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Potem me szczątki skórą odzieje,
i ciałem swym Boga zobaczę.
To właśnie ja Go zobaczę,
moje oczy ujrzą, nie kto inny;
moje nerki już mdleją z tęsknoty.
(Hi 19, 25–27)

Trudno uwierzyć, Panie,
jak to się stanie – ten cud,
że niby z martwych powstaniemy,
cali i nadzy z ziem i wód
przed Bożym sądem wraz staniemy?
Jak Ty pozbierasz członki nasze
po całej ziemi rozrzucone?
Jak ty przygarniesz nasze prochy
przez skrętne wichry rozproszone?

• • •

nad pustym grobem

Henryk Radej
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Czym ty okryjesz kruche kości,
skąd weźmiesz suknie, aksamity?
Aby nie było w nas grzeszności,
ubierzesz w płachtę jednolitą?
Do Marii rzekłeś – Nie dotykaj...
świtem z całunu wybudzony
i niepotrzebne były maści,
bo Ty jaśniałeś przebóstwiony,
w niebiańskie ciało obleczony.
Matkę zaś wziąłeś wprost do nieba
z grobu w Dolinie Jozafata,
nie pozwoliłeś na zepsucie,
lecz skarb najdroższy zachowałeś
jako wspomnienie z tego świata.
Ale to ludzkie mrowie – po co?
Czymże Cię truchła te zachwycą?
Choć ożywione – przemienione,
to pozostaną już na wieki
Twojej Miłości tajemnicą.
Wielkanoc 2017
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Drodzy Czytelnicy,
Wkraczamy w czternasty rok wydawania naszego
dwumiesięcznika! Pismo zdobyło rzeszę stałych czytelników, od autorów, współredaktorów, sympatyków otrzymujemy wiele interesujących uwag, materiałów, życzenia
wytrwałości i sukcesów. Za te wszystkie oznaki sympatii –
serdecznie dziękuję.
Czternaście lat – jakby nie patrzeć – szmat czasu! W życiu każdego człowieka, każdej organizacji, również w redakcji, bywają dni dobre i gorsze. Dziś z wielkim żalem
i smutkiem informuję, że nasze szeregi w ostatnim czasie opuściło wielu znakomitych współpracowników: publicystów, reporterów, poetów i prozaików. Odszedł poeta
i grafik Zbigniew Strzałkowski, długoletni zastępca redaktora naczelnego naszego „Lublina”, poeci Marian Janusz
Kawałko i Robert Rogowski, historycy Zofia Leszczyńska i Stefan Przesmycki, publicyści Bronisław Miron Seniuk i Henryk Czarniawski. Każdej z tych osób wiele zawdzięczam, byli wspaniałymi, życzliwymi ludźmi, ale
również wielkimi patriotami, społecznikami i niezwykłymi artystami. Cieszyli się moimi sukcesami, sukcesami redakcji, a i ja z satysfakcją i radością informowałem o Ich
kolejnych książkach, publikacjach, nagrodach i odznaczeniach. Sukces naszego pisma, owe długie czternaście lat
istnienia, to także Ich zasługa, serdecznie Im dzisiaj za to
dziękuję.
W numerze polecam wzruszające wiersze świąteczne
Henryka Radeja, Alfreda Marka Wierzbickiego, Waldemara Taurogińskiego, ze ściśniętym ze wzruszenia sercem
przeczytałem poruszające kazanie ks. Edwarda Walewandera wygłoszone z okazji imienin śp. Apolonii Walewander, matki autora. Cieszę się i jestem dumny z publikacji
eseju O istocie i przejawach zdradzanie siebie autorstwa
profesora Romana Andrzeja Tokarczyka, prawnika i publicysty szeroko znanego w świecie.
Numer naszego pisma powstawał w gorącym czasie,
kiedy do europejskich krajów wdzierała się fala azjatyckich i afrykańskich uchodźców. Czy będą naszymi sąsiadami, czy zamieszkają w Lublinie, Lubartowie, Kazimierzu? Czas pokaże. Tymczasem w numerze dokumenty
o Polakach przymusowo wywożonych w głąb Rosji w XIX
i XX stuleciu. Piszemy o ich dzieciach i potomkach, trudach powrotu do Ojczyzny. Publikujemy wywiad z Anatolem Diaczyńskim, repatriantem z Kazachstanu, który miał

szczęście i do Polski – po wieloletnich staraniach – powrócił wraz z wywiezionym w 1939 roku ojcem. Polecam
wspomnienia z zesłania spisane przez Mikołaja Pawłowskiego, żołnierza Armii Krajowej. W swym pamiętniku
po szczęśliwym powrocie do Ojczyzny odnotował „Pamiętam nasze spotkanie – żoną i dziećmi – po 10 latach
rozłąki. Łzy, uściski, wspomnienia… Był to najpiękniejszy dzień w moim życiu”. Po powrocie do kraju autor został ofiarnym działaczem Związku Sybiraków i członkiem
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Trudne i zawiłe są stosunki polsko-rosyjskie. Natalia Astafjewa, poetka polsko-rosyjska urodziła się w Warszawie w roku 1922, zmarła w Moskwie 2016 roku. Jej ojciec wiele lat spędził w sowieckim więzieniu, a matka na
zesłaniu w Kazachstanie. Niezrównanym tłumaczem poezji Astafjewej jest profesor Jan Orłowski, także autor biogramu poetki i wyboru wierszy. Przekładu prozy współczesnego prozaika rosyjskiego Siergieja Morejno dokonał
Bogdan Knop, zachęcam do lektury obszernego fragmentu interesującej powieści.
Życie ptaków w Auschwitz to niezwykła książka autorstwa Arno Surmińskiego, niemieckiego prozaika urodzonego w Polsce, w małej miejscowości Jeglawka pod Kętrzynem. Do lektury książki przekonują Wanda Półtawska
i Al. Leszek Gzella, autor obszernego omówienia. Red. Al.
L. Gzella pisze również o niezwykłej uroczystości na lubelskim Zamku, koncercie poświęconym 75.rocznicy śmierci Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej poetki i harcerki zamordowanej w niemieckim obozie koncentracyjnym.
Od kilkudziesięciu lat jedną z najważniejszych nagród
literackich środowiska lubelskiego jest Laur Bolesława
Prusa. Zamieszczamy relację z wręczania nagrody Piotrowi Kobielskiemu-Graumanowi, autorowi dzieła Wstęp
do wszechświatów równoległych, laureatowi ostatniej edycji konkursu. W numerze znajdzie również Czytelnik recenzję nagrodzonego tomu autorstwa profesora Józefa Franciszka Ferta. Gorąco polecam reportaż Wojciecha
Pestki, jednego z najlepszych polskich reporterów o życiu,
doświadczeniach i pracy stuletniego mieszkańca Lublina, Mieczysława Stacheczewskiego. A ponadto w numerze: felietony, relacje, impresje o interesujących ludziach,
książkach, wystawach… Miłej lektury i do spotkania za
dwa miesiące – redaktor
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Ks. Edward
Walewander

Dom rodzinny

Kazanie wygłoszone 5 lutego 2017 r.
podczas mszy św. w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Krasnobrodzie z okazji imienin śp. Apolonii Walewander

I. Pewien człowiek, który mieszkał w mieście, postanowił sprzedać odziedziczony po rodzicach wiejski
dom. Spotkał zaprzyjaźnionego poetę, który dla zabawy
pisał różne teksty. Poprosił go o napisanie ogłoszenia, by
mógł zamieścić je w lokalnej gazecie i w Internecie.
– Chcę sprzedać chatę, którą mam na wsi. Dobrze ją
znasz. Napisz mi ogłoszenie.
Poeta napisał zwięźle: „Sprzedam ładną posiadłość,
gdzie rankiem śpiewają ptaki. Otacza ją piękny, zielony las, przez który płynie rzeczka o czystej i połyskującej wodzie. Wschodzące słońce zagląda do środka domu
przez okna. Dom ma werandę, która daje rześki i relaksujący cień. Wieczory ubogacają gwiazdy i śpiewające
świerszcze”.
Po pewnym czasie poeta spotkał tego przyjaciela
i zapytał:
– Sprzedałeś chatę?
– Nie! – odpowiedział tamten zdecydowanie. – Zmieniłem zdanie. Kiedy przeczytałem napisane przez ciebie
ogłoszenie, zrozumiałem, że posiadam wielki skarb1.
II. Co roku spotykamy się rodzinnie w naszym kościele z okazji imienin śp. Apolonii Walewander, mojej Mamy,
dla niektórych obecnych tu osób Babci, a nawet Prababci. Wspominamy Ją, zmarłą dziewięć lat temu. W miarę
upływu lat staje się Ona coraz bardziej nam droga i bliska, jak ten przeznaczony do sprzedania dom rodzinny.
Odkrywamy ciągle na nowo bogactwo Jej myśli i ducha.
Chciałoby się więc przytoczyć fragment sentymentalnego wiersza naszego narodowego poety, Adama Mickiewicza z jego epokowego dzieła pt. Pan Tadeusz: Dziś piękność
twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Wspominając tak bardzo bliską nam osobę, czynimy to nie dla chwalby, ale dla pewnego pouczenia nas
wszystkich: mówiącego te słowa i pobożnych słuchaczy.
Nie zapominajmy naszych krewnych, przyjaciół, znajomych, przełożonych, współpracowników, podwładnych,
uczniów – wszystkich, którzy z Bożego wyroku odeszli
już z tej ziemi. Pielęgnujmy pamięć o nich. Jednocześnie
1

B. Ferrero, Skowronek i żółwie, tłum. K. Kozak, Warszawa 2012, s. 54.

Apolonia Walewander,
matka Autora, zdjęcie „dowodowe”
wykonane dwa lata przed śmiercią

pamiętajmy o tych, których mamy jeszcze szczęście mieć
wśród nas. Od jednych i od drugich wiele możemy się nauczyć. Słuchajmy ich. Tak wiele mają nam do powiedzenia. Stawiajmy im pytania i nasłuchujmy, co do nas mówią. Co chcą nam przekazać.
III. Również Jezus siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2, 46). Wielu przysłuchiwało się Jezusowi z korzyścią i ze zdumieniem. Pytali: Skąd On to ma? I co za mądrość [...]? (Mk 6, 2–3).
Ileż mądrości płynie od ludzi starych i doświadczonych? W Księdze Powtórzonego Prawa Starego Testamentu natchniony autor napisał: Zapytaj ojca, by ci oznajmił,
i twoich mędrców, niech ci powiedzą (32, 7). Znajduje się
tam również i taka zachęta: Na dawne dni sobie wspomnij.
Rozważajcie lata poprzednich pokoleń (tamże). W Piśmie
Świętym jest też przypomnienie obowiązków skierowane
do ludzi starszych. Warto przytoczyć choćby taką sentencję z Księgi Psalmów: Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co
nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich
synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu (Ps 78, 3–4).
IV. Od kilku miesięcy w Polsce wiele się słusznie mówi
o młodej dziewczynie, Danucie Siedzikównie, ps. Inka,
która pochodziła z bardzo patriotycznej rodziny. W czasie
II wojny światowej aktywnie walczyła w szeregach Armii
Krajowej. Kiedy po zakończeniu okupacji niemieckiej nastała u nas inna, sowiecka, Inka nie poddała się reżymowi.
W czerwcu 1945 r. za współpracę z antykomunistycznym
podziemiem została aresztowana przez Sowietów i UB.
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W czasie śledztwa była okrutnie bita i poniżana. Mimo
to odmówiła składania zeznań obciążających członków
brygad Armii Krajowej. Krótko przed śmiercią napisała w grypsie: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się
jak trzeba. Po śmierci jej rodziców babcia opiekowała się
nią i jej dwiema siostrami. Inka została skazana na śmierć.
Ostatnie słowa Inki mówią wiele. Krzyknęła: Niech żyje
Polska!. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 r. okrutnym
strzałem w tył głowy. Odnalezione dopiero po 70. latach,
w 2016 r., szczątki Siedzikówny, bohaterki narodowej, doczekały się godnego pochowku z udziałem najwyższych
władz państwowych.
V. W tej niezwykłej historii poznaliśmy wychowawczy
wpływ babci. Jak ważna jest i dzisiaj rola babci, nie trzeba
wiele mówić. Moja Mama jako babcia starała się wpływać
na swoich wnuków, ucząc ich modlitwy i umiłowania Polski. Mówiła, zwłaszcza niektórym: Módl się codziennie, by
być dobrym człowiekiem. Dlatego niektórzy Jej podopieczni osiągnęli wiele.
Czekała zawsze na nich. Dzięki niej nasz dom rodzinny nigdy nie był pusty. W dzisiejszych zabieganych czasach
dziecko od najmłodszych lat musi nauczyć się samotności.
Dom jest pusty. Rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci.
W ustach polskich rodziców, zwłaszcza starszych, żadne słowo nigdy nie ma treści banalnej. Polacy wyróżniają
się w Europie swymi niezmiernie ciekawymi, a często dramatycznymi historiami rodzinnymi. Niemal każda z nich
to wielka epopeja międzywojenna, wojenna i powojenna:
pełna ucieczek, powrotów, cudownych ocaleń, odnajdywania się po latach, cichego bohaterstwa, uporu i nadziei.
Wiary i zaufania Bogu. Pola i drogi, usiane najpiękniejszymi w świecie kapliczkami, są wyjątkowym tego świadectwem. Pamiętajmy o tym. Kto może, niech spisuje dzieje
swoich bliskich. Zachowujcie wiernie każdą pamiątkę rodzinną, słowną czy materialną. Bo nie ma słów ani rzeczy
nieważnych. Wszystkie są ciekawe i godne utrwalenia.
VI. Często nie doceniamy rzeczy, które posiadamy.
Próbujemy uchwycić fałszywe wizje szczęścia roztaczane przez media. Bądź mądry! Rozejrzyj się wokół siebie
i doceń to, co posiadasz: swój dom, rodzinę, przyjaciół, na
których zawsze możesz liczyć! Doceniaj nabytą wiedzę,
swoje dobre zdrowie i wiele innych wartości w życiu, które
z pewnością są twoim najcenniejszym skarbem!
Przecież Jezus nauczał, że człowiek, zwłaszcza [...] każdy uczony [...], podobny jest do ojca rodziny, który ze swego
skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (Mt 13, 52).
Staraj się zawsze jak najwięcej mieć z takiego uczonego. Może dzisiejsze spotkanie pomoże ci w tym? Niech się
tak stanie!
Amen!
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Leopold Staff

Pokój wsi
Pochwalona wieś dobra, wóz, konie i grabie,
Gumna, cepy i kosy ostrzone u bruska,
Wszystkie narzędzia, których chwałą zbiór i zwózka,
Rola, miedza, ściernisko, późne lato babie;
wiatrak, co w modłach wznosi swe ramiona rabie:
„O, przyjdź, wietrze, przyjdź, zboże! Odpadnie twa
łuska!”
Ręce chłopa i dziewki i jej chusta ruska,
Śpiewanki, dymy perzów i rechoty żabie;
I żmudna młóćba, zimy zasobnej znachorka,
I woły, jarzma, pługi i brony, i orka,
I jesień, i pogoda piękna jak niedziela,
I chaty kurne, pełne święconego ziela,
I ten zmierzch rozczulony, gdy wozy w spichrz zwożą
Ziarno, a ludzie w serca swe spokojność bożą...
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Henryk
Radej

Ocalony

(opowiadanie prawie świąteczne)
Było już koło południa. Centrum Warszawy także
dzisiaj tętniło hałaśliwym gwarem, choć niektórzy oczekiwali, że w Wielki Piątek w mieście będzie nieco ciszej
i bardziej świątecznie. Przynajmniej tego spodziewali się
ci, którzy nosili w sobie nadzieję na wiosenny odpoczynek i świętowanie Wielkanocy. Do nich na pewno zaliczał
się profesor Szczęsny, który od kwadransa krążył wokół
błyszczącego opla, doglądając, czy aby czegoś nie zapomniał i czy wszystkie bagaże ułożone jak należy. Do południa sprawnie uporał się z wykładem na uczelni, rzucał
nawet jakieś pocieszne anegdotki w kierunku słuchaczy,
których było niewielu, a na zakończenie życzył im spokojnych i udanych świąt. Po ich wyjściu przez dłuższą chwilę
delektował się ciszą sali wykładowej, rozmyślając w duchu
o swoich planach na kilka wolnych dni. Potem wstąpił na
krótko do gabinetu, aby złożyć życzenia współpracownikom. Jak zwykle przy tej okazji musiał z uśmiechem przyjąć od kolegów wiązankę „jajecznych” aluzji pod swoim
adresem. Spodziewał się tego, jak co roku, ale na ogół były
one w granicach dobrego smaku. No, może z wyjątkiem
tych od kolegi znanego z dosadnego słownictwa i ksywy
„Rozpustnik”. Rozstawali się, poklepując się wzajemnie po
plecach.
Mimo że Szczęsny był po czterdziestce, nadal był kawalerem, albo inaczej – singlem i to... naukowym. Do
Warszawy trafił po maturze na studia uniwersyteckie
i został w niej aż do dziś. Pięć lat w akademiku i czytelniach minęło mu nie wiadomo kiedy. Po dyplomie zaproponowano mu pracę na uczelni, a tym samym – karierę naukową. Dla chłopaka z zamojskiej wsi było to
ogromne wyróżnienie i życiowe wyzwanie. Zobaczył
w tym swoją szansę i uczepił się jej z całej siły. Tuż po
trzydziestce był już doktorem nauk ekonomicznym,
a piętnaście lat później – profesorem zwyczajnym z długą półką publikacji, także w języku francuskim. Stać go
było na wynajmowanie mieszkania – najpierw na Mokotowie, potem na Żoliborzu. Kilka lat temu wykupił nieduży apartament na Ochocie w nowym kompleksie kilku
szklanych domów zbudowanych w stylu nawiązującym
do architektury hiszpańskiej. Na swój sposób był szczęśliwy. Czasem żartował w towarzystwie, że mężczyzna

o takim imieniu jak on nie może być nieszczęśliwy. Niespotykane dziś imię wybrał mu jego ojciec, historyk
amator o arystokratycznych ciągotach. Jego ulubionym
bohaterem był hrabia Szczęsny Potocki. „To nic, że targowiczanin – mówił o nim z przekąsem – ale imię i... kobiety miał piękne!” I tak też ochrzcił pierworodnego. Rodzina trochę wybrzydzała, że nie ma takiego świętego,
ale ksiądz się zgodził, żartując, że być może teraz właśnie
z ich parafii będzie taki święty. I tak go ochrzcili, i zapisali w księgach.
Z rodziny Szczęsnego zostało na tym świecie już niewiele osób. Z najbliższych tylko ojciec uparcie mieszkający sam na rodowych włościach i młodszy brat z rodziną
ożeniony za Rzeszowem. Matka zmarła niespodziewanie
kilka lat temu. Na wsi żyje jeszcze matka chrzestna i jakieś przyszywane ciotki-krewniaczki o skomplikowanych
koligacjach. W domu raczej się lubili, teraz odległości
sprzyjały tęsknocie, więc odwiedzali się od czasu do czasu. Szczęsny jeździł do brata, a korzystając z okazji, wyjeżdżał w Bieszczady. Ojciec przyjechał kilka razy do Warszawy, gdy zdrowie bardziej mu sprzyjało. Za każdym razem
odwiedzał muzeum wojskowe, po sąsiedzku wstępował
do „Narodowego”. Potem obowiązkowo Zamek Królewski i Starówka, a z czasem jeździli już tylko do Łazienek
albo do Wilanowa. Za każdym razem mówił: „Takie cuda
ludzie kiedyś stawiali i żyli jak pany, a nasze dziady tylko
w polu tyrali i nic z tego nie mieli. Jakże niesprawiedliwie
urządzony ten świat!”. Teraz nawet nie patrzy w telewizor,
bo go denerwuje. Woli posłuchać radia.
W stolicy w Szczęsnym obudził się meloman. Zapewne zostało mu to z dzieciństwa, kiedy od wczesnej wiosny
do późnej jesieni „grały” mu pola i sad. W szkole uczono jeszcze śpiewu, co akurat lubił i do matury śpiewał
w szkolnym chórze. W Warszawie tego mu zabrakło. Za
pierwsze dolary z wypadu zarobkowego do Austrii kupił
tranzystor, a później gramofon i kilka płyt analogowych.
Z biegiem czasu sam odkrył filharmonię i kluby jazzowe,
w sklepach zaczęły pojawiać się pierwsze płyty kompaktowe, na zakup których młodego asystenta już było stać.
Teraz w wewnętrznych schowkach na drzwiach auta zawsze wozi komplet najnowszych krążków, a dobre radio

n u m e r
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z odtwarzaczem jest dopełnieniem świata, który szybko
przesuwa się za oknami.
Szczęśliwie zjeżdżał już z Wisłostrady. Warszawa zostawała w tyle, a ruch na drodze nieco się uporządkował
i był do zniesienia. Spodziewał się, że może być gorzej, a tu
pierwsza miła niespodzianka. Z przyzwyczajenia wysłuchał popołudniowych wiadomości, a gdy zaczęła się rytmiczna muzyka, wrzucił najnowszą płytę Chrisa Bottiego.
Liryczna trąbka i filmowe melodie uspokoiły Szczęsnego.
W Wesołej prawie przestał myśleć zatopiony w subtelnych
dźwiękach sączących się z głośników. Wyjechał na Trakt
Lubelski i nieco przyspieszył. Muzyka rozleniwiała go
i poczuł się senny. Akurat to przyszło nie w porę. Wyłączył
odtwarzacz i opuścił nieco szybę. Za oknami przebłyskiwało słońce i jak na połowę kwietnia było dość ciepło. Pomyślał, że jeszcze za wcześnie na postój w tak nieciekawej
okolicy. Postanowił jechać w ciszy orzeźwiany nieco delikatnym podmuchem wiatru. Bacznie obserwował ruch
na szosie, komentując pod nosem dziwne zachowanie niektórych kierowców.
– Dawno nie jechałem w takiej ciszy – nieco zdziwiony
powiedział w myślach do siebie. – Akurat w ubiegłym tygodniu miałem sporo muzycznych atrakcji – uśmiechnął się.
Najpierw koncert wiolonczelowy Schumanna w wykonaniu
słynnego muzyka. Ech, on też już po czterdziestce, trochę
młodszy ode mnie i pięknie gra, ale bardzo głośno oddycha
i szpetnie się roztył. Czarne golfy już nie skutkują, brzuch
ma okropny. Słuchając, zamykałem oczy. Koniecznie muszę zadbać o sylwetkę! Z taką tuszą jak on wstydziłbym się
wejść na salę wykładową. Mój Boże, co oni by o mnie pomyśleli? Wszyscy młodzi i piękni, a tu włazi taki rozlazły zgred!
Ze wstrętem patrzyliby, jak się męczę i pocę. Brrrrrr! Najwyższy czas odmówić sobie chrupek podczas sprawdzania
prac magisterskich.
W tym momencie profesor Szczęsny przypomniał sobie, ile słodyczy i gotowych ciast wiezie w bagażniku. Połowę z nich zamawiał u Bliklego przy Nowym Świecie.
Uprzedzał ojca, że głodować przez święta nie będą. Ten
z kolei zapewniał, że wiejskie ciotki zorganizują mu kopę
jaj, a sołtys obiecał parę kilo wędlin wprost z wędzarni.
– Przez tych parę dni na pewno pobiegam po okolicy, pojeżdżę na rowerze. Odchudzę się na pewno. Byle było trochę słońca i podeschniętej ziemi – po tygodniu efekty będą
widoczne. Trzeba zadbać o ciało i o psyche. Im szybciej to
zrobię – tym lepiej. Posmakuję wszystkiego, ale precz ze
świątecznym obżarstwem! Tak do końca nie akceptuję Warszawy z jej dzikim kapitalizmem i chaosem architektonicznym. Uciekam z niej, gdy tylko mogę, albo gdy zmęczy mnie
na dobre. Umordowała mnie solidnie ostatnimi czasy. Gdyby nie muzyka i książki, czasem kino, mógłbym trafić do
Tworek. Po świętach muszę mniej jeść i więcej się ruszać.
Może zajrzę do osiedlowej siłowni?
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Niespodziewanie zadzwonił telefon. Szczęsny spojrzał
na rozświetlony ekran i odłożył komórkę. Nie miał ochoty na rozmowę z Moniką. Domyślał się, że dzwoni ze spóźnionymi życzeniami.
– Przeżyję dziś bez jej czułości. Najwyżej oddzwonię wieczorem. Swoje myślenie i nawyki ekonomiczne przeniosłem
do życia osobistego. Momentalnie robię pełny rachunek
kosztów i podejmuję decyzje. Z czasem godzę się na każdą cenę – zwłaszcza, gdy zaniechanie bywa o wiele droższe.
W listopadzie poznałem Lidkę. Widzę, że ładny z niej lekkoduch. Godzę się na trzy–cztery wieczory, bardzo namiętne. Teraz czuję wielki brak, pustkę. Z czasem mi przejdzie.
Czy było warto? Wyleciała w świat, wspomnień mi nikt
nie zabierze. Lubię ludzi, ich historie, pozwalam im na jakieś pomieszanie w moim życiu, bo panuję nad nim, pozornie tracąc głowę na jakiś czas. Najgorsze jest życie roślinki,
grzecznej i bez emocji. Potem pisała w esemesie: „Wytrwaj
ze mną, otwórz się, pomyślmy o miłym spotkaniu w pięknym miejscu czy wczasach w Grecji”. Już sama taka myśl
jest dla mnie wartością. Cieszy, podnieca. Większość ludzi, którzy mnie odwiedzali, była pod wpływem uroku mojego mieszkania. Znajdowali w nim jakiś spokój, harmonię
i ciepło. Lidka, kiedy wyjeżdżała w grudniu do Londynu,
bardzo płakała. Teraz milczy, bo chyba znalazła sobie kogoś, jako że jest atrakcyjną kobietą. Od niej na pewno odebrałbym telefon nawet podczas jazdy. Ona też lubi jakieś
miasteczko, choć nie wiem, gdzie ono jest. Nie chciała powiedzieć. Każdy ma jakąś swoją wieś lub miasteczko, do
których wraca. Jakże chciałbym być już w moim.
– Na szczęście rzeczywistość wyraźnie odróżniam od fikcji, choć na starość (Boże, co ja wygaduję!?) coraz łatwiej
przychodzi mi fascynacja fikcją, zachwyt dziełami abstrakcyjnymi, wchodzenie w inne światy. W sztuce lubię jednak
autentyzm, a postacie z mojego miasteczka są bardzo naturalne. Cieszę się, że życie mocno mnie nie zraniło i że znalazłem jakiś zdrowy środek na samotność – prawie. Tylko te pluszowe misie... Po cholerę mi te misie w pościeli?
– zadumał się na dłuższą chwilę. – Raz pozwoliłem komuś
wdepnąć w mój życiorys – z kiepskim skutkiem. Czy powinienem pozwolić jeszcze komuś? Przecież nie muszę.
Co jakiś czas profesor Szczęsny mijał kolejne kościoły w większych miejscowościach. Zazwyczaj były otwarte
i kręcili się przy nich ludzie.
– No tak, święta, Wielkanoc, zmartwychwstanie... Może
zajrzę w moim miasteczku do starego kościoła? – pomyślał z rozrzewnieniem. – A co do zmartwychwstania. Już
w dzieciństwie zauważyłem sprzeczność w miłości ojcowskiej i posyłaniu synka na krzyż. Sama zaś śmierć Jezusa wydawała mi się drobiazgiem – skoro zmartwychwstał,
zbawił całą ludzkość i jest Bogiem. A miliony ludzi wymordowano bez takiego „pożytku” dla ludzkości. Miałem jakieś
15, może 16 lat, kiedy dręczyły mnie takie myśli. Wtedy to
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zaczynałem świadomie słuchać muzyki, bardziej dla zagłuszenia wewnętrznych pytań niż z przyjemności. Radio było
lampowe i co chwila trzeszczało. Niekiedy ojciec wkraczał
znienacka i przełączał na Wolną Europę. W Polsce, a potem
w innych krajach tłumy wylegały na ulice. Ojciec węszył
wojnę. Do dziś do nas nie doszła. A może to tylko złudzenie,
skoro sam papież ogłasza, że wojna już jest, tylko inna od
poprzednich. Na pewno jest gospodarcza czy ekonomiczna,
ale takie zawsze bywały. Normalna konkurencja.
– Ludzie! Że też nie ma policji na takich, jak ci przede
mną! – Szczęsny prawie krzyknął. – Cierpliwości! Nie przeskoczę tych tirów! Wlepiałbym mandaty za takie utrudnianie jazdy! Czy one muszą jechać jeden za drugim!? – huknął
na cały głos. Po chwili uspokoił się i znów zaczął bilansować swoją niezbyt odległą przeszłość.
– Niedługo miną dwa miesiące, jak nie byłem w miasteczku. Po przebudzeniu widziałem wschód słońca i biały krajobraz za oknem oblepiony mokrym śniegiem. Przez
dwa dni porządkowałem świat wokół ojca. On jest teraz
sam i krząta się całymi dniami, żeby odpędzić od siebie
niepotrzebne myśli. Świat jest wyjątkowo smutny, choć
tak piękny. W miasteczku pół godziny rozmawiałem
z moją nauczycielką z podstawówki. Kiedyś ateistka, teraz co niedziela w kościele. Na co dzień sprzedaje różańce,
lichą literaturę, jakieś gazety, nasiona na grządki, zeszyty
– taki bazarowy stragan. Jest dość inteligentna, oczytana
i miło się z nią gawędzi. Powiedziała, że wyglądam, jakbym dopiero co wyszedł z... matury. Zaniemówiłem, ale
w duchu omal nie pękłem. Akurat nie musiała mi kadzić.
Znaczy się... była szczera? Potem za rogiem spotkałem
kolegę z lat szkolnych. Biegł za mną, żeby mu dać na piwo.
Totalny alkoholik zapluty od samego rana. Opuściła go
żona, zmarli rodzice, sprzedał całą ojcowiznę, dom z wyposażeniem i przepił z kumplami. Teraz jest u wszystkich
w pogardzie. Mieszka gdzieś pod lasem i za parę złotych
pilnuje plantacji choinek. Dałem mu trochę drobnych, bo
tylko tyle miałem w kieszeni. Gdyby była otwarta knajpa
przy dworcu, pewnie poszedłbym z nim na coś mocniejszego, pogadał i zapłacił, a tak pobiegł sam do pobliskiego
sklepu. Wcale nie czułem się przy nim dobrze – zbyt duży
kontrast. Może czuję się trochę winny? Ja gustownie ubrany i odświeżony, on – Kazio, z którym kiedyś spędzaliśmy
tyle wesołych chwil – strzęp człowieka bez zębów. Szkoda gadać. To było moje Roztocze, które musiałem szybko opuszczać, aby zdążyć na wykład. Gdyby nie studia, co
bym tam robił?
– Do miasteczka wpadam raz na miesiąc, może rzadziej
i wyjeżdżam chory. Moje miasteczko – degrengolada. Żadnej nadziei. Wymiera, gorzej jak podczas wojny. Na pobliskim cmentarzu prawie wszyscy mają już swoje grobowce,
na które ciułali latami – brzydkie i bez stylu, płaskie, granitowe pudła. Nawet mój kuzyn rówieśnik już wie, gdzie

