nieco zbyt mało, a „poczucie wolności” komplet-
nie tej sytuacji nie oddaje.

Trwałem więc tak sobie, bez pośpiechu lawirując po-
między rozłożystymi kapeluszami grzybów i długimi ko-
narami otaczających mnie źdźbeł trawy, kiedy napotka-
łem na swojej drodze wielkiego żółwia w żółtym stroju 
do biegania. Sportowiec najwyraźniej był dopiero na po-
czątku trasy, ponieważ nie wyglądał na skorego do zwol-
nienia tempa, a tym bardziej do przejmowania się istnie-
niem na swojej trasie tak małych istot, jak ja. 

Bestia w szaleńczym tempie zbliżała się do mojej oso-
by, za nic sobie mając grudy piaskowe, a nawet co mniej-
sze kamienie. Pośpiesznie zszedłem mu z drogi, martwiąc 
się o swoje skromne życie. 

Gdy po chwili wróciłem na szlak, moim oczom uka-
zała się ogromna stopa nie pierwszej – muszę przyznać – 
świeżości, która ślamazarnie podążała śladem szaleńczego 
gada. Na szczęście minęła mnie ona w dość dużej odle-
głości, jednak wstrząs wywołany jej pojawieniem się i tak 
wyrzucił mnie do góry, wpływając na chwilową panikę.

Wędrując korytem pozostawionym przez sandał, mia-
łem okazję zdekodować napis na jego spodzie, który 
świadczył o tym, że obuwie wykonane było przez greków. 
Na ziemi ponadto zauważalne być mogły symbole zatar-
te kilka chwil temu przez wichurę piaskowo-popędową, 
zazwyczaj towarzyszącą ludziom żwawym. Do odczyta-
nia (przewędrowania) zdatny był jedynie początek „Ach”. 
Następne znaki były nieczytelne. Cóż, ważne, że pozwo-
liły mi one na szybszą wędrówkę (ucieczkę) od nieciążą-
cych na mnie już problemów.

I w tym momencie czas stanął.
Zdałem sobie sprawę z powagi sytuacji.
Opuściłem mrowisko.

Fundament
Nie patrzę na swoje ręce, przecież wiem, że drżą, i to 
wcale nie z powodu chłodu, mimo że noc jest zimna. Na 
ciemnym, granatowym niebie błyszczy się księżyc, wokół 
którego co chwilę mruga zalotnie jakaś gwiazda. W odda-
li, na horyzoncie daje się dostrzec niewyraźna łuna odbi-
jającego się w latarniach miasta.

Pod moją prawą stopą powoli dogasa kawałek drewnia-
nego oparcia jednego z moich krzeseł. Lubiłem to krzesło, 
było przeznaczone wszystkim moim pośpiesznym śniada-
niom zakrapianym hektolitrami czarnych, gorzkich kaw.

Po mojej lewej stronie daje się dostrzec pierwszy szereg 
drzew, zwiastujących gęsty, liściasty las, który zawsze jawił 
mi się jako nieprzyjemny, a czasem wręcz straszny. Wy-
glądałem na niego przez jedno z moich okien, a zwłaszcza 

zimami, kiedy na zewnątrz było biało i nieprzyjemnie, 
a moje dłonie rozgrzewał kubek gorącej herbaty, przy-
pominający mi o tym miłym, niemal uzależniającym po-
czuciu bezpieczeństwa, które zapewniały mi moje własne 
cztery ściany.

Słyszę, jak jeden ze strażaków zbliża się, nachodząc 
swoimi ciężkimi butami na suche, spalone liście.

– Czy chce pan się z nami zabrać? Niebawem będzie 
świtać. Może ma pan jakichś znajomych, u których mógł-
by pan trochę pomieszkać? Może rodzinę?

– Nie, dziękuję za troskę, chciałbym chwilę pobyć tu 
sam.

Spojrzał na mnie ze zrozumieniem w oczach i z sza-
cunkiem oddalił się do wozu. Po chwili samochód 
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rusza i z warkotem oddala się od zgliszczy. Wolnym, 
nieobecnym krokiem zbliżam się do tego, co zostało 
z budynku.

Obok tej ledwie ocalałej, spalonej i poczernionej ścia-
ny stało niegdyś moje łóżko, w którym codziennie budzi-
łem się, ze snem na powiekach.

Tam dalej, w rogu, umiejscowiona była moja szafka 
nocna. Co wieczór odkładałem na niej okulary, zmęczo-
ne ciągłym precyzowaniem mojej krótkowzroczności, da-
jąc im chwilę na odpoczynek, na zapadnięcie w jakiś nie-
znany mi, okularzy sen.

Pode mną rozpościerał się niegdyś dywan. Perski, 
prawdziwy. Niezliczoną ilość razy przechodziły po nim 
moje stopy.

Nad nim po lewej stronie wisiał obraz, namalowany 
niegdyś przez moją mamę, która przez całe życie marzy-
ła o tym, żeby zostać malarką. Nie można było nazwać go 
najpiękniejszym, wziąłem go wręcz z grzeczności, ponie-
waż tak jak reszta rodziny bardzo sceptycznie podchodzi-
łem do jej plastycznych zamiłowań. To było jedyne dzieło, 
które mi po niej zostało.

Za moimi plecami stały niegdyś drzwi. Przez całe lata 
mieszkania tutaj strasznie skrzypiały, a ja codziennie po-
wtarzałem sobie, że jutro zrobię z nimi porządek.

A teraz z całego tego domu i wszystkich spę-
dzonych w nim chwil został tylko ten fundament. 
I na cały ten fundament mogę tylko patrzeć, co chwila 
mrugając oczami, chcąc spłukać z twarzy popiół.

Okręt
Nasz statek wypłynął wczoraj z samego rana, wraz 
z odpływem i od tego czasu nie ustawaliśmy w wysiłkach, 
żeby jak najbardziej oddalić się od pościgu. Wszystko nie-
stety kiedyś się musi skończyć, nie inaczej więc było z na-
szą – jakże krótką – przygodą. Przed godziną nasz kapitan 
oznajmił, że okręt powoli nabiera wody, co może skutkować 
jedynie zatonięciem, i to na pewno bezzwłocznym. On sam 
– co raczył nam rychło oznajmić – jest z tego powodu bar-
dzo kontent, gdyż zwłoki w jego przekonaniu są nie tylko 
zbędnym balastem, a czymś dla życia nienaturalnym, czymś 
całkowicie z ludzką naturą niezgodnym. Rad, nie rad mu-
siałem zatem udać się do swojej kajuty, aby rozpocząć pako-
wanie mojego skromnego dobytku, w razie potrzeby szyb-
kiej ewakuacji. Zatonąć mieliśmy przecież lada moment.

Spod koi wyciągnąłem na wierzch dużą torbę podróż-
niczą, dwa plecaki i jeden płócienny worek, w których to 
miałem zamiar zmieścić wszystkie moje dotychczasowe 
dobra, po czym rozpocząłem żmudne wpychanie baga-
żu do środka. Nie przewidziałem jednak trudności, z jaką 
przyszło mi się spotkać, a mianowicie jakiejś dziwnej nie-
proporcjonalności formy do treści. Okazało się, że wszyst-
kie posiadane przeze mnie przedmioty swoją objętością 
zdecydowanie wykraczają poza sztywne ramy narzucone 
mi przez mój bezwolny bagaż. Czy ubrania puchną zaraz 
po rozpakowaniu? A może to wina mojej nierozgarnię-
tej motoryki, która bezwzględnie wywraca wszystkie kie-
szenie na wierzch, rozpycha koszulki i wszystkie swetry 
zwija byle jak, na siłę starając się narzucić im kształt od-
powiedni portatywnemu? Powodów być może nigdy nie 
poznam, a szkoda.

Mimo wielu frustracji udało mi się w końcu załado-
wać wszystko, co posiadałem, i wynieść na pokład jeszcze 
przed dotarciem wody do mojej kajuty. Na górze okazało 

się, że tonięcie okrętu dobiega końca, a my – samym wra-
kiem już tylko – dostaliśmy się na zbawienną dla nas mie-
liznę, na której bez zbędnego pośpiechu mieliśmy okazję 
załadować się do szalup ratowniczych. Nieco rozczarowa-
ni brakiem wrażeń, towarzyszących tak spektakularnemu 
pojęciu, jakim jest „tonięcie okrętu”, leniwie wachlowali-
śmy wodę wiosłami, zdążając w kierunku bliskiego nam 
już lądu. Prawdziwa rozpacz zdjęła mnie już na miejscu, 
gdy dowiedziałem się, że kapitan obecnie butwiejącego 
już statku zarządza bezwzględne rozpakowywanie się. 
I po cóż ja tyle czasu na to poświęciłem przed chwilą, je-
śli mam trud swój zniweczyć już teraz?

Nie dyskutowałem jednak i opróżniłem spokojnie tor-
bę oraz plecaki, zapominając jedynie o swoim płóciennym 
worku. Gdy usiedliśmy już wszyscy przy ognisku (a było 
to już nad ranem), byliśmy przemęczeni, zaspani, ale – 
bądź – co bądź – w dobrych humorach. Mieliśmy okazję 
podziwiać piękne zjawisko. Otóż w chwilę po rozpoczęciu 
biwakowania zleciała się do nas banda przyjacielskich pe-
likanów, które wraz zaczęły z nami wyczyniać harce, łasić 
się i wypluwać na kolana zdatne do upieczenia ryby. Wy-
korzystując zatem prowiant naszych nowych towarzyszy 
i nie skąpiąc im poza tym pieszczot, rozkoszowaliśmy się 
ciepłym powietrzem i delikatną bryzą, którą morze raczy-
ło nas w swojej uprzejmości obdarzyć. Ze świetnych na-
strojów wyrwały nas odgłosy dobiegające z mojego płó-
ciennego, nieotwartego jeszcze worka. A raczej worków. 
Nie wiedzieć, czemu okazało się, że jest więcej niż jeden, 
ba! Wręcz ogrom ich się utworzył za nami, góra cała płót-
nem i nicią obsypana! Jak jeden mąż jęliśmy otwierać 
wszystkie, a z każdego wyskakiwały cztery małe kózki – 
dwie białe i dwie brązowe! Wspólnymi siłami wypuszcza-
liśmy je na wolność tak, że po kilku chwilach, podczas 
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których miałem okazję posłyszeć wiele niepochlebnych na 
swój temat opinii z ust moich – pożal się Boże – współroz-
bitków oraz oberwać kilkukrotnie kozim kopytem po lę-
dźwiach, wszystkie zwierzęta były już na wolności. I co się 
wtedy dopiero zadziało! Rozzuchwaliły się strasznie, by-
dlęta jedne! Poczęły skakać przez nasze ognisko na plaży, 
w głębi lądu deptać trawę, pokrzywy i korzonki jadalne. 
W strumieniu pobliskim (wtedy właśnie dowiedzieliśmy 
się o jego istnieniu) taplać się bezkarnie, na jabłonie roz-
łożyste wspinać się i na nas skakać. Motyle ganiać, chrabą-
szcze obwąchiwać, bagaże rozkopywać! A z takim rozpa-
miętywaniem to robiły, że wszystkie zaprzyjaźnione nasze 
pelikany zaczęły pierzchać czym prędzej z pogardą wypi-
saną na dziobie, nie racząc nas, biednych, niczemu nie-
winnych wybawców nawet spojrzeniem pełnym zrozu-
mienia obrzucić, a jedynie wpadając na nas w popłochu.