i w czym będzie leżał. Tylko ja nie wiem. Chyba nie chcę
wiedzieć.
Zatrzymał się w przypadkowo napotkanej zatoczce
i wyszedł z auta. Patrzył, jak kolejka tirów powoli znika za
horyzontem. Pobliski zagajnik bielił się od zawilców, a od
pól niosły się długie trele skowronków. Rozładowało to
nieco emocje Szczęsnego i dał się ponieść wspomnieniom.
– Ojciec mówił, że cicho i ładnie jest już w naszym miasteczku i nad zalewem. Kiedyś kąpiele w pobliskim Wieprzu były raczej okazją do obserwowania nieco innego
stylu życia i zachowania tak zwanych mieszczan, którzy
mieli czas, aby plażować z dziećmi. Ulubionym miejscem
tych spotkań była tama, takie tam prymitywne, sztuczne spiętrzenie rzeki poprzez tamowanie jej nurtu solidnymi deskami, kładzionymi wzdłuż metalowej kładki. W tym
miejscu oba brzegi Wieprza były cementowane, a dno wyłożone drewnianymi belkami. Kilka metrów dalej była już
głębia i bystry nurt. Co odważniejsi chłopcy skakali z kładki albo z rozbiegu odbijali się z ziemnej trampoliny i znikali
pod wodą. Dzieciarnia brodziła po kolana tuż przed tamą,
z której zimna woda sikała szczelinami, tworząc połyskujące w słońcu strumienie. Piski i krzyki niosły się po okolicznych łąkach aż do wieczora. W pobliżu straszyły kępy łozin i zakola rzeki pełne pijawek. Nieopodal był Koński Dół
– teraz wyschnięty i zarośnięty torfem. Podobno przed wojną było to ulubione miejsce letnich kąpieli Żydów. Za daleko zabrnąłem wspomnieniami. Co mi dziś po Żydach? To
nie mój świat.
– Szkoda czasu – półgłosem upomniał siebie Szczęsny.
Na drodze, jak okiem sięgnąć, nie było żadnego auta.
Szybko zapiął pas i odważnie wyjechał na szosę. Nagle zauważył przed sobą szarą bryłę furgonetki, która mknęła
bez świateł środkiem jezdni, wyraźnie zjeżdżając na jego
stronę. Odruchowo skręcił w prawo i zamknął oczy. Rozległo się krótkie, głuche uderzenie, do wnętrza wpadło kilka okruchów szkła, ale jego opel jechał dalej tuż przy poboczu. Zahamował i włączył awaryjne. Furgonetka, nie
zatrzymawszy się, pomknęła dalej. Szczęsny od razu pomyślał, że trzeba zadzwonić na policję i sięgnął po telefon.
Rozglądając się, zdał sobie sprawę, że nikt nie był świadkiem zdarzenia, a szyby jego opla są całe. Tylko zgięte
wpół lewe lusterko nosiło ślad kolizji. Jednak jego szkło
było nienaruszone. Drzwi otworzył bez problemu. Stanął
trochę niepewnie na lekko drżących nogach i zaczął przyglądać się karoserii. Z przerażeniem odkrył, że on też zapomniał o włączeniu świateł. Szybko je zapalił, zgasił awaryjne i jak szalony ruszył przed siebie, ze świadomością, że
tamten może wrócić na miejsce wypadku.
– Czy aby na pewno nikt nie widział? Jakie szczegóły
mógł zapamiętać kierowca? Chyba nie zapisał numeru rejestracyjnego? A jeśli miał kamerkę? Na jego miejscu nie wracałbym, przecież był nieoświetlony i jechał środkiem! Może
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był pijany? Może tylko zasnął? Może jednak zgłosić cale zajście policji w Rykach? Ale... to tylko kłopoty na przyszłość!
Po cholerę mi to? Zwłaszcza, że prawie nie poniosłem szkód.
Uff! I wyszedłem z tego cało. Mój Boże, wyszedłem z tego
cało! Żyję i jestem cały!
Przez chwilę Szczęsny jechał jak zahipnotyzowany
ze świadomością, że mógł zginąć. Zadecydowały o tym
centymetry, o jakie minęły się auta. Skręcił na przydrożny parking. Wjechał jak tylko mógł najdalej od szosy. Stało tam audi i jakaś ciężarówka, ale żaden z kierowców nie
przejawiał zainteresowania oplem. Profesor szybkim ruchem wyprostował lusterko. Ocenił, że zdartą farbę sam
uzupełni odpowiednim sprayem. Dopiero teraz zauważył
na lakierze lekką rysę ciągnącą się wzdłuż boku auta od
obudowy reflektora aż do drzwi.
– No tak, zapewne w momencie utraty lusterka odbił
gwałtownie w prawo – zamyślił się. – W tym miejscu odstąpiła ode mnie śmierć… Wyraźna linia śmierci. Ale dlaczego? Mogła pociągnąć dalej. Już bylibyśmy po sprawie, obaj –
ten z furgonetki i ja.
Reszta auta była nienaruszona. Obszedł je dokoła
i opadł ciężko na wygodne siedzenie. Zamknął uchyloną
szybę i głośno rozpłakał się. Intuicyjnie wiedział, dlaczego
płacze i miał ochotę wypłakać się za cały ten czas sztucznych min i od nie wiadomo kiedy tłumionych emocji. Usiłował przypomnieć sobie, kiedy i z jakiego powodu ostatnio płakał, ale pamięć nie poddawała się jego woli. Była
twarda i ciężka jak kamień. Przez dłuższą chwilę nie potrafił sklecić logicznych myśli. W głowie miał tylko jedno
ciągle powracające pytanie: dlaczego? Dlaczego tu i akurat dziś darowano mu życie? Sięgnął po wodę. Kilka łyków
mineralnej nieco go orzeźwiło. Siedział tak dobre pół godziny, patrząc, jak coraz bardziej rosieją szyby i świat staje się mniej wyraźny. Otarł twarz kawałkiem papierowego
ręcznika i otworzył drzwi. Przyglądał się, jak kierowca ciężarówki ze smakiem pali papierosa oparty o kabinę swojej maszyny. Szczęsny zapragnął tak jak on zaciągnąć się
dymem i zaznać uspokojenia. Najchętniej napiłby się teraz koniaku albo czystej wódki, lecz to było nieosiągalne.
Wprawdzie nie palił nałogowo, ale czasem zdarzało mu się
zadymić w dobrym towarzystwie lub w chwilach szczególnych. Podszedł i poprosił o papierosa. Niezgrabnie
przypalił i począł wciągać dym. Podziękował, kilka razy
zakasłał i wrócił do auta. Jego myślenie nie było już tak logiczne i nie układało się w pełne zdania. Przekręcił kluczyk i ostrożnie wyjechał na drogę.
Nawet nie zauważył, gdy gdzieś koło Puław wpadł na
szybką obwodnicę.
– Zapewne po prawej minę Lublin. Trochę szkoda. Dawno w nim nie byłem. – Przez moment mignął mu pierwszy zjazd na Sławinek. – Następny powinien być w kierunku centrum. Pora podjąć męską decyzję – wymamrotał pod
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nosem i włączył prawy kierunkowskaz. Po chwili poznał
dwupasmówkę w pobliżu Zamku i za miejskim autobusem począł wspinać się podjazdem do Śródmieścia. Wjechał w samo serce miasta. Zaryzykował, skręcając w Krakowskie Przedmieście. Nie było tu szans na zaparkowanie.
Przypomniał sobie zaciszną kiedyś Radziwiłłowską i Staszica. – Naiwniak ze mnie – rzucił pod swoim adresem,
patrząc na odmienione nie do poznania uliczki. W miejscu dawnego placu, gdzie nieraz zostawiał auto, pysznił się
zadbany parking strzeżony. Wjechał nań śmiało i znalazł
kawałek wolnego asfaltu. Za parę złotych wykupił dwie
godziny spokoju dla siebie i opla.
Coś działo się przed pobliskim kościołem. Słychać było
gwar i krzyki. Szczęsny przystanął na chwilę, ale zanim do
końca rozpoznał sytuację, dał się ponieść ciekawości i fali
napierających ludzi. Zakonnicy ze świecami prowadzili
„Drogę Krzyżową”, otaczał ich tłum mężczyzn i starszych
kobiet. Powoli wchodzono do kościoła. Nie zapalono
świateł, dymiły ogniki świec. Z przodu niesiono drewniany krzyż, na którym sylwetka ukrzyżowanego przesłonięta była trójkątem granatowego płótna. – Boże, tak samo
jak w moim starym kościele w miasteczku – przemknęło
mu przez myśl. W ciszy między śpiewami sklepienie odbijało echo szurania butów po posadzce. Profesor rozpoznał
„Gorzkie żale”, które od wieków brzmiały tak samo, także
wtedy, gdy był ministrantem. Zapragnął spojrzeć na umęczonego Jezusa, ale ten wszędzie był zakryty. Przez chwilę miał wrażenie, że Jezus chodzi po kościele razem z ludźmi, tylko on nie umie go rozpoznać, a Maria to też któraś
z tych nieznanych mu niewiast w chustach. Wyrwany z zamyślenia spostrzegł, że stoi w półmroku między ławkami
a ogromnym konfesjonałem, w którym czeka spowiednik
tak podobny do...
– Zdawało mi się. Bądźmy realistami. To tylko gra świateł i cieni – przekonywał siebie profesor. Jednak sylwetka
spowiednika wyraźnie go intrygowała. Po kolejnym psalmie przyklęknął na drewnianych schodkach przed kratą.
– Proszę księdza, chciałbym się wyspowiadać, ale nie
wiem, od czego zacząć – powiedział niepewnie i zrobiło
mu się głupio, że palnął jak uczeń, który zapomniał wyuczonej w domu lekcji.
– Skoro chcesz, to już dobrze zacząłeś – usłyszał ciepły
głos. – Zostałeś… ocalony. Twój płacz był szczery. Czekałem na ciebie. Przyjmij błogosławieństwo.

Henryk Radej
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w drodze

ulepiłeś mnie do błądzenia
przystroiłeś wieloznakiem
zostawiłeś na rozdrożu
z naparstkiem wyborów
i zaprawdę, powiedziałeś tylko –
odrzuć ze mną ten kamień
i zaprawdę, powtórzyłeś –
tylko ze mną ten kamień odrzuć
i
idź

na prostej ławce
usiądź przy mnie Panie
na ławce prostej
nieociosanej
opowiedz raz jeszcze
po kolei
od samego początku
potem
wyjmij belkę z mego oka
i włóż źdźbło bym
przejrzał
wyrwij zadrę z mego serca
i wbij w bok mój jak
włócznię bym
uwierzył
umarł
i zmartwychwstał
Chełm, 14 kwietnia 2017 roku

Waldemar Taurogiński

Idź

przystałem do nich z nadzieją
byli tak atrakcyjnie zajęci
nogi zadeptywałem
bezdrożami
a dłonie osobne bez podania
zaciskałem
w drodze przyłączył się do nas
kreślił szlaki objaśniał drogowskazy
oczy światłowodami
wiązałem
a uszy topiłem
w półprawdach
zachęcał do rozmowy uważnie słuchał
i czekał cierpliwie czekał
usta spierzchłe
sznurowałem
a myśli zasłaniałem
niepamięcią
zaproszenie do stołu przyjął bez wahania
wziął chleb
a ja
po trzykroć
i
kolejny

Deszcz płacze
Bądź poświęcone jagnię za
deszcz Jagnię płacze deszcz
płacze Czy zmyje ofiarne
zranienie Zmieni Paschę
w codzienność przemienienia
Baranku pragnień i próśb
ocal
Jagnię płacze Bóg płacze a deszcz
niechaj zmyje krew
ze mnie
Chełm, 11 października 2012 roku
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Idę o zmierzchu z Koloseum w stronę Circo Massimo.
Szukam Rzymu w Rzymie tak, jak poprzednicy.
Ruiny z ciemnej cegły starsze od najstarszych pinii.
Mozolnie wstępowałem na Kapitol ucząc się deklinacji.
Ogarniał mnie podziw dla lapidarności składni,
aby jak chciał Horacy, pomnik trwał w języku.
Uczynili więcej od Greków, filozofię wykuli na tablicach prawa.
Posągi, popiersia, kolumny, obeliski.
Czy tylko tyle po nich zostało?
Im umarłym, których twarze milczą w kamieniu,
w Niedzielę Zmartwychwstania głoszę naszą wiarę
w powrót i odnowienie wszystkich rzeczy
– zmierzając pod prąd ucieczki czasów
z płonącą lampką łacińskiej modlitwy.
						1998

WIELKANOC W KIJOWIE
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Pięknie jest przyjechać do Kijowa na wiosnę.
(Wiem to, mimo że nie bywałem ani jesienią ani zimą.)
Leżymy w trawach nad brzegiem Dniepru
i patrzymy na kopuły w obłokach.
Temat malarski i do rozmyślań metafizycznych.
To miasto nie da się zamienić w gruz i pył.
Złoci się cerkiew św. Mikołaja,
którą Stalin wygryzł zębami nienawiści.
Jest właśnie Wielkanoc u prawosławnych.
W dużych koszach z wikliny niosą święcone,
stosy jaj, pęta kiełbasy i paschalne baby.
Dostatek mają od święta. Chłopcy i dziewczęta
przed ikonostasem żarliwie wysławiają Boga,
który swą ręką karmi całe stworzenie.
Nie trzeba mówić o śmierci. Ciała leżą wszędzie.
Czytam imiona na drzewach w Bykowskim Lesie.
Ze świecą schodzę do katakumb w Ławrze,
w grobach uroczystych jak liturgia słychać dzwony.
						2000
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Alfred Marek Wierzbicki
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O istocie i przejawach
zdradzania siebie

Każdą zdradę można pięknie wytłumaczyć.
Elżbieta I, królowa Anglii
Założenia tekstu
W kontekstach wielu znaczeń pojęcia „zdrada”,
rozważać będziemy tutaj przede wszystkim zagadnienie
zdradzania siebie. Jako odrębne zagadnienie, mieści się
ono w szerszym pojęciu zdrada, obok zagadnień zdradzania kogoś lub czegoś innego niż właśnie zdradzanie samego siebie. Gdy na tematy zdradzania kogoś lub czegoś piętrzy się ogromna literatura piękna, naukowa i filozoficzna
oraz bogactwo ich wyrazów kulturowych w dramacie, filmie, malarstwie i muzyce, to tematyka zdradzania siebie
jest dość zaniedbana. Uzasadnia to więc celowość niniejszych rozważań.
„Żyjemy w czasach, kiedy wiele wartości niestety utraciło swe znaczenie. Zazwyczaj wybieramy to, co wygodne
i przyjemne. Dlatego powinniśmy się ograniczać i odmawiać realizacji pragnień seksualnych i innych przyjemności kosztem partnera, skoro nic poza głęboko schowanymi
zasadami moralnymi nie stoi na drodze? Zadajemy sobie
to pytanie i pokuśmy się o głębszą refleksję nad problemem
zdrady”(Anna Wilk, Potrzeby emocjonalne kobiet vs potrzeby seksualne mężczyzn, tekst na stronach Internetu).
Poprzestawanie głównie przy zagadnieniach zdradzania kogoś lub czegoś nie tylko zawęża znajomość całej problematyki zdrady, ale i zbyt upraszcza jej oceny. Dominują
powierzchowne i pospieszne jej potępienia bez uwzględniania sytuacji, w których zdrada jest jakoś uzasadniona,
gdy rozważamy ją jako relację dwóch stron – zdradzającej i zdradzanej. Nie tylko teoretycznie, możliwa jest nagana obu tych stron, nagana jednej z nich aprobata jednej
i nawet aprobata obu. Gdy zdradzanie kogoś lub czegoś
spotyka się na ogół z ocenami negatywnymi, to unikanie
zdradzania siebie może zyskiwać oceny pozytywne, jeśli
ma na celu zachowywanie własnej tożsamości, godności,
szacunku do siebie samego, uznawanego za pierwszą i najwyższą instancję wszelkich ocen i samoocen.

Istota zdrady
Judasz mógłby zostać świętym – patronem
nas wszystkich, którzy nie przestajemy zdradzać.
Francois Mauriac
Z gramatycznego punktu widzenia niejednoznaczność pojęcia „zdrada” jawi się jako rzeczowniki – zdrajca
i zdrada, czasownik – zdradzać i przymiotnik – zdradliwy.
Owa wieloznaczność powinna być kojarzona zarówno ze
zdradą kogoś lub czegoś jak i zdradzaniem siebie.
Zdrajcą nazywany jest ktoś, kto naruszył zobowiązanie
wierności komuś – współmałżonkowi, przyjacielowi, partnerowi, współpracownikowi etc. – albo czemuś – krajowi,
państwu, organizacji, religii. „Przyjaciel może cię zdradzić,
wróg nie” (Adam Decowski). Zdradzanie, to zachowanie zdrajcy świadome lub nieświadome, emocjonalne lub
chłodne, niekiedy także wyrażane w mówieniu. Samoświadomość zdrajcy warunkuje możliwość samooceny zdrady,
a po ujawnieniu – jej oceny przez innych owej zdradliwości.
Zdaniem Francois de la Rochefoucauld „przyrzekamy wedle swoich nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw”.
Jakaś pełnia zdradzania to kontynuacja ciągu od myślenia poprzez mówienie do zachowania. W wymiarach
czasu to odstępstwo od przekonania, słowa, zachowania
wcześniejszego na rzecz przekonania, słowa, zachowania
późniejszego. Nie zawsze musi występować jakaś pełnia
zdradzania, bowiem może ono ograniczać się do samego
tylko mówienia, myślenia bądź zachowania. Późniejsze
myślenie może być zdradzaniem myślenia wcześniejszego, a późniejsze zachowanie zachowania wcześniejszego. Jakowoż porzucenie zdrady – „zdrada zdrady nie jest
zdradą”(Leopold R. Nowak).
Zdradzanie świadome, przemyślane odróżniać należy od
zdradzania nieświadomego – bezmyślnością, gadatliwością
czy też niekontrolowanym zachowaniem. Łacińska paremia
trafnie głosi, że „co innego dotrzymać słowa, a co innego obiecać”. Niekontrolowane zachowania odgrywają znaczną rolę
w procesach komunikowania się ludzi. Tak zwana mowa ciała – postawy i ruchy ciała, gestykulacja, mimika, sposób mówienia, reakcje na otoczenie, etc. – stała się nawet podstawą
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odrębnego przedmiotu wiedzy o nazwie komunikacja niewerbalna. W wielu systemach wymiaru sprawiedliwości, komunikacja niewerbalna ma duże znaczenie w ustalaniu tożsamości sprawców naruszeń prawa i zakresów ich winy.
Zdradę otacza aura tajemnicy strzeżona przez zdrajcę.
Bywa ona podstępna – „Zdrada chodzi jak wilk w baraniej
skórze”. Zdrajca nie ujawnia jej ogółowi lecz ukrywa przed
innymi, aby nie wyszła na jaw, pozostając sekretem. Zdrady seksualne, tajemne spotkania, ukrywane miłości, słodkie
romanse, współżycie erotyczne osób znanych zawsze wzbudzają duże zaciekawienie, jako tzw. tajemnice alkowy. Oczywiście, największe zainteresowanie wzbudzały i wzbudzają
zdrady osobistości panujących, toteż tajemnice alkowy królewskiej niezmiennie pozostają bardzo atrakcyjną kanwą literacką, teatralną i kinową. Świadomość zdradzania kogoś
lub czegoś stwarza zdrajcy możliwości dysponowania nią
niczym towarem na rynku sensacji medialnych, literatury i sztuk pięknych. Nawet zdradzanie siebie pozostaje dla
zdradzającego się szczególną tajemnicą do czasu dojrzenia
tego umysłem przez niego samego. Pierre la Mure był przekonany jednak, że „naprawdę zdradzić można tylko sercem”.
Zdradzanie w ocenach przeciwstawiane jest normom
moralności – uczciwości, godności, sumienności, rzetelności, szczerości, prawdomówności, przyzwoitości, religijności, prawości. Ze względu na zachowania w danych
okolicznościach, kojarzone jest bardziej z etyką sytuacyjną niż etyką uniwersalistyczną. Uczciwość skłania do moralnej autodeterminacji podmiotu w zakresach unikania
zdrady. Nie zawsze jednak takie unikanie jest możliwe.
Nie jest wszakże nieuczciwością unikanie zdradzania siebie. „Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz
czyni więcej niż przyrzekł” (Konfucjusz). Nawet bez przyrzeczeń może unikać zdradzania innych i samego siebie.
Zdrada a wierność
Nikt tak nie docenia geniuszu zawartego
w twoich słowach jak twój pies.
Christopher Morley
Zdrada, we wszystkich jej przejawach, jawi się jako
naruszenie nakazu wierności komuś, czemuś lub sobie,
zarówno w małych jak i wielkich rzeczach. „Małe rzeczy
są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach
– to wielka rzecz” (św. Augustyn z Hippony). Wierność
polega na zdolności ciągłego trwania przy wybranych
wartościach bądź celach w swych myślach, słowach, zachowaniach. Wybór ów łączy się z odrzucaniem niewybranych wartości lub celów i ma oznaki zdrady jeśli wcześniej nie były one wybierane. Wybór, jako wyłączność
należąca do istoty wierności, to „wykluczenie konkurencji” (Helmar Nahr), a w przypadkach wierności w miłości
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„poczucie, że posiadam na zawsze czyjeś ciało i duszę”
(Paulo Coelho). Wątpliwe jest wszakże, czy „wierność to
miłość, która wciąż wzrasta” (Zbigniew Trzaskowski).
Wierność domaga się utożsamienia swego wcześniejszego ja z ja obecnym i ja przyszłym. Tego rodzaju utożsamienie zawodzi w przypadkach zdrady. Wierność wobec drugiej osoby albo czegoś może być bezinteresowna, ale także
wynikać z oczekiwania wzajemności. W odniesieniach do
wierności wobec ojczyzny, kraju, państwa, organizacji mogą
to być interesowne oczekiwania awansów, honorów, zaszczytów, wyróżnień, odznaczeń i nagród. Motywy interesowności dominują w zachowaniach polityków, skłonnych
zarówno do wierności jak i zdrady. „Politycy są wierni jak
rzeki – zauważył zgryźliwie Michał Lech Sinico – trzymają
się własnych koryt”. Motywem zdrady bywa często brak okazywania wzajemności przez osobę obdarzoną wiernością.
Wówczas zdrada jawi się jako szczególny odwet: niewzajemność za niewzajemność.
Wierność wobec siebie opiera się na przekonaniu o obiektywnym, absolutnym, niepodważalnym charakterze poznanych, przejętych i uznanych za swoje wartości. Z jednej
strony egotyzm i egoizm, z drugiej zaś strony życzliwość i altruizm, pomiędzy którymi mieści się wierność samemu sobie. Sprzeczności między tymi skrajnościami stara się łagodzić utylitaryzm w koncepcji zwanej rozumnym egoizmem,
skłaniającej do unikania zdradzania kogoś, czegoś i siebie
samego. Egotyzm i egoizm objawiają pragnienia niezależności i nonkonformizmu, wynikające z obaw o zachowywanie swej pozycji rodzinnej, małżeńskiej, partnerskiej, zawodowej, obywatelskiej i może jeszcze jakiejś innej. Wówczas
„wierność to lenistwo, lęk, wyrachowanie, umiłowanie pokoju – i czasem wierność” (Etienne Rey). Wtedy, według ironizującego Juliana Tuwima, „wierność – to silne swędzenie
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z zakazem podrapania się”. Zarówno świadoma wierność
jak i świadoma zdrada, w różnych ich przejawach, mogą
wynikać z pewnego kalkulusu racjonalnego, przenikanego
emocjonalnością. „Moralność to jest to, co pozwala nam być
wiernym sobie” (Jeanne Moreau).
Zdrada a płeć
Kobiety są jak przekład: piękne
nie są wierne, wierne nie są piękne.
Francois de la Rochefoucauld
Wyidealizowane przejawy miłości obu płci ludzkich domagają się trwałej wzajemności uczuć, szczerego ich różnorodnego objawiania i unikania jakiejkolwiek
zdrady. Jednakże w literaturze, dramacie i filmie, podobnie jak w życiu, to wątki niewierności i zdrady partnerskiej
są niezawodną kanwą dużego nimi zaciekawienia. Natomiast wątki niewierności albo wierności samemu sobie
należą do przedmiotu introspekcji, toteż, w zasadzie, nie
poddając się oglądowi zewnętrznemu, mogą być przede
wszystkim subiektywnym i bardziej lub mniej szczerymi
i prawdziwymi wyznaniami, jeśli w ogóle do nich dochodzi. Wśród frapujących rozważań na tematy zdradzania
kogoś lub siebie samego odrębnym zainteresowaniem cieszy się zagadnienie wpływu na zdradzanie różnic płci żeńskiej od płci męskiej.
Seksuolodzy twierdzą, że dla kobiet zdrada powiązana
jest bardziej z emocjonalnością, natomiast dla mężczyzn
z cielesnością. Nie zawsze, chyba, „kobiety są jak przekład:
piękne nie są wierne, wierne nie są piękne” (George Bernard Shaw). Częściej, i znowu chyba, „kobieta kochająca łatwiej wybacza wielką niedelikatność niż małą niewierność”
(Francois de la Rochefoucauld). „Są kobiety, które nie lubią
zadawać cierpień kilku mężczyznom jednocześnie i wolą
zajmować się jednym: to kobiety wierne” (Albert Camus).
Kornel Makuszyński zauważył: „subtelność kobieca jest tak
cudowna, że kobieta żałuje cię już na kilka dni przedtem,
zanim cię zdradziła”. Większa wrażliwość emocjonalna kobiet niż mężczyzn zapewne sprawia, że głębiej przeżywają
one zarówno przejawy wierności sobie jak i niewierności
sobie, niezdradzania siebie jak i zdradzania siebie.
Według dość powszechnego przekonania dla większości mężczyzn wierność to przerwa między dwoma skokami
w bok. „Z takiej mąki są już zrobieni młodzieńcy na całym
świecie, że choćby pokochali piękność pochodzącą prosto
z nieba, w pewnych momentach będą ją zdradzać ze służącą
karczmarza” (Voltaire). Mężczyźni miewają kłopoty z właściwym wyborem partnerki. Bowiem „z kobietami jest jak
z perfumami: testują wiele, trudno wybrać właściwą” (Lidia Jasińska). Są jednak granice wyboru partnerek. „Mężczyzna może dopóty kochać dwie kobiety, dopóki jedna się

nie zorientuje” (Sidomie Gabrielle Coletto). Mężczyźni, podobnie jak kobiety, zdradzają siebie emocjonalnie albo (i)
fizycznie, gdy nie objawiają szczerze swych uczuć wobec
kogoś, kto je wzbudził, na plan dalszy odsuwając kalkulacje wzajemności. Dla obu płci pozorowanie nieistniejącej
miłości jest zdradzaniem siebie, tak jak i nieuleganie porywom nowej miłości.
Zdrada a małżeństwo
Małżeństwo to sojusz, w którym
zazdrość jest większa od miłości.
Amintore Fanfani
Zdrada małżeńska, zwana również, ale niezbyt trafnie
cudzołóstwem, oznacza akt współżycia płciowego osób,
z których przynajmniej jedna jest małżonkiem innej osoby. Nazwa „cudzołóstwo” nie jest zbyt właściwa, ponieważ
zdradę małżeńską można dokonywać nie tylko w cudzym
łożu, ale i własnym, a nawet niczyim. Zdrada małżeńska,
czy też cudzołóstwo, nie powinny być kojarzone z nierządem jako współżyciem płciowym osób nie będących małżeństwem. Niewierność małżeńska jest tak stara, jak stara
jest instytucja małżeństwa. Według prawa kultur Zachodu, aż do początków XIX stulecia, tylko zdrada żony a nie
męża, była naruszeniem prawa. Dopiero w 1952 roku prawo Austrii, jako pierwsze w świecie, zrównało jurydycznie
niewierność małżeńską obu płci. Zdrada męża przez małżonkę w wielu kulturach świata do dzisiaj uchodzi za naruszenie własności męża i była, a nawet wciąż jest, karana w różny sposób – zhańbieniem, kaleczeniem narządów
płciowych, ucinaniem uszu, nosa, kończyn i jeszcze w inny
sposób. Nierówne traktowanie zdrady małżeńskiej przez
prawo, z jednej strony ułatwia niezdradzanie siebie przez
męża, z drugiej zaś strony utrudnia to poważnie żonie.
W świetle wyników badań seksuologów, psychologów
i socjologów zdrada małżeńska, mimo że pozostaje tematem tabu, jest zjawiskiem dość rozpowszechnionym we
współczesnym świecie. Obecnie w Polsce ujawnia to około 52% mężów i około 33% żon (por. np. Zbigniew Izdebski,
Seksualność Polaków, 2011). Mimo, że jest to nieuczciwa
gra, w połowie przypadków nie powoduje rozpadu małżeństwa. Na łagodzenie bowiem surowości ocen pozamałżeńskich stosunków seksualnych wpływa liberalizacja obyczajów we współczesnym świecie. Za zdradę małżeńską
nie uchodzą już na ogół zdawkowe całusy, niezobowiązujące flirty, erotyczne czaty, oglądanie striptizerek, uleganie
wpływom alkoholu, narkotyków oraz innych środków dopingujących, czy też taniec z różnymi partnerkami uzasadniany względami przyjemności i zatroskania o zdrowie fizyczne i psychiczne. Zdrady małżeńskie wynikają m.in.
z dążeń do niezdradzania swoich rzeczywistych uczuć
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przez któregoś z małżonków, niesumienności w realizacji
ich oczekiwań, niskiego poziomu samokontroli, chaotyczności i innych powodów. „Mężowie nie doceniają nigdy
swych żon. Pozostawiają zwykle to innym” (Oskar Wilde).
Z ideą wierności małżeńskiej skłócony jest narcyzm –
przekonanie któregoś z małżonków o swej własnej jakiejś
wyimaginowanej bądź rzeczywistej wyższości od współmałżonka. Ustanowienie instytucji małżeństwa jest koronnym dowodem niestałości uczuć zarówno kobiet
jak i mężczyzn. Dlatego wyżej należy chyba cenić trwałe związki nieformalne. W literaturze mnożą się efektowne powiedzenia na tematy zdrady małżeńskiej. „Gdyby wszystkie kobiety były wierne – pyta Roberto Rocca
– z kim mężczyźni zdradzaliby swoje żony?” Przemilcza
jednak podobne możliwości kobiet. „Mężowie dzielą z żonami obowiązki, z kochankami fantazje” (Lidia Jasińska).
Natomiast Zsa Zsa Gabor zapewne doświadczyła tego, że
„nigdy nie można uszczęśliwić własnego męża, bez porównania łatwiej cudzego”. Salomon ostrzegał mężczyzn:
„Wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa
jest jej podniebienie, nie pożądaj w swym sercu jej piękności i niech cię nie złapie mruganiem swych powiek”. Zdrada bywa podstępna, toteż „wśród dziesięciu znajomych
mężczyzn mąż zawsze będzie zazdrosny o dziewięciu niewinnych, dziesiątego zaś, z którym żona go zdradziła, nigdy nie będzie podejrzewał”. Jak zdrady żony lub męża
mają się do zdradzania ich siebie przez siebie samych, to
można by próbować opisywać tylko na gruncie poznawania poszczególnych rzeczywistych tego przypadków.
Radzenie sobie ze zdradą małżeńską to zawsze równocześnie jakieś radzenie sobie ze zdradzaniem siebie. Liczne są tego taktyki i strategie. Obecnie ważną rolę odgrywa
śledzenie, inwigilacja, profesjonalna obserwacja zachowań
małżonka podejrzewanego o zdradę. Żony, kobiety dość
łatwo mogą podnosić swoją wartość małżeńską poprzez
medycynę kosmetyczną poprawiającą niedostatki urody
i wyszukane piękne ubiory. Mężowie, mężczyźni potrafią

łagodzić gniew swoich zdradzanych żon, partnerek kwiatami, prezentami, zaproszeniami do drogich restauracji i ekskluzywnymi wycieczkami. Dość skuteczne bywa poniżanie
rywalek lub rywali oraz różne przemyślne sposoby odwetu, zemsty, zwłaszcza odpłata zdradą za zdradę. Odwet, czy
też zemsta, szczególne wyrównanie rachunków niewierności, bywa nawet niekiedy zaczynem pojednania partnerów.
Celowe jednak wzbudzenie zdrady, odwetu i zemsty, w celu
wzmocnienia więzi partnerskich jest niebezpieczne, bowiem przypomina przysłowiowe igranie z ogniem.
Powody zdrady
Milczenie – przyjaciel, który nigdy nie zdradza.
Konfucjusz
Powody zdrady można mnożyć po wielekroć. „Być
może najzwyczajniej w świecie dlatego, że człowiek nie
jest stworzony do życia monogamicznego. Być może dlatego, że potrzebujemy dodać koloru do naszej codziennej
rutyny. Być może dlatego, że tłumiliśmy swoje pragnienia
i już dłużej nie możemy tego robić. Być może dlatego, że
nasze dzieci dorosły, wyprowadziły się z domu, a my zostaliśmy z »pustymi gniazdami«. Może dlatego, że dotyka
nas kryzys wieku średniego. A może dlatego, że przebywanie w towarzystwie drugiej osoby sprawia, że nasze serce bije trochę szybciej, że na twarzy pojawiają się rumieńce i że wkraczamy w świat trochę zapomnianych emocji.
Na koniec, może z ciekawości albo z pragnienia pozornej bliskości. Są naukowcy, którzy twierdzą, że niewierność mamy w genach” (W Polsce romansuje lub zdradza
ok. 52% mężczyzn i 33% kobiet. Dlaczego to robią?, tekst na
stronach Internetu).
Zapewne chętniej, częściej, łatwiej i zbyt pospiesznie
opisujemy i oceniamy zdrady cudze niż własne. Do zdradzania kogoś nie przyznajemy się chętnie, albo nawet wcale. O zdradzaniu siebie możemy nawet wcale nie wiedzieć,
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a nie są, starzy chcą być niewierni, a nie mogą” (Oskar
Wilde).
Skutki zdrady
Człowiek niewrażliwy wszystko zniesie.
powiedzenie niemieckie

gdy nie jesteśmy zdolni do autorefleksji. Wnikanie w motywy, istotę i oceny własnych zachowań jest trudne. Zwykle przenika je poczucie własnej wyjątkowości wyolbrzymiające ego i subiektywizmem wypaczające samooceny.
W ostatecznym także rozrachunku, dla człowieka jako
istoty społecznej, decydujące są nie nasze samooceny
lecz ocenianie nas przez innych. Nasze zdradzanie samych siebie emocjonalnie to zachowanie „wbrew porywom namiętności i uczuć” (Maria Szyszkowska, Zdradzanie siebie [w:] Istnieć w XXI wieku, Białystok 2017, s. 65).
Nasze zdradzanie siebie intelektualnie, zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych bądź ideologicznych, to oportunistyczne czy też konformistyczne, zbyt łatwe uleganie
opiniom narzucanym nam z zewnątrz nas. Przeważa najczęściej jakiś kalkulus pragmatyczności podpowiadający każdemu myślącemu, ale zbyt uległemu człowiekowi,
że ze względów duchowych bądź materialnych powinien
skłaniać się do zdradzenia swojego ja. Tu znowu należy
przyznać trafność przemyśleniom Marii Szyszkowskiej:
„brak odwagi głoszenia i obrony własnego stanowiska...
Poszukiwanie aprobaty ze strony otoczenia przeważa powszechnie nad odnajdywaniem aprobaty siebie przez siebie” (tamże, s. 64).
Nie sposób zdradzić swoich myśli, jeśli są i pozostają pod kontrolą umysłu oraz nie wymykają się pochopnym słowom bądź nieroztropnym zachowaniom. „Tym,
co zdradza nas najczęściej nie są ani przyjaciele, ani wrogowie ale, nasz własny język” (Agnieszka Lisak). Stanisław Jerzy Lec zauważył jednak przekornie: „Nie wiem,
czy ryba byłaby niema, gdyby miała tyle tajemnic, co my”.
Zdradzamy się mimowolnie dokonywaniem wyborów.
Nawet „wybierając słowo spośród słów, zdradzamy się.
Każdy utwór poety pełen jest samozdrad i te samozdrady
należą do treści utworu” (Tadeusz Peiper). Zdrada bywa
nieoczekiwana, „ma to do siebie, że nie wiadomo skąd
przyjdzie” (anonimowe). Lubi się powtarzać. „Kto raz
potrafi zdradzić, potrafi i drugi”. „Ufność nadmierna jest
równie zdradliwa jak brak zaufania” (anonimowe). „Czasem trzeba dokonać małej zdrady, by uchronić się przed
dużą” (Waldemar Łysiak). „Młodzi ludzie chcą być wierni,

Skutki zdrady zależne są od jej rodzaju. Inne
w przypadku zdradzania kogoś lub czegoś a inne w przypadku zdradzania siebie. Wszystkie jednak, chyba, zdrady
wywołują rozterki wewnętrzne zdrajcy, powodują niepokój w samoświadomości i nękają to, co mieni się sumieniem. „Nie łudź się – ostrzegał Iwan Kryłow że przez zdradę zdołasz szczęście uzyskać”. Ale, należy też natychmiast
zauważyć, że wszelakie pozorowanie uczciwości, aby czynić zadość jakimś normom np. miłości rzekomej także nie zapewnia szczęśliwości. Trafnie wyjaśnia to Maria
Szyszkowska: „Poddanie się normom obyczajowym prowadzi nieraz do zniewolenia, a nawet zdrady siebie. Skutkuje w przyszłości zgorzknieniem i postawą przepełnioną pretensją do świata” (tamże, s. 65). Konflikty pojawiają
się, gdy zatroskanie o niezdradzanie siebie jest równocześnie zdradzaniem kogoś innego. Wówczas występuje dylemat ryzyk,a co wybrać – czy uszczęśliwianie siebie poprzez zdradzanie kogoś innego osłaniane tajemnicą, czy
też unieszczęśliwiać siebie z obawy zranienia szczęśliwości kogoś innego. Wiadomo wszakże, „dawne to są obyczaje zdrada zdradą się oddaje”.
Jest to dość typowy dylemat w odniesieniach do miłości małżeńskiej i partnerskiej. Wprawdzie „człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy”, jak głosi polskie powiedzenie, ale nie odróżnia ono nieuczciwości wobec innych od
nieuczciwości wobec siebie. „Złą opinię wyrabiają wygodnym romansom ci, którym nie udało się ich przeżyć” (Lidia Jasińska). Panuje opinia, że tam, gdzie władza, pieniądze, media, showbiznes i polityka tam romanse i zdrady
są codziennością. Romansują i zdradzają częściej ludzie
młodsi niż starsi, z większych miejscowości niż mniejszych, o wyższym wykształceniu niż niższym, lepiej sytuowani niż gorzej, o lewicowych poglądach raczej niż
poglądach prawicowych. W ocenach kobiet za ideał kochanka, nawet zdrajcy, uchodzi mężczyzna inteligentny, pewny siebie, z poczuciem humoru, doceniający seks
oralny, otwarty na to, co nowe. Natomiast mężczyźni szukają w partnerkach przede wszystkim: powabnego ciała,
dużego biustu, otwartości na seks oralny, poczucia humoru, przynajmniej minimum inteligencji i wreszcie jako takiego statusu społecznego.
Zdrady małżeńskie niosą ryzyko separacji małżeńskiej
bądź nawet rozwodu. „Kto raz zdradził, zdradzać nie przestaje” (powiedzenie włoskie). Środkiem zaradczym na
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utrzymanie rozpadającego się związku mogą być wspomnienia bliskości, czułości, wspólnych osiągnięć, zainteresowań i ponowne zaciekawienie sobą. Jeśli wspomnienia
dla partnerów nie mają już żadnego znaczenia – rozbudzenie nadziei na utrzymanie związku gaśnie. Za uzasadnione
przyczyny separacji lub rozwodu, uzasadnianych przede
wszystkim zdradą partnera, uchodzą nadto: przemyślana wola rozstania, brak nadziei na wspólne życie, brak seksu w związku, czynne uzależnienie od partnera, przemoc
w związku, kłótnie w związku, brak szacunku dla partnera,
obojętność bądź niechęć wobec partnera, poczucie samotności, ujemny bilans związku (por. Agata Wilska, Kiedy się
godzić, a kiedy rozwodzić?, tekst w Internecie).
Znane są jednak przypadki kilku rozstań i kilku powrotów do tego samego związku. Bowiem „w wielkich zdradach mają swój początek wielkie odrodzenia” (powiedzenie rosyjskie). „Kto kocha naprawdę, będzie kochać
zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć” (słowa piosenki zespołu Maanam). W meandrach
intryg małżeńskich przemyślana zdrada bywa nadzieją
uszczuplenia majątku partnera. W rozwodach bogaczy,
szczególnie gwiazd filmowych, podział majątku odgrywa
dużą rolę. Wątpliwe są przeto słowa Sofoklesa „ten, kto się
zdradą bogaci, wnet straci”. Niejednoznaczna też w tego
rodzaju przypadkach bywa myśl Plutarcha „zdradę akceptować, ale zdrajcę nienawidzić”. Zdrada osoby bliskiej budzi dla niej współczucie otoczenia i skłania do potępienia zdrajcy. Według przekonań jednak Mikołaja Reja „źle
i obcego zdradzić”.