I trwaliśmy tak przez chwilę wszyscy w osłupieniu, 
a kapitan nawet tak szeroko usta rozwarł, jakby sam tyl-
ko o pozostaniu pelikanem marzył, o tym tylko, żeby je 
rybą słodkowodną wypełnić i innym rozbitkom podaro-
wać. A wszystkie małe koźlątka, co je z worków wypuści-
liśmy – chyba tylko na zatracenie nasze – nic sobie z tego 
nie robiły i dalej w najlepsze biegały. Och, pięknie one 

poruszały się, to przyznam szczerze. Z jaką radością na-
pawały się odzyskaną dopiero co wolnością. Z jaką ambi-
cją wybijały się w powietrze swoimi kopytkami.

Mimowolnie uśmiechnąłem się pod nosem, gdy swo-
im wzrokiem objąłem cały ten obrazek, włącznie z mo-
imi towarzyszami podróży, którzy w panice próbowali 
z powrotem złapać je i wrzucić do worków. I tylko ja je-
den po chwili odetchnąłem i uspokoiłem się, czując cie-
pło promieni słonecznych, które powoli zaczęły wymy-
kać się spod władzy horyzontu. Wtedy też cały ten chaos 
się wydał mi się przyjazny, tak, że aż się z tego uśmiechu 
szczerzyć począłem do towarzyszy, do samego siebie i do 
świata, w którym wszyscyśmy ocalali z tonącego okrętu. 
Mojego dobrego humoru nie zdołał zmącić nawet zarys 
żagli rozpostartych na wietrze i delikatnie łopoczących 
w jego rytm, a wręcz jeszcze bardziej śmiać się począłem, 
gdy przyszło mi na myśl, że pogoń nasza w tak absurdal-
nej sytuacji nas zastanie!

Powoli uspokajałem się znowu. Przeszedłem kawałek, 
żeby dotrzeć do w miarę ustronnego miejsca, położyć się 
na piasku i w końcu zasnąć, mimo wstającego dnia, prze-
cierającego już zaspane powieki.

Czekałem na złapanie.

Trumna
A ty? Chcesz wejść do mojej trumny? A nie wiem, 
czemu pytam, pomyślałem, że może jesteś zainteresowa-
na. Wiesz, wydaje mi się, że to najlepsza trumna na obec-
nym rynku, a już na pewno najlepsza dla mnie. Jest ciepła 
i przytulna, a jej wnętrze wypełnia atłas. Nic tylko położyć 
się, a będzie prawie tak, jak gdybym rzucił się wieczorem 
na łóżko w oczekiwaniu na kolejne słodkie sny. Nie, nie 
ma klimatyzacji, myślisz, że powinna? A twoja ma? W ta-
kim razie załatwię to jutro. Chcę, oczywiście, żeby było 
wewnątrz świeżo i przewiewnie.

Nie, skądże, po prostu lubię ten kolor. Biel jest este-
tyczna i gustowna. Mój ojciec, świeć Panie nad jego du-
szą, też miał białą, i jego ojciec, i ojciec jego ojca. To u nas 
taka niepisana tradycja, te białe trumny, przekazywana 
z pokolenia na pokolenie, bez słów, bez żadnych zbęd-
nych przyrzeczeń.

Ale to tylko moja praca, to tylko moja własna koniecz-
ność. Jeżeli mam trochę czasu, lubię wyjechać gdzieś, 
gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie mogę posłuchać pta-
ków, drzew, wiatru, wody, uderzającej o brzeg i swoich 
własnych, cichych westchnień. A skoro to tylko napraw-
dę lubię, to chyba jest bardziej godne mówienia ci, niż 
o jakiejś tam trumnie, prawda? A ty? Czym się zajmujesz?

Współczuję z całego serca! Lubisz, to czemu nie, może 
być i tak. Ja tam nie byłbym w stanie wysłuchiwać wciąż 
kolejnych ludzi i wszystkich ich skarg na samych siebie. 
Wszystkich ich wyrzeczeń, poświęceń, wyrzutów sumie-
nia skrytych pod migreną. Ja chyba wolę ciszę.

Więcej o krypcie już chyba nie powiem. Może tyle tyl-
ko, żebyś wpadła czasem, jeśli znajdziesz chwilę. Zawsze 
to przyjemniej, kiedy człowiek tak leży, a przy nim ktoś 
jest. Niech nie mówi, niech nie patrzy, niech nie słucha, 
niech tylko nie udaje, że nie wie o twojej obecności. Tyle 
wystarczy.

Nie modlisz się? Skoro nie wierzysz, to po co ci trum-
na? Po co ci biel, atłas, klimatyzacja, pościel. Skoro nie 
uznajesz, że jest coś dalej, to przecież nie zaśniesz. Nie za-
chrapiesz. Nie poleżysz sobie ot, tak jak inni. Umrzesz.

Ale po co mi to wszystko, kiedy koniec zbliża się do 
mnie wielkimi krokami, miażdży swoimi buciorami 
wszystko na swojej drodze, a ja mogę tylko przyglądać się 
mu z szeroko otwartymi oczyma i bać się? Czy człowiek 
nie jest stworzony do tego, by wytrwać jak najdłużej? Czy 
nasz umysł nie wymaga od nas tego? Ja tylko rozpaczli-
wie staram się zrobić coś – cokolwiek – co pomoże mi od-
dalić koniec, uciec od niego lub przynajmniej chwycić go 
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pod ramię i pomaszerować dalej, jak równy z równym. 
Może i nawet ze strachu. Wszystko wymaga od nas prak-
tyki. Wiara też jest umiejętnością. Dlaczego nie wierzysz?

Dlaczego o to pyta? Dlaczego nie potrafi zostawić mnie 
i moich bezsilnych, wygłodniałych myśli w spokoju sa-
mym sobie? Zabierzcie go ode mnie, jego wypowiada-
ne jednym tchem mądrości i patetyczne słowa wykasłane 
z taką emfazą, jakby była ona farszem wypełniającym po-
toki jego zaślinionych myśli.

Dlaczego nie wierzę? Brak mojej wiedzy jest tak ogrom-
ny, że mimo szczerych chęci nie jest w stanie pojąć wię-
cej ponad to, czym jest on sam. Czym jestem ja, czym są 
moje ręce, moje nogi, moja głowa.

Nie mówię tego jednak, a żegnamy się raczej chłodno, 
mimo wszystko zdecydowani dokonać ustalonej wcześniej 
transakcji. On zostaje, ja odchodzę.

Spaceruję powoli po zimnym, wypełnionym śniegiem 
parku, wsłuchana w odgłos mokrego śniegu skrzypiące-
go pod moimi stopami. Co chwilę następuję na wyłaniają-
cy się spod niego kawałek chodnika, który już chyba miał 
dosyć bycia zasłoniętym przez kolonię zanieczyszczone-
go tlenu i wodoru i postanowił zbuntować się, żeby wyj-
rzeć choć na chwilę. Żeby się wysuszyć, żeby spotkać się 
z tym szybko gasnącym na horyzoncie słońcem, a może 
nawet po to, żeby natrafić na kawałek mojego buta, który 
stawia na nim krok, zmęczony tym ciągłym, tającym śnie-
giem. Obustronna korzyść prawda? Zarówno dla kawał-
ka kauczuku na mojej podeszwie, jak i splamionego od-
dechem drzew bruku.

Chciałabym chyba, żeby wszystko mogło odsłonić się 
przede mną tak łatwo jak ten kawałek ścieżki. Chciałabym, 
żeby Bóg w końcu wyszedł z ukrycia i powiedział mi, że oto 
jest, że wszystko wcześniej było tylko farsą, tylko żartem, 
tylko niewinnym pogrywaniem sobie z moimi rozchwia-
nymi uczuciami i wypełnionym trzaskiem śniegu umysłem.

Na chwilę odbiegam myślami od problemu i przyglą-
dam się okolicy. Przenoszę wzrok na swoje ręce i skupiam 
się na tym kawałku przestrzeni pomiędzy nimi, na wszyst-
kich odgłosach odbijających się od moich skroni, na 

ubraniu przywierającym do mojego ciała, na smaku po-
wietrza w moich ustach i na tym wszystkim, co da się wy-
czuć, ale nie da się opisać żadnym istniejącym językiem.

Czasami mam wrażenie, że cechą wszystkiego, co ist-
nieje, jest bycie pomiędzy. Pomiędzy jednym obiektem 
a drugim, pomiędzy oddechami, pomiędzy słowami, po-
między jedną chwilą a kolejną. Każdy krok, który stawiam 
na tej zimnej, zamarzniętej drodze zawsze ostatecznie kła-
dzie się obok dwóch innych tylko po to, żeby nigdy więcej 
już nie powstać, a tylko trwać tak w nieskończoność. Za-
pomniany, ledwie zauważony pośród nieskończonej ilości 
reszty swoich pobratymców.

Cały czas idąc, delikatnie zdejmuję rękawiczkę z mo-
jej lewej dłoni i wkładam ją do kieszeni płaszcza. Z trza-
skiem wyłamuję palce, wsłuchując się w wydawane przez 
nie odgłosy tak czujnie, jak gdybym skradała się do ofia-
ry złożonej przez iskierki drgań powietrza rozchodzących 
się pomiędzy moimi wdechami i wydechami. Moja naga 
ręka niemal od razu lodowacieje, jednak nie sięgam do 
kieszeni, jak gdybym chciała za coś odpokutować, skazu-
jąc ją na zimno.

Chyba staram się zadziałać wbrew czemukolwiek, tyl-
ko po to, żeby udowodnić sobie, że pomiędzy tym wszyst-
kim, co dzieje się wokół mnie, przepycha się jeszcze nie-
zależność. Że mogę istnieć jeszcze sama z siebie i że żaden 
Bóg nie musi podpowiadać mi, w którą stronę muszę się 
potoczyć, gdy nie chcę.

Wolę raczej zamyślić się na chwilę, pozwolić wybojom 
zatrzymać mnie, pozwolić moim myślom zwolnić, pozwo-
lić światu odejść trochę ode mnie. Dlaczego to takie trudne?

Nie zwalniam tempa, zmierzam cały czas do mojego 
chwilowego lokum, które już niebawem stanie się tylko 
kwadratem pomiędzy kwadratami, a zimny wiatr otu-
la moją skostniałą dłoń. W głowie wciąż pojawia mi się 
właściciel czekającej na niego trumny, która niebawem 
zostanie wzbogacona o klimatyzację. Idę tak dalej i idę, 
przerzucając kolejne smętne myśli, kiedy moja rękawicz-
ka wypada mi z kieszeni, żeby w bezruchu spocząć na mo-
krym śniegu.

Krople
Tłum przepychających się nawzajem parasolek błąka 
się wciąż obok mnie.

Już nie wspominając o tym, że całą swoją powierzchnią 
kradną mi możliwość rozglądania się po przestrzeni, to 
jeszcze ociekają tym deszczem jak głos ocieka sarkazmem.

Krople spadają wszędzie.
Krople spływają po młodych, pachnących jeszcze wio-

sną liściach. Krople ślizgają się po nowych, dopiero co 

postawionych rynnach, które na łeb, na szyję skaczą z da-
chu ku powierzchni. Krople odbijają się rykoszetem od 
chodnika i trafiają na swoje miejsce w kolejnej, rosnącej 
z minuty na minutę kałuży. Krople wypełniają cały ten 
krajobraz, który wydaje się taki ponury i nieprzyjazny, 
mimo że to tylko kolejny letni kapuśniak, który na twa-
rzach starców wywołuje ulgę, u dorosłych poczucie no-
stalgii, a dzieci przyprawia o szaleństwo.
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Krople, krople, krople.
A może to wciąż jest tylko kolejna opowiadana przez 

mamę bajka na dobranoc, szeptana przy moim łóżku 
w ciemną, zimową noc? Wszystko jest mokre. Mokre są 
parasolki, rynny, chodniki.

A ja siedzę wśród całej tej mokrości, na starej ławce 
w parku. Trochę otępiały, trochę bezbronny, trochę bez-
czynny. Trochę zaciskam pięści i trochę wbijam moje dłu-
gie paznokcie w wewnętrzną część moich dłoni. Trochę 
zagryzam mocno zęby, czując, że trochę się kruszą, że mój 
język trochę krwawi i nawet wyplute w ciszy przekleństwo 
nie sprawi, że będzie mi trochę lepiej.

Niby zwyczajny, nikomu niepotrzebny dzień, niby jed-
na, nikomu nie przydatna chwila. Trochę wśród tych 
wszystkich parasolek, rynien, chodników, dzieci, a jednak 
trochę samemu. I tylko te moje zaciśnięte w pięści dłonie 
i wbijające się w nie paznokcie, i te zaciśnięte zęby spra-
wiają, że na tej mojej ławce jestem przynajmniej trochę.

Od kilku niewinnych chwil przypatruję się noskom 
swoich butów, więc ledwie dostrzegam, że ktoś przysia-
da się do mnie z tą swoją parasolką i patrzy w milczeniu.

Że ludzie wciąż zwracają na mnie uwagę?
– Nie mokniesz – stwierdza przyjemny sopran po le-

wej stronie ławki.
Nie czuję się nawet na siłach, żeby odwrócić głowę, chy-

ba po prostu wiem, że zobaczę kolejną twarz, o której mogę 
najwyżej zapomnieć następnego deszczowego ranka.

– Nie moknę.
– Nie mokniesz – potwierdza głos, jak gdyby musiał mi 

o tym przypomnieć jeszcze raz.
Jak gdyby wymierność mojej męki mierzona była przy-

pominaniem, jak gdyby nie sam akt był cierpieniem, ale 
wspomnienie o nim, dowiedzenie go, wystawienie go na 
próbę, którą pomyślnie przeszedł. Tak jakby moje uczu-
cia brały udział w maratonie, gdzie szczęście ledwo zipie, 
usiłując dogonić apatię, a okrzyki bólu pędzą łeb w łeb ze 
wstrętem i poniżeniem. Męka jednak zdecydowanie wy-
bija się do przodu, już widzi przed sobą metę i tłumy fa-
nów wiwatujących jej na trybunach. Już wie, że jest blisko. 
A może jeszcze się potknie?

– Jesteś bardzo wielkoduszny – tym razem odwracam 
głowę w kierunku swojej rozmówczyni – Wszyscy wokół 
toniemy w wodzie.

– Ja nie tonę.
– Nie, ty nie toniesz. Ty nawet nie mokniesz. Współ-

czuję ci. Dobrze jest czasami oddać się deszczowi, wysta-
wić twarz na każdą pojedynczą kroplę, która pokona wy-
boje naszych twarzy lepiej, niż niejedna dobrze znana nam 
osoba. Wielka rzecz, taka kropla, prawda? Ludzie patrzą 
nam w oczy, uśmiechają się, głaszczą po policzku, składają 
na tych twarzach pocałunki, przyciskają czoło, do naszego 
czoła, ocierają nam łzy. A tu spadnie z nieba taka kropla 

i po prostu spłynie, jak gdyby była tylko przejazdem, tyl-
ko przez chwilę, jak gdybyśmy byli jej zupełnie obojętni. 
Jakbyśmy byli tylko kolejną ścieżką, którą drąży w kurzu 
naszej twarzy. Czasami nienawidzimy jej za to, czasami 
cierpimy z tego powodu, ale czasem też oddajemy się jej 
bezgranicznie, nie przejmując się niczym. A gdy ta kro-
pla płynie, wokół niej wirują inne obojętne na nas krople. 
W ich kałużach niszczymy nasze nowe buty, przychodzi-
my z pełnymi ich włosami na sześćdziesiąte urodziny bab-
ci, łapiemy przez nie wirusa za wirusem, ślizgamy się na 
wymalowanej nimi mokrej trawie skręcając kostki. A ty 
po prostu nie mokniesz.

– Przepraszam, że cię rozczarowuję, ale czy mógłbym 
zostać chwilę sam?

– Chcesz, żebym teraz sobie poszła, chcesz, żebym wró-
ciła do swojego pudełka? Wydawało mi się, że możesz być 
inny, że możesz być tym, który ze swojego swobodnie wy-
chodzi i łatwo do niego wraca. Bo większość ludzi zwy-
kle chowa się za swoim pudełkiem, wiesz? Zasłaniają się 
nim jak tarczą, torując nim sobie drogę pomiędzy ludź-
mi, chowają za nim swoją twarz, czasami tylko nieśmiało 
się wychylając. A potem zderzają się z kimś zupełnie przy-
padkiem, gubiąc się pośród tych wszystkich kropel. „Prze-
praszam, nie chciałem!” –  mówią. –  „Niech pani wróci do 
swojego pudełka, ja wrócę do swojego, nie będę już wpa-
dał na panią, proszę mi wybaczyć”. Czy, wiesz, jak trud-
no jest wejść do swojego pudełka? Chyba tak samo trud-
no, jak się z niego wydostać. Największą sztuką jest chyba 
swoboda w tym całym wchodzeniu i wychodzeniu, w tym 
operowaniu jednym, małym, na zawsze nadanym nam pu-
dełkiem, w codziennej walce przed zasłonięciem się nim, 
w codziennej walce w staraniu się, aby ciągnąć je za sobą, 
po naszych śladach, które nasze stopy pozostawiają na tej 
naznaczonej przez krople ziemi. Ale ty nie mokniesz. Po-
deszłam tutaj, bo chciałam z tobą porozmawiać. Przecież 
ty nie mokniesz. Ale chyba źle trafiłam. Ja mam swoje pu-
dło, ty masz swoje. Ale zanim odejdę, powiedz mi przynaj-
mniej – dlaczego tu siedzisz, skoro i tak nic nie osiągasz?

– Cóż, chyba wciąż mam nadzieję. Może kiedyś się 
poprawi.

– Siedzisz tu dla kogoś?
– Siedzę tu dla siebie.
Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu, które rozpostar-

ło się pomiędzy nami. Samotna kropla zawisła na czubku 
jej drobnego nosa. Zafascynowany patrzyłem, jak odrywa 
się od niego i znika wśród trawy.

– Często tutaj przesiadujesz, żeby tak nie moknąć?
– Zawsze, kiedy pada.
– Powodzenia zatem.
Patrzyłem, jak odchodzi, jak zostawia mnie znowu sa-

mego na tej ławce, jak nieopatrznie wchodzi w niemałą już 
kałużę, po brzegi wypełnioną kroplami. Nagle przystanęła 
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i obejrzała się na mnie. Mimo dzielącej nas odległości wie-
działem, że patrzymy sobie w oczy. Przez moment uświa-
domiłem sobie, że  pośród tego wiosennego, codziennego 

kapuśniaku, pośród tej wilgotnej, ciepłej atmosfery jeste-
śmy teraz we dwoje.

A pomiędzy nami miliony kropel.

Głowa
Upadam i czuję, że moje całe ciało też upada. Trochę nie-
standardowo, bo zaczynając od nóg, mimo że są one naj-
mniej ważne, bo tylko mnie podtrzymują, tylko pomaga-
ją utrzymać pion, mimo że prawdziwy pion tkwi we mnie, 
a pionem moich nóg jest szachownica, po której snuję się 
jak inny spośród ośmiu pionów. Potem korpus. To w nim 
tkwię, będąc oddechem swoich płuc, biciem serca i chęcią 
do życia. Tak jakby moje trzewia same dawały znak, że są 
dopiero drugie, że nie mogą zajmować pierwszego miej-
sca, bo pierwsze miejsce już dawno wczepia się kurczowo 
w moje stopy, łydki, kolana i uda, krzycząc przy tym, że 
to jego, że tak już zostanie, że tak powinno być, bo prze-
cież ono tak chce i tak jest uzgodnione. Potem ręce. Moje 
ręce, moje piękne ręce, które są mną i wszystkimi modli-
twami na klęcznikach, wszystkimi widelcami na talerzach, 
wszystkimi zadrukowanymi tuszem kawałkami papieru. 
Potem głowa. Moja głowa, w której zwijają się w kłębek 
wszystkie moje myśli, wszystkie wykrzyczane przekleń-
stwa, wszystkie wyrzuty sumienia, wszystkie lęki i wresz-
cie wszystkie podziękowania, których nigdy nie złożyłem 
samemu sobie, bo nie miałem odwagi.

Jak to się stało, że znalazłem się w sytuacji upadania? 
Chyba wcześniej skoczyłem bardzo wysoko, bo inaczej na-
wet bym go nie odczuł. Pewnie odbiłem się swoimi sto-
pami od zardzewiałego bruku, jak drzewo, które wreszcie 
uwolniło się od ciężaru śniegu na swoich gałęziach. Po-
tem wystrzeliłem, wraz z moim brzuchem ku górze i na 
boki, jakby znalazły się w nim nie tylko wszystkie potra-
wy ze stołu, ale również stół i cała na stole zastawa. Potem 
zamachałem moimi rękami, jak nielot, który chce odkryć 
niebo i tę wielką ponad sobą przestrzeń, tak pustą i tajem-
niczą, tak wolną od gruntu, na którym do końca jesteśmy 
zapisani starym, wietrzejącym atramentem. Potem unio-
słem moją głowę, tak, żeby móc dostrzec jak najwięcej 
spośród wszystkiego, co mnie otacza. Wszystko, co jest 
pode mną i co zostawiłem, wszystko wokół mnie i czego 
jestem częścią oraz wszystko to, co jest wyżej, co powin-
no być moje, a czego nigdy nie sięgnę tymi moimi rękami-
-skrzydłami nielota.

Jak to się stało, że chciałem wznieść się wyżej? Chy-
ba znudziło mnie codzienne myszkowanie w sprawach, 
od których nie mogę uciec, a bardzo bym chciał i stwier-
dziłem, że warto byłoby skoczyć, mimo świadomości nie-
uniknionego upadku. Bo właśnie tym byłem. Robakiem, 

pełzającym na swojej ziemi, po swoich drogach, wśród 
swoich miast, swoich myśli, swoich posiłków, swoich trud-
ności, swoich emocji, swoich ubrań i ambicji. Czy po to 
tylko, żeby zobaczyć?

Co sprawiło, że znalazłem się nisko? Chyba sztuka, któ-
ra mnie otaczała, sprawiła, że tak naprawdę nigdy w nią 
nie uwierzyłem, nie dawałem wiary, że jest obok, we-
wnątrz, w innych i innym. Że miałem trudności z określe-
niem, czym naprawdę jest bycie. Ślizganiem, czołganiem, 
tarzaniem, toczeniem, przemykaniem się i tą ciągłą, nie-
kończącą się ucieczką przed wszystkim, co jest poza na-
szą ziemią, drogą, miastem, myślą, posiłkiem, trudnością, 
emocją, ubraniem i ambicją. Chyba chciałem po prostu 
uciec od ucieczki i powiedzieć sobie, że wreszcie jestem 
sam w tym moim wznoszeniu się i upadaniu, że nie ma 
nikogo, kto mógłby wyciągnąć po mnie ręce, kto mógłby 
przestraszyć się na ten widok, kto mógłby uronić chociaż 
łzę i przytulić mnie tak, żebym przylgnął do jego ramion 
i zaśmiał się, trochę z ulgą, trochę ze smutkiem, a trochę 
z konieczności. Że moje nogi są już pierwsze do zatrzyma-
nia się, że mój brzuch boli mnie już od śmiechu, że moje 
ręce są zmęczone uściskiem cudzych śliskich, spoconych 
i szorstkich dłoni, że moja głowa jest za ciężka dla mo-
ich codziennych myśli z rozdziału, który jest jakikolwiek.