Prymat własnego ja
Jedyna miłość, która nas nigdy
nie zdradzi to miłość własna.
Kamil Norwid
Zachowania człowieka – to niewątpliwe – otaczają kłębowiska ogromnie zróżnicowanych ocen. Rozważanie przejawów i istoty zdrady, szczególnie zdradzania
siebie, narzuca wręcz nieunikanie pytania, czyje oceny
powinny dominować nad innymi ocenami. Wydaje się,
że trudno byłoby tutaj formułować jakieś ogólniki, w odniesieniach do przypadków zdrady należałoby raczej rozważać konkretne sytuacje. Przyjęcie perspektywy sytuacjonizmu sugeruje, że oceny własne, przede wszystkim,
powinny być miarą ocen innych.
Zbyt pospieszną chyba apologię niezdradzania siebie wyraził Francis Bacon. Zalecał on: „bądź wierny sobie, a nie będziesz niewierny innym”. Jakby przy tym nie
chciał zauważyć, że wierność sobie nierzadko bywa osiągana za cenę niewierności innym. Przeto, „aby być wiernym samemu sobie, trzeba być świadomym, że się jest; że
jest się tego świadomym; że świat zewnętrzny istnieje jako
wyzwanie” (Michał Komar). Ku skrajnemu egotyzmowi,
egoizmowi, a nawet narcyzmowi, skłaniał się natomiast
Cyprian Kamil Norwid, gdy podkreślał, że „jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna”.
Roman Andrzej Tokarczyk
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Profesor Feliks
Araszkiewicz

jako pomysłodawca sfilmowania powieści
Bolesława Prusa „Faraon”

Film Jerzego Kawalerowicza Faraon z 1966 r. zajmuje analogiczną pozycję w polskiej filmografii, jaką w literaturze ma pierwowzór, powieść Bolesława Prusa, należąca do ojczystego kanonu czytelniczego. Pierwszą osobą,
która przekonywała środowiska filmowe o potrzebie zainteresowania się Faraonem był lubelski historyk literatury
i pedagog, badacz oraz popularyzator dzieł pisarza Feliks
Araszkiewicz (1895–1966), pracujący po II wojnie światowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora.
W 1926 r. Araszkiewicz ogłosił w dzienniku „Ziemia
Lubelska” dwuczęściowy artykuł Film a Faraon Prusa
(„Ziemia Lubelska” 1926, nr 97 i 99). Tekst został dwa razy
przedrukowany, w 1934 r. w tomie studiów Araszkiewicza
wydanym w Lublinie, a po II wojnie światowej w wyborze
prac tego samego autora, opublikowanym w Warszawie.
Araszkiewicz przekonywał o filmowości powieści. Zwrócił uwagę na wielkiego znaczenie ruchu w Faraonie, akcenty sensacyjne i sceny zbiorowe, bardzo istotne z punktu widzenia kina. Pisał na temat Faraona także w pracach
naukowych.
Dzieło Prusa miało szansę na zagraniczną realizację filmową, bowiem ukazało się w przekładach na języki obce,

w tym angielski. Jeszcze przed napisaniem i ogłoszeniem
przez Araszkiewicza tekstu Film a Faraon Prusa do dokonania adaptacji przygotowywali się filmowcy wiedeńscy
oraz z Mediolanu. W obu przypadkach nie zrealizowano
planów. Tak samo bezskuteczne były zabiegi podjęte przez
Araszkiewicza w USA.
Pierwszą próbę zrealizowania filmowej wersji powieści
Prusa miano podjąć w latach pięćdziesiątych. W 1950 r.
Tadeusz Kański, Anatol Potemkowski, Jerzy Kawalerowicz, Kazimierz Sumerski oraz Hubert Drapella napisali
scenariusz. Na reżysera wyznaczono Kańskiego. Funkcję
asystenta chciano powierzyć Kawalerowiczowi. Planowano kręcenie scen plenerowych na Pustyni Błędowskiej.
Zamiarów nie zrealizowano.
Kawalerowicz wrócił do pomysłu na początku lat sześćdziesiątych, po filmie Matka Joanna od Aniołów z 1961 r.
Scenariusz filmowego Faraona przygotowało tym razem
dwóch autorów: Jerzy Kawalerowicz i Tadeusz Konwicki. W 1963 r. Kawalerowicz opracował scenopis wspólnie
z operatorem Jerzym Wójcikiem.
Pracę na planie filmowym zaczęto w połowie lipca
1964 r. Zdjęcia plenerowe robiono w Uzbeckiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, na pustyni Kizył-Kum,
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niedaleko miasta Buchara. Dekoracje były dziełem Jerzego Skrzepińskiego, z którym współpracowała grupa innych scenografów, a kostiumy zaprojektowali Andrzej Majewski, Barbara Ptak, Lidia Rzeszewska i Maria
Czekalska. Stronę wizualną filmu konsultowano z archeologiem Kazimierzem Michałowskim. Reżyser Kawalerowicz zatrudnił jako operatorów Jerzego Wójcika i Wiesława Zdorta. Operatorem kamery był Witold Sobociński.
Równie istotne znaczenie miała praca autora oprawy muzycznej Adama Walacińskiego i dyrygenta Tadeusza Dobrzańskiego, kierującego Chórem Polskiego Radia, wykonana zapewne po zrealizowaniu zdjęć. Tytułową rolę
młodego faraona Ramzesa XIII zagrał z wielkim sukcesem Jerzy Zelnik. Produkcja, zakończona w 1965 r., przebiegała w zespole filmowym Kadr, pod kierunkiem Ludwika Hagera. Premiera miała miejsce 11 marca 1966.
Barwny, szerokoekranowy film wzbudził ogromne zainteresowanie prasy i publiczności. Krótko po premierze dzieło zaczęto prezentować za granicą.
O profesorze Araszkiewiczu, który pierwszy pisał o filmowych zaletach prozy Prusa, informowano tylko w prasie lokalnej wychodzącej w Lublinie. W „Kurierze Lubelskim” 1966 nr 84, datowanym na 9–11 kwietnia,
ogłoszono wywiad z uczonym, uzupełniony nagłówkiem:
„W Lublinie zrodził się projekt sfilmowania Faraona”. Profesor pochwalił reżysera za „głębokie zrozumienie utworu” i wierność fabule. Za słabość uznał wykorzystanie
w zbyt małym stopniu wątków sensacyjnych. Jako „dość
monotonne” odebrał sceny walk toczonych przez wojska. W filmie zabrakło mu niektórych fragmentów powieści, a szczególnie epilogu, dotyczącego stale aktualnego problemu społecznej roli nauki i zagrożeń płynących
z jej nadużywania, kluczowego dla filozoficznej wymowy
utworu. Skrytykował obraz Kawalerowicza za emocjonalność znacznie niższą w porównaniu z pierwowzorem literackim oraz nie ukazanie psychologicznej głębi postaci.
Według niego film nie wzbudzał u odbiorcy wzruszenia.
Dodał: (…) „mimo tych zastrzeżeń ogromnie się cieszę,
że dożyłem tego, iż mój postulat sprzed czterdziestu lat został spełniony: powstał film polski Faraon, którego realizacja trafiła we właściwe ręce, dzięki czemu otrzymaliśmy
wartościowe dzieło sztuki, możemy oglądać wiele doskonałych kreacji aktorskich”.
W czerwcu 1966 r., po śmierci profesora, która miała miejsce w maju, w „Tygodniku Powszechnym” opublikowano recenzję jego pióra, dotyczącą filmu Kawalerowicza, zatytułowaną „Faraon” – poezja kultury („Tygodnik
Powszechny” 1966, nr 22). Recenzent ocenił wysoko
stronę wizualną i oprawę muzyczną. Odejście przez reżysera od pozytywistycznej wymowy ideowej powieści
nazwał „kurtyzowaniem” „myśli Prusa”. Dał wyraz zadowoleniu z faktu, że adaptacja powstała nie przed wojną,
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ale w późniejszym okresie, w czasach wielkiego rozwoju
technicznego sztuki filmowej. Wyraził nadzieję na światową karierę Faraona Kawalerowicza jako dzieła, będącego
obrazem „uniwersalnego dramatu władzy”, podobnie jak
powieść Prusa.
Wśród autorów innych recenzji o zasłudze Feliksa
Araszkiewicza, jaką było wystąpienie z ideą i wizją filmowej wersji książki, przypomniała jedynie redaktorka lubelskiej „Kameny” Maria Bechczyc-Rudnicka.
W 1967 r. film, powstały na podstawie powieści Prusa,
nominowano do Oscara, jednak nie otrzymał nagrody.
Dzieło Kawalerowicza, pomimo słabych stron, podobało się dużej części odbiorców w Polsce i za granicą. Było
wielkim sukcesem frekwencyjnym. W ten sposób dobrze służyło popularyzacji twórczości Bolesława Prusa, a więc celowi, na którego realizacji zależało Feliksowi
Araszkiewiczowi.

Bibliografia (najważniejsze publikacje):
Araszkiewicz F., „Faraon” – poezja kultury,
„Tygodnik Powszechny” 1966, nr 22, s. 4.
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Dzieła i twórcy. Studia i szkice, Warszawa 1957, s. 44–52.
Araszkiewicz F., Film a „Faraon” Prusa,
[w:] Idem, Refleksy literackie. Studia, szkice,
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Słowo o Wspomnieniach Mikołaja Pawłowskiego
Wspomnienia Mikołaja Pawłowskiego zostały wydane w Berlinie przez „Mordellus Press” w roku 1997. Nakład wyniósł… 30 egzemplarzy! Kserokopię uzyskałem
od prof. Czesława Michałowskiego, oryginału zaś użyczyła córka Autora p. Irena Mordel, mieszkanka Lublina.
Tekst powstał w oparciu o zapis magnetofonowy, redakcja jest zasługą Arkadiusza Kutkowskiego.
Mikołaj Pawłowski, działacz Związku Sybiraków
i członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zmarł w roku 2004 w wieku 94 lat. Pochowany został
w Lublinie.
(zwf)

Mikołaj
Pawłowski

Wspomnienia
1939-1956
I. Wrzesień 1939 – Czerwiec 1941
1. 17 września 1939 r. Wkroczenie Sowietów
1 listopada 1927 r. mając 20 lat, zacząłem pracować
w Polskich Kolejach Państwowych, w Ekspedycji Towarowej stacji Baranowicze Centralne, w charakterze kancelisty. Zarabiałem 150 zł miesięcznie. 10 marca 1939 r.
skierowano mnie do służby łączności, na szkolenie radiotelegrafistów. 1 lipca kurs skończyłem i objąłem samodzielne stanowisko telegrafisty przy Dyżurnym Ruchu.
Ranek 17 września 1939 r. pamiętam doskonale. Pełniłem wtedy dyżur przy aparacie telegraficznym. O godzinie
4.50 wywołał mnie aparat. Zgłaszała się graniczna stacja
Stołpce, z którą miałem bezpośrednią łączność. Informowała o przekroczeniu granicy państwa przez oddziały sowieckie. Błyskawicznie powiadomiłem o tym naszego dyżurnego ruchu i zawiadowcę stacji.
W tym czasie w Baranowiczach stacjonowało się dużo
polskiego wojska. Wszystkie terytoria na stacji były zajęte przez transporty wojskowe. Z napięciem oczekiwaliśmy
więc na dalszy rozwój wypadków, bojąc się, czy w mieście nie dojdzie do jakichś walk. Tymczasem żołnierze nie

myśleli o stawianiu oporu. Nie wierzyli (podobnie zresztą
jak i my) w możliwość pokonania Sowietów. Wkrótce do
Baranowicz zaczęły wkraczać oddziały sowieckie. Około
godziny 10 ich dowództwo spotkało się z naszym w gabinecie zawiadowcy stacji. Uzgodniono, że żołnierze polscy
złożą broń i będą uważani za jeńców wojennych.
Następnego dnia nastąpił wymarsz polskich oddziałów
z miasta. Żołnierze szli eskortowani przez czerwonoarmistów z karabinami i psami. Na czele – oficerowie i generałowie. Przechodzili głównymi ulicami Baranowicz w kierunku stacji Poleskiej, bardzo długo, ponad dwie godziny.
Na stacji Poleskiej ładowano ich w wagony i wysyłano na
wschód, w kierunku Mińska.
2. Początki pracy pod Sowietami
17 września o godzinie 11 odbyło się na stacji
spotkanie wszystkich kolejarzy z węzła Baranowicze Centralne. Zawiadowca podziękował nam za dotychczasową
pracę i wypłacił 6 miesięczne pobory. Nie wiadomo przecież, co mogło się dalej wydarzyć ...
Na kolei władzę objęli Sowieci. Przede wszystkim kazali, żeby zgłosić się do pracy na dotychczasowe stanowiska.
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Gdy jednak nazajutrz rano zasiadłem do telegrafu, usłyszałem, że Polakom przebywać przy aparatach telegraficznych nie wolno…
O godzinie 14-tej przyszła informacja, że ze stacji Poleskiej ma wyjechać do Baranowicz Centralnych pociąg i że
czeka na potwierdzenie z naszej strony. Nasz zawiadowca, też zawieszony w czynnościach, powiadomił o tym sowieckiego oficera dyżurnego. Ten znalazł się w kłopocie,
gdyż nie miał własnej obsługi telegrafu. Chwilę pomyślał – i dał warunkowo zgodę, bym przystąpił do aparatu.
Szybko wywołałem Poleską i uzgodniłem przyjazd pociągu. Pamiętam, że ten pierwszy po wkroczeniu Sowietów
pociąg, pojechał dalej w kierunku leśnej i Brześcia.
Dwa dni później przybyli do Baranowicz radiotelegrafiści sowieccy i wtedy ostatecznie odebrano mi prawo do
pracy przy aparatach telegraficznych.
3. „Klejona słonina”
Stopniowo coraz więcej ludności sowieckiej
zaczęło przybywać do Baranowicz, aby organizować nasze
życie od nowa, zgodnie z naukami Lenina i Stalina.
Co od razu rzuciło się w oczy, to ich ogromna pazerność. W sklepach zabrali się do wykupywania wszystkiego. Dosłownie wszystkiego... Ubrań, butów, zegarków,
gwoździ, igieł, kiełbasy. Kupowali w olbrzymich ilościach,
nie patrząc na rozmiar, kolor, jakość. Każda rzecz budziła w nich zachwyt. Nawet na widok starej, używanej chusteczki do nosa mówili: „Kakaja krasiwaja!” – i kupowali... Pewnego dnia na targu byłem świadkiem takiej sceny.
Polski chłop sprzedawał na furmance słoninę. Zwyczajną,
jaką się często spotyka. Podeszło do niego kilku sowieckich wojskowych. Patrzą na słoninę z niedowierzaniem.
Wreszcie jeden się odzywa: „Dlaczego ta słonina taka gruba? „Jak to – gruba”? – mówi chłop – „Normalna!”. „Ty
oszukujesz! To niemożliwe, żeby słonina była taka gruba,
na 10 centymetrów. Ja takiej nie widziałem! Przyznaj się:
ta twoja – to KLEJONA SŁONINA!”.
Po miesiącu nowego życia sklepy w Baranowiczach zostały zupełnie ogołocone. Nie było w nich NIC... Kupno
najmniejszego drobiazgu stało się problemem, prawie
nie do przezwyciężenia... Dodatkowo bardzo źle zachowali się niektórzy Żydzi, w rękach których znajdowało się
większość handlu. Mając ogromny zbyt w swoich sklepach i mogąc wybierać sobie klientów, faworyzowali wyraźnie Sowietów. Dla nas, Polaków zostawiali tylko słowa:
„nie ma!”.
4·Wyzwoliciele i wyzwoleni
Sowieci wkraczając do nas byli święcie przekonani
o swojej wyzwolicielskiej misji. W ich wizji cała
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„Zachodnia Białoruś” była uciskana przez „panów”, a „lud
roboczy” – zamożony niemalże na śmierć – tylko oczekiwał na przyjście Armii Czerwonej. Mocno więc ich zdziwiła sytuacja, jaką zastali. Oto nikt nie umierał z głodu, ludzie chodzili ubrani porządnie i mieli takie „produkty”,
o jakich obywatelowi ZSRR nawet się nie śniło. Zamiast
uciskanych nędzarzy – sami „panowie”...
Kiedyś szedłem ulicą odświętnie ubrany. Spotkałem
znajomego Rosjanina. Aż przystanął za zdumienia na
mój widok. „Kakoj czort! – powiedział – Pawłowski, ty
nie raboczij, ty pan! Ty tak przebrany, że ciebie trudno
poznać!”.
U niektórych żołnierzy ta przepaść między twierdzeniami propagandy, a prawdą o naszym życiu rodziła różne wątpliwości. Pytali, skąd u nas tyle dobrych rzeczy,
tyle jedzenia, skoro uczyli ich, że w „pańskiej” Polsce tylko bieda i ucisk... W dyskusje o tym jednak nie wdawaliśmy się. Zaczynały się już wtedy wywózki, aresztowania i lepiej było trzymać język za zębami. Łatwo przecież
trafić na prowokatora. Kilka razy jednak słyszałem, jak
wygarnięto sowieciarzom: „Czy u nas wcześniej była bieda? Nie! – u nas zawsze było tak jak jest. Biedę jeżeli ktoś
przyniósł – to wy!”.
Tymczasem więzienia powoli zapełniały się różnymi (w sowieckim mniemaniu) „wyzyskiwaczami”. Ktoś
ma dwie krowy, dwa konie – „on pan”. A skoro pan – „zakljuczit w tiurmu!”.
Słowo „pan” było dla Sowietów niemalże synonimem
zła. A ponieważ my, Polacy często się tym słowem posługiwaliśmy, dochodziło do zabawnych nieporozumień.
Kiedyś pewien sowieciarz usłyszał, że znajomy zwraca
się do mnie przez „pan”. Oburzony, szybko „sprostował”:
„Pawłowski – ty nie pan! Pan – to dziedzic, taki człowiek,
co gruby brzuch ma, dużo koni ma, majątek ma. Ty nie
pan – ty raboczij!”.
5. Wybory
Zaraz na jesieni 1939 r. władze sowieckie postanowiły zorganizować „wybory”. Chciały w ten sposób zalegalizować swoje rządy na naszych ziemiach i uczynić z nas
sowieckich obywateli.
Wybory poprzedzono olbrzymią akcją propagandową.
Już pod koniec września do Baranowicz przybyli specjalni
instruktorzy – politrukowie z NKWD. Mieli zadbać o ideologiczną edukację wszystkich mieszkańców. Miasto podzielono, przeważnie ulicami, na rejony szkoleniowe. Zajęcia odbywały się w salach publicznych, świetlicach szkół
itp. Obecność – obowiązkowa. Na stole leżały listy obecności, które trzeba było podpisywać.
Trwała ta edukacja ponad miesiąc i zakończyła się wizytami ,,opiekunów” z NKWD w naszych domach, ze
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słowami: „Uważajcie! Jutro wybory! O godzinie 7 rano żebyście byli już przy urnach!”.
W dniu wyborów (była to akurat niedziela) zdarzyło się, że do głosowania z samego rana – ok. godziny 9-tej
– poszedłem tylko ja. Żona natomiast wybrała się do kościoła. O godzinie 11-tej – pukanie do drzwi. Mój NKWDzista. „Od was jeszcze jedna osoba nie była na głosowaniu”. „Nie była – odpowiadam – bo poszła do kościoła”.
„To kościół ważniejszy niż głosowanie?”. „Ważniejszy. Na
głosowanie można pójść przez cały dzień, a do kościoła tylko o tej porze”. Trochę go to zbiło z tropu. „A kto od
ciebie nie poszedł?” – pyta. „Żona”. „Żona, czyli kobieta?”.
„Kobieta”. „Nie mężczyzna?”. „Nie”. Uspokoił się . „Jak kobieta to w porządku. Tylko przykażcie jej, jak wróci z tego
kościoła, żeby natychmiast przyszła głosować”. Kiwnąłem
głową. Wyszedł...
Zrobiłem, naturalnie, jak kazał. Żona zaraz po kościele
poszła oddać swój głos. Samo głosowanie wyglądało w ten
sposób: wchodziło się do lokalu komisji, brało kartkę
i wrzucało do urny. Co było na kartce – nikt nie sprawdzał.
Bo i po co? Nazwiska kandydatów i ich charakterystyki
znaliśmy jeszcze z przedwyborczych szkoleń. A zresztą –
kogóż one interesowały? Sowieckie „wybory” traktowaliśmy jako zwykłą formalność, rodzaj daniny, którą trzeba
złożyć, aby zapewnić sobie i rodzinie spokój.
Nie znałem nikogo, kto by się od udziału w tych wyborach uchylił. Ludzie poszli gremialnie. Strach przed represjami, nieustanne naciski NKWDzistów zrobiły swoje.
6. Wywózki
Pod koniec 1939 r. władze sowieckie rozpoczęły
akcję wywózki naszej ludności w głąb Rosji.
Wywozili w pierwszym rzędzie inteligencję, łudzi na
stanowiskach, policjantów, wojskowych – a więc tych,
których posądzali o szczególne przywiązanie do przedwojennego państwa polskiego i „nacjonalistyczną świadomość”. Następnie – członków ich rodzin i pozostałych
„wrogów” władzy radzieckiej. Procedura deportacji była
prosta. NKWDdziści podjeżdżali pod dom, dawali pół
godziny na spakowanie najniezbędniejszych rzeczy, potem do samochodu, z samochodu do towarowego wagonu – i w drogę. Po głód, biedę i śmierć... Nie słyszałem, by
ktoś bronił się, stawiał opór...
Inną formą wywózek (stosowaną często na kolei ) były
tzw. „delegacje służbowe” do pracy w głąb Rosji. Niby
można było się od nich uchylić i pisać o zwolnienie z pracy, ale w praktyce zwolnień nie dawali. Zostawało porzucić pracę, co było już w ogóle złym rozwiązaniem, gdyż sowieckie prawo traktowało porzucenie jako przestępstwo
i karało zesłaniem do obozu. A los zesłańca-łagiernika był
najgorszym z możliwych.

Ta forma wywózek – wyjazd na delegację – dotknęła
mojego młodszego (rok urodzenia 1923) brata, Stanisława. Uczęszczał on do polskiej szkoły, a od czerwca 1940
r. – do szkoły doskonalenia zawodowego (FZO „Fabricznoje Zawodskoje Obuczenije”). Stacho jako jeden z nielicznych nie zapisał się do organizacji komsomolskiej
i dlatego po zakończeniu 6-miesięcznego kursu dostał
skierowanie do pracy nad Wołgą. Nie było rady – musiał
jechać. W czerwcu 1941 r. dostałem od niego pierwszą
i ostatnią wiadomość. Była to kartka pocztowa o następującej treści: „Zajechałem na miejsce, jestem nad Wołgą. Okolice ładne. Pracuję i jest mi dobrze”. Od tamtej
pory słuch o Stachu zaginął na ponad 30 lat. Odnalazł
się dopiero w roku 1973 w... Anglii! Jego losy, w wielkim
skrócie, były następujące. Pracował w fabryce nad Wołgą. Warunki były straszne, gdy więc wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, wykorzystał zamieszanie i razem
z kolegą uciekł w kierunku granicy irańskiej. Mieli dużo
szczęścia. Pomimo podjętego pościgu, wielu przygód
(pewnego razu musieli nawet chronić się przed obławą
w wodach wiejskiego stawu, między liliami wodnymi) –
dotarli do Iranu. Tam wstąpili do formującej się armii generała Andersa (brat – jako radiotelegrafista) i przebyli
cały szlak bojowy. Po wojnie osiedlili się w Anglii.
7. Koniec pracy na kolei
Na kolei zapanowały tymczasem bez reszty sowieckie porządki. Dostaliśmy „opiekuna” z NKWD, wprowadzono obowiązkowe zajęcia polityczno-ideologiczne.
Po każdym dyżurze cała zmiana schodziła się do świetlicy, gdzie odpowiedni funkcjonariusz przeprowadzał najpierw z nami „wywiad” (zaczynał od pytania: „Czy nie widzieliście czegoś podejrzanego?”), a potem uświadamiał
nas, czytając słowo po słowie jakąś sowiecką gazetę. Zajęcia potrafiły trwać godzinę, nawet dwie.
Nowe porządki wyrażały się też w stopniowym wyrzucaniu z pracy polskich kolejarzy i zastępowaniu ich delegowanymi z ZSRR kolejarzami sowieckimi. Któregoś dnia
(w listopadzie 1939 r.) zostałem wezwany przez naczelnika. Zakomunikował mi, że będę przeniesiony do pracy fizycznej. Naturalnie, zaprotestowałem, powiedziałem, że zupełnie nie znam się na tej nowej pracy. On na
to: „Nie szkodzi. My wszystkiego nauczymy”. I koniec dyskusji. Zdenerwowany spytałem, czy w takim razie pozwoli
mi w ogóle zwolnić się z kolei. „Złóżcie podanie” – odpowiedział. Złożyłem, i ku mojemu zdziwieniu zwolnienie
dostałem.
Od 1 grudnia znalazłem nową pracę, w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi, z pensją 450 rubli miesięcznie. Pracowałem tam aż do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej (21 czerwca 1941 r.).
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II. Okupacja niemiecka 1941-1944
1. Początek wojny sowiecko-niemieckiej
W niedzielę 21 czerwca 1941 r. nadleciały nad Baranowicze samoloty niemieckie i zaczęły bombardować
miasto. Głównie obiekty wojskowe, koszary i lotnisko,
choć także i dzielnice mieszkaniowe.
Atak był dla Sowietów zaskoczeniem. Opanowała ich
potworna panika. Nikt nie myślał o obronie, tylko o ratowaniu własnej skóry. W wielkim pośpiechu ładowali dobytek
na samochody i wraz z rodzinami uciekali na wschód. Bezładnie, chaotycznie, byle prędzej. Dowództwa – żadnego.
Rozpierzchło się po pierwszych sygnałach wybuchu wojny.
Chwile grozy przeżywała ludność Baranowicz, wystawiona na zupełnie bezkarne naloty niemieckich
samolotów.
Jedno zdarzenie utkwiło mi w pamięci. Bomba trafiła w dom na naszej ulicy. Gdy wyszedłem z piwnicy, zobaczyłem, że wśród ruin wystaje z gruzów głowa małego chłopca. Żył jeszcze i męczył się potwornie. Pobiegłem
szybko po pomoc, niestety nadaremnie. Przy odkopywaniu chłopiec zmarł. Potem okazało się, że w ruinach domu
śmierć znalazła także matka chłopca, babka i dwoje dzieci
– cała rodzina jednego z profesorów baranowickiej szkoły handlowej. Sam profesor też wojny nie przeżył. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. jako oficer Wojska Polskiego
został (wraz ze swoim bratem) wzięty do niewoli przez Sowietów i zamordowany w 1941 r. w Katyniu.
2. Okupacja niemiecka
27 czerwca 1941 r. do Baranowicz wkroczyły
oddziały niemieckie.
Początek okupacji – to wielka anarchia i bałagan. Przez
kilkanaście dni nie było zorganizowanego żadnego wypieku chleba. Z inną żywnością – też krucho. Na szczęście paliły się baranowickie składy żywności i można było wynosić z nich, co się chciało. Ja osobiście wyniosłem cały
worek mąki. Przez miesiąc miała co jeść moja rodzina i rodzina sąsiada.
28 czerwca Niemcy wydali zarządzenie nakazujące
wszystkim kolejarzom zgłosić się do pracy. Choć od półtora roku nie pracowałem jako kolejarz, zgłosiłem się i ja,
w obawie przed represjami. Zatrudniono mnie znowu
w Ekspedycji Towarowej na stanowisku „Zugabfertigera”, czyli kancelisty technicznego. Miałem prowadzić dokumentację związaną ze spedycją towarów. Nie przypuszczałem, że to z pozoru niewinne, urzędnicze zajęcie stanie
się wkrótce przyczyną najprzeróżniejszych przygód...
Tymczasem, w miarę jak krzepły hitlerowskie porządki, żyło nam się coraz biedniej i trudniej. Dużo biedniej
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niż pod sowietami. Pensja, którą otrzymywałem nie starczała nawet na utrzymanie jednej osoby, a cóż mówić o całej rodzinie. Za zarobione pieniądze mogłem kupić – dosłownie! – kilogram słoniny!
Wyjście zostawało jedno: kombinować. I kombinowanie
wypełniło znaczną część mojego okupacyjnego życiorysu.
Podobnie jak życiorysu ogromnej większości Polaków.
Praca na kolei dawała dużo okazji do nielegalnego handlu. Prawie każdy pociąg przyjeżdżający z kierunku zachodniego – z Wołkowysk, Brześcia – wiózł kontrabandę.
Od polskiego maszynisty czy mechanika można było kupić sól, drożdże, farby, bardzo poszukiwane w Baranowiczach. Od Niemców – benzynę, służącą chłopom na wsi do
oświetlania mieszkań. Za trzy litry benzyny chłopi odstępowali kilogram tłuszczu. Majątek, jak na nasze warunki.
Ja osobiście zaopatrywałem nie tylko rodzinę i znajomych, ale również partyzantów. Miałem z nimi kontakt
przez pewnego mężczyznę, który odwiedzał mnie co kilka
dni i w zamian za sól, nici itp. – przynosił trochę jedzenia.
Kiedyś przypadkowo odkryłem, że niemiecki pociąg
wojskowy wracający ze wschodu wiezie nie jak zazwyczaj, zniszczony sprzęt wojenny, lecz buty. Dobre, skórzane buty! Po kryjomu zabrałem kilka par i zaoferowałem
je partyzantom. Bardzo się ucieszyli i poprosili o więcej.
Wtedy nawiązałem kontakt z własowcami, którzy służyli
w jednostkach pomocniczych i strzegli magazynów wojskowych. Okazali się zapalonymi handlowcami. Za bimber załatwili i buty, i ubranie.
Okupacyjny handel pozwalał jakoś przeżyć, ale narażał też na wielkie ryzyko. Każda wpadka groziła nawet
śmiercią.
3. Partyzanci
Od początku okupacji niemieckiej zaczęły tworzyć
się w Baranowiczach i okolicach różne zbrojne grupy. O ile
pod Sowietami mało kto myślał o oporze, o tyle teraz prawie każdy był wciągnięty w konspirację.
Partyzanci szczególnie śmiało sobie poczynali im bliżej było końca wojny. W roku 1944 dochodziło do tego, że
prawie wszystkie niemieckie transporty wylatywały w powietrze. Inna dywersja też na wielką skalę. Rozbijanie stacji kolejowych, zdobywanie broni...
Trzeba przyznać, że ta walka spotykała się z poparciem
ludności. Nie tylko ja pomagałem partyzantom, także wielu innych. Pomimo całego zagrożenia ze strony Niemców.
4. Moja konspiracja
Jesienią 1942 r. (1 września) przybył do mojego
mieszkania niejaki Stanisław Szpakowski, porucznik
rezerwy przedwojennego wojska i zaproponował mi
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podjęcie współpracy z Armią Krajową. Powiedział, że na
kolei tworzy się siatka wywiadowcza i że ja, jako mający dostęp do niemieckich dokumentów przewozowych,
doskonale się do tej siatki nadaję. Miałem trochę oporów, bałem się nie tyle o siebie, ile o swoją rodzinę. Szpakowski jednak nie chciał słyszeć o odmowie. „Nie tylko ty masz rodzinę – przekonywał – rodzinę mam i ja,
i inni. Ale musimy ryzykować, jeżeli chcemy, by Polska
się odrodziła. Walka z Niemcami to nasz narodowy obowiązek”. Cóż, miał rację, zgodziłem się. Po kilku dniach,
wraz z 9 innymi osobami (byli to: Władysław Bachar, Jan
Gorbacz, Władysław Gromadzki, Jan Jaźwiński, Władysław Narkiewicz, Jan Okotowicz, Mieczysław Podgórski, Stanisław Uglik, Stanisław Zarzycki i ja – wszyscy kolejarze) w moim mieszkaniu złożyłem przysięgę.
Stałem się żołnierzem Armii Krajowej. Zadanie, jakie
otrzymałem, polegało na spisywaniu po każdym dyżurze
małej notatki, zawierającej numery przejeżdżających
pociągów, ilość wagonów i ich zawartość. Notatkę tę następnie przekazywałem Uglikowi, a ten dalej – Szpakowskiemu. Do innej konspiracyjnej roboty nie byłem
wykorzystywany.
Grupa nasza działała bez żadnej wpadki aż do grudnia
1943 r. Wtedy to niespodziewanie Gestapo przeprowadziło rewizję w mieszkaniu Szpakowskiego i znalazło zakonspirowane materiały. Samemu Szpakowskiemu udało się
uniknąć zatrzymania, ale aresztowano jego żonę, córeczkę
i rodziców. Żonę i rodziców Niemcy jakiś czas potem rozstrzelali, córeczkę zaś wywieźli do jakiegoś niemieckiego
domu na wychowanie.
Na naszej działalności ta wpadka nie odbiła się. Konspirowaliśmy dalej.
5. Hitlerowski terror. Ostatnie dni okupacji
niemieckiej
Na wzmożoną walkę polskiego podziemia (Armii
Krajowej) odpowiedzieli Niemcy wzmożonym terrorem.
jego szczególne natężenie przypadło na ostatnie dni okupacji. Nastały rzeczywiście straszne dni. Z jednej strony
sowieckie bombardowania, pożary, ruiny, zgliszcza, z drugiej – niemieckie mordy, za najmniejsze wykroczenie, za
cień podejrzenia o współpracę z partyzantami.
Miałem znajomego w Baranowiczach, Józefa. Któregoś
dnia spotkałem go w mieście, porozmawialiśmy sobie trochę. Nazajutrz idę ulicą, patrzę – jakiś człowiek powieszony na latarni. Podchodzę bliżej – to przecież Józek! Na szyi
kartka: „Za kontakty z podziemiem”.
Kilkanaście dni przed wkroczeniem Sowietów baranowiccy lekarze dostali polecenie przyjść na jakieś zebranie.
Stawiło się 30 osób. Ani jedna nie wróciła do domu. Wszyscy aresztowani przez Gestapo i rozstrzelani.