Dlaczego zawsze jest dla mnie zbyt trudne? Może dla-
tego, że nigdy go nie poznałem, nie zbratałem się z nim 
i nie wymieniłem numerem telefonu, po to tylko, aby móc 
się czasem odezwać, czasem zadzwonić i spytać jak ży-
cie, czy jest zadowolone i czy sobie radzi. Moje nogi nie 
pamiętają swojego pierwszego kroku, bo nie mogą, moje 
serce nie pamięta pierwszego uderzenia, bo chyba nigdy 
go nie było, moje ręce nie wiedzą, kiedy po raz pierwszy 
chwyciły się za głowę, która po raz pierwszy spytała: dla-
czego. I chyba w tym całym myśleniu i wyobrażaniu sobie 
mojej rzeczywistości na wzór wszystkich moich marzeń – 
zbrzydłem sam sobie i raczej sam od siebie chciałem ode-
rwać się i ruszyć tam, gdzie nie tylko mógłbym siebie nie 
odnaleźć, ale nawet nie musiałbym siebie szukać, bo nie 
byłoby to potrzebne.

A teraz upadam i całe moje ciało upada wraz ze mną. 
Już moje nogi dotykają ziemi, już moje wnętrzności sta-
bilizują się wraz z moim wrzaskiem, już moje ręce opada-
ją ze zrezygnowaniem, i tylko moja głowa na zawsze po-
zostaje ponad nimi.
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Gdy kończę, uśmiecham się, jeszcze przez chwilę pozo-
stając w tej strefie upadku, jeszcze przez chwilę czując ból 
wypełniający każdy atom mojego ciała. Uśmiecham się, 
po tej chwili pełnej mnie samego, chwili, która naprawdę 
tym właśnie tylko jest: chwilą, w pełnym tego słowa zna-
czeniu, jakby wszystkie inne chwile ciągnęły się zawsze 
zbyt długo i były wypełnione brudem, który wciska się  
pod nie jak pod nieobcinane paznokcie, które wczepiamy 

w ziemię, podczas ucieczki przed samym sobą. Brudem, 
który przylega do nas jak ubranie, jak twarze, kapelusze, 
czapki, kaszkiety, ronda, daszki, wełna. I wiąże nas z tymi 
chwilami jak klej wiąże drewno, jest jak przyprawa, któ-
rą jesteśmy doprawieni, jak Bóg, który obdarza nas duszą. 
Po tej właśnie chwili – uśmiecham się. 

Chcę jeszcze raz.

Pochodnia
Z parapetu moich myśli widać to bardzo dobrze. Tro-
chę gorzej przez szybę, stojąc za oknem czy na balkonie. 
Najlepiej jednak widzę to wszystko dopiero po wyjściu 
z domu. Opuszczam go i zamykam drzwi jak najszybciej, 
bojąc się, że za chwilę zmienię zdanie i powrócę do moich 
czterech bezpiecznych ścian. Wspinam się po schodach 
coraz wyżej i wyżej, aż moja wędrówka staje się czystą po-
trzebą samego wchodzenia, a ja sam jestem bliższy stawia-
nym przeze mnie krokom, niż człowieczeństwu. W końcu 
docieram do celu, a on łasi się do mnie i z zadowoleniem 
mruczy, ocierając się o moje łydki, jakby już dawno mnie 
oczekiwał, jakby moje dążenie do niego było tylko formal-
nością, bo przecież zawsze był mój.

Jestem na dachu. Nade mną co chwilę otwierają i za-
mykają się powieki gwiazd, niebo zaciska swoje usta i ja-
koś gorzko przełyka moją obecność. Siadam, opatulony 
kocem, za jedynego towarzysza mając swoją samotność 
i kubek gorącej herbaty, która daje znać o swoim istnie-
niu, emanując ciepłem w moich dłoniach.

Zastanawiam się, jak dawno temu go spotkałem, kiedy 
się mną zaciekawił i co skłoniło go do tak dziwnego rozpo-
częcia naszej krótkiej relacji. Staram się przypisać mu jakąś 
istotę, jakiś kształt, który związałby się ze mną wspólnym 
sznurem naszych długich, wieczornych rozmów, do któ-
rych nigdy nie doszło. Wzdycham, chcąc wypuścić z siebie 
tęsknotę, ulatującą razem z kolejnym oddechem, którego 
już nie oddam. Wszystko zaczęło się bardzo spontanicznie 
i przypadkowo, co często jest przypadłością rzeczy, które 
w późniejszym czasie nabierają wagi.

On po prostu do mnie podszedł. Wieczorem. Przedsta-
wił się, ale nie mogłem zapamiętać jego imienia, wiem tyl-
ko, że zaczynało się na D. Jego miano było zresztą tak nie-
ważne, jak sam on, jakby wszystko, co na niego się składa, 
było brakiem wyrazistości i czystą ironią, jakby on z czy-
stej ironii pochodził, poznał ją i związał na zawsze ze swo-
im sumieniem.

– Szukam człowieka – wyznał na wstępie, bez żadne-
go wytłumaczenia i powodu, który nadałby sens naszemu 

staniu na środku chodnika i patrzeniu na siebie w poszu-
kiwaniu jakiejkolwiek twarzy, mogącej ocalić nas przed 
tą sytuacją.

– Dobrze pan trafił. Oto jestem – starałem się, żeby 
moje słowa brzmiały jak najbardziej żartobliwie, żeby 
były w stanie sprowadzić nas z poziomu rzeczy dziwnych 
i zdań, które nie powinny zostać odebrane poważnie, na 
ten zwykły, stały parter rozmowy o kwestiach błahych.

Przez kolejną chwilę bardzo długo mi się przypatrywał. 
Nie mojemu ubraniu, mojej twarzy czy posturze. Patrzył 
na mnie jakoś tak od środka, jakoś tak cicho, tak jakby 
tym patrzeniem chciał mnie pojąć, a patrzenie samo w so-
bie było czymś bardziej wartościowym niż jakiekolwiek 
słowo, jakiekolwiek westchnienie z ulgą, wybuch radości 
czy zawstydzenie. A ja stałem w tym jego patrzeniu i je-
dyne, czym mogłem wtedy być, to upokorzeniem i świa-
domością, że ten jego wzrok jest zbyt wysoko, żebym kie-
dykolwiek miał możliwość się tam dostać. Nic więcej już 
nie powiedział, a ja odszedłem, ociekając moim zmiesza-
niem jak płaszcz po rzęsistym deszczu.

Kiedy tylko to zrobiłem, on spuścił wzrok, który spra-
wił mu zawód. Podreptał chwilę w miejscu i całkiem już 
o mnie zapomniawszy, poszedł w swoją stronę, zostawia-
jąc mnie sam na sam z tym moim wstydem. Skręcił w lewo 
na rogu ulicy i wszedł do pierwszego budynku, na który 
się natknął.

Przed wejściem do niego jakby się zawahał, mimo że 
nie interesował go sam fakt przekroczenia progu, jakby 
to przekroczenie nie było naruszeniem czegokolwiek, ale 
sam próg był naruszeniem. Zaczął się rozglądać, a w tym 
rozglądaniu tkwiło jakieś rozgoryczenie całym tym pu-
stym pomieszczeniem, w którym jedynym przedmiotem 
było małe lustro zawieszone na przeciwległej mu ścianie. 
Ujrzenie w nim siebie nie budziło zdziwienia, ani zgryzo-
ty, ani upokorzenia. Po prostu było. A im dłużej tak stał, 
tym większe było jego odbicie, tym więcej mógł dojrzeć, 
tym więcej chciałby ukryć. A kiedy on sam stał się zbyt 
duży, aby wypełnić swoją obecnością cztery złocone ramy 



n u m e r  6  ( 9 7 )  l i s t o p a d - g r u d z i e ń  2 0 1 9  •  1 0 1

→

– obraz zniknął.  W kącie lustra dojrzał jedynie skuloną 
istotę w białym ubraniu, której imieniem powinien być 
smutek.

– Szukam człowieka – wyznał pewnie, ale nie doczekał 
się ani wzroku, ani chociaż tego zrozumienia, które nie 
potrzebuje oczu, twarzy, ani nawet ciała. Nie doczekał się 
nawet cienia siebie, który mógłby pojawić się w tych bia-
łych szmatach, w tym nagim pod nimi ciele, w tej zagu-
bionej w lustrze duszy.

Kiedy wyszedł, miał wrażenie, że świat na zewnątrz 
jest trochę inny i inny jest jego charakter. Budynki jak-
by straciły na znaczeniu, stając się brudne i kanciaste. Lu-
dzie wydawali się bardziej niż zwykle zmieszani swoim 
istnieniem, częściej spuszczając wzrok na widok niezna-
nych im oczu, wyrazu twarzy, sposobu chodzenia, postu-
ry, zapachu, jestestwa. I nawet drzewa, zazwyczaj obojęt-
ne na wszelkie ludzkie spory i problemy, zdawały się jakieś 
nieprzyjazne, a ich niechęć dało się zobaczyć, powąchać, 
posmakować, dotknąć. Ręka D. aż rwała się do tego, żeby 
móc ją uchwycić, przywłaszczyć chociaż na chwilę i ode-
brać to, co jej się należy, a czego nie może już odzyskać.

I pośród tego wszystkiego można było dojrzeć elemen-
ty, które swoim istnieniem szczególnie tam nie pasowały.

Stare kominy, istniejące dzięki brudowi wyrzucanemu 
z ich ceglanych, długich szyi, których sama egzystencja 
była determinacją, a one tylko formą, tylko kształtem dla 
materii, substancją dla przypadłości.

Stosy zardzewiałego żelastwa, które pełniło wartość 
użytkową, ale nikt go już nie potrzebuje, nikt nie pamięta 
i spycha tylko na margines, za tę samotną granicę na pa-
pierze, która płonie w długich szyjach kominów i ulatuje 
ku niebu razem z empatią i dymem.

Białe ściany, wyrastające z zapłakanej codzienności, 
o które opierały się stosy drewnianych, zbutwiałych be-
czek, pełnych wody.

A wśród nich ta jedna, wielka. Nie beczka już, a Becz-
ka, która jakby śmiała się z całego otaczającego ją świata, 
z tej niewdzięcznej atmosfery, sprawiającej, że każdemu 
brak oddechu, że każdemu brak minuty, brak wiary i celu. 
Z jej wnętrza wyłoniła się głowa uśmiechniętego obdartu-
sa, która rozejrzała się z zadowoleniem po całym tym ob-
razku, z zachwytem wchłaniając go i zagryzając świeżym, 
porannym powietrzem. Kiedy skierowała swój wzrok 
na D., jego radość wydała się jeszcze większa, jeszcze bar-
dziej chłonna i otwarta na wszystko, co tylko może pojąć.

– Witaj! Chcesz znaleźć trochę szczęścia?
– Chcę znaleźć człowieka. To chyba trochę trudniej-

sze, niestety.
– Znaleźć człowieka. Cha! Cha! A szukaj, szukaj. Może 

znajdziesz. Mi się nigdy nie udało, ale nie można też po-
wiedzieć, że naprawdę próbowałem. Cóż. Tak to wygląda. 
Albo się starasz i przynosisz sobie zawód, albo wyrzucasz 

to z siebie i powoli o nim zapominasz. Budzisz się któregoś 
dnia i jesteś zdziwiony tak wielką liczbą dwunożnych istot, 
posługujących się tym niczego niewinnym językiem, tym 
szmerem i gwizdem tworzącym się w ich ustach, kształtu-
jącym zarówno ich samych, jak i  świat, który widzą. Ten 
język powoli staje się czymś, czego nie chcą, ani nie po-
trafią się pozbyć, jest ich bezpieczeństwem, ich ucieczką, 
ich domem. Cóż. Moim domem jest ta Beczka. Nie chciał-
byś zamieszkać ze mną? Znajdzie się miejsce dla nas obu. 
Może nawet jest to coś, czego potrzebuje ktoś, szukający 
człowieka. To jest schronienie, które przypomina o pra-
gnieniu w fizycznym, ale też o wszystkich innych pragnie-
niach, które przeminęły, które znamy, które się pojawią. 
Tych, których jakby nie było, bo zostały zapomniane, lub 
stracone pośród członków rodziny, zapełnionych kartek 
pamiętnika i niedojedzonych posiłków. A nawet tych pra-
gnieniach, które mogą się pojawić, ale ich nie znamy, bo 
kiedyś rozminęliśmy się z nimi, jak z dobrym znajomym, 
niezauważonym na ulicy.

– Ja tylko szukam.
– Na pewno? Cóż. Cóż. Cóż. Rozumiem. Ale ta Becz-

ka powinna być twoja. Zmień zdanie, kiedy już skończysz 
i odbierz to, co ci się należy, bo właśnie to jest twoim 
szczęściem. Pamiętaj o tym zawsze i pamiętaj o tym teraz.

D. pokiwał głową ze zrozumieniem i zostawił człowieka 
z Beczką razem z jego zadowoleniem i wszystkim, czego mu 
było brak, ale czego mu nie brakowało. Długo zastanawiał 
się nad jego propozycją, wędrując ciemnymi ulicami Pe-
tersburga. Oscylując między zakamarkami miasta, skrzyżo-
waniami dróg, bulwarami, ogrodami, parkami, murszejący-
mi kamienicami, wśród slumsów i wśród bogatych dzielnic. 
Sam, nie sam, z własną swoją trwogą i tym zastanowieniem, 
które nie należy do nikogo i nigdy nie może być niczemu 
przypisane. Prowadził to zastanowienie ze sobą na smyczy, 
potem spuścił i wołał po imieniu, ale nawet kiedy wraca-
ło, to nie mógł być pewien, że to właśnie ono, to samo, co 
przed chwilą, i że wraca do niego z własnej woli. Może tyl-
ko z musu, może tylko na dźwięk swojego imienia, a może 
zdawało mu się tylko, że rzeczywiście wraca.

W pewnym momencie zauważył, że jego cień nie jest 
jedynym, który wędruje razem z nim, że obok niego po-
rusza się inny i tak samo przystaje, kiedy on sam. Podniósł 
spuszczoną głowę, zmęczoną wołaniem i tuż przed sobą, 
na wysokości oczu dostrzegł ludzki kształt.

– Szukam człowieka – wyznał podług swojego zwycza-
ju. Cicho i bez ostrzeżenia.

– Ja też – odpowiedziała postać – ale nie tego zwykłe-
go, tylko wysokiego. Tego, co wstrząsa. Światem, ludźmi, 
samym sobą. Wczoraj wydawało mi się, że już go mam, 
że jest we mnie, że zawsze tam dorastał i chciał wydo-
stać się na powierzchnię. Znalazłem go w książce. Sie-
dział po turecku w zamkniętych czterech ścianach nagiego 
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pomieszczenia, pośród liter, wyrazów i zdań. Pośród prze-
cinków, kropek, wykrzykników, inwektyw, apostrof i py-
tań. Szczególnie pytań. Chciałem z nim porozmawiać, ale 
chyba nie miał czasu. A przecież tylko siedział, tylko my-
ślał, tylko medytował. Spytałem go, nad czym. Odrzekł, 
że nad cierpieniem, co, szczerze mówiąc, nie bardzo mnie 
oświeciło. Czy tak jak poprzedni, którego imieniem jest 
wola i w wolę wiara? Ciągnąłem rozmowę, ale nic mi nie 
odpowiedział! A teraz jestem tu i idę. Cały czas idę, poszu-
kuję i uciekam. Może chcesz uciec ze mną? Na mnie cze-
ka prawo i więzienie. Na ciebie tylko ta Beczka. Nie chcesz 
na pewno uciec? Cały czas tego człowieka? No dobrze. 
Ale nie ufaj sobie w tych poszukiwaniach. Najgorsze w lu-
dziach jest ufanie sobie, nawet jeśli nasza ufność nas oszu-
kuje. Drwi sobie z nas i śmieje się do rozpuku za naszymi 
plecami. A kiedy obrócimy się do niej, widzimy tylko czy-
sty śmiech. Nie możemy dostrzec ufności. Pamiętaj o tym.

D. odbiegł, ze strachem w całym sobie, z czystym prze-
rażeniem krążącym jak sęp ponad jego głową. Uciekał, 
mijając korynckie kolumny, czyste i ciepłe mieszkania me-
tojków, teatry, świątynie, puste ulice, pełne ulice, a także 
ulice, których nie było, a które być powinny właśnie w tym 
miejscu, o tam, w tej pustej przestrzeni, pomiędzy dwiema 
innymi pustymi przestrzeniami, pośród całego tego świa-
ta wziętego w nawias, jak jakaś spontaniczna myśl, która 
jest tylko uzupełnieniem, tylko częścią tego zdania. Całym 
swoim ciałem pochłaniał to miasto, jak gdyby nie on się 
przez nie przemieszczał, ale to ono zmieniało wciąż swo-
je położenie, podczas gdy D. stał w miejscu i tylko ma-
chał niezdarnie swoimi odrętwiałymi nogami. W agonii, 
w malignie.

Zderzał się z myślami. Swoimi, a jednak nie swoimi. 
I tym istnieniem, które mogłoby należeć do niego, ale ni-
gdy się do tego nie przyznało i nie potwierdziło w żaden 
sposób swojej obecności, a które mógł tylko powąchać, 
zobaczyć, posmakować, poczuć. I pośród tego zderza-
nia się napotkał coś, co sprawiło, że upadł. Rzeczywistą 
materię, ten zwykły stos atomów, z którym cały czas się 
stykamy.

–Witaj – odezwał się stos – to ty jesteś tym od czło-
wieka? Zastanawiałem się właśnie, kiedy w końcu na sie-
bie wpadniemy. Krążyłeś pośród tych ciemności tak dłu-
go, że nie byłem pewien, czy nie pamiętasz o mnie, czy po 
prostu nie wiesz, że jestem. Nie potrzebujesz przypadkiem 
światła? Trochę ci ciemno, prawda? Cóż, chyba często się 
zdarza, że czegoś potrzebujemy i szukamy tego z pełną  
determinacją, jednak nie możemy odnaleźć, bo błądzimy 
w ciemnościach, nie wiedząc o tym. Weź ode mnie tę po-
chodnię. Świeci się, nie zabłądzisz z nią, bądź spokojny. 
Pewnie jesteś ciekaw, skąd ją mam? Ukradłem. Wspiąłem 
się na tamtą górę, która wystaje spoza widnokręgu i po 
prostu wziąłem, kiedy już wszyscy spali. Nie bój się. Mnie 
i tak już tutaj nie ma. Jestem przygodny, tylko na chwilę, 
przejazdem. Ale człowiek? Może jest tylko w naszych gło-
wach, tylko przez chwilę, a może wcale go nie ma. Pamię-
taj o tym, kiedy już odejdę. Pamiętaj o tym.

D. podniósł się wolno, chwycił swój podarunek i wol-
nym, ale zdecydowanym krokiem zaczął się wspinać. Jego 
kroki odbijały się echem na klatce schodowej, aż dotarł na 
dach, tylko po to, żeby pośród tych zamkniętych powiek 
gwiazd, pośród tego niechętnego nieba i kolejnych łyków 
herbaty móc wreszcie usnąć.

A te moje…
A te moje nogi, te moje dwie krótkie nóżki, za którymi 
zawsze podążam, tak jakby nie wiedząc po co, tak jakby 
bez chęci, tak jakby bez celu ani nawet wiedzy o tym, do-
kąd zmierzam? Co jest z nimi nie tak? Czy nie potrafią 
one po prostu się zatrzymać, po prostu zdecydować, że to 
już tutaj? Że to już właśnie ta ławka w parku, ten a nie inny 
sklep, ta dłuższa, ale za to ładniejsza droga do domu. Do 
kościoła, a nie na cmentarz, do znajomej, a nie do pustego 
domu. Po zwycięstwo, nie po porażkę. Czasami napraw-
dę ich nie rozumiem, jak gdyby obie działały przeciw-
ko mnie. Mam wrażenie, że gdy budzę się w nocy, zlany 
zimnym potem, próbując zapomnieć o złych snach, które 
mnie dręczą, jeszcze przez chwilę słyszę ich szepty: „Któ-
rędy jutro go zaprowadzimy? Willową czy Słowackiego?”.

„A czy to ma znaczenie? Ważniejsze jest chyba, czy 
mamy dać mu się potknąć czy nie, prawda? Pamiętasz ten 
luźny kamień na podjeździe? Ostatnio mało co mnie nie 
złamał, przeskakując ten płot u sąsiadów, może dam mu 
dzisiaj nauczkę.”

„Wtedy, kiedy spił się jak ostatnia świnia? Cha cha, 
pewnie! Obie nas prawie połamał. Poszczęściło się chło-
paczynie, żeśmy się ugięły w ostatnim momencie! Cze-
kaj, czekaj...”

„Co jest?”
„Chyba się budzi, cisza!”
Ale może to tylko wytwór mojej splamionej jeszcze 

przez chwilę snem wyobraźni, może to tylko moje własne 
myśli, które jak echo odbijają się pomiędzy moimi uszami.

Krzysztof Pacholik
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10-lecie 
„Awangardy lubelskiej”

Jan
Wolny

W salach Domu Kultury LSM w Lublinie odbyła się 
w piątek, 25 października Jubileuszowa Gala z okazji 
10-lecia istnienia „Awangardy lubelskiej”. W wypełnionej 
po brzegi sali widowiskowej uczestniczyli licznie zgroma-
dzeni czytelnicy, pracownicy i przyjaciele redakcji, wielu 
dziennikarzy – także z innych miast Polski, oraz zaprosze-
ni goście, a wśród nich: Zbigniew Wojciechowski – wice-
marszałek woj. Lubelskiego i Mariusz Banach, zastępca 
prezydenta Lublina.