W Kołdyczewie, 30 kilometrów od Baranowicz rozstrzelano wszystkich więźniów miejscowego obozu. Były
kłopoty z identyfikacją, bo uśmiercano strzałem w potylicę. Zmasakrowane zwłoki różniły się tylko ubraniami. Właśnie po ubraniach pewien mężczyzna rozpoznał
trupy swoich czterech synów... Mieli potem wspólny pogrzeb. Cztery trumny obok siebie. Wstrząsający widok…
Tak hitlerowcy mścili się na Polakach za ich postawę
w czasie okupacji.
Gdy zbliżał się front, Niemcy odesłali wszystkie pociągi
na zachód, a urządzenia kolejowe – tory, mosty, zwrotnice,
podminowali i wysadzili w powietrze. Podpalili też benzyną siedzibę Gestapo, dla zatarcia śladów (było tam wiele trupów dopiero co rozstrzelanych ludzi). Paliła się kilka dni.
Walki w okolicach Baranowicz trwały prawie tydzień.
Jak przebiegały – nie wiem, gdyż z całą rodziną wyjechałem na wieś. Gdy wróciłem, w mieście stacjonowali już
Sowieci (17 lipca 1944).
III. Lipiec – Grudzień 1944
1. Sowieci po raz drugi
Armia Czerwona znalazła się na naszych terenach
po raz drugi. Poszedłem znowu pracować na kolei. Po
usunięciu uszkodzeń torów (co zajęło prawie 3 tygodnie)
dostałem stanowisko kasjera w tzw. Biurze Przeładunkowym. Biuro to zorganizowano, gdyż Sowieci wybudowali szeroki tor i towary trzeba było przerzucać z pociągów
normalnotorowych na szerokotorowe. Roboty mnóstwo.
W samych Baranowiczach Centralnych do przeładunków oddelegowano ponad 100 osób. Na innych stacjach
podobnie.
Nasze konspirowanie ustało. Samo z siebie, bez żadnych rozkazów. Niemcy byli wypędzeni, a w wypędzenie
Sowietów mało kto wierzył!. Zamiast wojować, myślało
się, jak przetrwać.
Ustaleń na wypadek infiltracji naszej dawnej siatki
przez NKWD1 nie robiliśmy. Sądziliśmy, jakże złudnie, że
tajemnice okupacyjne zostaną zachowane.
2. NKWD zaczyna działać
Jesienią 1944 r. coraz więcej Polaków zaczęło wyjeżdżać na zachód. Nie mieliśmy już złudzeń, że Baranowicze należeć będą do Polski.
Ja także planowałem wyjazd, ale dopiero na wiosnę
1945 r. Przezimować chciałem jeszcze w Baranowiczach.
Tu przecież mieliśmy własny dom i trochę zgromadzonej
żywności.
Właściwie to już nie NKWD, lecz MGB. W tekście dla większej jasności będą
dalej używane terminy „NKWD” i „NKWDzista” .
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NKWD tymczasem rozpracowywało teren pod całkowitą sowietyzację. Zaczęła się wielka akcja przesłuchań.
Bezpieczniacy nieustannie legitymowali przechodniów
na ulicach (szczególnie mężczyzn) i zabierali, pod byle
pretekstem, na komisariat. Tam wypytywali: „Czy cieszysz
się z naszego przyjścia?”, „Co myślisz o władzy radzieckiej?”, „Co robiłeś w czasie okupacji?”. Wymagali przy tym
całkowitej lojalności i uległości. Najmniejsze odstępstwo,
pozór odstępstwa od sztampy „człowieka radzieckiego”
powodowało przypięcie etykietki „wróg ludu” – i poważne
kłopoty, z aresztowaniem i wywózką włącznie. Aby zachować wolność, trzeba było grać rolę zadowolonego, lojalnego, wychwalającego sowiecki porządek obywatela.
Kiedyś zebrało się u mnie kilku znajomych. Zwykłe,
towarzyskie spotkanie. Zobaczył to przechodzący ulicą
NKWDzista. Nazajutrz – już mam „wizytę”. Co za zebranie zorganizowałem, po co, i kto na nim był. Tłumaczę,
że to żadne zebranie, tylko towarzyskie odwiedziny. „Odwiedziny, nie odwiedziny – nazwiska podajcie, i mówcie,
co kto robił w czasie okupacji!” Wymieniłem więc obecnych i opowiedziałem o ich losach, nikogo nie obciążając. NKWDzista wysłuchał i nagle niespodziewanie zmienił ton: „Panie Pawłowski! Wy jesteście Polakiem. Choć
możecie mi nie uwierzyć, ja też jestem Polakiem. Wprawdzie słabo mówię po polsku, ale urodziłem się w polskiej
rodzinie. l dlatego mam do was, jako Polaka, prośbę. Powiedzcie, kto tu w Baranowiczach jest naszym wrogiem?”.
„Aha – chce żebym na ludzi donosił! „Kto jest waszym
wrogiem – odpowiadam – nie wiem. Nie znam takich
osób”. Spojrzał na mnie zimno. „Pomyślcie jeszcze. A jutro przyjdźcie do nas, na komisariat”... Cóż miałem robić –
poszedłem nazajutrz. NKWDzista ten sam co wczoraj, już
czekał. „No co? Pomyśleliście?” „Pomyślałem, ale wrogów
żadnych nie znalazłem”. „No to opowiadajcie o tych swoich znajomych”. ,.Przecież wczoraj opowiadałem...”. „Nie
szkodzi, opowiadajcie jeszcze raz!”. Ponad godzinę tak
mnie męczył, na zmianę ze swoim kolegą (wszedł w trakcie przesłuchania). Usiłowali za wszelką cenę znaleźć
sprzeczność w moich zeznaniach, by zarzucić mi kłamstwo i, szantażując aresztowaniem, zmusić do współpracy. Nie udało im się, więc gdy wychodziłem, byli wyraźnie
wściekli. Pamiętam ich pożegnanie: „Wartownik! Wyprowadź go – i psem poszczuj! To nie nasz człowiek! To zawzięty typ jakiś!”. Cztery razy mnie wówczas przesłuchiwano. Pytanie o przynależność do AK nie padło. Bardzo
się natomiast NKWDyści interesowali przypadkami kolaboracji z Niemcami. Przy czym, jak zauważyłem, za kolaborację uważali nawet pracę w administracji cywilnej, nawet pełnienie funkcji sołtysa.
Były to bardzo wyczerpujące przeżycia. Od jednego
słowa mogła zależeć cała przyszłość człowieka. Toteż nie
wszyscy je wytrzymywali. Mój sąsiad, Wincenty Butrym,
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sekretarz zawiadowcy stacji, po jednym z przesłuchań
wrócił tak roztrzęsiony i załamany, że popełnił samobójstwo. Powiesił się w komórce, osierocając żonę i dwoje
małych dzieci. Było to 20 października 1944 r.
3. Grudzień 1944 – aresztowanie
W grudniu 1944 r. zjechała do Baranowicz nowa, bardzo liczna ekipa NKWDzistów. Posypały się aresztowania. Między innymi zatrzymano pewnego kolejarza (nazwiska nie pamiętam), który na przesłuchaniu wspomniał
o naszej konspiracji. Począwszy od s grudnia NKWD zaczęło nas wyłapywać, jednego po drugim, całą siatkę.
13 grudnia przyszła kolej na mnie. Około południa
wszedł do mojego biura oficer bezpieki i kazał zdać kasę.
Nic nie mówił o aresztowaniu, ale i tak wszystko było jasne. Szybko zdałem kasę księgowej i o godzinie 15-tej
w towarzystwie NKWDysty udałem się do gmachu kolejowego MGB. Tam wrzucono mnie do piwnicy, pełniącej
rolę prowizorycznego aresztu.
Jak się potem okazało, wydał mnie Uglik. Nie wytrzymał na przesłuchaniu. Byłem ostatnim aresztowanym
z naszej siatki.
IV Śledztwo i Sąd: Grudzień 1944 –Maj 1945
1. W śledztwie
Na przesłuchanie zostałem wezwany zaraz pierwszego dnia po aresztowaniu. Kazali mi opowiedzieć całą
swoją przeszłość z czasów okupacji. Gdzie pracowałem,
z kim miałem łączność itd. Wypytywali między innymi
o mojego sublokatora Markiewicza, którego chcieli włączyć do sprawy. Nie podałem im jednak żadnych kompromitujących faktów, tak że zostawili go w spokoju. NKWDzistom wyraźnie imponował fakt, że brat Markiewicza był
rozstrzelany przez Niemców. Generalny zarzut, jaki naszej
grupie stawiano, brzmiał: „Należeliście do nacjonalistycznej, polskiej organizacji i chcieliście odłączenia Zachodniej
Białorusi od ZSRR. Swojej działalności nie zaniechaliście
nawet po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną”.
Zarzut ten miał związek z pewnym wydarzeniem jeszcze z czasów okupacji. Otóż w małym miasteczku niedaleko od Baranowicz, Nowej Myszy, był zakonspirowany
magazyn partyzanckiej broni. Zorganizował go w stodole swego ojca nasz znajomy, Henryk Zaprucki, komendant
posterunku policji białoruskiej i równocześnie – dowódca
oddziału AK. Gdy zbliżał się front, Zaprucki zdezerterował z posterunku, zmobilizował swoich partyzantów i ruszył do walki z Niemcami. W czasie jednej z potyczek zginął, broń jednak u ojca została. Po wkroczeniu Sowietów
ktoś na nieszczęście doniósł o wszystkim NKWD. Starego
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Zapruckiego aresztowano (dostał potem 10 lat odsiadki),
a broń przypisano nam, AK-owcom, jako koronny dowód
działalności przeciwko władzy radzieckiej. Ja, jak wspomniałem, konspiracji zaniechałem już w lipcu 1944 r.
O ukrytej broni dowiedziałem się dopiero w śledztwie, od
NKWDzistów. Jednakże żadna siła, żaden argument nie
mógł zdjąć ze mnie podejrzenia. Sama możliwość, że mogłem mieć z Zapruckim coś wspólnego, pogrążała mnie
całkowicie.
Śledztwo było bardzo brutalne i miało jeden ceł: doprowadzenie za wszelką cenę do naszego skazania. Przesłuchania odbywały się najczęściej w nocy lub nad ranem,
gdy człowiek jest najmniej odporny psychicznie. Trwały kilka lub nawet kilkanaście godzin bez przerwy, przy
zmieniających się wciąż funkcjonariuszach. NKWDziści
oczekiwali przyznania się do winy i podania faktów potwierdzających ich scenariusz wydarzeń. Opór, chęć udowodnienia niewinności kończyły się wybuchami wściekłości i ponownym, drobiazgowym przesłuchaniem. Aż
do skutku, aż do zupełnego zmaltretowania ofiary. Ten
psychiczny terror uzupełniały ,.tradycyjne" metody: bicie,
kopanie, straszenie użyciem pistoletu.
NKWDziści szczególnie znęcali się nad ludźmi wykształconymi, w których widzieli ostoję antysowieckiej
opozycji. Jak brutalni potrafili być, świadczy przykład niejakiego Bućkowskiego, przedwojennego studenta prawa w Wilnie, przyłączonego do naszej sprawy. Bućkowski sporządzał w czasie okupacji niemieckiej nielegalną
gazetkę, korzystając z nasłuchu radia ukrytego u swoich
znajomych, Kazimierza i Hanny Górskich. Po wkroczeniu
Sowietów gazetkę wydawał dalej. Na jesieni 1944 r. wpadł
(razem z Górskim) w ręce bezpieki. NKWDyśd mając
(wreszcie!) dowód podziemnej roboty, zaczęli go niemiłosiernie torturować. Po każdym przesłuchaniu wracał posiniaczony, ledwie żywy. Któregoś dnia nie wrócił w ogóle... Jak się okazało, śledczy (kpt. Bojew, który i mnie się
dał we znaki) tak mocno kopną go w krocze, że spowodował przebicie błony i wypłynięcie jąder. Boćkowskiego
trzeba było odesłać do szpitala, gdzie leżał pod nadzorem
10 dni. Potem kurował się jeszcze dłuższy czas w celi. Na
procesie i Bućkowski, i Górscy otrzymali karę śmierci ( zamienioną po rewizji na 10 lat łagru).
Mocno prześladowali także i mnie, gdyż nieopatrznie wygadałem na przesłuchaniu o swoim średnim wykształceniu. Od tej pory byłem uważany za jednego
z przywódców siatki. Śledczy koniecznie chcieli, bym
przyznał się do broni w Nowej Myszy. Gdy odmawiałem,
wpadali w furię. Krzyczeli: „Kłamiesz” i zaczynali bicie,
kopanie, przystawianie pistoletu do głowy. Raz tak zdenerwowałem kapitana Bojewa, że ryknął: „Zgnijesz jak
pies!” i kazał zaprowadzić mnie do karceru. Było to zimne pozbawione światła pomieszczenie pod schodami.

Siedziało się tam bez żadnego ubrania, nago, spało się na
gołych deskach. Warunki potworne, tym gorsze, że panowała przecież zima. Wytrzymałem 18 dni tej tortury, najdłużej z całej naszej grupy. Po 18 dniach, czując,
że tracę wzrok i dostaję coraz większego reumatyzmu –
skapitulowałem. Poprosiłem wartownika, by zaprowadził mnie do gabinetu Bojewa. Tam, powiedziałem, że
podpisuję całe oskarżenie ... Nadwyrężone zdrowie leczyłem jeszcze kilka tygodni. NKWDyśd uciekali się
nieraz do podstępu i prowokacji. Przez jakiś czas siedział
w naszej celi sowiecki żołnierz, oskarżony o dezercję.
Wania ( tak miał na imię) był bardzo zabiedzony. Nosił
ciągle tę samą koszulę, prawie w ogóle się nie mył. Budził
szczere współczucie. Dokarmialiśmy go nawet, wiedząc,
że nie dostaje żadnej pomocy z domu. Któregoś dnia
Wania został wezwany na przesłuchanie i już nie wrócił. Sądziliśmy, że przeniesiono go do innego więzienia.
Tymczasem – nieprawda. Wania „odnalazł” się wkrótce – w gabinecie NKWD. Jako sędzia śledczy! Okazał się
zwyczajnym szpiclem, podesłanym dla rozpracowania
naszej grupy.
2. „Szag w lewo, szag w prawo – sczitajem pabieg!”
Początkowo po aresztowaniu trzymali nas – jak
wspomniałem – w budynku MGB. Po 4–5 dniach zostaliśmy przewiezieni na stację Poleską, do Komisariatu Kolejowego NKWD. Tu toczyło się właściwe śledztwo.
Zamknięci byliśmy w zwykłej wilgotnej piwnicy. Jeść
dawano raz na dobę: 0,5 kg chleba i 0,5 l wody („kipiatok”). Na szczęście rodziny mogły przynosić dwa razy na
tydzień paczki z żywnością, tak że głodu nie cierpieliśmy.
Z higieną za to była zupełna katastrofa: część więźniów nie
zmieniała w ogóle bielizny, nie dość więc, że panował niemiłosierny zaduch i smród, to jeszcze rozpleniły się wszy.
Insekty panoszyły się wszędzie. Chodziły po podłodze, po
pryczach, po nas. Nic nie mogło ich zwalczyć.
Do ubikacji wyprowadzano nas dwa razy na dzień: rano
o 8-mej i wieczorem o 18. Zawsze pod konwojem trzech
strażników, jako że sanitariaty znajdowały się na zewnątrz
budynku. Korzystały z tego nasze rodziny, przychodzące popatrzeć na nas i zamienić kilka słów. Kiedyś, na jeden dzień przed terminem rozprawy, przyszła także moja
żona z dwiema małymi córeczkami. Wzruszyło mnie to,
chciałem podejść do nich i pożegnać się. Już miałem oddalić się z grupy, gdy usłyszałem głos kolegi: „Mikołaj! Daj
spokój! Przecież będą strzelać...”. Rzeczywiście, konwojenci zawsze przed opuszczeniem celi ostrzegali: „Uważajcie! Szag w lewo, szag w prawo – sczitajem pabieg!” („Krok
w lewo, krok w prawo – uznajemy za ucieczkę!). I nie były
to czcze pogróżki. Sam widziałem, jak strażnicy oddali serię w nogi więźnia, który opuścił szereg.
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Pamiętam w czasie śledztwa dwie próby ucieczki. Raz
uciekał mężczyzna z mojej celi, o nieznanym mi nazwisku. Zgłosił się wieczorem na ochotnika do przynoszenia
wody z kuchni (kuchnia, tak jak ubikacja, znajdowała się
na zewnątrz budynku) i w czasie chwili nieuwagi strażników – zaczął biec w kierunku pobliskiej ulicy. Strażnicy zauważyli to szybko i podjęli pościg. Dognali zbiega
i po schwytaniu strasznie pobili. Kiedy wrócił do piwnicy, był cały czarny od siniaków. Drugi raz uciekał niejaki Mazurkiewicz, oskarżony o to, że w czasie okupacji wysługiwał się Niemcom (pełnił funkcję sołtysa). Też zgłosił
się na ochotnika po „kipiatok” i też uciekł sprzed kuchni. Miał jednak więcej szczęścia niż poprzednik. Konwojenci, mimo natychmiastowego pościgu, nie ujęli go. Był
szybszy, zapadł się gdzieś pod ziemię. Więcej o Mazurkiewiczu nie słyszeliśmy. Z naszej grupy też kilka osób planowało ucieczkę, jakieś 7 dni przed datą rozprawy sądowej. Ale uciekinierów utemperowała jedna z żon. Gdy
dowiedziała się o planach ucieczki, powiedziała: „Wy
uciekniecie, a my z dziećmi zostaniemy wydane na zemstę NKWD. Przecież wywiozą nas na Syberię, zniszczą.
Już lepiej wy odsiedźcie swoje...”. Przekonała uciekiniera.
Ucieczki zaniechano.
3· Sąd. Skazanie
Śledztwo naszej grupy zakończyło się pod koniec
maja 1945 r. Prokurator sporządził akt oskarżenia (4
tomy materiału obciążającego) z artykułu 63 i 76 białoruskiego kodeksu karnego. Zarzut: przynależność do tajnej organizacji i zbiorowa agitacja. Sądził nas Wojskowy
Trybunał Kolejowy Dyrekcji Brzeskiej z siedzibą w Baranowiczach w składzie: 3 sędziów, 2 prokuratorów. Broniło nas 2 obrońców, wyznaczonych z urzędu. Proces był
tylko formalnością. Na salę nie wpuszczono nikogo. Nas,
jako oskarżonych nawet nie przesłuchano, odczytano tylko główne punkty zarzutów i spytano, czy przyznajemy się
do winy.2
Potem swój obowiązek odbębnili obrońcy. Zaapelowali do łaskawości sądu, powiedzieli, że władze sowieckie są
dobrze ustosunkowane do swoich obywateli i że nas, jako
nowych obywateli, nie tyle trzeba karać, ile „wospitat” –
wychowywać, nauczać nowego życia. W sumie – pięć minut gadki...
31 maja 1945 r. wydany został wyrok. 3 osoby otrzymały karę śmierci, 4 osoby karę 20 lat łagru, 13 osób – 10 lat
łagru. Wśród tych ostatnich znalazłem się i ja.
2
Oczywiście – „przyznaliśmy” się, choć byliśmy niewinni. Może kogoś zdziwić,
że nie próbowaliśmy odwołać wymuszonych zeznań, ale po prostu nie wierzyliśmy w sprawiedliwość sowieckiego sądu. Próba dowiedzenia prawdy spowodowałaby tylko nowe śledztwo i nowe tortury, może nawet śmierć w potajemnej
egzekucji.
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V. Więzienie w Orszy: maj – wrzesień 1945
1. Więzienie w Orszy
Po wyroku osadzono nas w więzieniu baranowickim, a po dwóch tygodniach (13 czerwca 1945 r.) przewieziono ciężarówkami na stację Polesk. Kiedy jechaliśmy,
przez szczelinę w budzie samochodu zobaczyłem dwie
moje małe córeczki, Irenę i Krystynę, bawiące się koło
mojego domu. Ogarnęło mnie wzruszenie i smutek, był to
mój moment pożegnania z nimi.
Na Poleskiej załadowano nas w wagony towarowe, którymi mieliśmy odbyć podróż na zesłanie. W pewnym momencie niespodziewanie wywołał mnie konwojent. Podał
mi puste wiadra na wodę i kazał mi pójść wraz z nim do
studni po drugiej stronie toru. Tam – cóż za niespodzianka! – czekała moja żona. Jak się okazało, to ona zaaranżowała spotkanie, przekupując strażnika. Wyściskaliśmy się
– i ze łzami w oczach rozstaliśmy na długie 10 lat...
Powieziono nas na wschód, do miasta Orsza, gdzie
znajdował się punkt przesyłkowy skazańców. Po przybyciu czekaliśmy jakiś czas na placu więziennym na przydział do poszczególnych cel. Poznaliśmy wtedy najgorszą
plagę sowieckich więzień i łagrów – pospolitych przestępców, tak zwanych „urków”. Zaczęli do nas podchodzić
i bezczelnie robić rewizje, zabierając, co im się podobało. Ponieważ konwojenci nie reagowali, zorganizowaliśmy małą samoobronę. Doszło do paru bójek – i urkowie
wyraźnie się uspokoili. Zaczęli się z nami „układać”. Powiedzieli, że są biednymi żołnierzami, bez żadnego dobytku, i że proszą nas, byśmy podzielili się z nimi tym, co
mamy. Cóż, dla świętego spokoju zgodziliśmy się. Każdy dał coś od siebie i urkowie odczepili się od nas. W Orszy w tym czasie przebywało około 12 tys. więźniów. Tłok
panował niemiłosierny. W celach siedziało po 200-300
osób, pousadzanych na podłodze ciasno jedna obok drugiej. Wszyscy porozbierani do naga, brudni, spoceni. Nie
było czym oddychać – rolę wentylatora pełniło tylko jedno małe okienko umieszczone pod sufitem. Spało się
w ten sposób, że jeden kładł drugiemu głowę na kolanach.
Chcąc iść za potrzebą, trzeba było czołgać się po śliskich
ciałach współwięźniów – w kąt celi, gdzie stała „parasza”,
beczka na nieczystości. Spacer, 15-minutowy, przysługiwał raz na dwa tygodnie. Z jedzeniem było trochę lepiej
niż w śledztwie, ale też stawki głodowe: na dobę przypadało 0,6 kg chleba, 1 litr „kipiatku” i trochę lurowatej zupy.
Utrapieniem stali się znowu urkowie. Kierował nimi
starszy celi z kilkoma pomagierami. Skazańcom, głównie
politycznym, odbierali paczki, ubrania i pieniądze i oddawali je konwojentom, którzy w zamian przynosili wódkę i jedzenie. O skargach do naczelnika nie było mowy,
bo urkowie mścili się, potrafili nawet zabić człowieka,
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który im podpadł. Samoobrona też nie była możliwa. Naszą grupę rozrzucili po różnych celach, a współwięźniowie sowieccy byli tak sterroryzowani, że zupełnie pogodzili się ze swoim losem. Zdarzało się nieraz, że kilkaset
osób biernie przyglądało się, jak kilku osiłków znęca się
nad bezbronnym człowiekiem.
Władze więzienne nie interesowały się wyczynami urków. Nawet w przypadku zabójstwa nie wszczynały śledztwa. Ograniczały się tylko do wydania polecenia zabrania
ciała zmarłego.
2. Wysyłki więźniów. Rewizja w naszej sprawie
Do Orszy przyjeżdżali z całego Związku Sowieckiego przedstawiciele różnych zakładów i wybierali odpowiadających im pracowników. Decydował przede wszystkim stan zdrowia. Najzdrowsi, najsilniejsi trafiali do
najstraszniejszych obozów na północy ZSRR – do Norylska, Dudzienki, Kołymy. Nieco słabsi – do obozów położonych w łagodniejszym klimacie. W ZSRR przy każdym
właściwie przedsiębiorstwie istniały obozy pracy. Różne kategorie więźniów stanowiły nieraz więcej niż połowę zatrudnionych.
Z naszej grupy na północ pojechało 6 osób: Podgórski, Bachar, Żukowski, Zarzycki, Marczyk i Gromadzki.
Z tego, co wiem, obozu nie przeżył Bachar (zmarł tragicznie) i Zarzycki. Pozostali powrócili do domów.
W lipcu zostałem wezwany do komendanta więzienia.
Oświadczył mi, że w naszej sprawie była założona rewizja
i że zmieniono nam wyroki. Karę śmierci zamieniono na
20 lat obozu, pozostałe kary obniżono mniej więcej o połowę. Ja miałem odsiedzieć 5 lat, a potem jeszcze odpracować 5 lat jako zesłaniec.
VI. Obóz Sako-Wanceci: wrzesień 1945 – sierpień
1948
1. Transport do Sako-Wanceci
We wrześniu 1945 r. przyszła kolej i na mój wyjazd.
Przydzielono mnie w grupie 1200 osób (900 mężczyzn
i 300 kobiet) do kompleksu rolnego „Sako-Wanceci”, 20
km od Ulianowska n. Wołgą.
W dniu transportu kazano nam ustawić się grupami
i pod bardzo silną strażą, z psami i karabinami popędzono
piechotą do stacji Orsza. Konwojenci byli wyjątkowo brutalni. Wymyślali nam, straszyli karabinami, zostających
z tyłu, nawet o parę metrów, okładali pałkami. Zachowywali się jak hitlerowcy.
Nie lepiej działo się później, gdy załadowaliśmy się do
wagonów. Przy okazji codziennego liczenia przepychano nas z jednego końca wagonu na drugi, poszturchiwano