Jako pierwszy głos zabrał wiceprezydent Mariusz Ba-
nach, który do gratulacji dla zespołu redakcyjnego dołą-
czył Medale Unii Lubelskiej przyznane przez dr, Krzysz-
tofa Żuka – prezydenta Lublina. Otrzymali je: Tomasz 
Orkiszewski – prezes Wydawnictwa Polihymnia w Lubli-
nie, od początku aż do dziś wydający „Awangardę Lubel-
ską”, Krzysztof Stankiewicz – redaktor naczelny, Janusz 
Kawałko – zastępca redaktora naczelnego, Zbigniew Mia-
zga – sekretarz redakcji i Władysław Boruch – szef Rady 
Programowej. Były i inne zaszczyty. Kolegium Redakcyjne 
ustanowiło honorowe wyróżnienie „Awangardowy Laur” 
i po raz pierwszy przyznało je pracownikom i wydawcom 
pisma. Oprócz już wymienionych, otrzymali je także: Ka-
mil Kawałko – zajmujący się stroną internetową: awan-
garda. lubelska.pl. oraz grono osób, które ma szczególne 
zasługi w tym, że pismo od 10 lat może być wydawane. Są 
to: doc. Henryk Stefanek – prezydent Wyższej Szkoły Spo-
łeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Mieczysław 
Zapał – prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców „Spo-
łem”, dr Tadeusz Rekiel – prezes firmy OTEX S.A., Miro-
sław Augustyniak – właściciel „Lawendowego Dworku” 
w Lublinie oraz Andrzej Zdunek – dyrektor Domu Kul-
tury LSM i Jerzy Miszczak – prezes Lubelskiej Izby Rze-
mieślniczej. Tym dwóm ostatnim „Awangardowy Laur” 
zostanie wręczony w innym terminie. 

Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo Po-
lihymnia w Lublinie, Redakcja „Awangardy Lubelskiej” 
oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 
z jego prezesem, red. Stanisławem Wojnarowiczem. Od 
niego to otrzymaliśmy okolicznościową statuetkę, nato-
miast listy gratulacyjne wręczyli nam m.in. wicemarsza-
łek Zbigniew Wojciechowski, Agnieszka Gąsior-Mazur 

– prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, prof. Witold Kła-
czewski – rektor WSSP w Lublinie i inni, goście spoza Lu-
blina. Wszystkim dziękujemy.

Po części bardziej oficjalnej odbył się godzinny koncert 
Zespołu VOX, bardzo ciepło przyjęty przez słuchaczy, bo 
też ich i naszym zdaniem był to bardzo udany występ tego 
powszechnie znanego i lubianego zespołu. Na ręce jego li-
dera Witolda Paszta trafiła też nasza honorowa nagroda, 
wyjątkowo okazały „Awangardowy Laur”. A że na sali był 
obecny również zaprzyjaźniony z redakcją Chór „Iubila-
eum”, to na koniec było chóralne „Plurimos Annos”, „Po-
błogosław Panie” i „Sto lat”. 

Podczas Gali odbyła się także prezentacja książki „To 
było w Lublinie” wydanej z okazji 10-lecia „Awangardy 
Lubelskiej” autorstwa Krzysztofa Stankiewicza. Trafiła do 
rąk bardzo wielu Czytelników.               ■

A te moje…
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To było… w Lublinie
Wydano z okazji 10-lecia 
„Awangardy Lubelskiej”

Zbigniew
Włodzimierski

Krzysztof Stankiewicz, To było w Lublinie..., Polihymnia, 
Lublin 2019, ss. 138, fot.
.

Książka została przygotowana z myślą o przypa-
dającej w 2019 roku dziesiątej rocznicy powstania mie-
sięcznika społecznego „Awangardy Lubelska” Jest ona 
poświęcona przede wszystkim twórcom tego wydawnic-
twa, dziennikarzom i wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do jego powstania oraz tego, że mogło się ono ukazy-
wać przez dziesięć lat. Jest wreszcie formą podziękowania 
tym, którzy w tym procesie mniej lub więcej, w tym tak-
że anonimowo, bo nie sposób przecież wszystkich wymie-
nić, przez owe dziesięć lat uczestniczyli. Bywało, że prze-
żyłem z nimi niezwykłe przygody i… tu właśnie są one 
zapisane. A ponieważ są to osoby związane z Lublinem, 
w książce znajdziemy także treści poświęcone temu pięk-
nemu miastu, w którym przyszło mi żyć od pięćdziesię-
ciu lat. Przy okazji, Czytelnicy spoza Lublina mogą dowie-
dzieć się, gdzie będąc w tym niezwykłym mieście trzeba 
iść i co w nim koniecznie trzeba zobaczyć.

A oto fragment tejże książki z rozdziału zatytułowane-
go „Od 50 lat”:

«Skoro o „leciach” mowa, to muszę wspomnieć o jesz-
cze innej rocznicy, po części także mojej, i na którą zo-
stałem zaproszony, a przyznaję, że zaproszenie to zosta-
ło przeze mnie przyjęte z dużym zadowoleniem. Otóż, 
w 2017 roku, oprócz 700-lecie istnienia miasta Lublina, 
wypadała także rocznica 60 lat istnienia „Kuriera Lubel-
skiego”. Główne jubileuszowe uroczystości odbyły się 24 
marca w pięknych wnętrzach Zamku Lubelskiego. Uczest-
niczyło w nich setki gości, a wśród nich i ja, jako że przez 
30 lat, a dokładnie od 1972 do 2002 roku byłem dzienni-
karzem tej gazety. 30 lat to równo połowa okresu, w któ-
rym „Kurier Lubelski” dociera do rąk czytelników. Przez 
połowę czasu istnienia gazety byłem jej dziennikarzem. 

Wiele zapamiętałem z okresu mojej pierwszej pra-
cy zawodowej, ale najbardziej chyba to, że miałem dużo 
szczęścia do szefów! Pierwszym moim szefem, jak już 
wspominałem, był Lesław Gnot, historycznie biorąc 
współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Kuriera Lu-
belskiego”. Potem zastąpił go Włodzimierz Wójcikowski 
a jeszcze potem Kazimierz Pawełek. To była wielka trój-
ka, która w sumie doprowadziła gazetę do jej wielkości. Po 
nich naczelnymi byli: Artur Borkowski, Paweł Chromce-
wicz, Dariusz Kotlarz. W roku 60-lecia gazety, tę zaszczyt-
ną funkcję pełniła i nadal pełni Sylwia Szewc-Koryszko. 
Było w tej redakcji też wielu zwykłych, choć może jednak 
niezwykłych, bo wspaniałych dziennikarzy. Niektórych 
nie ma już wśród nas, odeszli na zawsze. W tym miejscu 
jeszcze raz wspomnieć muszę nieżyjących już moich zna-
komitych kolegów Wojtka Kluska i Andrzeja Molika.

Wszystkich wymienić nie sposób, ale chcę i muszę 
wspomnieć jeszcze nestora lubelskiego dziennikarstwa, 
Al. Leszka Gzellę oraz sekretarkę Martę Wawrzycką, bez 
której redakcja chyba w ogóle nie mogłaby funkcjonować, 
i jeszcze Janusza Kawałko, który aktualnie jest zastępcą 
redaktora naczelnego „Awangardy Lubelskiej”. Wszyscy 
spotkaliśmy się oczywiście w piątek 24 marca na Zamku 
Lubelskim. I był to piękny wieczór!

Niedługo potem przyszedł czas świętowania innego 
wydarzenia – setnego numeru „Awangardy Lubelskiej” 
Najpierw muszę jednak wspomnieć o 5 rocznicy powsta-
nia tegoż miesięcznika. Z tej okazji, 8 listopada 2014 roku 
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Przed bramą

Ks. Edward 
Walewander

→

To było… w Lublinie
Wydano z okazji 10-lecia 
„Awangardy Lubelskiej”

w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda odbyło się 
dość skromne, ale jednak uroczyste spotkanie z Czytelni-
kami zorganizowane przez redakcję i Wydawnictwo Po-
lihymnia w Lublinie. Uświetnił je koncert Chóru i Orkie-
stry „Iubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego. 
Natomiast 12 grudnia 2017 roku w tym samym Domu 
Kultury LSM odbyło się spotkanie z okazji wydania set-
nego numeru „Awangardy Lubelskiej” Jego organizatora-
mi oprócz redakcji był Lubelski Oddział Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP oraz Wydawnictwo Polihymnia – wy-
dawca tegoż pisma.

W pierwszej części tego spotkania, wiceprezydent Lu-
blina Artur Szymczyk wręczył zespołowi redakcyjnemu 
oraz Wydawnictwu Polihymnia Medal Prezydenta Lubli-
na. Medale takie otrzymali oprócz redaktora naczelnego, 
także związani z powstaniem i wydawaniem „Awangardy 
Lubelskiej”: Janusz Kawałko – zastępca redaktora naczel-
nego, Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji, Tomasz Or-
kiszewki – prezes Wydawnictwa Polihymnia oraz Wła-
dysław Boruch – wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników 
Folkloru, współzałożyciel miesięcznika. Natomiast Stani-
sław Wojnarowicz – prezes Lubelskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy RP przypomniał sobie, czy też do-
kładnie to wyliczył, że ja w tymże 2017 roku obchodziłem 
45. rocznicę pracy dziennikarskiej i z tej okazji wręczył mi 
pamiątkową statuetkę. Przyznam, że bardzo mnie to ucie-
szyło i wzruszyło. 

W drugiej części spotkania, z koncertem, jakiego jesz-
cze nie było, przy wypełnionej po brzegi sali Domu Kultu-
ry LSM wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie. Za ten występ zespołowi 
należą się wielkie podziękowania, podobnie jak Zakłado-
wi Cukierniczemu „Skierka” LSS Społem, który przygoto-
wał na tę okazje wyjątkowo smaczny tort. Rzeczywiście, 
smakował wyśmienicie. 

Wspominam te „lecia” i rocznice dlatego, że oto ani się 
nie spostrzegliśmy, a już w iście awangardowym tempie 
zbliżyła się do nas kolejna rocznica, tym razem 10-lecia 
„Awangardy Lubelskiej”. Dziś – tak sobie myślę – że jeśli 
wszystko dobrze pójdzie, to we wrześniu 2019 roku bę-
dziemy ją celebrować, bo ja przyznaję, że lubię to robić. Je-
śli jest powód do świętowania, radości, zabawy, więc rób-
my to jak najczęściej. Impreza, jak zwykle odbędzie się 
w Domu Kultury LSM, co dzięki gościnności dyrektora 
tej placówki, Andrzeja Zdunka robiliśmy już kilkakrot-
nie, i zrobimy co najmniej jeszcze raz. I oby tak dalej, bo 
świętować, a przede wszystkim pisać, to ja chyba już ni-
gdy nie przestanę.»

■

Bohdan Królikowski, Przed bramą. Opowieści apokryficz-
ne i inne, Test, Lublin 2019, ss. 192, il.

Zanim napiszę o samej książce, na początek chcę wyra-
zić wielkie uznanie Wydawnictwu Test za nieustanną dba-
łość o wysoki poziom swoich publikacji oraz nieuleganie 
presji rynku zalewanego przez komercyjną tandetę. Prze-
konaliśmy się już wielekroć, że lubelska oficyna promuje 
książki dobre, troszczy się również o ich szatę graficzną. 
Właśnie otrzymaliśmy wydany przez nią niezwykle wy-
mowny zbiór opowiadań Bohdana Królikowskiego zaty-
tułowany Przed bramą. Tomik w twardej oprawie z dys-
kretnymi złoceniami już na pierwszy rzut oka wyróżnia 
się szlachetną elegancją i prostotą wśród często krzykli-
wych okładek atakujących przechodnia z księgarnianych 
witryn.