i bito. Ponieważ byliśmy stłoczeni, obrywało się i za siebie
i za sąsiadów.
Z wagonu nie wypuszczano nas w ogóle. Strażnicy przynosili rano porcję chleba, w południe miskę zupy
i trochę cukru, wieczorem – „kipiatok”. Załatwialiśmy się
w drewniane koryto, ustawione koło drzwi. Śmierdziało
okropnie...
Wśród towarzyszy podróży był sowiecki wojskowy,
skazany z artykułu kryminalnego. Dobrał sobie kilku chuliganów i zaczęli wśród nas rabunek. Najpierw zażądali pieniędzy. Podchodzili do każdego po kolei i dokładnie rewidowali. U jednego wyłuskali z ubrania kilka rubli.
Uradowani zażądali więcej. Gdy okazało się, że nie ma, ze
złości zaczęli obcinać mu wąsy tępą blaszką od konserwy.
Nieszczęśnik płakał jak dziecko...
Za zrabowane pieniądze chuligani zakupili oczywiście
wódkę (przez konwojenta, z którym szybko się zaprzyjaźnili) i ucztowali całą noc. Pijani zachowywali się jeszcze
gorzej. Następnego dnia wojskowy kazał nam zdejmować
buty i ubrania. Nikt nie protestował, pamiętając wczorajsze doświadczenia. Urkowie wybierali z nich co lepsze –
i znowu oddawali konwojentowi za wódkę... Takie rabunki i pijatyki trwały przez całą podróż.
Po zakończeniu jazdy pewien kapitan sowieckiego wojska, też okradziony z butów, zameldował o rabunku nowym konwojentom. Ci odłączyli wówczas urków
od naszej grupy. Czy jednak spotkała ich jakaś kara – nie
wiadomo.
2. Obóz Sako-Wanceci
Stacja, do której dotarliśmy, nazywała się Ulianowsk. Stąd przetransportowano nas do obozu w sowchozie „Sako-Wanceci”.
Sowchoz leżał na terenie dawnych kolonii niemieckich. Koloniści osiedlili się tu jeszcze za czasów carskich.
Dobrze gospodarzyli na żyznych czarnoziemach, więc
i powodziło im się nieźle. Przyszła jednak wojna i kolonistów wysiedlono na Syberię. Na ich miejsce sprowadzono jeńców wojennych, ale i oni wkrótce zostali deportowani do Kazachstanu. Gospodarstwo popadło
w zupełną ruinę. W sowchozie brakowało rąk do pracy.
Do tego stopnia, że nie wykonano w terminie prac polowych. Nie zbierane zboże gniło, i nie nadawało się potem do użytku. Mimo to wypiekano z niego chleb, czarny
jak ziemia, pozbawiony smaku, zakalcowaty. Półkilogramowy bochenek mieścił się w dłoni, a po przekrojeniu aż
błyszczał...
Zakwaterowano nas w ziemiankach, zbudowanych
jeszcze przez jeńców wojennych. Były głębokie na ok. 3
metry, mieściły po 8o osób. Spać mieliśmy na piętrowych
pryczach z desek. Ogrzewanie zapewniały dwa piecyki.
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3. Głód
Początki pobytu były bardzo ciężkie. W sowchozie
panował głód. Do jedzenia dostawaliśmy: o,6 kg czarnego,
miejscowego chleba, który zjadało się od razu, z samego
rana, i litr okropnej, ugotowanej z pokrzyw i lebiody, zupy.
Ta zupa przynosiła więcej szkody niż pożytku. Skazańcy
niemający pomocy z domu dostawali od niej jakiegoś zakażenia zaczynającego się od obrzęku na nogach – I nieraz
umierali. Nie lepiej wyglądała sprawa z wypoczynkiem po
pracy. Spaliśmy na gołych pryczach, bez żadnego siennika
i przykrycia, w tych samych ubraniach, w których pracowaliśmy. Jeżeli ubrania zamokły, suszyły się na nas, w czasie snu. Roboczej odzieży nie byto i do pracy musieliśmy
chodzić w tym, co przywieźliśmy z wolności.
Na skutek takich warunków ludzie po paru tygodniach
bardzo osłabli i coraz częściej chorowali.
Szczególnie zła była sytuacja więźniów zatrudnionych
w obrębie zony, skazanych tylko na obozowe jedzenie. Jeżeli nie mieli pomocy z domu – wykańczali się.
Ja na szczęście dostałem pracę w polu i jakoś radziłem
sobie z jedzeniem. Przy zbiorze żyta, na przykład, gotowaliśmy je w wielkim kotle, dla 20–30 osób. Mełłliśmy też
ziarno we własnoręcznie wykonanych z blachy od konserw młynkach i z powstałej mąki wyrabialiśmy kaszę. Jesienią dożywialiśmy się ziemniakami. Ścieraliśmy je na
miazgę, wyciskaliśmy przez specjalną ściereczkę i w postaci blinów piekliśmy na szpadlach nad ogniem. Smakowały wyśmienicie.
Nieraz trafiały się okazje wyjątkowe. Pewnego dnia dostaliśmy polecenie zdjąć skórę z zabitej świni. Nie było
akurat konwojentów, więc skorzystaliśmy z szansy – i napchaliśmy się surową, parującą jeszcze słoniną i sadłem.
Trochę baliśmy się, czy nam nie zaszkodzi, na szczęście
obyło się bez komplikacji. Innym razem szykowaliśmy
drewno na opał dla obozu. Zobaczyły to kobiety, mieszkające w pobliżu, i szybko przybiegły z propozycją: oddajcie
trochę drewna, a damy wam kapusty, buraków i marchwi.
Jakże się było nie zgodzić… Warzywa zjedliśmy na surowo. Też bez żadnych sensacji zdrowotnych.
Część kolegów dożywiała się obozowymi psami i kotami. Ich mięso było podobno bardzo dobre. Pewien profesor z Moskwy natomiast łapał szczury. Jedzenia miał pod
dostatkiem, bo gryzoni tych w obozie nie brakowało.
Sposobem na zdobywanie pożywienia był też handel.
Za kromkę chleba oddawało się nieraz buty, ubranie... Na
samym początku pobytu w Sako-Wanceci, kiedy szczególnie cierpiałem głód, pewnemu kucharzowi bardzo
spodobała się moja koszula. Powiedział, że chętnie ją kupi,
w zamian za kilka porcji zupy. Koszulę wprawdzie miałem
jedną, ale pomyślałem, że jedzenie jest ważniejsze. Ubranie zresztą mogłem sobie uszyć z płóciennych woreczków
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w których rodziny przysyłały paczki. Zgodziłem się z kucharzem. Ustaliliśmy, że za koszulę dostanę dziesięć porcji zupy, gęstych, z pływającymi ziemniakami. Miałem co
jeść przez kilka dni i wyraźnie odzyskałem siły. Kto wie,
może dzięki tej transakcji w ogóle przeżyłem obóz...
4. Choroby
Głód i nędzne jedzenie nie tylko odbierały siły, ale
rujnowały zdrowie.
Prawie wszyscy zesłańcy cierpieli na szkorbut. Zęby
chodziły w dziąsłach jak na zawiasach i można je było wyjmować palcami. Początkowo nie interesowało to władz
więziennych. Dopiero, gdy ludzie przestali chodzić do
pracy i zagrożony został plan produkcyjny – polecono kucharzom gotować specjalny wywar z igieł sosnowych, który likwidował szkorbut.
Zorganizowana pomoc medyczna w obozie nie istniała. Nie było ani lekarza, ani lekarstw. Aby zostać przewiezionym do lekarza, trzeba było rzeczywiście prawie śmiertelnej choroby. Na szczęście wśród więźniów znajdowała
się pielęgniarka, Polka z Warszawy, która opiekowała się
nami jak mogła.
Kiedyś pracując w warzywniku zjadłem surową marchewkę. Rozchorowałem się od niej okropnie. Dostałem
bólów brzucha, wymiotowałem każde pożywienie. Słabłem z dnia na dzień. Doszło do tego, że nie bardzo mogłem utrzymać się na nogach. Zrozpaczony poszedłem
do naszej pielęgniarki, prosić o pomoc. Pielęgniarka obejrzała mnie i powiedziała, że na tę chorobę żadne lekarstwo nie pomoże, tylko zwykły tłuszcz. Skąd jednak wziąć
tłuszcz? Przecież zanim rodzina przyśle, minie kilka miesięcy i znajdę się w grobie... Z pomocą przyszedł mi szczęśliwy przypadek. Pewien kolega otrzymał akurat paczkę
z domu. Znałem jego dane osobiste i postanowiłem zaryzykować. Podałem się w depozycie za niego. Udało się! –
magazynier uwierzył i paczkę wydał! W środku był i smalec, i słonina. Wyzdrowiałem w ciągu paru dni.
Kiedy indziej złapałem krwawą biegunkę po zjedzeniu
gotowanego żyta. Pielęgniarka poradziła mi, żebym kurował się wywarem z kory dębowej. Wywar nie tylko jednak
nie pomógł, ale wprost przeciwnie – zaszkodził. Krwawienie jeszcze się wzmogło... Wykańczałem się już prawie całkowicie, gdy jedna z kobiet, więźniarka z naszych terenów,
poczęstowała mnie suszonymi jagodami. Biegunkę jak
ręką odjął! Znowu miałem szczęście...
Skutki obozowego głodu ujawniały się nieraz w zupełnie tragicznych okolicznościach. Pewien więzień po
odsiedzeniu całego wyroku otrzymał kartę zwolnienia
i kuchnia, zgodnie z regulaminem, wydała mu na drogę podwójną porcję jedzenia. Uradowany połknął cały
wikt od razu. I chociaż jego organizm dawał sobie radę
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z chorobami, z głodem, z niewolniczą pracą – tej zwiększonej ilości pożywienia nie wytrzymał... Biedak dostał jakiegoś ataku i zmarł po drodze na dworzec...
5. Praca w obozie
Z czasem sytuacja w Sako-Wanceci zaczęła się poprawiać. Jedzenie nieco się polepszyło (w zupie można
już było spotkać kawałek kartofla), otrzymaliśmy też buty
i sorty mundurowe, przywiezione z frontu.
W pracy trafiłem do 50-osobowej brygady więźniów
politycznych. Byli w niej Rosjanie, Mordwini, Estończycy, Litwini, Łotysze, Niemcy, Żydzi, Ukraińcy i Polacy. Na
czele stał Rosjanin, Jurij Zujew, odsiadujący karę 5 lat z politycznego artykułu. Zujew dobrze znał obozowe układy
i naszą brygadę prowadził dosyć sprawnie.
Latem pracowaliśmy przy robotach polowych, zimą przy
transporcie produktów rolnych. Przy przewozie np. siana,
norma wynosiła 1000 kg na dwuosobowy zespół. Za wykonanie lub przekroczenie normy otrzymywało się dodatkowo
200–300 g kaszy, za niewykonanie – obcinano porcję jedzenia. Co znaczyło te kilkaset gram pożywienia, nie muszę dodawać. Każdy wypruwał z siebie żyły, byle normę wyrobić.
Praca trwała po 12 godzin, ale przedłużała się nieraz,
i to znacznie. Kiedyś zagoniono nas do wyciągania z Wołgi drewnianych kloców, potrzebnych w obozie na budowę. Robota była terminowa, więc harowaliśmy w 20 osób,
równe dwie doby. I to bez żadnej premii, nagrody, dodatkowego czasu na odpoczynek.
W końcu listopada w obozie zorganizowano nową
brygadę, do której przydzielono także i mnie. Mieliśmy
w 2-osobowych zespołach piłować deski, różnej grubości.
Praca była dużo cięższa niż poprzednio, ale uzyskaliśmy
dodatkowe porcje jedzenia. Na kolację dokładano nam
200 g kaszy jaglanej i pół litra mleka.
Przy tej pracy miałem dwukrotnie wypadki. Pierwszym razem, w grudniu 1947 r. spadłem z narżniętego stosu drewna. Drugim razem, 17 lutego 1948 r. przytłukła
mnie potężna belka. To, że przeżyłem, zawdzięczam tylko
natychmiastowej pomocy naszej pielęgniarki.
6. Los gorszy niż ludzie miały tylko zwierzęta...
Sowieci z więźniami nie liczyli się w ogóle. Byli dla
nich wyłącznie roboczą, masą, przeznaczoną do ciągłej,
nieustannej pracy. Takie pojęcia jak indywidualny los,
osobiste cierpienie – nie istniały dla sowieckich funkcjonariuszy. Ważny był tylko EFEKT PRACY więziennego
kolektywu.
Niektóre brygady z Sako-Wanceci wysyłane były do
pracy w malarycznych rozlewiskach rzeki Wołgi. Gdybyż jeszcze o tych ludzi zatroszczono się, podano jakieś

szczepionki czy lekarstwa. Ale – nie! Zwierzchnictwo interesowała tylko robota, plan. A „siła żywa”? – jeżeli wykończy się, przyjdzie nowa. W Związku Sowieckim więźniów pod dostatkiem...
W obozie los gorszy niż ludzie miały tylko zwierzęta.
Więźniowie, sami zaszczuci i sponiewierani, traktowali
je często bardzo okrutnie. Kiedyś widziałem, jak pewien
woźnica, Rosjanin, nie mogąc zmusić zaprzężonej krowy do ciągnięcia zbyt ciężkiego ładunku, uderzył ją z całej siły widłami, a powstałą ranę dla niepoznaki zalepił...
nawozem! Krowa dostała zakażenia, jakiś czas się męczyła
i zdechła. Woźnicę za ten uczynek przeniesiono do obozu
o zaostrzonym rygorze.
7. Inny więzień – czyli: wróg
Wrogiem więźnia w obozie był nie tylko głód, choroby, niewolnicza praca, ale i inni więźniowie.
W Sako-Wanceci wielką plagą stały się kradzieże, dokonywane z niebywałą zuchwałością i sprytem. Któregoś dnia poszedłem do obozowego sklepiku kupić mleko.
Miałem akurat zaoszczędzony ze śniadania kawałek chleba i w obawie przed kradzieżą schowałem go pod watówkę, do specjalnie wszytej kieszonki. W sklepiku ustawiłem
się w kolejce, odstałem parę minut, kupiłem mleko. Odchodząc od lady odruchowo sprawdziłem kieszonkę. Była
pusta! Jakimś cudem złodziej wyciągnął mi chleb! Pomimo całej ostrożności.
Wielkim problemem było trzymanie pieniędzy przysyłanych z domu. Wybrałem chyba najpewniejszy sposób:
wszyłem je głęboko w watówkę, pod podszewkę. Pewnej
nocy musiałem iść za potrzebą do paraszy, na drugi koniec baraku. Watówkę zostawiłem na pryczy. Wracam –
i sprawdzam podszewkę. Pieniędzy nie ma! Schowek rozerwany... Złodziejowi wystarczyła dosłownie niecała
minuta, by zrobić rewizję, przeciąć gruby drelich i zabrać
monety. Spryt wprost szatański!
Inny przypadek. Pewien znajomy dostał na widzeniu
paczkę żywnościową. Położył ją na pryczy i poprosił mnie
o chwilowe jej popilnowanie. Zgodziłem się. Usiadłem
obok i czuwałem, by nikt się nie zbliżył. Po 15 – minutach
wrócił znajomy. Zagląda do paczki – brakuje jednej bułki!
Co się mogło stać? Przecież nikt do mnie nie podchodził...
Okazuje się, że złodziej wszedł pod pryczę, bezszelestnie
odgiął deskę i przez powstałą szparę dobrał się do paczki.
Prawie nie do wyobrażenia...
Przez dwa pierwsze lata mieszkałem w jednym pomieszczeniu z więźniami kryminalnymi, urkami. Byli to
zwykli bandyci, zdemoralizowani i pozbawieni jakichkolwiek skrupułów. Czyhali tylko, by człowiekowi dokuczyć. Ich ulubionym zajęciem (do pracy nie chodzili w ogóle) była gra w karty o dobytek, zdrowie, a nawet
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życie innych więźniów. Sam widziałem, jak kiedyś pewien
urka podczas gry wskazał na siedzącego w kącie więźnia
i powiedział: „Jego stawiam w banku. Jeżeli przegram –
zabiję go!”. Gdyby przegrał – bez wątpienia zabiłby. Tak
nakazywał mu złodziejski „honor” i „lojalność” wobec
kompanów...
Najgorsze, co można było zrobić, to poskarżyć się na
urków w komendanturze. Urkowie mścili się wtedy okrutnie. Na przykład w ten sposób, że chwytali skarżącego za
ręce i wybijali mu rozcapierzonymi palcami oczy. Niekiedy posuwali się też do zabójstwa. Władze obozowe wciąż
znajdowały trupy podrzucone do ubikacji lub w krzaki.
Nawet nie wszczynały dochodzenia...
Starzy więźniowie słusznie ostrzegali: „Władza jest na
zewnątrz, a tutaj 6oo ludzi. Kto cię przed nimi obroni?”.
8. Drugie wyroki. Młodociani w obozie
W Rosji wyrok można było dostać za cokolwiek.
I nieraz zdarzało się, że człowiek nie zdążył jeszcze odsiedzieć jednego, a już dostawał następny.
Pewien więzień, Grek, dostał od rodziny na widzeniu gazetę, „Prawdę”. Zaczął ją czytać wspólnie ze znajomym Rosjaninem. Na widok zamieszczonego na jednej ze
stron zdjęcia Churchilla wyrwało mu się: „O, zobacz, angielski premier, ten to dba o swoich ludzi! Nie to co nasze
władze!”. Rosjanin zapamiętał to – i doniósł do naczelnika. Za kilka tygodni w obozie odbył się proces. Pokazowy,
w obecności wszystkich więźniów. Sądzony był Grek, za
„zbiorową agitację”. Wyrok – 25 lat!
Młody chłopak, Rosjanin, odsiedział już swój wyrok.
Następnego dnia miał wychodzić na wolność. Pozostała
mu tylko jedna formalność do załatwienia: zdanie do magazynu obozowego ubrania. Z tym jednak był kłopot, bo
watówkę sprzedał innemu więźniowi, z głodu, za chleb.
Przychodzi więc do magazyniera i prosi o zatuszowanie
sprawy. Ten – „Nie!” – i wysyła meldunek do prokuratora.
Za jakiś czas znowu sprawa pokazowa i znowu wyrok – 6
lat, ,,za zniszczenie mienia państwowego”.
Którejś niedzieli wielkanocnej zagonili nas do rąbania pniaków na opał. Wpadłem w złość. Wielkanoc, takie wielkie święto, a tu każą ciężko pracować... Zbuntowałem się. Podszedłem do konwojenta i powiedziałem,
że odmawiam roboty. On – „A dlaczego?”. Ja – „Bo mam
dzisiaj święto, prazdnik”. „A święto masz... To dawaj swoje nazwisko!”. W tym momencie podszedł do mnie znajomy Polak z Wołkowyska, niejaki Kamaszka. „Co ty robisz,
Mikołaj! Przecież odmowa pracy to przestępstwo! Nowy
wyrok dostaniesz! Zdrowie ci odbiorą! Wracaj do roboty!” Otrzeźwiałem. Miał zupełną rację. Przeprosiłem konwojenta i zabrałem się do rąbania. Uniknąłem wielkiego
nieszczęścia...
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Sowieckie prawo przewidywało karalność (nawet
śmiercią) wszystkich obywateli począwszy od 12 roku życia. W obozie co 5-–6 więzień był „małolatem”.
Pytam się pewnego 12-letniego chłopca, za co siedzi.
Odpowiada: za kradzież. „Pozbierałem kiedyś, po żniwach, na kołchozowym polu miseczkę kłosów żyta. Wiedziałem, że to zabronione, ale przecież i tak by się zmarnowały. Zaniosłem je do domu. Pech chciał, że wieczorem
przyszedł do nas brygadzista. Zobaczył te kłosy i doniósł
na NKWD. Aresztowali mnie i zrobili sprawę. Dostałem
8 lat”... Inny „małolat” nie mógł kiedyś ścierpieć głodu.
Zebrał na polu kubek grochu. Zauważył to sąsiad i zameldował do prokuratury. Sąd, w całym majestacie prawa,
i wyrok. 6 lat.
Tak to w Związku Sowieckim wyglądało. Nieostrożny
gest, nieostrożne słowo – i na pół życia do więzienia. Donosiciel zawsze się znalazł...
9. Desperaci
Był w obozie taki przypadek. 16-letniego chłopaka skazano na 7 dni karceru za wniesienie do zony garści żyta. Chłopak zupełnie się załamał. Po trzech dniach
poprosił konwojenta, by wyprowadził go do ubikacji. Gdy tylko się w niej znalazł, rzucił się do szamba.
Konwojenci uratowali go jednak. Całego umorusanego
w łajnie postawili na placu apelowym, rozebrali do naga
i umyli wodą z sikawek strażackich... Zapytany potem,
dlaczego chciał popełnić samobójstwo, chłopak odpowiedział, że nie mógł pogodzić się z niesprawiedliwością, z tak surową karą za tak błahe przewinienie. „Nie
mogłem wytrzymać! – krzyczał – Wolałem śmierć, niż
takie życie!”
Tym, którzy nie mogli znieść obozu, pozostawało tylko
samobójstwo. Lub – ucieczka.
Ucieczka z sowieckich łagrów nie była zbyt trudna. Zawsze jednak pozostawało pytanie: dokąd uciekać? Przecież wokoło ogromna Rosja, a w niej zaszczuci ludzie, którzy zbiegowi nie pomogą...
Do naszej zony przywożono beczkami wodę. Chciała to
wykorzystać pewna więźniarka. Umówiła się z przewoźnikiem, że po wylaniu wody schowa się do środka beczki i spróbuje wydostać na zewnątrz. Wszystko szło dobrze
do momentu przekraczania bramy. Tutaj strażnik, któremu zazwyczaj nie chciało się zaglądać do beczki, tym razem akurat zajrzał... Ucieczka wyszła na jaw. I przewoźnika i kobietę zbito i prawdopodobnie wlepiono dodatkowe
wyroki. Od tego wydarzenia znacznie zaostrzono rygor
w obozie. Do tego stopnia, że kiedyś pewien strażnik potraktował jako próbę ucieczki ominięcie kałuży wody
przez konwojowaną więźniarkę. Oddał serię z automatu
w jej nogi.
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10. Obozowe kobiety
W Sako-Wanceci siedzieli zarówno mężczyźni, jak
i kobiety. Kobieca i męska część zony były wprawdzie oddzielone, ale do miłostek dochodziło, tym bardziej, że
zwierzchnictwo obozu przymykało na nie oczy. Zdarzały się sytuacje, że poszczególni więźniowie mieli swoje
stałe kobiety, z którymi regularnie współżyli. Do śpiącego pode mną na pryczy Mordwina przychodziła, na przykład, więźniarka i przebywała z nim aż do rana. Zdarzało
się to prawie każdej nocy.
Bywały i śmieszne historie.
Którejś nocy, przed 1 maja (wielkie święto w obozie!)
strażnicy przeprowadzili kontrolę naszego baraku. Zaglądają na jedną z prycz, a tam dwóch mężczyzn i – między nimi – kobieta. Pytają się niby zdziwieni, kto tam jest.
„Znajoma kobieta” – odpowiadają mężczyźni. .,Ach, znajoma... Musimy sprawdzić, niech wyłazi ta znajoma!”. Kobieta, chcąc nie chcąc, wstała i wyszła na środek baraku.
Zupełnie naga... Mieliśmy śmiechu na całą noc.
W sprawach seksu nikt nie miał w obozie zbyt wielu skrupułów. Jeżeli mężczyzna chciał mieć kobietę, szedł do kobiecej zony i znajdował aż nadto chętnych do miłości. Kobiety nieraz same zachęcały: „Chodź, zrobimy NUMER... Tylko
na chwilę!”. Jeżeli człowiek wszedł, połakomił się, musiał
nieraz 4–5 zaspokoić. Inaczej nie dawały wrócić...
Z potępieniem nie spotykały się nawet przypadki
gwałtu. Gdy pewnego razu zgwałcona została przez urków 14-letnia dziewczynka, wzbudziło to tylko wesołość
w obozie. Następnego dnia na apelu urkowie krzyczeli na
jej widok: „Co, jeszcze ci nie pękła?...” – a reszta więźniów
tylko się śmiała....
11. Polacy w obozie.
W Sako-Wanceci było dużo Polaków. Zapamiętałem następujące nazwiska:
Kamaszka Jan – z Wołkowyska; a w obozie pełnił funkcję pomocnika brygadzisty; pamiętam, że śmialiśmy się,
że to stanowisko zawdzięcza paczkom często przysyłanym
z domu, które bardzo smakowały brygadziście.
Kłak Henryk – z Wołkowyska;
Mirowski Stefan – Żyd z Warszawy;
Gliksman Ignacy – Żyd z Łodzi;
Ostrowski Michał – z Lidy; skazany z art. 58 za przechowywanie polskich partyzantów; w obozie wsławił się tym,
że potrafił przeciwstawić się urkom: nie dość, że obronił
przed nimi swoją paczkę, otrzymaną z domu – w srogiej
bójce! – to jeszcze miał odwagę poskarżyć się w komendanturze; trudno w to uwierzyć, ale wygrał! – urków przeniesiono do innego obozu!

VII. Poćma k.Kujbyszewa: sierpień 1948 – grudzień 1949
1. W Poćmie
Pewnego dnia w sierpniu 1948 r. w zonie zjawił się
konwojent. Wyczytał kilka nazwisk (m.in. moje, Kłaka,
Kamaszki i Gliksmana ) i kazał zabierać się z rzeczami. Na
nasze pytania odpowiedział tylko: „Idziecie na etap”.
Przewieziono nas do obozu dla więźniów politycznych
„Poćma” koło Kujbyszewa. Był to ogromny kompleks,
ogrodzony drutem kolczastym, zamieszkany tylko przez
więźniów i konwojentów. Ze światem łączyła go bocznica
kolejowa, ponad 50 km długości. W każdym z kilku podobozów mieszkało po 2–3 tys. więźniów. Razem około 50
tys. ludzi.
Prawdziwe więzienne państwo…
Poćmę wspominam jako najgorszy okres w mojej więziennej tułaczce. Był to obóz o bardzo zaostrzonym rygorze, mający więźnia ściśle izolować od świata. Nie było
wolno nam mieć prawie żadnych osobistych przedmiotów: igieł, noży, dewocjonaliów, książek. Strażnicy pilnowali tego bardzo skrupulatnie. W ciągu nocy potrafiły zdarzyć się 2–3 rewizje. Widzenia z rodzinami ograniczono
do minimum. Listy można było wysyłać dwa razy w roku,
o ściśle ograniczonej treści (wzór znajdował się na ścianie
u komendanta): „Żyję, jestem zdrów, pracuję, jest mi dobrze. Przesyłam pocałunki”. Prasa i książki nie docierały
w ogóle. Władzom udało się zupełnie zaszczuć więźniów,
posiać między nimi nieufność. W drugim człowieku widziało się przede wszystkim donosiciela, czyhającego
tylko na nieostrożny gest czy słowo. Zniknęły w Poćmie
ludzkie przyjaźnie, koleżeństwo. Jeżeli rozmawiało się
z kimś – to o pracy, o pogodzie...
Doszło do tego, że baliśmy się porozumiewać w języku
innym niż rosyjski. Bo a nuż niezrozumiałe dla siebie słowo usłyszy jakiś szpicel (donosili przede wszystkim Rosjanie), pomyśli, że spiskujemy – i donos, oskarżenie o szpiegostwo gotowe...
Poćma – to był totalny nadzór nad człowiekiem: przez
władze, przez innych więźniów, przez własny strach...
2. „10 lat jak było, tak jest ...”
W Poćmie zwłaszcza ja musiałem zachować wielką
ostrożność. Za kilkanaście miesięcy – 13 grudnia 1949 r.
– kończył mi się wyrok obozu i wiedziałem, że będę teraz
dokładnie obserwowany przez NKWD, które zechce ukarać mnie po raz drugi.
Pewnego dnia wezwano mnie do komendanta. Okazało się, że w sprawie rewizji mojego wyroku. Nareszcie, po prawie 5 latach, odnotowano ją w dokumentach.
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Komendant, który przyjął mnie osobiście, potwierdził, że
karę kończę 13 grudnia. Powiedział: „Jeżeli będziesz sprawował się poprawnie, nie wdasz się w agitację – wyjdziesz
w terminie...”. Uradowany poszedłem do baraku. Po drodze spotkałem pewnego Rosjanina, jedynego bliższego
znajomego. Opowiedziałem mu o rewizji. Ten – momentalnie ściszył głos. „Słuchaj Pawłowski! – powiedział. – Ty
nikomu o tym nie wspominaj. Zachowaj swoją radość dla
siebie. Przecież teraz każdy będzie chciał cię pogrążyć, donieść na ciebie, żebyś złapał nowy wyrok... „.
Wróciłem do baraku. Naturalnie – koledzy zaczęli pytać,
czego chciał naczelnik. „A, żona coś napisała, jakieś głupstwo. Kazali wyjaśnić.” „Bo wiesz – Goniec słyszał, że tobie
zdjęli 5 lat”. „Nie ma żadnych 5 łat. 10 jak było, tak jest!”.
3. Ksiądz z Węgier.
Przed Wielkanocą 1949 r. przybyło do nas z innego
podobozu w Poćmie kilku Węgrów. Byli to malarze, zatrudnieni do odnowienia świetlicy. Jednego z nich położyli na przejściu obok mojej pryczy. Zapoznałem się
z nim. Okazało się, że jest katolickim księdzem – kapelanem wojskowym.
Ogarnęło mnie wzruszenie. Po tylu latach – katolicki
ksiądz. I to w tak przeklętym miejscu… W Sako-Wanceci miałem przynajmniej książeczkę do nabożeństwa i mogłem się z niej po kryjomu modlić. Tutaj – nawet tego zostałem pozbawiony... l teraz nagle, taka niespodzianka!
Zacząłem rozmawiać z księdzem. Godzinę, dwie.
W miarę upływu czasu coraz bardziej szczerze. Nareszcie
znalazł się ktoś, przed kim mogłem odkryć wszystkie moje
myśli, wątpliwości, niepokoje. W pewnym momencie zupełnie się rozkleiłem. Powiedziałem: „Proszę księdza!
Choć wiem, że to, o co poproszę, może doprowadzić nas do
nowego wyroku, ale już dłużej nie mogę wytrzymać. Tyle
lat żyję bez Boga. Niech ksiądz udzieli mi komunii świętej... W zamian oddam księdzu swoją porcję chleba”.
Ksiądz popatrzył tylko na mnie. „Dobrze – odpowiedział – przyjdź do mnie jutro rano”.
Nazajutrz rano poczekałem do momentu, gdy jedna brygada wyjdzie do pracy, a druga będzie jeszcze na śniadaniu. Wtedy podszedłem do księdza. Ksiądz rozpiął ubranie
i z małego woreczka zawieszonego na szyi wyciągnął komunikat. Dyskretnie przybliżyłem usta do jego rąk – i przyjąłem
komunię. Poczułem się bardzo, ale to bardzo szczęśliwy...
Odchodząc chciałem wręczyć księdzu obiecaną kromkę chleba, ale zdecydowanie odmówił.
Nieraz zastanawiałem się, skąd ksiądz mógł mieć w takim obozie jak Poćma komunikanty. Graniczyło to z nieprawdopodobieństwem. Pytać, naturalnie, nie śmiałem.
Po wyremontowaniu świetlicy Węgrzy, wraz z księdzem,
wrócili do swojego podobozu. Wyjeżdżając, opowiedzieli

s t y c z e ń

-

k w i e c i e ń

2 0 1 7

•

3 5

o próbie ucieczki z Poćmy ( z podobozu nr 5) sześciu polskich oficerów. Uciekali w ten sposób, że położyli drabinkę
na druty i po niej przedostawali się na zewnątrz. Czterem
pierwszym udało się. Dwóch ostatnich zauważyli strażnicy. Oddali ogień – i prawdopodobnie zabili ich. Kim byli ci
polscy oficerowie – nie zdołałem ustalić.
4. Praca w Poćmie
W Poćmie pracowałem jako cieśla. Brygadzistą był
Rosjanin, wojskowy, kapitan Bieznos, skazany z art. 58 na 10
lat obozu. Gdy Bieznos zorientował się, że potrafię prowadzić dokumentację budowlaną, uczynił mnie swoim zastępcą. Od tej pory do moich obowiązków należało sporządzanie najrozmaitszych raportów, statystyk itp. Ponadto byłem
odpowiedzialny za rozdzielanie jedzenia między brygadę.
Praca, tak jak w Sako-Wanceci, była akordowa. Za przekroczenie normy dostawało się premię – 100–200 g kaszy.
5. Ukraińcy i Polacy
W Poćmie siedziało dużo Ukraińców, skazanych za
„działalność nacjonalistyczną”, czyli za służbę w sprzymierzonych z Niemcami jednostkach wojskowych. Wyroki mieli straszne, przeważnie po 25 lat.
Ukraińcy darzyli nas, Polaków, zapiekłą nienawiścią.
Kto wie, czy nie większą niż Sowietów, którzy trzymali ich
w obozie. Pamiętam, jak nieraz przygadywali mi o Berezie
Kartuskiej: „Tam pół Ukrainy siedziało! Męczyliście nas!”.
Gdy odpowiadałem, że ja nie mam z tym nic wspólnego
i że przecież siedzę tak samo jak oni – krzyczeli: „No, ale ty
jesteś Polak!”. Tak, jakby to była jakaś wielka obelga...
Z naszych, z Polaków, którzy przyjechali razem ze mną
z Sako-Wanceci, do końca został w Poćmie Gliksman.
Kłaka i Kamaszkę już po miesiącu dokądś odtransportowali. Co się z nimi stało – nie wiem.
VIII. Zesłanie: grudzień 1949 – grudzień 1955
1. W drodze na zesłanie
13 grudnia 1949 r. skończył mi się termin odbywania kary w obozie. O godz. 16-tej spakowałem swoje rzeczy, pożegnałem kolegów i wraz z konwojentem udałem
się na przystanek kolejowy. Tam wsiadłem do pociągu jadącego w kierunku Kujbyszewa. Sam, bez nadzoru.
Byłem na powrót „wolnym” człowiekiem.
Po drodze do pociągu dosiadali się inni, tacy jak ja
oswobodzeńcy.
Na którejś stacyjce obsługa pociągu niespodziewanie
kazała nam wysiadać. Podeszli do nas uzbrojeni w karabiny strażnicy i polecili udać się za nimi. Zaprowadzili
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nas do murowanego budynku i tam zamknęli w dużej celi.
Dlaczego? – nie chcieli udzielić żadnej informacji. Domyślaliśmy się, że chodzi o ściągnięcie większej ilości zwolnionych więźniów.
Siedzieliśmy w celi trzy dni. Następnie załadowano
nas w samochody ciężarowe, przewieziono do Kujbyszewa i tam przerzucono do wagonów więźniarek ze specjalnymi przedziałami dla skazańców. Rozpoczęła się długa,
8-dniowa podróż do Krasnojarska na Syberii.
Podróż była fatalna. Karmiono nas małymi, suszonymi rybkami, wywołującymi duże pragnienie. Wody tymczasem dostawaliśmy po jednym litrze na dobę, na 12
osób. Żadne prośby o kilka dodatkowych kropel wody nie
skutkowały.
W Krasnojarsku umieszczono nas w starym, pamiętającym czasy carycy Katarzyny II więzieniu. Pamiętam, że
miało ono bardzo grube, 2–3 metrowe mury, bardzo malutkie okna i wąskie drzwi. W celach siedziało po 60 osób.
Było duszno i gorąco. Czułem się jakbym wpadł do jakiejś
studni, z której nigdy się nie wydostanę…
Po 4 dniach przybyli do krasnojarskiego więzienia
przedstawiciele Przedsiębiorstwa Leśnego „Chimleschoz”.
Oświadczyli nam, że zabierają nas ze sobą do pracy. Nie jako
więźniów, lecz jako wolnych ludzi, zesłańców, bez konwoju.
Po raz pierwszy od 5 lat poczułem się wolny. Choć tak
naprawdę wrażenie dozoru zniknęło dopiero przy pracy
w lesie, w tajdze.
2. We wsi Bajkan
Z Krasnojarska przejechaliśmy pociągiem (osobowym!) do stacji Kańsk i dalej samochodami ciężarowymi,
bez plandeki, przy 20-stopniowym mrozie! – do małego
miasteczka Abam. Stąd po dwóch dniach, które przeznaczyliśmy na zakupy (każdy otrzymał 10 rubli zaliczki)
przewieziono nas 50 km w głąb tajgi, do maleńkiej wioski
Bajkan. Tu mieliśmy pracować i mieszkać. Do końca swego życia, jak twierdzili zesłańcy-Rosjanie.
Bajkan był bardzo biedną wsią. Kołchoźnicy padli ofiarą nieurodzajów (powodzie) i jedyną zapłatą jaką otrzymywali za pracę, było 0,25 kg zboża na dzień. Choć trudno w to uwierzyć, mieli gorzej niż w obozie...
Zakwaterowano nas u kołchoźników, po 10 osób na
chałupę. Spaliśmy pokotem na podłodze. Jedzenie przywożono raz na tydzień z Abamu, furmanką.
Na jednego zesłańca przypadało po 1 kg mąki kukurydzianej, kaszy owsianej i jęczmiennej. Można było też kupić
bez ograniczeń kapusty kiszonej i solonych rybek. Chleb
pojawiał się raz na dwa tygodnie i stanowił wielki rarytas.
W żywność zaopatrywaliśmy się też u kołchoźników
z sąsiedniej wsi. Pamiętam, że już pierwszego dnia po
przyjeździe kupiliśmy od nich razem z pewnym Polakiem

– dwa wiadra ziemniaków. Ugotowaliśmy je na sucho
i zjedliśmy (od razu!) z wielkim apetytem.
Do pracy skierowano nas 4 km w głąb tajgi, na budowę osiedla Bajkan II. Robota była typowo sowiecka: do
przewozu drewna służył prymitywny wózek, zaprzężony
w krowę; domki, ze względu na brak gwoździ, miały sufit
luźno opierający się na ścianach.
Jako zesłańcy mieliśmy ograniczoną możliwość poruszania się. Nie wolno nam było wyjeżdżać poza granicę powiatu. Sprawdzali to funkcjonariusze NKWD, którzy
przyjeżdżali dwa razy na miesiąc. Tym niemniej znajdowali się ryzykanci, omijający te ograniczenia. Podróżowali do Krasnojarska, po jedzenie, a nawet dalej. Życie okazywało się silniejsze od NKWD-owskich przepisów...
Sytuacja zwyczajnych kołchoźników niewiele różniła
się od naszej. Podobnie jak my, nie mieli dowodów osobistych, w ZSRR podstawowych dokumentów, bez których
nie można było zmienić ani miejsca zamieszkania, ani
miejsca pracy. Gdy kołchoźnik chciał, na przykład, odbyć
dłuższą podróż, musiał zgłosić się do rejonowej komendy
milicji, złożyć podanie z dokładnym opisem dokąd chce
jechać, do kogo, na ile dni i w jakim celu. Dopiero wówczas mógł uzyskać stosowne zaświadczenie.
Jeszcze gorzej było ze zmianą miejsca pracy i zamieszkania. Kołchoźnik mógł legalnie opuścić swój kołchoz tylko w jednym z trzech wypadków: gdy szedł na studia, gdy
miał odbywać służbę wojskową lub gdy zawierał związek
małżeński z osobą mieszkającą w mieście. Przy nielegalnym wyjeździe, bez zezwolenia – zakłady nie miały prawa przyjmować do żadnej pracy. A pozostawanie bez pracy było przestępstwem... W praktyce oznaczało to zwykłe
przywiązanie do ziemi. Kto rodził się kołchoźnikiem, zostawał nim na zawsze.
3. Ozierna
W lutym 1950 r. skierowano nas (100 osób) 50 km dalej w tajgę, nad śródleśne jezioro, do projektowanej osady Ozierna. Zakwaterowanie dostaliśmy w myśliwskim
domku, bardzo prymitywnym. Oświetlany był łuczywem,
ogrzewany dwoma marnymi piecykami, które służyły też
za kuchnię i suszarnię.
Spaliśmy na gołych pryczach, pokotem, jeden obok
drugiego, w tych samych ubraniach, w których chodziliśmy do pracy. O myciu i praniu mało kto myślał...
Było nam bardzo ciężko. Wokoło dzicz, głusza, syberyjska zima z mrozami do –60 stopni – i my, pozostawieni
właściwie samemu sobie, bez żadnej opieki.
W kilka dni po zagospodarowaniu się przyjechał do
Oziernej „pro-rab”, kierownik budowy. Podzielił nas na
12-osobowe brygady (ja zostałem jednym z brygadzistów)
i polecił wybudować w ciągu miesiąca 8 drewnianych
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domków. Obiecał, że po wybudowaniu pozwoli nam
w nich zamieszkać.
Wzięliśmy się do roboty, ciężkiej i wyczerpującej.
Dzień pracy trwał od świtu do zmroku. Narzędzi brakowało i były bardzo prymitywne. Mróz prawie zatykał dech
w piersiach. Jedzenie dowożono raz na tydzień, ale było
zupełnie pozbawione tłuszczu.
Pomimo tych przeszkód – domki stanęły, równo w miesiąc czasu. Jak przyjemnie było się do nich wprowadzić!
Luźno, przestronnie, dla każdego oddzielny, drewniany
tapczan, własnoręcznie wykonany.
Zostaliśmy teraz zatrudnieni przy zbieraniu żywicy. Było to dosyć ciekawe zajęcie. W zimie, czyli w okresie do 15 kwietnia, specjalnie wytypowani robotnicy leśni
oczyszczali z kory pnie sosen – robili tzw. „spały”. Latem
spały te zostawały nacinane przez drugą grupę robotników – „wzdymszczyków”. Cieknąca żywica gromadziła się
w przymocowanych do pni kubków, i była zbierana przez
przydzielonych do wzdymszczyków zbieraczy.
Praca ta była akordowa. Wykonujący spały miał normę
320 drzew na dzień, wzdymszczyk musiał zebrać: w maju
– 480 kg żywicy, w czerwcu – 650 kg, w lipcu – 830 kg,
w sierpniu – 780 kg i we wrześniu – 400 kg. Za przekroczenie normy od 1% do 10% przysługiwało 20% premii, od
11% do 20% – 40% premii, od 21% do 30% – 60%.
Przykładaliśmy się do tej pracy, bo można było nieźle zarobić. Do lasu wychodziło się w poniedziałek rano,
o świcie i wracało dopiero po tygodniu w sobotę. Niedziela służyła na odpoczynek, pranie, kąpanie, naprawę butów i odzieży. Urlop przysługiwał raz na rok, miesiąc czasu. Można go było dostać tylko w miesiącach
zimowych.
4. Przygoda w Boże Narodzenie
W mojej brygadzie obok 2 Litwinów, 3 Polaków, 1
Polki i 2 Ukraińców było także kilku Rosjan. Między nimi
2 żołnierzy, którzy w czasie wojny walczyli w Polsce. Nie
wiem dlaczego, ale na nas, Polaków, wyraźnie się boczyli.
Zbliżało się akurat Boże Narodzenie. W kilka osób postanowiliśmy zorganizować małe przyjęcie wigilijne.
Przynieśliśmy trochę kaszy, chleba, złożyliśmy sobie nawzajem życzenia, odśpiewaliśmy kilka kolęd. Było bardzo
przyjemnie. Wyraźnie pokrzepieni na duchu położyliśmy
się spać.
Nazajutrz, pomimo Bożego Narodzenia, był normalny
dzień pracy. Dzieliłem właśnie robotę między ludzi, gdy
podszedł do mnie pewien człowiek z brygady. „Słuchaj
brygadzisto – powiedział – miej się na baczności. Tych
dwóch ruskich żołnierzy postanowiło iść do Abamu na
milicję, złożyć na ciebie donos. Że organizujesz praktyki
religijne...”
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Oblał mnie zimny pot. Przecież taki donos, to sprawa
karna. „Religijna agitacja” – murowane 25 lat! Co robić?
Rzuciłem robotę. Podchodzę do żołnierzy. „Słyszałem chłopcy – mówię – że nie idziecie dzisiaj do pracy”.
„Nie idziemy – odpowiadają – bo wybieramy się do Abamu!”. „Ja wiem, po co się tam wybieracie. Chcecie zameldować na mnie na milicję”. „A jeżeli tak, to co?’’. „No cóż,
nic. Takie wasze prawo. Ale zanim pójdziecie, posłuchajcie. Byliście w czasie wojny w Polsce. Widzieliście, jak
dużo ludzi u nas się modli...” „Widzieliśmy! – przerwali
mi. – Widzieliśmy, jaką dyscyplinę u was w Polsce ksiądz
wprowadził. Gdy tylko dzwoneczkami zadzwonią, wszyscy na kolana padają!”. „To nie dyscyplina – tłumaczę – to
taki zwyczaj, taki sposób oddania hołdu Panu Bogu... Ale
mniejsza o to. Posłuchajcie mnie jeszcze... Wiecie, co się
stanie, jeżeli złożycie meldunek. Dostanę wyrok i zgniję gdzieś tu na Syberii. A ja przecież mam w Polsce żonę
i dzieci. Cóż one poczną beze mnie? Kto się nimi będzie
opiekował?... Wiecie co, zostawcie ten swój pomysł! Wezmę zaraz pół litra, napijemy się po kielichu, i będzie koniec sprawy!”. Na to jeden się obruszył: „W żadnym wypadku! – zaczął krzyczeć. – Ty agitację prowadziłeś! Tylu
łudzi w baraku, a ty w popa się bawisz (popa stroisz)!”.
„Jakiego popa – odpowiadam. – U nas wszyscy tak potrafią się modlić, jak my wczoraj. A kolędy znają nawet
małe dzieci! Cóż one wam przeszkadzają!”. „A przeszkadzają!”. „No to słuchajcie – mówię. – Jeżeli wam przeszkadzają, to się więcej nie powtórzą, ani modły, ani kolędy.
Czy w Boże Narodzenie, czy na Nowy Rok – będziemy cicho!”. Poburczeli, popatrzyli na siebie. „No, jeżeli ty obiecujesz, że to się więcej nie powtórzy, to dobra. Dawaj pół
litra i już”.
Odetchnąłem. Dałem im te pół litra. Nie zameldowali.
Wtedy, w Boże Narodzenie w Oziernej, byłem chyba najbliżej ponownego skazania...
5· Wieś Zabielnoje
W 1951 roku postanowiłem wraz z moim przyjacielem, Polakiem, Władysławem Łachem, przenieść się na
inny odcinek pracy. Ozierna była kiepsko zaopatrywana w żywność i nieraz zdarzało się, że po pracy chodziliśmy spać bez kolacji. Złożyliśmy u kierownika osiedla odpowiednie podanie. Niestety, odmówił. Wtedy, idąc za radą
innych zesłańców, przesłaliśmy do dyrekcji przedsiębiorstwa oświadczenie (nieprawdziwe), że ożeniliśmy się i że
pragniemy zamieszkać wraz z naszymi żonami. Poskutkowało. Po kilku tygodniach przyszło urzędowe przeniesienie.
Wylądowaliśmy we wsi Zabielnoje. Była to dosyć duża
miejscowość, ale prawie w ogóle pozbawiona mężczyzn.
Poginęli tragicznie na wojnie. Zesłańcy byli tu traktowani niemalże jak jakiś dar niebios. Kobiety cieszyły się, że
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zyskują towarzyszy i opiekunów. Były przekonane, że zostaniemy z nimi na zawsze, „na wieczne zesłanie”.
Ja zakwaterowałem się u kołchoźnicy, wdowy Jewdokii
Grecznikowej. Była to kobieta w średnim wieku (z 1916
roku), z dwójką małych dzieci. Od początku traktowała mnie bardzo serdecznie, a po dwóch tygodniach zaproponowała, żebym w ogóle przyłączył się do jej gospodarstwa domowego. Zgodziłem się, zastrzegając jednak, że po
upływie terminu zsyłki będę starał się o powrót do Polski.
Dla uniknięcia jakichkolwiek dwuznaczności obliczyłem,
ile kosztuje moje utrzymanie – wyżywienie, komorne itp.
– i sumę tę co miesiąc Grecznikowej wypłacałem.
Grecznikowa pracowała w kołchozie. Oprócz tego prowadziła własne małe gospodarstwo, działkę przyzagrodową, na
której uprawiała trochę warzyw i trzymała krowę i świniaka.
Było to bardzo marne gospodarstwo. Kołchoźnicy dostawali tylko jeden dzień na koszenie trawy dla swoich
zwierząt i pochłonięci pracą w kołchozie, nie mieli potem
jak jej zwieźć. W rezultacie trawa gniła, a zwierzęta głodowały, żywione tylko kołchozową słomą. Niewielki był
z nich pożytek. Krowa w zimie mleka nie dawała w ogóle...
Działki były też obciążone dużymi świadczeniami
pieniężnymi. Ze swoich 400 arów Grecznikowa zobowiązana była dostarczać kołchozowi 200 l mleka, 200 kg
ziemniaków i płacić kilkaset rubli podatku. Ruinowało ją to całkowicie. Kiedyś, widząc ubóstwo w jej domu,
zapytałem, gdzie twój dobytek: meble, kołdry, pierzyny... Odpowiedziała: „Jak to gdzie? Musiałam sprzedać,
na podatki. Gdybym nie zapłaciła w terminie, mógłby
być wyrok...”. Inne kobiety w kołchozie były w podobnej
sytuacji.
Na skutek tego wszystkiego żyliśmy dosyć mamie, chociaż, trzeba to przyznać, nie głodowaliśmy. Grecznikowa
wypiekała chleb z pszenicy, którą zarabiała w kołchozie,
w zimie zabijałem prosiaka i pożywialiśmy się jego mięsem. Kaszę i sól można było kupić w sklepie.
6. Zwyczaje kołchoźników
Kołchoźnicy byli ludźmi od dzieciństwa przyzwyczajonymi do biedy i niedożywienia. Nie wyobrażali sobie świata innego, niż ich własny, kołchozowy. Największą, i właściwie jedyną przyjemnością w ich życiu, był
alkohol, pędzony w małej bimbrowni za wsią, pod lasem.
Gdy zbliżało się sowieckie święto, 1 maja czy rocznica rewolucji październikowej, każda rodzina przygotowywała
po 2–3 wiadra samogonu i zaczynało się wzajemne ugaszczanie. Impreza wędrowała od jednej zagrody do drugiej...
„Impreza” to zresztą zbyt szumna nazwa... Stół, za stołem
20 osób, na stole – butelka wódki, trochę kiszonej kapusty
i dwie szklanki, „stakany”. Gospodarz nalewał wódkę, goście wypijali i stakany wędrowały dalej. Tak aż do utraty

przytomności. Nazajutrz – to samo, tyle że w następnej
chałupie.
Kiedyś na jedną z takich imprez przyniosłem kieliszek,
kupiony w sklepie w Abamie. Kobiety na jego widok dosłownie wpadły w zachwyt. „Kakij krasiwyj!” – zaczęły
krzyczeć i koniecznie chciały spróbować, jak z niego smakuje wódka...
Grecznikowa i jej rodzina jedli ze wspólnej miski.
Gdy pewnego dnia przyniosłem talerz i zażądałem, aby
mi do niego nałożyła jedzenie, poczuła się obrażona. „Ty
nami się brzydzisz! – zaczęła prawie krzyczeć – Gardzisz
nami! A przecież nie jesteśmy na nic chore...”. Za nic nie
mogłem jej wytłumaczyć, że w Polsce jest po prostu taki
zwyczaj, że się je oddzielnie. W końcu ustąpiła, ale urazę
zachowała...
7. Religia wśród kołchoźników
Gdy przebywałem na zesłaniu, trwała akurat w
ZSRR wzmożona walka z religią. Pewnego dnia przyjechał do Zabielnoje agitator. Zorganizował ogólne zebranie
wsi. Powiedział mniej więcej tak: „Tutaj niedaleko od was,
w Kańsku, jest cerkiew i odprawia się nabożeństwa. Bardzo nam to przeszkadza, bo gdzie nabożeństwo, tam agitacja religijna. Dlatego podpiszcie się wszyscy pod petycją
z żądaniem zamknięcia cerkwi!”.
Znając Rosjan, myślałem, że wszyscy spuszczą głowy i podpiszą. Tymczasem spotkała mnie niespodzianka.
Chęć podpisania wyraziło tylko 5 kołchoźników! Mocno to zdenerwowało agitatora. „Nie chcecie podpisać?! –
krzyknął. – To znaczy, że cerkiew jest wam potrzebna?!”.
„A tak, potrzebna!” – odezwał się jakiś głos z tłumu. Agitator prawie aż podskoczył. „Kto to powiedział?!” – spytał
wściekłym głosem. Zapanowała przez chwilę cisza i nagle
– nowy okrzyk: „Co wy chcecie – wszystko pozamykać?
Cerkwie pozamykać, nas pozamykać?” Rozległy się śmiechy. Napięcie gdzieś prysnęło. Agitator, nic nie wskórawszy, zszedł z mównicy...
Było coś bardzo pocieszającego w fakcie, że Sowieci nie
posiedli całkowitej władzy nad ludźmi.
Ogólnie jednak z religijnością wśród kołchoźników nie
było najlepiej. Moja wdowa, na przykład, nie modliła się
w ogóle. Nie miała też w mieszkaniu żadnej ikony, żadnego świętego obrazu. Gdy spytałem, dlaczego, odpowiedziała: „Bo władze zabraniają...”
Nas, zesłańców, zaraz po przyjeździe z obozu poinstruowano, że owszem, możemy się modlić (w ZSRR jest
wszak wolność religijna...) – ale indywidualnie i po cichu.
Modły w kilka osób, szczególnie na głos, to już agitacja –
i grozi za to wyrok sądowy...
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8. Polacy na zsyłce
W Zabielnoje było nas 16 zesłańców. Między innymi Polak, Władysław Łach, z którym się zaprzyjaźniłem.
Łach mieszkał w domu młodej Rosjanki, Marusi. Była
ona początkowo zagorzałą Sowietką, ale później, pod
wpływem naszej „agitacji”, wyraźnie zachwiała się w swoich przekonaniach. Doszło nawet do tego, że zgodziła się
ochrzcić dziecko, które miała z Łachem. Niestety, ksiądz-zesłaniec, Polak ze Szczucina, do którego zwrócili się
o chrzest, zdecydowanie odmówił. Powiedział: „Przykro
mi, ale w żadnym wypadku. Podpisałem zobowiązanie,
że żadnych praktyk nie będę wykonywał. Jeżeli chcecie,
ochrzcijcie dziecko sami, z wody...”.
Łacha często odwiedzałem, bo miał w domu lampowe radio, na którym udawało się łapać Radio Warszawa.
Wzruszało nas, że tu, w syberyjskiej głuszy słyszymy głos
z Polski. O nasłuchu, oczywiście, nikomu nie mówiliśmy.
Bo a nuż słuchanie zagranicznego radia wyda się komuś
podejrzane, i wymyśli jeszcze jakiś donos...
Z innych Polaków w Abamie, w wynajętym domu
mieszkali moi znajomi z Baranowicz: niejaki Racki,
przedwojenny starosta z jednego z polskich miasteczek,
Halina Bałchan, córka sierżanta z 78. pułku piechoty, skazana za pełnienie funkcji łączniczki w AK, i osoba której
nazwiska już nie pamiętam. Bardzo lubiłem do nich wstępować. Zwłaszcza do pani Haliny, osoby o wyjątkowym
optymizmie życiowym, potrafiącej zawsze znaleźć słowa
otuchy i pocieszenia. Pamiętam, że ilekroć upadałem na
duchu i zaczynałem wątpić w nasz powrót do Polski, ona –
taka młoda dziewczyna! – przerywała mi i mówiła: „Panie
Mikołaju, nie wolno się załamywać! Zobaczy pan, jeszcze
wszyscy się spotkamy w Polsce!”.
Miała rację. Wróciliśmy.
Pani Halina Bałchan mieszka obecnie w Gdańsku.
IX. Powrót z zesłania
1. Koniec zesłania
Nadszedł wreszcie dzień zwolnienia, 31 maja 1954 r.
Wezwano nas na posterunek milicji w Abamie, wydano
dowody osobiste i oświadczono, że jesteśmy ludźmi zupełnie wolnymi i możemy jechać, dokąd tylko chcemy.
Szczęśliwi, zażądaliśmy w dyrekcji natychmiastowego zwolnienia z pracy. Dyrektor jednak odpowiedział, że
zwolnienia nie da. Jesteśmy dobrymi fachowcami i przedsiębiorstwo nas potrzebuje.
Co robić? Bez pieczątki o zwolnieniu nie możemy się
nigdzie ruszać, bo to nowe przestępstwo.
Zwróciliśmy się znowu do milicji w Abamie. Komendant tylko rozłożył ręce. Jeżeli dyrektor nie chce dać
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zwolnienia, to trudno, ale ten sezon będziemy musieli
jeszcze przepracować w „Chimleschozie”. Widocznie bez
nas nie wykonają planu.
Z ciężkim sercem powróciliśmy do beznadziejnego życia zesłańców. Na długie pół roku...
Zwolnienie z pracy – z wielkimi kłopotami! – otrzymaliśmy dopiero 14 października 1954 roku.
Powrót ze zsyłki to temat na oddzielne opowiadanie. W Krasnojarsku spędziłem 7 dni na stacji, gdyż pociągi z Władywostoku do Moskwy (tylko takie kursowały
przez Krasnojarsk) były tak przeładowane, że nie zabierały w ogóle pasażerów. Dopiero interwencja kierownika
stacji w Moskwie, w Ministerstwie Komunikacji (!) spowodowała, że zestawiono dodatkowy pociąg, który zabrał
wszystkich chętnych – ponad 200 osób.
Podróż trwała równo 18 dni. Z Zabielnoje wyjechałem 18 października, 20 października osiągnąłem Krasnojarsk, 30 października Nowosybirsk, 31 października
Swierdłowsk, 2 listopada Moskwę (tu chciałem zostać kilka dni, aby obejrzeć defiladę z okazji rewolucji, ale nie dostałem miejsca w hotelu i po nocy na dworcu białoruskim
– pojechałem dalej), 4 listopada – Smoleńsk, 5 listopada –
Mińsk, i tego samego dnia – Baranowicze.
Podczas jazdy żywiłem się chlebem kupionym w Zabielnoje i w Krasnojarsku. Na dworcach można też było
dostać od wiejskich kobiet za kilka rubli bułki i placki.
W Moskwie kupiłem... banany! – po 10 rubli za kilogram.
Były to moje pierwsze owoce od 10 lat!
Po przyjeździe na miejsce zamieszkałem u teściowej,
Marii Szpak (żona z dziećmi repatriowała się do Polski,
do Lublina) we wsi Lachowicze koło Baranowicz. Aby być
w zgodzie z przepisami, zatrudniłem się w miejscowym
przedsiębiorstwie jako cieśla.
2. Ostatnie dni w Związku Radzieckim
W maju 1955 r. (rok po zakończeniu wyroku!) dostałem wezwanie z komendy milicji w Brześciu, po odbiór
wizy na wyjazd do Polski. Pojechałem uradowany, że kończy się moja tułaczka. Tymczasem – czekała mnie jeszcze
jedna ciężka przeprawa.
Na komendzie przyjął mnie kapitan milicji. Sprawdził
dokumenty i niespodziewanie zaczął mnie przekonywać
do pozostania w ZSRR:
„Ty u nas dużo przeszedłeś. Obóz, zesłanie. Poznałeś nasze życie. Stałeś się człowiekiem sowieckim. Czemu więc chcesz wracać do Polski? Polska przecież nasza!
Niedługo w ogóle otworzą granice i będziesz mógł jeździć,
gdzie zechcesz. Zostań u nas!”.
Zrobiło mi się nieswojo. Mówię:
„Naczelniku! Ja w Polsce mam rodzinę. Żonę i dwie
córki. Chcę do nich wrócić!”.
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„Oj! Też problem! Jesteś młody, zdrowy. Mało u nas kobiet? Każda cię zechce! Chcesz – żeń się! Będziesz miał raz
dwa rodzinę! Po co ci wyjeżdżać?”
„Ale ja chcę tam jechać. Przywiązałem się do tamtych.
Nie widziałem ich już 10 lat...”
Wstał zza biurka.
„Ty jeszcze pomyśl. Zastanów się”.
Wyszedł do drugiego pokoju. Po pół godzinie wrócił.
,.No jak? Rozmyśliłeś się?”
„Nie, panie naczelniku. Zdecydowałem się jednak
wracać”.
Popatrzył na mnie jak na wroga.
„Tyle lat odsiedziałeś, a jednak nie wyedukowali cię!
Nie nauczyli cię żyć po sowiecku. Dalej są w tobie kapitalistyczne przeżytki...”
„Ależ naczelniku! – przerwałem. – Jak mogę tak zostawić rodzinę? Zresztą – pierwsza rodzina zawsze najlepsza.
Dlatego proszę: nie tarmoście mnie! nie hamujcie! Dajcie
wizę...”
Pełnym wściekłości gestem rzucił dokument.
„Masz! Podpisz! Ale w tobie nie zabili kapitalistycznych
poglądów!”
Kilkanaście dni później jechałem pociągiem w kierunku polskiej granicy. W pewnym momencie zauważyłem
za oknem rozwalającą się stodołę, zupełnie pozbawioną
dachu. Spytałem współpasażerów, co się stało z dachem,
przecież tam w środku moknie zboże. Usłyszałem odpowiedź: ,,A cóż się miało stać? W kołchozie zabrakło karmy,
więc zdjęli strzechę, porżnęli na sieczkę – i dali krowom
do zjedzenia...”.
X. Po powrocie do Polski
Granicę w Brześciu przekroczyłem 6 czerwca
1955 r. W Terespolu na stacji wysłałem telegram do żony
z informacją o swoim przyjeździe. Niestety, żona telegramu nie otrzymała, i po dotarciu do Lublina musiałem spędzić noc na dworcu. Nazajutrz, tuż po wschodzie słońca,
udałem się na piechotę do miejscowości Głusk, odległej
5 km od Lublina, gdzie mieszkała żona z córkami.
Pamiętam nasze spotkanie po 10 latach rozłąki. Łzy,
uściski, wspomnienia...
Był to najpiękniejszy dzień w moim życiu.
Po przyjeździe stałem się w Głusku osobą bardzo popularną. Różni ludzie wypytywali o moje przeżycia w ZSRR,
a ja opowieści nie szczędziłem. Nie bałem się, sądząc, że
Polska to jednak inny kraj niż Rosja Sowiecka. Któregoś
dnia przyszedł jednak do nas milicjant, znajomy mojej
żony. Odciągnął mnie na bok i powiedział: „Uważaj! Bezpieka ma cię na oku i wie, co wygadujesz! Jeżeli nie chcesz
kłopotów – skończ z tym!”. Podziękowałem za ostrzeżenie.

Od tej pory przestałem zadawać się z ludźmi. Ograniczyłem się do zajmowania pracą, domem i rodziną.
Najważniejsze było dla mnie wówczas zdobycie polskiego obywatelstwa. Poszedłem za tą sprawą do lubelskiej komendy milicji. Przyjął mnie jakiś oficer. Wytłumaczyłem mu swoją sytuację, powiedziałem, że nie czuję
się żadnym obywatelem sowieckim, za jakiego mnie władze uważają, lecz – Polakiem, i że chcę uzyskać formalnie obywatelstwo polskie. Na to oficer: „Panie! Przecież
takie obywatelstwo – to zaszczyt! To wielki przywilej!
Cała Polska stoi przed panem otworem...”. Trzy dni później pojechałem do konsulatu sowieckiego w Warszawie.
Powiedziałem przyjmującemu urzędnikowi o swoich zamiarach. Tylko pokiwał głową. „Dobrze się sprawuj – powiedział – Jak będzie trzeba, wezwiemy cię...”. Znowu nic
nie wskórałem.
W 1956 r. ruszyła wielka akcja repatriacji Polaków
z ZSRR. Ucieszyłem się, że i moja sprawa zostanie załatwiona. I rzeczywiście – wnet otrzymałem kartę repatriacyjną, z którą zgłosiłem się na komendę po dowód
osobisty. Nie ukrywałem wzruszenia, gdy wręczano mi
dokument z adnotacją: „Obywatel polski”.
Myślałem, że to już koniec przygód. Tymczasem w rok
później przyszedł do mojego domu milicjant. Spytał, czy
mam dowód osobisty. Odpowiedziałem, że tak. A on na
to: „Tak? To proszę wyjaśnić, jak pan go zdobył? Przecież
pańskim dokumentem jest sowiecki paszport...”.
Poczułem się trochę nieprzyjemnie. Widocznie ambasada sowiecka nadał uważa mnie za swojego obywatela... Wytłumaczyłem milicjantowi, o co chodzi. Uwierzył
mi chyba i kazał wszystko opisać i przesłać do komendy.
Zrobiłem, tak jak kazał. Przestałem obszerne wyjaśnienie. Chyba poskutkowało, bo więcej żadna władza mnie
nie nachodziła.
Mogłem nareszcie odetchnąć…
Mokołaj Pawłowski
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Mirosław
Grudzień

Westchnienie nad historią
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Opowieść Jana)

Mija 96 lat – to już niemal stulecie – od zawarcia
18 marca 1921 roku tzw. pokoju ryskiego, kończącego
straszną wojnę polsko-bolszewicką zakończoną odparciem czerwonego najeźdźcy i przesunięciem granic na
wschód, na pewnych odcinkach niemal do linii II rozbioru Polski z XVIII w.
Posiadam w swych zbiorach tomy Najnowszej historii politycznej Polski (1914–1939) Władysława Poboga-Malinowskiego, wydanej niegdyś w „drugim (podziemnym) obiegu”, kolportowanej przed stanem wojennym
i powszechnie – choć po cichu – czytanej. Przerywała ona
wtedy nałożone w kolonialnym PRL tabu milczenia na temat przedwojennych stosunków polsko-sowieckich.
Wydanie, które mam przed sobą, już nowe, „normalne”,
pochodzi z 2000 roku. Na okładce widnieje mapa pokazująca wschodnie granice Rzeczypospolitej, wyznaczone
pokojem ryskim.
Mało kto wie, że wywalczona wtedy taką wielką ofiarą
krwi wschodnia granica RP pozostawiała po sowieckiej
stronie dużo ludności polskiej, w tym sporą „wyspę” polską skupioną na obszarze na zachód od miasta Żytomierz.
Los Polaków z tych okolic ułożył się tragicznie. Przypomina się tutaj „Pan Tadeusz” i księga „Rok 1812”, przedstawiająca niegdysiejszą „wiosnę wolności”, chwilowe oswobodzenie ziem rosyjskiego zaboru. Podobnie
jak Mickiewicz i jego rówieśni − międzywojenni Polacy
z Żytomierszczyzny – także byli „urodzeni w niewoli, okuci w powiciu”…
Oni także mieli w swojej historii tylko jedną wiosnę
wolności i radości, kiedy to zobaczyli żołnierzy w polskich
mundurach. Był to kwiecień 1920 roku, czas tzw. wyprawy kijowskiej czyli początku wojny polsko-bolszewickiej
(Polska armia szła wtedy na pomoc zagrożonego przez
Armię Czerwoną legalnemu i sprzymierzonemu z Polską
rządowi Ukraińskiej Republiki Ludowej).

A potem rok 1921, już po polskiej kontrofensywie:
jesienne rozgramianie czerwonych najeźdźców, pościg za nimi, zawieszenie broni, rozejm i stół rokowań
pokojowych.
Gorzkiego posmaku ironii nadaje tej sprawie fakt, że
granica wschodnia RP została podczas wstępnych negocjacji pokoju z Bolszewią COFNIĘTA na zachód, i to na
wniosek niektórych delegatów strony polskiej… ku szczeremu zdumieniu negocjatorów sowieckich, którzy jako
strona ponosząca klęskę, spodziewali się o wiele twardszych postulatów granicznych.
Zgodnie z tymi ustaleniami wojsko polskie musiało się
wycofać z już zajętych terenów, m.in. z regionu wołyńsko-żytomierskiego, w którym właśnie niedawno brawurowym rajdem kawaleryjskim zajęli miasto Korosteń na
północ od Żytomierza.
Z rozpaczą w sercach tamtejsi Polacy oglądali wymuszony odwrót wojsk polskich i ponowne wkraczanie znienawidzonej Armii Czerwonej, z dyszącymi zemstą bolszewickimi komisarzami i funkcjonariuszami osławionej,
katowskiej służby specjalnej, Czeka.
Co prawda pokój ryski zawierał klauzulę o repatriacji
Polaków z obszarów położonych na wschód od właśnie
ustanawianej granicy − ale były one przez stronę sowiecką
notorycznie sabotowane, a nawet wręcz łamane.
Mieszkańcy tych okolic stali się obywatelami sowieckimi narodowości polskiej z wszystkimi konsekwencjami
tej przynależności i bez ochrony swoich praw etnicznych
ze strony polskiej. Mogli liczyć tylko na łaski bolszewickiej władzy, szumnie deklarującej autonomię mniejszości
narodowych, a w rzeczy samej starającej się wykorzenić
sentyment i charakter narodowy, i zatrzeć silne poczucie
odrębności.
I tak się (na jakiś czas) stało. Aby zjednać sobie pozostałych po sowieckiej tronie Polaków, w 1925 roku specjalnym ukazem powołano na obszarze obwodu wołyńskiego sowieckiej Ukrainy na zachód od Żytomierza, Polski
Rejon Narodowy (Polrajon) im. Juliana Marchlewskiego, zwany potocznie Marchlewszczyzną. Nazwą chciano
uczcić przywódcę bolszewickiego, Juliana Marchlewskiego, działacza komunistycznego krwi polsko-niemieckiej.
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Deportacja kolejnej grupy Polaków. Gdzieś tam czeka Kazachstan...