Na okładce widnieje obraz Zmartwychwstanie, frag-
ment znanego w całym świecie retabulum ołtarzowego 
Mathiasa Grünewalda w Isenheim. Nazwisko autora zo-
stało na okładce pomniejszone, nieco odsunięte w głąb tej 
perspektywy, jaką tworzy obraz Zmartwychwstania i lek-
ko wyeksponowany tytuł Przed bramą. 
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Opowiadań zawartych w książce nie zdominowało au-
torskie ego. Są one całkowicie i bez reszty zwrócone ku 
Chrystusowi, stale obecnemu na wszystkich kartach tej 
książki. Jednocześnie prowadzą do Niego, który jest za-
wsze obecny wśród nas, acz często nierozpoznany.

Jakiż to widok rozpościera się przed bramą od Zmar-
twychwstałego, ogarniającego swymi ramionami cały 
świat teraz, u początku dwudziestego pierwszego wieku? 
Jak precyzyjnie, z jaką mocą autor zachęca czytelnika do 
powrotu do Chrystusa, do Jego misji i początków Kościo-
ła, do ludzi, którzy dzięki Niemu w swej zwyczajności sta-
li się niezwyczajni. Stanęli przed bramą Niebios z naręcza-
mi wielkich dzieł. Autor tej niezwykłej książki, składającej 
się z 25 opowiadań, podejmuje trud i daje szansę człowie-
kowi, przeżywającemu straszliwe rany teraźniejszości, po-
wrotu do źródła wszelkiego dobra, jakim jest Jezus Chry-
stus i Jego Ewangelia. Podpowiada perspektywę ocalenia, 
przybliżając ją przez moc oraz tajemnicę Objawienia oraz 
modlitwy i łaski. Dziwna przy tym rzecz: te opowiada-
nia o doświadczeniu człowieczym bynajmniej nie są cier-
piętnicze. Przeciwnie, okazuje się, że ten, kto z godnością 
i z Jezusem znosi swój los, dzięki temu właśnie nadaje mu 
głęboki sens.

W książce dominują opowiadania, jak nazwał je autor, 
apokryficzne, czyli – jak podpowiada nam definicja tego 
słowa – o tematyce biblijnej, ale oczywiście, w przeciwień-
stwie do ksiąg znajdujących się w Kanonie biblijnym, nie-
natchnione. Otwiera je relacja o Zwiastowaniu Najświęt-
szej Maryi Pannie, zatytułowana zwięźle Ta chwila. Po 
nim następuje nieco dłuższe i nad wyraz mocno przyku-
wające uwagę czytelnika opowiadanie o Janie Chrzcicie-
lu. Inne teksty to między innymi historia zatytułowana 
Syn wdowy, Chusta Weroniki, Józef z Arymatei, Byłem cel-
nikiem czy też Świadek. Ten ostatni utwór to wzruszające 
opowiadanie o życiu św. Jana Ewangelisty. Równie cieka-
we są tzw. Opowieści inne, które niejako domykają całość 
książki. Są to obrazki z życia ludzi ciekawych, bardzo bli-
skich autorowi, którzy stanęli już przed bramą wieczności.

Opowieści Bohdana Królikowskiego są krótkie, nie-
które bardzo krótkie. Ta zwięzłość myśli stanowi jednak 
o sile ich narracji. Są to dokumenty, które nieraz zdumie-
wają swą prostotą i głębią zarazem. Autor jest oszczędny 
w słowach, ale pewnie dlatego może być łatwiej i lepiej ro-
zumiany przez czytelnika. Jego bohaterowie przemawia-
ją. Zostawiają ślad. 

Umiejętność łączenia w jedną narrację tak boga-
tego i zróżnicowanego materiału to – można śmiało 

powiedzieć – znak firmowy Bohdana Królikowskiego, 
moment wart porównania z książkami autorów z najwyż-
szej półki. Nieważne, czy wymienimy Romana Brandsta-
ettera, Jana Dobraczyńskiego, Marka A. Koprowskiego czy 
kogoś innego jeszcze. Może byłoby to jednak imputowa-
niem niepotrzebnej, obcej autorowi próżności.

Tematyka opowiadań nawiązuje do tradycji rodzinnej 
Bohdana Królikowskiego. Wyrasta z niej i owocuje. Głę-
boka religijność i ogromny szacunek dla tradycji jest wi-
doczny zresztą w całej twórczości tego autora. Nie dziwi 
więc, że wspomniany już tekst pt. Świadek zawiera de-
dykację: „Pamięci Babci, która uczyła mnie religijności 
i szacunku dla tradycji” (s. 111). Jak już napisałem, książ-
ka Przed bramą to w większości, zgodnie z podtytułem 
książki, teksty apokryficzne o wyraźnej wymowie biblij-
nej. Trudno zatem w tym miejscu nie wspomnieć, że św. 
Paweł Apostoł w Drugim Liście do Tymoteusza, skierowa-
nym do swego umiłowanego ucznia, wydał świadectwo 
o babce Lois, od której – jak mocno podkreślił – św. Ty-
moteusz przejął „wiarę bez obłudy” (2 Tm 1, 5).

Bohdan Królikowski to ceniony prozaik, autor głów-
nie powieści i innych publikacji o tematyce historycznej. 
Prezentując jego ostatnią książkę, warto jeszcze dodać, że 
Biblioteka Narodowa w Warszawie w swym katalogu wy-
licza pod jego nazwiskiem 135 pozycji. Kilkadziesiąt ty-
tułów jego prac zwierają zasoby renomowanych bibliotek 
zagranicznych, np. słynnej Biblioteki Kongresu USA (34) 
czy też Niemieckiej Biblioteki Narodowej w Lipsku (4). 
Również biblioteki wyższych uczelni gromadzą jego pu-
blikacje, na przykład Biblioteka Uniwersytecka KUL ma 
73 pozycje tego autora.

Z pewnością również najnowsza publikacja Bohdana 
Królikowskiego spotka się z życzliwym przyjęciem czy-
telników. Książkę czyta się z przyjemnością i bez wysiłku. 
Może także dlatego, że jej narracja jest przystępna, w pew-
nym sensie wprost reportażowa. Ogranicza się do zwię-
złego przedstawienia nawet wielkich i złożonych zdarzeń. 
Oszczędnie i wyraziście charakteryzuje fakty i poszczegól-
nych bohaterów. Poruszona w niej tematyka wciąga czy-
telnika. Warto więc, by to niecodzienne studium ludzkich 
przypadków w kontekście Jezusowej obecności w naszym 
życiu wziął do ręki nie tylko teolog czy historyk. Każdemu 
zainteresowanemu początkami chrześcijaństwa, jego owo-
cowaniem i wrastaniem w konkretne życie ludzkie książ-
ka ta potrafi bardzo wiele powiedzieć.

Ks. Edward Walewander
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Janowi Gurbie 
w dziewięćdziesiąte 
urodziny

Janusz 
Wróbel

Pod takim tytułem nakładem Lubelskiego Towarzystwa 
Miłośników Książki ukazała się drukiem okolicznościowa 
publikacja bibliofil ska poświęcona Prezesowi lubelskich 
bibliofilów z racji Jego dziewięćdziesięciolecia urodzin.

Publikacja składa się z artykułów dziesięciu autorów, 
byłych współpracowników lub studentów Jubilata, oraz lu-
belskich i warsza wskich bibliofilów: Aliny Aleksandrowicz 
Doc. dr Jan Gurba w uni wersyteckich krajobrazach, Zdzi-
sława Bielenia Drogi Jaśku!, Antoniego M. Dudka Moje 
spotkania z profesorem Janem Gurbą, Al. Leszka Gzelli 
Harcerska przyjaźń,  Zbigniewa Jóźwika Dobrze, że jesteś, 
Waldemara Michalskiego wiersze W Gródku nad Bugiem 
i Bibliofile, Romana Nowoszewskiego Stare kalendarzy-
ki, prastare grodzisko, Jana Orłowskiego Janowi Gurbie na 
dobre wspomnienia, Jerzego B. Sprawki Harcerz, nauko-
wiec, humanista, bibliofil i Haliny Wolskiej Porozmawiaj-
my o archeologii.

Jerzy B. Sprawka podkreśla, że „niebagatelny wpływ na 
przyszłego naukowca ma czynny udział w szeregach har-
cerstwa polskiego i pełnione w nich funkcje. Służbę har-
cerską rozpoczyna we wczesnej młodości. Będąc uczniem 
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie należy do 
tzw. Błękitnej Jedynki. W latach 1948–1949 jest druży-
nowym w Drużynie Harcerskiej im. Bolesława Krzywo-
ustego, a latach 1957–1961 jest komendantem Hufca Lu-
bin-Zachód. W latach 1961–1963 pełni odpowiedzialną 
funkcję komendanta Szczepu Błękitnej Jedynki”.

Al. Leszek Gzella uzupełniając niejako okres działalno-
ści Jana Gurby w harcerstwie pisze: „wiosną (1958) w sali 
KW PZPR w Lublinie odbyła się konferencja połączenio-
wa hufców m. Lublina. Był to pierwszy krok wyelimino-
wania przedwojennych i szaroszeregowych instruktorów 
z pracy wychowawczej. Przeciwko tym działaniom ostro 
protestuje m.in. Jan Gurba”.

Autorzy publikacji przywołują postać Jubilata wiąza-
nego z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Jego 
różnorakich rolach. W latach 1948–1952 studiuje hi-
storię i geografię. Po ukończeniu studiów pracuje jako 
asystent i kierownik Katedry Archeologii. W latach 
1975–1981 i 1986–1987 jest prodziekanem, a w latach 
1987–1990 dziekanem Wydziału Humanistycznego. 

W latach 1970–1975 jest dyrektorem Biblioteki Głównej 
UMCS. Wicedyrektorem Instytutu Historii jest w latach 
1981–1983.

Jan Orłowski w swoim artykule zauważa, że „Jan Gurba 
to nie tylko pracownik naukowy, zapatrzony w swoją wą-
ską dziedzinę poszukiwań naukowych. Jest On w pełnym 
znaczeniu tego pojęcia «człowiekiem–instytucją», znanym 
nie tylko w życiu naukowym UMCS. Jest zasłużonym ce-
nionym i wielokrotnie odznaczanym działaczem kultu-
ry Lublina, rozmiłowanym w jego przeszłości i współcze-
snym życiu kulturalnym”.

Poza uczelnią w latach 1954–1959 sprawuje funkcję 
prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Archeologicznego i Numizmatycznego równocześnie bę-
dąc kierownikiem Archeologicznego Ośrodka Badawczo-
-Konserwatorskiego w Lublinie. Od 1979 roku jest preze-
sem Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki oraz 
współzałożycielem i Wielkim Mistrzem Orderu Białego 
Kruka ze Słonecznikiem. Od 2002 roku przewodniczy Ra-
dzie Naukowo-Programowej Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Alina Aleksandrowicz niezwykle trafnie charakteryzuje 
Jubilata: „W pełnionych przez siebie rolach, zawodowych 
i społecznych, wykazuje umiejętność hierarchizowania za-
dań i wyboru wartości, które podejmuje i akceptuje. Jest 
jednocześnie organizatorem, strategiem i taktykiem. Uni-
wersyteckie krajobrazy, uczelniane klimaty wzbogacają się 
o wzór człowieka traktującego swoją pracę i podjęte zobo-
wiązania nie tylko w kategoriach obowiązków, ale i życio-
wego posłannictwa”.              ■
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Zastanawiam się, kogo Pan Bóg chce ukarać, gdy 
przedwcześnie zabiera wartościowych ludzi? Chce uka-
rać rodzinę, kulturę, czy tego, kto odchodzi? A może czło-
wiek, tu na ziemi, dojrzewa jak owoc, a potem boska dłoń 
zrywa go i odkłada do spiżarni lub przekazuje do wła-
snej pracowni? W każdym bądź razie 52 lata, jak na wa-
runki ziemskie, to zbyt krótko. Mógł jeszcze zrobić dużo 
dobrego.

Ireneusz Marciszuk (1967–2019), znakomity fotogra-
fik posługujący się autorską techniką i skrupulatny doku-
mentalista, był człowiekiem trzech wymiarów: historii, hi-
storii sztuki i fotografiki. Historia i historia sztuki dawały 
mu wiedzę, a fotografika niezwykłą umiejętność wnikania 
w głąb przeszłości – poprzez dostrzeganie i interpretację 
szczegółów. I to był jego świat życia, pasji i dociekań. Swo-
ją karierę zaczynał w 1995 r., jako fotograf uniwersytecki 
KUL; od 2007 r. był już pracownikiem Instytutu Historii 
Sztuki KUL. Jego obszarami zainteresowania były zabyt-
ki Lublina, a także eksponaty znajdujące się w Muzeum 
KUL oraz osobne światy: greckokatolickiej cerkwi, witraży 

kościołów województwa lubelskiego, folkloru ludów kar-
packich, sztuki cmentarnej w Polsce i na Kresach oraz 
wiele innych dziedzin pobocznych. Projektował okładki 
ważnych książek, współpracował z wieloma czasopisma-
mi, a także z Wydziałem Filozofii KUL, z Regionalnym 
Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w Rzeszowie, Ośrodkiem Studiów Polonijnych i Społecz-
nych PZKS w Lublinie, z Politechniką Łódzką, Podhalań-
skim Towarzystwem Opieki nad Zabytkami itd. W tym 
świecie uczestniczyła jego ukochana żona – Katarzyna, 
również historyk sztuki zajmująca się Huculszczyzną.

Jako środek wyrazu w swojej twórczości wybrał wysta-
wy. Wystawiał w Polsce i poza jej granicami. Zaczynał od 
1992 r. Najpierw udziałem w wystawach zbiorowych, po-
tem indywidualnie. Pierwsza wystawa zbiorowa nosiła ty-
tuł „Lublin miastem pogranicza różnych kultur” (Polska, 
Niemcy 1992), kolejna „Renesans w Polsce – renesans lu-
belski” (Lublin, Kopenhaga 2001). Pierwsza indywidu-
alna pojawiła się w 1997 r. pod nazwą: „Lublin w foto-
grafii Ireneusza Marciszuka”, potem kolejne: „Lublin od 

Wspomnienie 
o śp. Irku Marciszuku

Ryszard 
Surmacz
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podszewki” (Lublin 2009, 2010); „Pod strzechą i dechą. 
Światłem malowane…” (Lublin 2010); „Lublin – miasto 
świętego Antoniego cz. I i II” (Lublin 2010, 2011); „Lu-
blin – pod płaszczem opieki ukryty” (Lublin 2011, 2012, 
2016); „Lublin – sen Leszka Czarnego” (Lublin 2012, 
2016); „Lublin w poszukiwaniu dawnego piękna” (Lublin 
2012); „Piękno natury w fotografii” (Lublin 2013, 2015), 
„Cenne czy niechciane – witraże kościołów woj., lubel-
skiego” (Lublin, Łuków, Kraków 2014, 2015). Jego prace 
wykorzystywane były również w innych wystawach zbio-
rowych, np.: „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego” 
Lublin 2017 r. Współpracował także z lubelskim Oddzia-
łem IPN. I tu kolejne wystawy: „Młodzież z partią… się 
rozliczy”, „Wolność jest tam, gdzie są wolni ludzie”, „Za-
częło się lipcu. Solidarność w Regionie Środkowowschod-
nim 1980–1989”.

Był także miłośnikiem gór: Karpat i Sudetów oraz 
współorganizatorem wielu karpackich wypraw, które owo-
cowały kolejnymi wystawami, m.in.: „Zabytki na karpac-
kich bezdrożach”; „Za górą – historia cerkwi w Łopience”. 
Wszystkie wystawy, które organizował lub współorganizo-
wał, jak również wydane albumy z jego zdjęciami, a ostat-
nio również zredagowana przez Irka strona internetowa, 
były wyrazem promocji Instytutu Historii sztuki KUL.

***
Jakim był na co dzień? Jego potężna fizycznie postać no-
siła w sobie dużą wrażliwość nie tylko kulturową, ale rów-
nież tę ludzką. I tu ciekawostka… jest taki moment w pro-
cesie gromadzenia wiedzy, że nie zapominając o niczym, 
nagle, mimo woli, zaczyna się  mówić bardziej o czło-
wieku, niż świecie, który on stworzył. I tak właśnie było 
z Irkiem. Po świecie ludzkich kultur poruszał się z dużą 
swobodą i wyczuciem. Każdemu odwiedzającemu jego 
wystawę potrafił poświęcić dużo czasu tłumacząc jej myśl, 
a także pokazywane w niej szczegóły. Był nie tylko cierpli-
wy, ale również otwarty na drugiego człowieka. Chciał mu 
przekazać posiadaną wiedzę i wyciągnięte z niej wnioski 
– za darmo. Wiedział bowiem, że wiedza buduje, kojarzy 
przyjaźnie oraz redukuje zbyteczne napięcia. Za pomo-
cą wystaw i tej swojej otwartości chciał zbudować lepszy 
świat, niż ten w którym uczestniczył.

***
Nasze rozmowy zawsze były niezwykle interesujące. Irek 
swoją pracownię miał na poddaszu starego budynku KUL 
(3 piętro). Wbiegałem po schodach niesiony ciekawo-
ścią, co też owe dzisiejsze „dziś” nam przyniesie. I nie ma 
w tym żadnej przesady, ani kokieterii. Tak było. Rozmo-
wy zaczynały się banalnie, ale w pewnym momencie na-
stępował „zapłon” i od tej pory stawały niedokończony-
mi. Często przerywał je telefon żony, oznajmiający, że już 

czas do domu. Planowaliśmy konfrontację dwóch świa-
tów w formie wzajemnego wywiadu. Irek miał reprezen-
tować „pogranicze” lubelskie, ja ziemie zachodnie (w tym 
przeniesione tam kresy) i Śląsk. Zupełnie niespodziewana 
śmierć brutalnie przerwała te plany. Zabrała go 9. sierpnia 
2019 r. na Huculszczyźnie w Werchowynie (przed wojną 
– Żabie) podczas kolejnej wyprawy etnograficznej. Pol-
sko-ukraińskim zespołem kierował prof. Janusz Gudow-
ski. Irek pochowany został 24.08.2019 na cmentarzu woj-
skowo-komunalnym przy ulicy Lipowej w Lublinie (od ul. 
Białej). Za swoją ogromną pracę i wielkie zaangażowanie 
otrzymał tylko jedno wyróżnienie w 2019 – medal z oka-
zji 700-lecia miasta Lublina. I gdyby nie przyjaciele, od-
szedłby niezauważony.

Obszerniejszy życiorys Zmarłego, autorstwa żony Ka-
tarzyny Tur-Marciszuk, ukaże się w najbliższym nume-
rze „Czasu Solidarności” w Lublinie. Oprócz żony zosta-
wił dwóch dorosłych synów.

PS. W opracowaniu korzystałem z informacji zamiesz-
czonej na stronie internetowej Instytutu Historii Sztuki 
oraz z opracowania Katarzyny Tur-Marciszuk.            ■
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Przysłowia 
i powiedzenia 
lubelskie

…jak błazen w Lublinie!

Zbigniew 
Włodzimierski

*
Słyszałem od starca podanie,
że przed dawnymi laty
zły czart w pańskim przebraniu
jeździł sobie po świecie
w bogato zdobnej karecie 
i dawał złote dukaty
ludziom spotkanym po drodze.
Zawiedli się jednak srodze
ci ze złotem w kieszeni,
gdyż czart im te pieniądze
w ośle łajno przemienił.
Wciąż mylą się ci co sądzą,
że od tego, kto zło rozsiewa,
można się dobra spodziewać.

Otóż ta krótka przypowieść,
zachowana w starca głowie,
to dla wyborcy nauka,
jak nie dawać się oszukać.
Każdy źle wyjdzie na tym,
jeżeli da się kupić
za fałszywe dukaty,
sypane z czarciej łapy. 
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Tytuł jest fragmentem popularnej przed laty frazy, 
która w całej swej ironicznej krasie brzmiała: czuć się jak 
błazen w Lublinie. Łatwo odgadnąć, że to parafrazą przy-
słowia „czuć się jak ryba w wodzie”. Ciśnie się pytanie: 
dlaczegóż to błazen czuł się tu, nad Bystrzycą, jak u siebie 
w domu? Widocznie śmiano się tutaj z dowcipkujących 
chętniej niż w innych miastach. 

Wyjaśnię, że powiedzenie w użyciu było jeszcze w la-
tach 1900–1939. Po ostatniej wojnie nie sięgano już po 
nie, nie pojawiało się w prasie. Nie było klimatu dla bła-
znów? Błazen nosił czerwony strój, w czerwonym stroju 
uwiecznił Stańczyka, najpopularniejszego polskiego bła-
zna, mistrz Matejko choćby na obrazie „Hołd pruski”. Po 
ostatniej wojnie Lublin zaroił się od „czerwonych”, ale była 
to już inna formacja, można więc metaforycznie rzec, że 
błaznów w tym czasie w Lublinie było wielu, przysłowie 
jednak wypadło z języka lublinian.

Należy się zastanowić, kiedy powiedzenie się pojawi-
ło? W jednym z listów Daniela Bratkowskiego (?–1702) 
widnieje zwrot „Czuje się jak sowiźrzał w Lublinie”. Ten-
że sowiźrzał (sowizdrzał) to spolszczone imię niemieckie-
go obieżyświata Tilla Eulenspiegla. (Eule – sowa, Spiegel 
– Zwierciadło). Dziś „sowizdrzał” jest słowem przestarza-
łym, chętniej sięga się po określenia: żartowniś, wesołek. 
Aleksander Bruckner w „Historii piśmiennictwa polskie-
go” napisał „Sowizdrzał w literaturze polskiej rozwielmoż-
nił się więcej niż w niemieckiej, na gruncie polskim lepiej 
przyjął się i wyrósł niż we własnej ojczyźnie (niemieckiej), 
zaś Jerzy Ziomek w dziele „Renesans” odnotował: „Sowiz-
drzał to ówczesny wędrowny czeladnik, obieżyświat, któ-
rego trudno zaliczyć do jakiegokolwiek stanu. Płata figle 
komu się da: profesorom uniwersytetu, królom, majstrom, 
księżom, bo Sowizdrzał kwestionuje samą zasadę stano-
wego porządku społecznego”.

Sowizdrzalskie figle były wulgarne i swoiście połączo-
ne z przekornym wykonywaniem poleceń w sposób do-
kładny. Lublin – jak można wnosić z listu Bratkowskiego 
– był miejscem życzliwym dla sowizdrzałów. Nie można 
jednak postawić znaku równości pomiędzy sowizdrzałem 
a błaznem, przynajmniej w historycznym ujęciu, bowiem 

błazen to zawodowy żartowniś zabawiający króla, a sowiz-
drzał to człowiek-przekora, przedrzeźniacz.
W Lublinie ten znak równości jednak postawiono, z bie-
giem lat określenie „błazen” zyskało większą popularność 
niż „sowizdrzał” i mówiąc metaforycznie błazen wyrugo-
wał sowizdrzała, choć powiedzenie o błaźnie w Lublinie 
– jak się rzekło – straciło swą moc i powodzenie.             ■