Patrona może dobrano trafnie, ponieważ wysoki bolszewicki dygnitarz Marchlewski na tle rodzimych, zdradzieckich i antypolskich komunistów z Komunistycznej Partii
Polski rysował się niemal jako prawdziwy polski patriota. Marchlewszczyzna była owocem jego starań o zgrabne
pojednanie tamtejszych Polaków z bolszewicką dyktaturą.
Trwało to 10 lat. Polskij Awtonomnyj Rajon imieni Marchlewskowo przestał istnieć w 1935 roku, od 1936
roku zaczęły się deportacje tamtejszych Polaków na stepy
Kazachstanu.
Podobno jednym z powodów decyzji o likwidacji Polskiego Rejonu i deportacjach był opór Polaków przeciwko ostremu stalinowskiemu kursowi „sowietyzacji”,
a w jej ramach tzw. „rozkułaczaniu” i tworzeniu kołchozów, przywiązanie do polskiej tradycji i wiary katolickiej.
Sądzono, że w stepach łatwiej będzie zrobić z nich przykładnych „ludzi sowieckich”.
Jakże sobie to tłumaczyli, jak przeżywali? Niewątpliwie byli przekonani, że Ojczyzna poprzez podpisy swoich
pokojowych negocjatorów w praktyce się ich wyrzekła,
prawdę mówiąc: przehandlowała za 18 lat złudnego spokoju od strony sowieckiej (czyli do września 1939 roku).
A oni mimo wszystko pozostali wierni.
Później – w rozmowach powstającego kolonialnego PRL z Moskwą – poruszano temat repatriacji, ale dotyczył tylko Polaków będących do 1939 roku obywatelami wschodniej części Rzeczypospolitej Polskiej.
Polaków spoza przedwojennej granicy RP – to „polskoje

mieńszinstwo sowieckoj Ukrainy” okryła na wiele lat zmowa milczenia.
Rządzona przez PZPR Polska Ludowa starała się o nich
zapomnieć, w oficjalnych w publikacjach tematu nie podnoszono, ale bolesny, tragiczny problem istniał, trwał.
Niestety, takie traktowanie sprawy przeszło „w spadku”
na nowe władze wolnej Polski, już po transformacji ustrojowej. I to na długi czas.
Pierwsi Polacy, którzy podczas gorbaczowowskiej pierestrojki podnieśli głowy, tworzyli jeszcze na sowieckiej
ziemi organizacje polskie, starali się o legalny powrót do
Ojczyzny całej masy tych ludzi. Ci Polacy, przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, byli gotowi oddać swoje ręce, wysiłki
i życie tworzeniu nowej, wymarzonej wolnej Polski.
Cóż, traktowano ich jako pasożytów, darmozjadów,
wręcz żebraków, którzy chcą dodać polskiemu kulawemu
budżetowi dodatkowego obciążenia, żyć na koszt nowej
Polski i jej ciężko pracujących obywateli.
Słyszeli niezbyt zachęcające słowa:
„Jeszcze nie czas po temu”. To słowa ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, za czasów jelcynowskich.
„Nie mamy pieniędzy, miejsca, warunków… dla takiej
masy ludzi, aby ich przyjąć od razu, na mocy jakiejś jednej
ustawy. Jeżeli już, to indywidualnie, nie zbiorowo ” [czyli
po szczegółowej i uciążliwej biurokratycznej procedurze
− dop. mój, MG]. Tak w zasadzie się mówiło do 2015 roku.
I tu trzeba przyznać, że to środowisko polityczne skupiające się wokół braci Kaczyńskich od lat 90., niemal jedyne stawiało tę sprawę zdecydowanie (jeszcze w ramach
Porozumienia Centrum).
Nie wszyscy nasi rodacy polubili powracających repatriantów, ich droga nie była bynajmniej usłana różami.
Były problemy z zaliczeniem sowieckiego, a potem kazachstańskiego stażu pracy, co przecież niezbędne, aby
mogli dostać w Ojczyźnie pracę z odpowiednią, stosowną
do wysługi lat płacą, godną emeryturę czy rentę.
Polska nie miała stosownych umów w tej sprawie z Kazachstanem, urzędnicy bezradnie rozkładali ręce. Powodowało to często popadnięcie takiego repatrianta, już
w RP, w niezawinione przez siebie ubóstwo.
Wielu Polaków drażniło, że repatrianci mówią z językowymi naleciałościami rosyjskimi. Nikt nie chciał pamiętać, że inaczej mówić nie mogli! Ich życie upłynęło w ZSRS, bez polskich szkół, bez lekcji polskiego, często
bez polskich książek.
Matka-Polska ma niewątpliwie ogromny dług wobec
tych swoich zapomnianych „dzieci”, pozostawionych tak
długo samym sobie w złowrogim sowieckim imperium.
Dług, być może nie do spłacenia, bo wielu z tych ludzi już
nie żyje.
Mirosław Grudzień
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Azja Środkowa, a zwłaszcza tereny Republiki Kazachstanu (niegdyś Kazachskiej
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej) na zawsze utrwaliły się w polskiej pamięci jako obszar
martyrologii polskiej: nieludzkiej krzywdy Polaków, przymusowo tam deportowanych
i wyrzuconych z bydlęcych wagonów na goły step, gdzie niemal całkowicie sami na siebie,
musieli (jak to się mówi ) własnymi pazurami, w niezwykle trudnych warunkach budować
od zera nowe miejsca do życia – te oblane łzami i potem polskie stepowe kołchozy.

Tam i tutaj
Anatol Diaczyński przemawia na zjeździe Związku Repatriantów

O deportacjach, martyrologii, pragnieniu powrotu do
Ojczyzny opowiada Anatol Diaczyński, repatriant
z Kazachstanu, pisarz i tłumacz
Anatolu, sam jesteś repatriantem z Kazachstanu, byłym działaczem kazachstańskiego Związku Polaków.
Powróciłeś do Ojczyzny jeszcze w połowie lat 90. i udowodniłeś tym, co tam pozostali, że to jest jednak możliwe. Jesteś też szeroko znanym pisarzem, poruszającym
temat losów Polaków deportowanych za czasów Stalina
w głąb ZSRR.
To wszystko prawda, tylko że prawda bardzo gorzka…
Byłeś ostatnio w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów z Kazachstanu, zlokalizowanym w Domu Polonii na zamku w Pułtusku, prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Zaprosił mnie pan dyrektor Michał Kisiel, abym prezentował swoją książkę o losach kazachstańskich Polaków. Dom Polonii w Pułtusku to piękne i ważne miejsce
dla repatriantów.
Ale droga stąd, ze Stalowej Woli, gdzie mieszkasz,
daleka.
Nie jest to blisko, ponad 300 kilometrów. Ale w podróżowaniu w interesach repatrianckich, to mam już nie byle
jaką wprawę, ponad ćwierć wieku wypraw! U zarania lat
90. dwudziestego stulecia jeździłem do Polski bezpośrednio z Kazachstanu, koleją i z przesiadkami − to dopiero

były ogromne odległości i trudności! Ale uważałem to
za swój obowiązek. W tamtych czasach ze strony polityków polskich nie było żadnego poparcia dla sprawy repatriacji. Teraz to co innego. Przed Bożym Narodzeniem
polskie władze zaprosiły aż 150 Polaków z Kazachstanu.
Przylecieli samolotem, a witał ich osobiście wicepremier
Mateusz Morawiecki. Szczerze mówiąc westchnąłem.
Przyjechałem do Polski na początku lat 90-tych, wysiadłem na dworcu PKP i na nic nie mogłem liczyć. Żadnego zainteresowania ze strony polityków, urzędów,
mediów.
Powróćmy jeszcze do Pułtuska i do spotkania z kazachstańskimi ziomkami.
Sam Pułtusk i jego Dom Polonii nie są mi obce. W ubiegłym roku uczestniczyłem tam, w dniach 2–3 lipca, w zjeździe kazachstańskich repatriantów, mieszkających już
w Polsce. Brało w nim udział ponad 400 osób.
Jak wiem, była na nim obecna pani premier Beata
Szydło, przedstawiciele Rządu RP, marszałek Senatu…
Zgadza się, chwała pani premier, chwała pozostałym
i serdeczne dzięki. W zjeździe uczestniczyliśmy razem
z prezesem naszego stalowowolskiego Koła Sybiraków,
panem Zbigniewem Paszkiewiczem. Wsiedliśmy do mojego dobrego, chociaż wysłużonego samochodu i pojechaliśmy. Dla takiego celu nie szkoda ni siły, ni czasu.
Na pewno spotkałeś tam krewnych, dawnych przyjaciół, znajomych, „towarzyszy broni” z okresu pierestrojkiokresu walki o prawa Polaków w ZSRR?
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Specjalnie na to nie liczyłem, bo od chwili opuszczenia przeze mnie Kazachstanu minęły dwa dziesięciolecia.
Czas biegnie, a ludzkie życie nie stoi w miejscu.
Ci, których żegnałem jako jeszcze dość młodych, postarzeli się, inni już nie żyją, zwłaszcza ci najstarsi, którzy
mnie tam pamiętali ze Stowarzyszenia Polskiego w ówczesnym Kokczetawie (obecnie Kokszetau). Niektórzy już
się przeprowadzili do Polski, inni z rodzin mieszanych do
Rosji, Niemiec…
Ale o dziwo znalazło się tam nawet kilka osób z mojej rodzinnej wsi Zielony Gaj. Spotkałem parę osób, które
jeszcze pamiętały mnie i moją działalność wśród kazachstańskich Polaków.
Pytano cię o twoje książki, choćby tę o życiu i losach
kazachstańskich Polaków, zatytułowałeś ją „To my jesteśmy, Polsko”.
Tak, wzbudziła duże zainteresowanie. Wyjaśnię, że
najpierw wydano ją po polsku, potem w języku rosyjskim, potem także po ukraińsku. Tytuł jej wcześniejszej,
krótszej polskiej wersji brzmiał: „To my jesteśmy, Polsko”.
Rosyjski tytuł późniejszej, rozszerzonej wersji „O tiech
pozabytych Skalite chot’ słowo”, co w przekładzie na
polski znaczy „O tych zapomnianych powiedzcie choć
słowo”.
Dotarła do mnie wieść, że pani senator Sagatowska zgromadziła fundusze na zakup tych książek dla
repatriantów.
Senator Janina Sagatowska już czwartą kadencję kieruje Komisją do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. To kompetentna, miła i życzliwa ludziom
osoba. Z wielkim zainteresowaniem i życzliwością podeszła do mojej sprawy. „Rzeczywiście powiedziała przecież pan w tej książce opisuje życie i los dzisiejszych Polaków w Kazachstanie, więc wypadałoby, aby w każdej
rodzinie repatriantów mieli tę publikację, aby ich wnuki i prawnuki nie zapomnieli o doświadczeniach i przeżyciach swych przodków na nieludzkiej ziemi w nieludzkich
czasach. Pan ocalał pamięć o naszych rodakach, a ja muszę dołożyć starań, aby pański trud nie był daremny. Myślę, że nikt mi tego weźmie za złe, że ufundowałam dla tej
grupy repatriantów zakup tej pozycji Pańskiego dorobku
literackiego”.
Z pewnością repatrianci byli ujęci gestem pani senator Sagatowskiej.
Byli wdzięczni, wręcz zachwyceni. Obiecali napisać
Pani Senator specjalne podziękowanie!

Należysz do Związku Repatriantów. Co dla sprawy
repatriacji robi ten Związek?
Szczerze mówiąc, czasy były trudne, Związek niewiele mógł uczynić dla sprawy repatriacji. Poprzednie ekipy
rządowe były bądź obojętne dla sprawy repatriacji, bądź
nawet nastawione nieprzychylnie. Na przykład za czasów koalicji PO/PSL temat repatriacji był praktycznie
w zaniku.
We wrześniu 2010 roku został złożony w Sejmie obywatelski projekt ustawy repatriacyjnej poparty przez 250 tys.
Polaków. Było to jedno z przedsięwzięć zainicjowanych
i podjętych przez śp. Macieja Płażyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy odbyło się w grudniu 2010
r. W trakcie dyskusji posłowie wszystkich klubów poparli
ideę projektu ustawy i wyrazili chęć pracy nad projektem.
Projekt ustawy został skierowany do prac w trzech łączonych komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych,
Łączności z Polakami za Granicą oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z których utworzono podkomisję do rozpatrzenia projektu. Niestety, mimo deklaracji poparcia wszystkich klubów parlamentarnych idei
powrotu Polaków do ojczyzny nie udało się wprowadzić
w życie.
Jednak w końcu sprawa repatriacji rusza na dobre?
No, niby tak… ale cały czas myślę o tym, że już za czasów nowej, demokratycznej Polski wymarli w Kazachstanie ludzie najbardziej spragnieni powrotu do Ojczyzny.
Właśnie ci, którzy zostali deportowani jako małe dzieci,
lub się tam urodzili tuż po przybyciu. Większość z nich, co
prawda, zmarła już w pierwszych latach − z głodu, zimna,
chorób, braku dostatecznego wyżywienia. Ale ci, co przetrwali te wszystkie złe lata, kiedy powstała nowa, demokratyczna Polska, mieli po 50 − 55 lat... Mogliby spokojnie
dożyć swojego wieku na ziemi polskiej.
Gdyby ich tylko Polska w porę zaprosiła!
Prezesem Związku Repatriantów Rzeczpospolitej
Polskiej jest Aleksandra Ślusarek, osoba energiczna, od
początku lat 90. zaangażowana w działalność na rzecz
repatriacji i pomocy Polakom zesłanym i deportowanym do ZSRR. Jakie cele sobie i Związkowi stawia?
Wiem od pani prezes, że w okresach od 3 do 6 miesięcy
będą przybywać kolejne grupy repatriantów. W zależności
od liczby przybywających, będzie można otworzyć jeszcze
inne ośrodki adaptacyjne podobne do tego w Pułtusku.
Każdy repatriant, a więc dziecko, małżonek innej narodowości, otrzymują na cele mieszkaniowe po 25 tysięcy zł. Jeśli chcą sobie kupić dom czy mieszkanie
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Grupa repatriantów w Pułtusku prezentuje otrzymane przed chwilą nowe dowody osobiste. Teraz
są „prawdziwymi” obywatelami Polski. Obok stoi dyrektor Domu Polonii w Pułtusku Michał Kisiel

w miejscowościach, w których mieszkają ich bliscy, będą
mogli sami je sobie wybrać. Otrzymają także 6000 zł.
na osobę na remont i około 5000 zł. na zagospodarowanie. Gminy, w pewnych sytuacjach mogą przyznawać repatriantom mieszkania na czas nieokreślony. Nie będzie
to jednak ich własność, ale mienie komunalne gminy, na
której będzie spoczywał obowiązek finansowania wszystkich napraw itp. Po wejściu w życie ustawy o narodowym
funduszu mieszkaniowym (tzw. „Mieszkanie +”) , repatriant będzie miał prawo pierwokupu.

i świadczeń zdrowotnych.(…) W ciągu pierwszych
trzech lat działania nowej ustawy miałoby przyjechać
około 3,7 tysięcy . W kolejnej fali (w latach 2020–2026))
przyjazdem może być zainteresowanych ok. 10 tys.
osób. (…)”

Nie brzmi to dla mnie jasno… Przytoczę więc inne
źródła, oto w niedawnym „Dzienniku Gazeta Prawna”
znajdujemy jeszcze inną, dokładną i konkretną informację o planowanych zmianach ustawowych:
„Rząd bierze się do zmian w ustawie o repatriacji,
bo dotychczasowe jej działanie ocenia źle podobnie jak
Najwyższa Izba Kontroli. Projekt nowelizacji zakłada,
że dzięki nowym regułom zainteresowanych powrotem
do kraju może być około tysiąca osób rocznie w ciągu
najbliższych 10 lat. (…)
Zmieni się także definicja repatrianta. Nowa obejmie osoby przesiedlone do azjatyckiej części ZSRR
bądź ich potomków, ale również małżonków. To fundamentalna zmiana, gdyż do tej pory jeśli małżonkowie
repatriantów nie posiadali polskich korzeni, to chcąc
osiąść w Polsce, podlegali przepisom o cudzoziemcach
i musieli ubiegać się o pozwolenie na pobyt stały. Jeśli
go nie otrzymali, byli pozbawiani prawa do emerytury

Można tu dodać, na podstawie w/w tych tekstów jeszcze inne ważne ułatwienia: otóż ci repatrianci, którzy nie
znajdą samodzielnego miejsca zamieszkania, będą mogli
przez rok mieszkać w przygotowywanych dla nich ośrodkach adaptacyjnych. O ile wtedy nie znajdą pracy, otrzymają zasiłek w wysokości 200 zł. kolejnym istotna pomoc
ze strony państwa to finansowanie kursów językowych
i aktywizacji zawodowej. Ale na razie to wszystko projekty. Ustawa jest jeszcze omawiana i „doszlifowywana”
w Sejmie. Powinna być przyjęta tego lata. Mam nadzieję,
ze tak się stanie. Nikt nie powinien skąpić tak mniemamczasu i wysiłku, by polepszyć i ułatwić naszym ziomkom
drogi do repatriacji − do utraconej niegdyś bez ich winy
Ojczyzny.

(Marek Chądzyński, Grzegorz Osiecki, fragmenty z:
„Potomkowie sybiraków mile widziani nad Wisłą” i „Rząd
szerzej otwiera drzwi przed dziećmi i wnukami sybiraków”, „Dziennik Gazeta Prawna” z 7 III 2017 r.)

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mirosław Grudzień
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„Życie ptaków w Auschwitz”

Co martwe, musi spłonąć...
Najpierw jednak musi być martwe. Tej obozowej zasady esesmani nie zawsze do końca przestrzegali. A była
ona dewizą niejako obowiązującą. Do pieców krematoryjnych wrzucali już uśmierconych, zagazowanych, po kąpieli w wodzie gorącej i lodowatej. Wartownik obozu zajął
się – za przyzwoleniem komendanta Hansa Hessa – obserwacją ptaków przelatujących nad obozem, w cywilu
był ornitologiem, naukowcem.
Arno Surminski, autor dzieła Życie ptaków w Auschwitz,
mieszka w Niemczech. Wydane książki nawiązują do korzeni jego miejsca urodzenia, którym była Jegławka, mała
wieś pod Kętrzynem. Prusy Wschodnie opuścił jako sierota, gdy w 1945 r. rodzice zostali deportowani w głąb Rosji, a on, adoptowany, znalazł ochronę w rodzinie sąsiadów, która po wojennej zawierusze osiadła w zachodnich
Niemczech. Surminski w powieściach i opowiadaniach
wraca do wspomnień swego dzieciństwa. W języku polskim ukazały się im.in. Polninken czyli historia niemieckiej
miłości (1994), Wypaść z gniazda. Opowieści z Kalischken
(1995), Wieś w Prusach Wschodnich (2008) i Życie ptaków
w Auschwitz (2011).
W „Przedmowie do wydania polskiego” tej ostatniej,
w tłumaczeniu Renaty Załuskiej, autor Życia ptaków...
zwierza się: „Gdy pisałem tę książkę, miałem poczucie, że
właściwie powinna być ona napisana w języku polskim.
Główną postacią jest Polak, ważną rolę odgrywa stare królewskie miasto Kraków, a przesiąknięta krwią ziemia, na
której obydwaj protagoniści zajmują się badaniem ptaków, znajduje się w Polsce. Ponieważ nie znam dostatecznie języka polskiego, musiałem posłużyć się językiem niemieckim. Tym bardziej cieszę się, że książka Życie ptaków
w Auschwitz ukaże się także w języku polskim, obok już
wydanej wersji francuskojęzycznej”.
Książka ta dotarła do mnie dzięki prof. Wandzie Półtawskiej, która przesłała mi jej egzemplarz z dołączonym
listem wprowadzającym w problematykę obozową, opisując swoje kontakty z tłumaczką oraz wrażenia po lekturze
Życia ptaków.... Profesor napisała: „... zaangażowałam się
w organizowanie „Rodzin Ravensbrickich” i zbieram różnych ludzi i materiały, i teraz dotarła (...) [do mnie] książka, którą Panu załączam. Dostałam ją z Austrii od tłumaczki p. Renaty Załuskiej. Trwało cały miesiąc zanim

mogłam znaleźć jej adres i doprowadzić do spotkania.
Okazało się, że ma matkę w Rzeszowie i odwiedzając matkę, wpadła do mnie. Miła, inteligentna Pani z zawodu tłumaczka. Powiedziała mi, że impulsem do podjęcia tłumaczenia tej książki była dla niej moja książka I boję się
snów. Tę książkę p. Arno Surminskiego przeczytałam jednym tchem przez noc i doszłam do wniosku, że powinna
się znaleźć w każdej bibliotece szkolnej jako dodatkowa
lektura do lekcji historii drugiej wojny światowej. Książka jest nieznana. Zanim dotarłam do tłumaczki, chciałam
ją znaleźć w wydawnictwie w Rzeszowie, ale okazało się,
że w Rzeszowie jest tylko drukarnia i nie mają ani jednego
egzemplarza. Jak znalazłam osobiście tłumaczkę, okazało
się, że całą resztę ma Ona, kilkaset egzemplarzy. Ofiarowała mi 50, jak dowiedziała się, że chcę je rozdać do szkół”.
Pani Renata Załuska powiedziała, że „żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało tej książki, a ja jestem nią wstrząśnięta, bo to jest dla mnie pierwsza książka o lagrze, której
autor pisze właśnie tak, jak ja czuję. Od lat śledzę literaturę
obozową, ale to są wszystko relacje o przeżyciach ciężkich.
I mnie nieraz ludzie pytali »jak mogła pani to znieść«.
Wmawiali mi dziennikarze, że »doznałam traumy«, z której powinnam się leczyć, pytali czy nienawidzę Niemców
i zupełnie nie rozumieli, że ja byłam »zadziwiona«. Wojna pokazała mi nieludzką męskość i nieludzką kobiecość,
byłam zdumiona, jak to jest możliwe. Arno dotknął wielkiej tajemnicy człowieczeństwa. Nikt się nie rodzi zbrodniarzem. Napisałam parę słów wyjaśnienia, dlaczego chcę

Arno Surmiński,
Życie ptaków w Auschwitz,
przeł. Renata Załuska,
Rzeszów 2011.
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»propagować« tę książkę [...]. W moim odczuciu jest napisana z talentem i wrażliwością”.
Opowieść Arna Surminskiego rzeczywiście robi olbrzymie wrażenie, skłania do refleksji, odkrywa niezwykłą prawdę o oszołamiającym działaniu hitlerowskiej
propagandy, której ulegały tłumy, a w tym także ludzie
ze środowisk inteligenckich, naukowych, kościelnych.
W kontekście opowieści Surminskiego zastanawiające
jest, jak normalny człowiek może stać się wynaturzonym
zbrodniarzem, mordercą, bez zmrużenia oka pozbawiającym innych życia. I nad swymi czynami przechodzić do
porządku dziennego.
Polski bohater opowieści Marek zwierza się swojemu
niemieckiemu opiekunowi w obozie koncentracyjnym,
że „artysta nie potrafi strzelać”, a on „jest artystą”(40). „Ci
Niemcy są nauczeni posłuszeństwa, żeby nie musieli myśleć. Rozkaz to rozkaz, mówią, gdy muszą zrobić coś, czego by nigdy nie zrobili jako normalni ludzie”(40–41).
Żartując, powoływał się na niemiecką dewizę głoszoną w Greifswaldzie: „Służba to służba, a wódka to wódka” (61). Niemiecki ornitolog Grote, w Auschwitz pełniący rolę wartownika, upominał Polaka: „Marek, nie
wolno ci tracić rozumu. Kto za dużo myśli, robi głupstwa,
a kto robi głupstwa, tego się rozstrzeliwuje. Takie to proste” (51). „Dyscyplina jest najważniejsza. Co jest do zrobienia, musi być zrobione. Jeśli nie będziemy dokładnie
wykonywać rozkazów, wszyscy jesteśmy zgubieni” (61).
W innym miejscu Grote wyjaśniał: „U nas nie rozstrzeliwuje się nikogo, kto by sobie na to nie zasłużył. Tutaj panuje porządek” (65). To odnosiło się już do codziennych
porządków i praktyk w oświęcimskim Konzentrazionslager. Gdy Marek podzielił się swoimi myślami w związku z morderczym strzałem do więźnia i powiedział: „Myślałem, że strzelanie jest zabronione”, Grote ze szczerym
przekonaniem ripostował: „Tylko strzelanie do ptaków”
jest zabronione, a w innym miejscu z dumą przyznawał:
„My, Niemcy, kochamy przyrodę ponad wszystko” (85).
W rozmowie z Grotem Marek upewniwszy się, że on zna
dekalog, zapytał, co sądzi o piątym przykazaniu. Usłyszał:
„Marek, »nie zabijaj« dotyczy swoich. Obce, zwyrodniałe,
wrogie nie korzysta z ochrony tych wielkich słów” (153).
Wędrując polami w pobliżu wsi Brzezinka, po niemiecku nazwanej Birkenau [taki zapis nazwy obozu podaje
również autor książki], przypadkowo trafili na uśmierconego w krzakach ptaka i Grote rozkazał Markowi wydobyć go, choć nie nadawał się na wypchanie. „Jest za brzydki. Nie możemy zostawić padliny w terenie. W obozie
obowiązuje zasada: wszystko, co martwe, musi spłonąć.
To najczystszy sposób obchodzenia się ze śmiercią” (28).
Wybrane z opowieści auschwitzkiej cytaty pojawiają się
przy okazji obserwacji ptaków, różnych, które w różnych
porach roku krążyły nad niemieckim obozem śmierci. Bo
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Grote badał życie ptaków. Marek, przechodząc przez bramę obozu, w którym dewiza wypisana nad bramą – „Arbeit macht Frei” gwarantowała jakby „absolutną wolność”,
jednak zazdrościł tym ptakom. Dla nich „ogrodzenie nie
istniało”, mogły lecieć, dokąd chciały (38). Przecież dla
ptaków obóz nie był więzieniem. „Kto umie latać, wyjście
znajdzie. Tak, trzeba umieć latać” (50). Pamiętał przestrogę przekazaną mu przez Hansa Grotego. „Jeśli pozwolisz
sobie na fantazjowanie, to nie przetrwasz tego obozu. Musisz się skupić na drobnych sprawach, tylko na sprawach,
które są najbliżej ciebie” (55). Gdy Niemcy przystąpili do
budowy 350 baraków w Birkenau, przygotowując miejsce
dla kolejnej fali więźniów, ogradzając cały teren i wyposażając go w krematorium, Marek ze smutkiem konstatował:
„Tylko ptaków nie mogą uwięzić, te lecą, dokąd chcą” (104).
Na wiosnę 1943 roku Marek zauważył, że stada ptaków lecących na północ omijały obozy w Auschwitz i Birkenau.
Opisywanie ptasich lotów nad Auschwitz nie jest autorską metaforą, ani symboliczną stylistyką. To spostrzeżenia oparte na faktach, na autentycznych wydarzeniach,
które obok zbrodniczej realizacji hitlerowskich planów
uśmiercenia ludności żydowskiej, polskiej inteligencji, radzieckich niewolników, miały tu również miejsce. Autor
z pełną świadomością opisał je na tle tego, co działo się
na ziemi, w lagrze koncentracyjnym, przy obozowej ścianie śmierci, w krematoriach, na placu apelowym, w barakach. W relacjach ujawnia obraz, w latach wojennych,
społeczeństwa niemieckiego i jego reakcje, które można określić jako dystansowanie się wobec rzeczywistości. W materii powieściowej postawy obu głównych bohaterów, Marka i Grotego, są zdecydowanie różne. Trochę
może razić pewna naiwność Marka, który ogranicza się
do biernej obserwacji otoczenia, jakby wyłączony z tragizmu uwięzienia w obozie śmierci. Wstrząsające wrażenia odnosi czytelnik, który już zna z innych dokumentów, relacji i wspomnień więźniów z Auschwitz obozową
rzeczywistość.
Tu otrzymuje opowieść o codziennych wędrówkach po
przyobozowych łąkach i polach w poszukiwaniu ptasich
gniazd, opisywaniu ptaków różnych gatunków, ich zachowanie. Tylko wrony odważnie siadały na kolczastych drutach
okalających obóz, nawet w pobliżu strażniczych wieżyczek.
Marek widział, co się dzieje w obozie, na apelach, widział,
jak wieszano na szubienicy więźniów, jak strzelano do wracających po ciężkim dniu pracy, jak na taczkach wywożono
zwłoki zamordowanych pod ścianą śmierci. Był jednak wyłączony z tej rzeczywistości, w której przecież tkwił.
Nie można jednak zaprzeczyć faktom. Trzeba je opisywać. Jeden z recenzentów książki Surminskiego, Soraya
Levin, podsumowuje swoje spostrzeżenia: „...to szczery,
uniwersalny apel przeciwko zapomnieniu, gdyż jedynie
pamięć o barbarzyństwie czyni zagrożenie widocznym”. ■
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List dr Wandy Półtawskiej
Do Czytelników
Dopiero teraz dotarła do mnie ta książka – „Życie ptaków w Auschwitz” Arna Surminskiego.
Przeczytałam jednym tchem.
Śledzę literaturę okresu II wojny światowej, autobiograficzne wypowiedzi byłych więźniów obozów koncentracyjnych, śledzę reakcje tych osób, a także czytelników – i właśnie teraz przeczytałam tekst, pod którym mogłabym się podpisać, gdyż odnalazłam w nim swoją własną reakcję, kiedy w maju 1945 roku wyszłam z lagru.
Różni ludzie pytali mnie „jak mogłam to przeżyć?” i co „czuję wobec gestapowców?” itp.
Minęło wiele lat, zanim zaczęłam o tym mówić, bo ludzie, którzy mieli inne życiorysy, nic nie rozumieli. Nie czułam żadnej
nienawiści ani pretensji, ale było we mnie wielkie zdziwienie – nie mogłam zrozumieć, jak to było, jak to jest możliwe.
Do wojny nie znałam złych ludzi, wojna i wszystko, co było potem – było całkowicie niezrozumiałe, nieludzkie.
Wracałam do życia z tym wielkim pytaniem, kim właściwie jest człowiek? I to uczucie powróciło do mnie z tej przedziwnej,
z talentem napisanej książki. Autor nie opisuje żadnych dramatycznych faktów, nie daje żadnej interpretacji, ale z nadzwyczajną wnikliwością dotyka niezgłębionej tajemnicy – człowieka i zmusza czytelników do najgłębszej refleksji nad tym, kim
jest, kim może być i kim powinien być, nie wyraża tego żadnym morałem.
Pragnę poznać autora tej książki i myślę, że powinna ona znaleźć się we wszystkich bibliotekach szkolnych i nie tylko jako
lektura do lekcji historii drugiej wojny światowej – ale jako przestroga dla starszej młodzieży, np. maturalnej zanim podejmie samodzielne życie.
Osobiście dziś (mam 95 lat) jestem już wolna od tego zdziwienia nad człowiekiem. Odpowiedź znalazłam w myśli Karola Wojtyły (świętego, kapłana, filozofa i poety), w jego przeświadczeniu, że osoba ludzka jest in fieri, w stadium stawania się, a jakość
czynów przechodzi na sprawcę i ty sam masz być terenem twego działania i w końcu, że czyny wasze was sądzić będą.
Fascynujący rozwój techniki uniemożliwia młodym refleksję. Książka Surminskiego prowokuje do myślenia, a więc wymaga
wysiłku – i pewnie dlatego nie zdobyła u nas dotąd popularności.
Wanda Półtawska

były więzień KZ Ravensbrück 7709
Kraków, 2 II 2017
Biogram W. Półtawskiej

Wanda Półtawska z d. Wojtasik urodzona (1921) w Lublinie. Ukończyła lubelskie Gimnazjum i Liceum ss. Urszulanek. We wrześniu
w 1939 r. jako harcerka pełniła służbę kurierki i telegrafistki przy sztabach wojskowych oraz sanitariuszki. W konspiracji łączniczka i kolporterka podziemnej prasy (m.in „Polska Żyje”, organu KOP – Komendy Obrońców Polski, nr 1 z datą 26 IX 1939 w Lublinie). Aresztowana przez gestapo 17 II 1941 przebywała w więzieniu „Pod Zegarem” oraz na Zamku w Lublinie. Skazana na karę śmierci została
wywieziona 21 IX 1941 w pierwszym transporcie Polek do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Była poddana zbrodniczym pseudomedycznym eksperymentom. Obozowe dramatyczne życie opisała w książce pt. I boję się snów, tłumaczonej na kilka języków.
Po studiach (w latach 1955–1969) prowadziła zajęcie jako adiunkt w Psychiatrycznej Klinice Akademii Medycznej w Krakowie. Była wykładowcą medycyny pastoralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej oraz poradni przy Katedrze Psychologii UJ, w Instytucie przy Papieskim Uniwersytecie Loretańskim w Rzymie, także w KUL. O trwającej przyjaźni z Karolem Wojtyłą i papieżem Janem Pawłem II pisała we
wspomnieniach pt. Beskidzkie Rekolekcje. Wanda Różycka-Zborowska w filmie „Duśka” ukazała postać i działalność dr Wandy Półtawskiej.
Uhonorowana tytułami akademickimi honoris causa uniwersytetów w Arlington w Wirginii oraz KUL, licznymi odznaczeniami. Dzięki jej
nieugiętym staraniom umieszczono w b. obozie koncentracyjnym w Ravensbrück tablicę upamiętniającą pobyt tam Polek.
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Zamek, 18 kwietnia 2017
W Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim odbywa się koncert Pamięci Ofiar Obozu Koncentracyjnego w Ravensbrueck. Na zaproszenie dyrekcji Muzeum Lubelskiego miejsca „na scenie” pod obrazem Unii
Lubelskiej Jana Matejki zajmują artyści krakowskiego Stowarzyszenia Prawy Brzeg i Piwnicy Świętego Norberta pod kierunkiem muzycznym Stefana Błaszczyńskiego. Koncert jest poświęcony 75 rocznicy śmierci Grażyny
Chrostowskiej, a jego honorowym gościem – prof. Wanda
Półtawska, więźniarka obozu w Ravensbrück, bliska przyjaciółka poetki w obozie.

W 75 rocznicę

Siła miłości...
Solistki zespołu to: Desisława Christozowa-Gurgul,
Monika Kępka, Kamila Klimczak, Maria Lamers, Ewa
Landowska, Beata Malczewska, Agata Myśliwiec-Grząślewicz i Ewa Romaniak. Będą recytowały i śpiewały poezje pisane w obozie przez polskie poetki, dziewczyny
i kobiety uwięzione i skazane na obozowe katorgi i śmierć.
W koncercie pt. Siła miłości wykorzystano teksty i utwory: Grażyny Chrostowskiej, Teresy Harsdorf-Bromowicz,
Zofii Górskiej-Romanowicz, Wandy Półtawskiej i Haliny
Golczowej.
Salę wypełniają zaproszeni goście, młodzież ze szkół
lubelskich, harcerze, ale też gimnazjalistki z Włodawy,
które przywiózł dr Janusz Tajchert, syn zmarłej już po
wojnie więźniarki niemieckiego obozu śmierci. Są dzieci
kobiet, które przeżyły obóz. W Ravensbrück dokonywano na nich pseudomedycznych doświadczeń, jak na zwierzętach, zwano więc je też „królikami doświadczalnymi”.
Są przedstawiciele lubelskich władz administracyjnych
– marszałka, wojewody i prezydenta miasta.
W roli konferansjerów wystąpili kierownik lubelskiego oddziału Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Barbara Oratowska oraz reżyser i prowadzący krakowski zespół
Andrzej Róg.
Muzyka i śpiewy rozchodzą się po sali i gmachu Zamku. W latach okupacji niemieckiej mury Zamku przenikały tylko krzyki bitych, maltretowanych i torturowanych
uwięzionych tu przez gestapo ludzi. W kaplicy zamkowej odczytywano wyroki śmierci. Jutro konserwator Muzeum odbierze w Warszawie nagrodę specjalną przyznaną
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za najlepiej zabezpieczoną i rewitalizowaną zabytkową kaplicę bizantyjską. W tej kaplicy w czerwcu 1941 r. Grażyna i jej siostra Pola Chrostowskie usłyszały wyrok śmierci.
Parę miesięcy później, we wrześniu pierwszym transportem więźniarek lubelskich zostały wywiezione do Ravensbrück. Cieszyły się, bo wtedy wydawało się im, że dzięki
wywózce do obozu unikną wykonania wyroku śmierci.
Zespół 12-osobowy pod kierownictwem muzycznym
Stefana Błaszczyńskiego opracowanymi kompozycjami
wprowadza atmosferę, którą wyrażają wiersze więźniarek.
Ravensbrück, 18 kwietnia 1942 r.
Na sali jest cisza, wszyscy zasłuchani w melodię
i słowa. Nikt nie przerywa oklaskami po wykonanym
utworze. Wszyscy czują, że koncert w tę rocznicę śmierci
Grażyny trzeba przeżywać w skupieniu, uszanować ciszy.
Wanda Półtawska w swoich obozowych wspomnieniach I boję się snównapisała: „W śliczny słoneczny dzień
zabrali całą trzynastkę, wszystkie nasze najbliższe. Znałyśmy je i ich sprawy. Niepokój, gdy wyczytano ich nazwiska, ale jeszcze nie chciałyśmy wierzyć. Poszły i oglądały się w naszą stronę na wielkim placu „nach Vorne”.
Mila odwróciła się i pokiwała, a Pola wskazała na niebo,
i Grażynka – dwie siostry Chrostowskie. Grażynka, która tak niedawno pisała wiersz o słoneczniku, co w szarudze wrześniowej zaglądał do okna naszej kwarantanny. Poszły... Zamknięto je najpierw do bunkra, potem bez
chustek i bez fartuchów, w samych sukienkach, boso, wsadzono do „miny” (tak nazywałyśmy małe czarne auto,
które potem wiele razy podjeżdżało i zabierało skazane).
Ravensbrück nie miało jeszcze wtedy własnej gazkamery. [...] Poszły... wróciły ich skrwawione sukienki do pralni
i niezbita pewność, że one nie wrócą... I Pola, która mówiła
zawsze, że nie wróci, i Niusia, która płakała, że nie wróci”.
Te wzruszające słowa zapisane przez współwięźniarkę
w Ravensbrück sprawiły burzę oklasków. Słuchacze bili
brawa na stojąco w podzięce solistkom i muzykom za koncert pełen wspomnień i refleksji. Twórcom przekazu wieczoru Siła miłości ze Stowarzyszenia Prawy Brzeg i Piwnica Świętego Norberta w Krakowie należą się szczególne
wyrazy uznania i podzięki. Swoim zaangażowaniem artystycznym w prezentację poezji obozowych twórczyń
z Ravensbrück – słowem i muzyką – oddali hołd wszystkim pomordowanym w czasie okupacji niemieckiej
na Zamku Lubelskim i w hitlerowskim obozie śmierci
w Ravensbrück.
Al. Leszek Gzella

22 IV 2017
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Krystyna
Głowniak

Kraina Rumianku

I plener malarski oraz Sympozjum Artystyczne
Hołowno – Lublin – Kraków. Sierpień 2016

To były piękne dni... Hołowno, gmina Podedwórze –
Ośrodek Promocji Regionalnej Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego gościł trzynastu artystów z Krakowa, Częstochowy, Opola, Warszawy i Lublina. Plener
był efektem projektu, w którym partnerami były liczne instytucje: Lubelski Urząd Marszałkowski, Wydział Kultury
Miasta Krakowa, Oddział Krakowski ZPAP, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, lubelskie media oraz Studio Malarnia Krystyny Głowniak.
Joanna Banek – artystka z Krakowa z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki – komisarz pleneru we wstępie do katalogu napisała:
„Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie
czas jakby się zatrzymał w miejscu... to Kraina Rumianku –
wioska tematyczna, gdzie można doświadczyć, jak żyli nasi
przodkowie. Tu możesz upiec chleb, utkać płótno, ulepić
garnek z gliny, znaleźć zioła na smutek i serca bolenie, wędrować cichym rankiem wśród łanów rumianku, a wieczorem ogrzać się przy ognisku lub wypocić w saunie.
Najważniejsi są zawsze goście, ich twórczo spędzony
czas, integracja i radość z poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.
Każdy pobyt przygotowywany jest tak, by na długo pozostał w pamięci.
Kraina Rumianku została w 2014 roku uznana przez
Ministerstwo Rolnictwa za Hit Turystyki Wiejskiej, którego główną atrakcją jest Wiejskie SPA w 100-letnich drewnianych spichlerzach. Gospodarze zapraszają na masaże olejkiem rumiankowym, do sauny opalanej drewnem,
kąpiele ziołowe, wieczory panieńskie i kawalerskie, wesela poleskie, a dzieci i młodzież na warsztaty etnograficzne
i rękodzielnicze, kolonie i zielone szkoły”.
Każdy artysta to inna osobowość, wrażliwość, inspiracje. Zabudowania skansenu, niezwykłe wschody i zachody słońca, bezkresne pola z księżycową poświatą dla „artystycznych mieszczuchów” były często objawieniem.
Wspaniała roślinność, poplątane nasturcje, błękitny
ogórecznik, rumianki, chabry, maki, nagietki pobudzały
do impresji kolorystycznych przelewanych na płótno.
Cenne było także zderzenie kultur, tej z dużego miasta
i tej spod strzechy.

Artyści i tubylcy chętnie nawiązywali znajomości,
przybysze podziwiali mieszkańców, poznawali dialogi o ziołach w gwarze kresowej, zabawne historie z życia
wsi, smakowali wspaniałe regionalne potrawy, sery, wiejski chleb, wędliny domowej produkcji.
Wspólnie przygotowaliśmy spektakl oparty na motywach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Pomógł nam
w tym działaniu Teatr Lalki i Aktora z Lublina pod kątem opieki reżyserskiej. Scenografia była prosta, stroje ze
skrzyń Gabrysi Bilkiewicz i Grażynki Łańcuckiej – miłych
i energicznych pań zarządzających Ośrodkiem – kolorowe, haftowane pereborami. Miejscem akcji była stodoła,
magiczna przestrzeń, bowiem tu oglądaliśmy wiejski kabaret, tu odbył się wernisaż poplenerowy, tutaj tańczyliśmy, a wieczorami Iwo Birkenmajer z Krakowa śpiewał
i prezentował z gitarą swoje znakomite teksty poetyckie.
Naturalne wyposażenie tego obiektu pasowało do wszystkiego i do każdej sytuacji.
Widzów nigdy nie brakowało, zarówno ze wsi jak
i z pleneru. Wszyscy bawili się znakomicie, z łatwością
wzbogacając dialogi i kreując nowe zabawne sytuacje.
Wystawa poplenerowa odbyła się w dwu miejscach.
Pierwsza na terenie skansenu we wspomnianej stodole,
która znakomicie spełniła rolę galerii.
Uczestnicy wernisażu mogli podziwiać ponad dwadzieścia prac w różnych technikach, które stały się własnością Ośrodka.
Ciekawy był odbiór przez mieszkańców Hołowna prac
niefiguratywnych, czyli nienaśladujących rzeczywistości.
„Droga do raju” z cyklu „Pejzaż z trójkątem” Joanny Warchoł wzbudziła zainteresowanie wielu osób, które na co dzień nie stykają się z takim rodzajem przekazu,
a jednak „zasłuchane” wypowiedzi tubylców były trafne
i świadczyły o wrażliwości odbiorców z Hołowna.
Podobny był podziw dla znakomitych dwu prac Joanny Banek z krakowskiej ASP, „Bez tytułu”, olej na płótnie,
w szlachetnej kolorystyce.
Atrakcją wystawy był obraz Tomasza Awdziejczyka
z Warszawy, zatytułowany „SPA w Hołownie”, z wyobrażeniem kąpiącej się, uroczej krowy w wannie z kielichem
wina.
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Ten wizerunek znalazł się na plakacie plenerowym i stał
się pośrednio reklamą Krainy Rumianku.
Zwiedzający zwrócili uwagę na piękne i precyzyjne
rysunki Aleksandry Banek z Częstochowy, tajemniczy
ogród pełen niezwykłej roślinności, przedstawiony na papierze za pomocą piórka i tuszu.
Atmosfera Hołowna, tradycji i historii tej miejscowości, zwłaszcza dramat unitów przemocą usuniętych z tych
terenów, stały się inspiracją dla twórczości Jerzego Dmitruka, który w swoich pracach nawiązał do tych tragicznych wydarzeń.
W obrazie „Święty dom popa i Świątynia” przywołał
wizję unickiej Świątyni i jej architektury.
Obraz o niezwykłej ekspresji, intensywnej kolorystyce,
bogatej fakturze przemawia do widza i zachęca do historycznej refleksji nad prawie nie istniejącą już społecznością, która oddała życie za wiarę.
Pamięć o unitach przetrwała w aktywności artystycznej
zespołu „Rumenok”, gdzie pewne fragmenty prezentowanych tekstów są wypowiadane w gwarze unickiej.
W spotkaniu uczestniczył Aleksander Dmitruk, syn
Jerzego, student czwartego roku krakowskiej ASP, który z powodzeniem prowadził także zajęcia z rysunku dla
uczennic z Podedwórza.
Osobowością pleneru była i jest w naszej pamięci Małgorzata Bundzewicz, niezwykła artystka, absolwentka
Wydziału Prawa UJ, ale i Krakowskiej ASP, autorka znakomitych tekstów publikowanych w Biuletynie Oddziału
Krakowskiego ZPAP. Obecnie prowadzi galerię i zajęcia
dla osób z problemami różnego rodzaju. Jest czynną artystką, a ponadto na swoim koncie na Facebooku umieszcza cenne materiały o znanych twórcach i różnych ważnych zjawiskach w sztuce dawnej i obecnej.
Gościem pleneru był Leonardo Pędziałek – artysta
grafik, prowadzący pracownię graficzną przy krakowskim oddziale ZPAP. Jego trójkolorowe prace wykonane aerografem budziły szerokie zainteresowanie wśród
publiczności.
Udział w plenerze wzięli także właściciele Galerii
z Opola Teresa i Lech Biernaccy. Podziwiałam plenerowy
warsztat obojga, małe, kolorowe szkice, które były zamysłem powstających wielkoformatowych prac.
Niezapomniane prace Miry Skoczek Wojnickiej, wielokrotnie nagradzanej w kraju i za granicą, opowiadały o kobietach, przedstawiając niezapomniane wizerunki kobiet.
Iwo Birkenmajer, malarz, konserwator dzieł sztuki
i poeta.
Cennym eksponatem kolekcji jest jego „Martwa natura
z rybą, chlebem i winem” ozdobiona złoceniem o pięknej
wysmakowanej kolorystyce, z niezwykłymi laserunkami.
I wreszcie Krystyna Głowniak, czyli autorka niniejszego tekstu, która spowodowała to artystyczne zamieszanie,
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Krystyna Głowniak: Z pracowni Rembrandta, rys. tuszem

zakończone utworzeniem kolekcji prac wybitnych artystów, która stała się własnością Ośrodka Edukacji Regionalnej, zdobiąc ściany świetlicy obiektu.
Prace plenerowe można było podziwiać dwukrotnie.
Pierwsza prezentacja miała miejsce w Hołownie i zgromadziła wielu mieszkańców, także okolicznych miejscowości. Przybyło także wielu gości z Lublina na zaproszenie
organizatorów. Szczególną atrakcją był wspomniany wyżej spektakl na kanwie „Wesela” Wyspiańskiego. Zachowało się nagranie ze spektaklu i liczne zdjęcia. Zabawne
były dialogi o politycznym akcencie, ciągle aktualne, jak
np. zapytanie Czepca: „Cóż tam, panie w polityce? Chińczyki trzymają się mocno?” i odpowiedź Dziennikarza:
„polityków mam dość, po uszy, dzień cały”...
Ważne, że, tak jak w oryginale, w spektaklu brali udział
zarówno mieszkańcy wsi, jak i krakowska inteligencja.
A dramatyczne słowa Chochoła, których już nikt nie słuchał z powodu zainteresowania bufetem: „Miałeś chamie
złoty róg...” zabrzmiały jakoś niepokojąco.
Druga prezentacja prac plenerowych miała miejsce
w Lublinie w Studio Malarnia Krystyny Głowniak w Rynku. Tu pragniemy wyrazić podziękowanie dla Urzędu
Marszałkowskiego, dla Biura Promocji Miasta, dla Radia Lublin oraz TVP Lublin za promocję wydarzenia
w mediach, dzięki czemu oglądalność wystawy była na
wysokim poziomie. Mieszkańcy naszego miasta mogli
nawiązać bezpośredni kontakt z twórcami, którzy licznie
przybyli z Krakowa i Warszawy.

Krystyna Głowniak
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Laur im. Bolesława Prusa
dla Piotra Kobielskiego-Graumana
Stefan Przesmycki uhonorowany wyróżnieniem

Fot. Z. Krawczyk

Laureat, jurorzy, publiczność:
prof. J.F. Fert, P. Kobielski-Grauman,
dyr. A. Zdunek, prof. J. Gurba,
prof. C. Michałowski.
Prezes SPP w Lublinie
Z.W. Fronczek składa gratulacje
P. Kobielskiemu-Graumanowi

Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Bolesława Prusa
obradujące w składzie:
Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert – przewodniczący Jury
Red. Ewa Hadrian – sekretarz Jury
Prof. dr hab. Jan Gurba – członek Jury
Prof. dr hab. Czesław Michałowski – członek Jury
Dr Jan Sęk – członek Jury
Red. Wojciech Pestka – członek Jury
Zbigniew Włodzimierz Fronczek – Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – członek Jury
postanowiło Laurem Bolesława Prusa 2016 roku nagrodzić
Pana Piotra Kobielskiego-Graumana autora książki Wstęp do wszechświatów równoległych
wyróżnieniem zaś uhonorować
Pana Stefana Przesmyckiego autora tomu wspomnień Ja, obywatel Lublina.
Nagrodzone dzieło Wstęp do wszechświatów równoległych jest zbiorem esejów skupionych na poetyckim świecie Bolesława Leśmiana, świecie wierszy i poematów, które nie przestają zachwycać i inspirować. Leśmian – czarodziej i budowniczy słów – tworzył własne światy i wizje, Piotr Kobielski-Grauman w swym dziele podsuwa klucze do świata i zaświata tajemnic autora Dziejby leśnej, Łąki, Sadu rozstajnego. Interpretacja poezji bywa, czy też pozostaje iluzją, zabawą,
ale po każdy klucz – czy też wytrych – można sięgnąć jak po dobrą monetę. Leśmian – co zauważono już dawno – stworzył świat egzystencjalnych i filozoficznych pytań, w nagrodzonym tomie na żadne z nich nie znajdziemy odpowiedzi,
ale Autor – Piotr Kobielski-Grauman – z sobie właściwym wdziękiem i liryczną swadą – podejmuje z tymi pytaniami
przekorną dysputę. Trud tej dysputy wart jest nagrody im. Bolesława Prusa.
Dzieło Stefana Przesmyckiego Ja, obywatel Lublina to pasjonujący zbiór opowieści lubelskich z XIX, XX i XXI stulecia. Barwny język, znakomita narracja, zaskakujące puenty i zagadki życia to gwarancja znakomitej lektury. Piękna
i ważna dla Lublina książka.
Nagrodzonym autorom serdecznie gratulujemy!
Nagrodę im. Bolesława Prusa ufundował Prezydent Miasta Lublina. Nagrodzone tomy ukazały się w serii „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina”
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Józef
Franciszek Fert

Leśmian metafizyczny
i mistyczny
Rok 2017 w Polsce miał nosić imię Bolesława Leśmiana (22 stycznia 1877 – 5 listopada 1937); być może
z uwagi na te „siódemki” w datach urodzin i śmierci. Zauważmy jednak, ze data urodzin poety nie jest pewna:
obok roku 1877 spotykamy 1878 i 1879... To zamieszanie
z datą urodzenia wynika prawdopodobnie z nieścisłości
w zapisie metrykalnym i akcie chrztu, które sporządzone
zostały dopiero w roku 1887, gdy ojciec poety – wywodzący się ze spolonizowanej rodziny żydowskiej – Józef
Lesman (uprzednio Izaak) przeszedł na katolicyzm i przyjął chrzest. Sam poeta posługiwał się datą 1878, co stwarza
szansę naprawienia rażącego błędu popełnionego przez
sejm Rzeczypospolitej i ogłoszenia np. następnego roku
„Rokiem Leśmianowskim”...
Niezależnie od sejmowych preferencji w obieraniu patronów tego czy innego roku, różne środowiska regionu
lubelskiego na swój sposób uczczą Leśmiana w roku 2017.
Również środowisko pisarzy, skupionych w lubelskim
Oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich planuje szereg
zdarzeń kulturalnych mających przypomnieć i uczcić jednego z największych poetów polskich XX w.
W pewnym sensie lubelskie środowisko literackie już
rozpoczęło „rok Leśmianowski” – w 2016 roku ukazał się
w ramach serii „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina” tom studiów skupionych na świecie poetyckim Leśmiana; mowa o książce Piotra Kobielskiego-Graumana
(rocznik 1953): Wstęp do światów równoległych (Lublin
2016, s. 144. Wydawnictwo Polihymnia; rzecz zrealizowano przy pomocy finansowej miasta Lublina w ramach stypendium Prezydenta Miasta).
Autor tej niezwykle ciekawej książki to urodzony
i mieszkający w Lublinie poeta i prozaik Piotr Kobielski,
posługujący się również pseudonimem „Grauman” i kontaminacją obu nazwisk: Kobielski-Grauman. Pisarz ma
w swym dorobku, opublikowanym w Lublinie i Warszawie, kilka pozycji książkowych: To właśnie światło, jakie
już nieprześcignione (wiersze, 1977); Przez ogień (wiersze,
1998); Niewykonabuł (proza, 2004); Sambation (wiersze,
2006).
Zastanawiam się, co skłoniło Piotra Graumana
do wkroczenia odważnym krokiem filozofa i teozofa

w niezwykły świat Leśmianowskich wierszy i poematów?
Może obecna w jego twórczości „czarna nić” przędąca się
z trwogi i fascynacji śmiercią, tak wyrazista u Leśmiana
i tak uderzająca w wierszach Graumana? Może fascynacja gorączkowym erotyzmem autora Łąki? Może, może?...
Kapitalnym skrótem tych dwu wątków: czarnego – śmierci i krwiście czerwonego – miłości jest kategoria „thanaterosa”, zawierają w sobie greckie imiona, a zarazem pojęcia
ogólne: Tanatosa (gr. Thanatos / Θάγνατος) i Erosa. Tanatos to grecka personifikacja Śmierci, brat Snu (Hypnosa);
co znamienne – u Greków Śmierć i Sen to istoty męskie;
nasza słowiańska Śmierć jest rodzaju żeńskiego... Leśmian
doskonale poetycko i głęboko mistycznie odczuwał tę
„żeńskość” naszej Śmierci, ale też po swojemu „zmodyfikował”, rozwielożył i rozwielmożnił. Posłuchajmy1:
Chodzą Śmiercie po słonecznej stronie,
Trzymający się wzajem za dłonie.
Którą z naszej wybierzesz gromady,
By w cmentarne uprowadzić sady?
[…]
Wybrał trzecią, co choć bogulicha,
Lecz tak cicha, że wszystko nacicha.
Śmiercie
I jeszcze jedno wcielenie naszej ludowo-pogańskiej
Śmierci, jakże dla poety znamienne, jako że groza raz po
raz błyska u niego czarnym humorem:
Idzie lasem owa zmora, co ma kibić piły,
A zębami chłopców nęci i zna czar mogiły.
Upatrzyła parobczaka na skraju doliny:
„Ciebie pragnę, śnie jedyny – dyny moje, dyny!
[...]”
Całowała go zębami na dwoje, na troje:
„Hej, niejedną z ciebie duszę w zaświaty wyroję!”
Piła (LP 166)
Piotr Grauman, wiedziony zapewne nieomylną intuicją, którą – jako jedyne bogactwo – posiadają w nadmiarze
Ten i dalsze cytaty z utworów Leśmiana podaję za wydaniem: B. Leśmian: Poezje. W: Z pism Bolesława Leśmiana. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1965, s. 173
(dalej skrót: LP)
1
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poeci, doskonale w swej książce „rozpracowuje” tajną „misję” Leśmiana. Co prawda sam poeta na kilka lat przed
śmiercią podrzucił nam potomnym pęk kluczy do swego
świata i zaświata, ale – o czym nigdy dość ostrzeżeń i pouczeń – na podrzucane przez poetów klucze do ich twórczości należy szczególnie podejrzliwie zerkać, a najlepiej
ich w ogóle nie używać, jako że najczęściej są to wytrychy,
które z pozoru pasują do każdych drzwi, a tak naprawdę
nie pasują do żadnych... W wywiadzie udzielonym „Pionowi” na trzy lata przed śmiercią powiada poeta: „Zwiedzam wszechświat nie od strony zieleni i kwiatów [w tym
przypadku chodziło o drukowany właśnie ostatni tom autorski, wydany za życia poety, zatytułowany Napój cienisty;
Warszawa MCMXXXVI – u Jakuba Mortkowicza – przyp.
J.F.]. Wchodzę weń przez wrota smutku, a nie zieloności.”2
Poeta wspomina w tym wywiadzie, że jeden z najniezwyklejszych wierszy w jego dorobku, tj. Trupięgi, znajdzie się
w... tomie zatytułowanym Dziejba leśna, który, jak pisze Jacek Trznadel, ukazał się dopiero po jego śmierci... „[...] nie
był skomponowany przez autora ani przez niego skontrolowany.”3 Objaśnijmy: Leśmian zapowiada w tym wywiadzie
(zdaje się, ostatnim za życia) druk wiersza Trupięgi w tomie
Dziejba leśna (1934), tymczasem wiersz ten – jeśli mamy
wierzyć Jackowi Trznadlowie (a komu mamy w tym wypadku wierzyć?) – ukazał się w tomie ostatnim przed śmiercią autora, tj. w Napoju cienistym, skoro wydrukował go
wśród wierszy tego tomu. Sięgnąłem do przypisów wydawcy, żeby rozjaśnić sobie poplątaną historię wiersza, i jest mi
jeszcze „ciemniej”; objaśnia wydawca: „Prwdr. [tzn. pierwodruk – przyp. J.F.] „Kultura”, Warszawa 1932, nr 9 (28 lutego). Ogłoszony wraz z wierszem * * * [„Po co tyle świec
nade mną...”] pod nagłówkiem Nowe wiersze”. I tyle4. A jak
wiersz zapowiadany przez poetę w Dziejbie leśnej trafił do
tomu Napój cienisty? Życie po życiu w przypadku Leśmiana jest bodaj jeszcze bardziej fascynujące niż realne życie
zamojskiego rejenta, którego właśnie okradł jego współpracownik na 20 000 zł (dziś byłoby to warte około 100 000
złotych, lekko licząc), z czym poeta zmagał się bezskutecznie do końca życia. Ale posłuchajmy niezwykłego wiersza,
mniejsza ostatecznie, gdzie go wydawcy rzucą; oto Trupięgi:
Kiedy nędzarz umiera, a śmierć swoje proso
Sypie mu na przynętę, by w trumnę szedł boso,
Rodzina z swej ofiarnej rozpaczy korzysta,
By go obuć na wieczność, bo zbyt jest ciernista –
I grosz trwoniąc ostatni dla nóg niedołęgi,
Zdobywa buty z łyka, tak zwane trupięgi.
2
Dialogi akademickie – w niepojętej zieloności. Rozmowa z Bolesławem Leśmianem. [Rozmawiał] Edward Boye. „Pion” 1934, nr 23; cyt. za: B. Leśmian: Szkice
literackie. W: Z pism Bolesława Leśmiana. Oprac. i wstępem poprzedził J. Trznadel. Warszawa 1959, s. 497–503 (dalej skrót: LSzL).
3

Przypisy do LP 543.

4

LP 539.

A gdy go już wystroi w te zbytki żebracze,
Wówczas dopiero widzi, że nędzarz – i płacze!
Ja – poeta, co z nędzy chciałem się wymigać,
Aby śpiewać bez troski i wieczność rozstrzygać,
Gdy mnie w noc okradziono, drwię z ziemskiej mitręgi,
Bo wiem, że tam – w zaświatach mam swoje trupięgi!
Dar kochanki czy wrogów chytra zapomoga? –
Wszystko jedno! W trupięgach pobiegnę do Boga!
I będę się chełpliwie przechadzał w zaświecie,
Właśnie tam i z powrotem po obłoków grzbiecie,
I raz jeszcze – i nieraz – do trzeciego razu,
Nie szczędząc oczom Boga moich stóp pokazu!
A jeśli Bóg, cudaczną urażony pychą,
Wzgardzi mną, jak nicością, obuta zbyt licho,
Ja – gniewny, nim się duch mój z prochem utożsami,
Będę tupał na Niego tymi trupięgami!
Nauczcie się, współcześni i przyszli poeci tego wiersza na pamięć. To jest najważniejszy manifest woli i mocy
tych, których Pan powołał do części udziału w plemieniu Ecclesiastesa i Hioba: „Vanitas vanitatum, dixit Ecclestiastes, vanitas vanitatum et omnis Vanitas. (Eccle 1,12), i mocne słowo Hioba: „Pereat dies, in qua natus sum, /
et nox, in qua dictum est: Conceptus est homo” (Iob 3, 3),
co dziś tłumaczy się : „Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: Poczęty został mężczyzna”.
Pięknie to przetłumaczył Wujek, a my porzuciliśmy go dla
nowinek translatorskich: „Niech zginie dzień, któregom
się urodził, / I noc, w którą rzeczono: Począł się człowiek”.
Nie mogę nie dorzucić następnego kawałka tego tragicznego wyznania: „Dzień on niech się obróci w ciemności,
/ niech się o nim nie pyta Bóg z wysoka / i niech nie będzie oświecon światłością!”5 Leśmian w swej Księdze Hioba postępuje krok dalej: „Ja – gniewny, nim się duch mój
z prochem utożsami, / Będę tupał na Niego tymi trupięgami!”. W tym splocie tragizmu i humoru jak anioł zjawia się
piękna adwentowa pieśń:
Spuście nam na ziemskie niwy
Zbawce niebios obłoki...
Piotr Kobielski nie zamierza w swej książce przekroczyć żydowskiego Rubikonu, jakim było objawienie Jezusa syna Cieśli z Nazaretu. Ale Leśmian nie miał przecież takich „koszernych” zahamowań: garściami czerpie
i zasila swoją wyobraźnię metafizyczną tradycją żydowską, chrześcijańską, skandynawską, celtycką, ruską, pruską i francuską... Przepraszam, to zabrzmiało nieco trywialnie. Ale przecież to on, wielki Znikomek potrafił tchnąć
ożywczego ducha w te spetryfikowane i już pod koniec
XIX wieku obśmiane przez niejedną uczoną gębę pamiątki
Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski. Warszawa 1999. Oficyna
Wyd. „Vocatio”, s. 945.
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pogaństwa i chrześcijaństwa. W jego poezji Śmierć znów
nabiera życia, a zwidy, powidoki, przywidzenia i omsknięcia z bytu w zabyt nabierają autentycznego życia. No cóż,
karmiąc się niekiedy żywą krwią autentycznych ziemlaków... Jak powiada Grauman, „idzie tu o fundamentalne doświadczenie własnej prawdziwości samego istnienia. Kim naprawdę jesteśmy, skąd przychodzimy i do czego
w swej istocie zmierzamy?” (s. 45). Leśmianowski klucz
metafizyczny otwiera nam w zasadzie tę jedną a jedyną
ścieżkę – bycia ku śmierci. Ale to „bycie ku” ma jedną zasadniczą cechę, którą nieoderwalnie wiążemy z jego poezją:
[…]
Czym ty byłeś o słońca zachodzie?
Byłem duchem, byłem ciałem.
Czemuś zabił dziewczynę w ogrodzie?
Nie zabiłem, lecz kochałem.
* * * (z tomu Łąka, LP 214)
I teraz pora wejść na tę ścieżkę prowadzącą w świat i zaświat Leśmianowski, którą sygnalizuje drugi człon nierozerwalnego związku kryjący się w pojęciu „tanaterosa” (Grauman pisze konsekwentnie „Thanaterosa”, ale to
niekoniecznie jest słuszne, skoro „tanatos” już dość dawno się spolonizował do postaci „tanatos”...). Ten drugi,
a może pierwszy w istocie składnik metafizyczny bytu to
grecki Eros (gr. Eros / Ёρως) – bóg od najstarszych mitów począwszy tak stary jak sama Ziemia i na równi z nią
wyłoniony bezpośrednio z Chaosu. On – bóg nad wszelkimi bogami – był dla Greków fundamentem i spoiwem
Kosmosu. Bohater mitów kosmogonicznych, filozofów
poszukujących ostatecznej praprzyczyny (άρχή) i przede
wszystkim poetów. Według Platona to siła zawsze nienasycona i niespokojna (Uczta)6. Przedstawiany w mitach i poetyckich fantazjach pod postacią skrzydlatego lub też bezskrzydłego chłopcach (dziecka) w istocie jest nosicielem
boskiej potęgi zdolnej zależnie od kaprysu uszczęśliwiać,
jak też zadawać śmiertelne rany. U Leśmiana, jak słusznie
wykazuje to Grauman, Eros to w zasadzie odwrotna strona Tanatosa: Miłość i Śmierć w jego poezji tworzą nierozerwalny, a właściwie nierozróżnialny związek:
Spowiła go ramieniem, okręciła jak frygą!
„Pójdźże ze mną, dziadoku – dziaduleńku – dziadygo!
Będę ciebie niańczyła na zapiecku z korali,
Będę ciebie tuczyła kromką żwiru spod fali.
Będziesz w moim pałacu miał wywczasy niedzielne,
Będziesz pijał z mej wargi pocałunki śmiertelne!”
Ballada dziadowska (LP 156)
Śmierć w poezji Leśmiana ma tysiąc imion; jest Rusałką, Południcą, Piłą, Mgłą, samą Nieskończonością
Por. P. Grimal: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Przekład J. Łanowski.
Wyd. II. Wrocław 1990.
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wreszcie... Na dnie miłosnego pucharu czai się w tej poezji
zawsze Śmierć.
Kosą grozi twa miłość, co pożera kwiaty,
Sierpem zgarniasz do duszy mych maków szkarłaty,
Lecz miłości się nie boję,
Jeno w zgrozie ci dostoję,
Bo i Bogu jest słodki powiew mojej szaty!
Łąka (LP 252)
Postawmy na koniec jeszcze jedno pytanie. Skąd ten
niezwykły, jedyny w swoim rodzaju poeta zaczerpnął swą
niezwykłą metafizykę życia-śmierci? Ale nade wszystko,
jakimi czarami zaczarował nasz język i przynaglił go do
wyśpiewania tych niebywałych „pieśni kalekujących”:
Często w duszy mi dzwoni pieśń, wyłkana w żałobie,
O tych dwojgu ludzieńkach, co kochali się w sobie.
Dwoje ludzieńków (LP 222)
We wspominanym tu wywiadzie dla „Pionu”, pytany
o lektury, które go ukształtowały jako poetę, mówi: „Swego czasu bardzo mi przypadły do gustu poglądy pisarza
rosyjskiego, Łosiewa […] Patrzy on na poezję jako na wyrażalność niewyrażalnego, wysłowność niewysłownego...”
(LSzL 497), a w innym miejscu tego wywiadu: „W czasach
przerafinowania i egzotyzmu wpłynęła na mnie jedynie
pieśń ludowa polska i byliny rosyjskie.” (LSzL 488).
Pora wytłumaczyć się z tytułu tego szkicu, który potrąca jedynie – jak to szkic – istotne dźwięki na harfie Bolesławia Leśmiana, za pretekst biorąc ważną i ciekawą książkę Piotra Kobielskiego-Graumana. Jakby tu powiedzieć,
zainspirował mnie tytuł jego książki, pozornie skromny,
a w istocie pyszny i niepodległy. Swoją książkę Piotr Grauman zatytułował jak rasowy metafizyk na katedrze filozofii literatury: „Wstęp do...”. Po tym fundamentalnym sformułowaniu pada kategoria jeszcze bardziej zasadnicza:
„Wszechświaty równoległe”. Rzecz zapowiada nie tyle metafizykę, co kosmologię najnowszego rzutu... Na szczęście
nie wchodzi na to pole dosłownie, czyli nie zabija nieprzygotowanego humanisty czy badacza historii idei, a nawet
teologa zmatematyzowaną fizyką współczesną. Łagodniej
i nie bez ironii uobecnia współżycie czytelnicze z janusową wersją rzeczywistości, czyli tą istotnie Leśmianowską,
w której „świat” nieustannie wpada w szafarnię „zaświata”
i vice versa... W której twarda skała realności okazuje się
jedynie płynną powłoką nadrzeczywistości... itd.
Z głęboką satysfakcją czytałem nieobszerną i nie zawsze
redakcyjnie dojrzałą książkę Graumana. I nie potrafię jęzorem smoczym krytyka w czymkolwiek mu zaprzeczyć.
Mogę co najwyżej zawtórować jego fascynacji tym genialnym do szpiku i polskim do ostatniej sylaby poecie. Kochajcie, ludzie, Leśmiana. Kochajcie – do jasnej cholery!
Józef Franciszek Fert
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Natalia
Astafjewa

Wiersze wybrane
(z Polską w tle)
Czterech Czeszejko-Sochackich
Czterech Czeszejko-Sochackich,
mój ojciec i wszyscy wujowie –
nie trzech, jak to bywa w bajkach
i nie trzej jak Budrysowie.
Zrodziła matka czterech synów,
lecz różne były ich drogi
i w życiu stanął przed nimi
jednakowy los srogi.
Mój ojciec zginął na Łubiance,
jeden z wujów – na Łubiance,
drugi w przeklętym Starobielsku –
ostatni jako dziecko w roku dwudziestym.
O, straszne losy polskiej ziemi
w dwudziestym strasznym stuleciu!
Gdybyż się dało was odmienić!

***

Umrę jak szpetna starucha
daleko od miłej Wisły…
Jak nędzna suka z brzuchem
ze starości obwisłym.
Ulica Stalowa, Praga…
Nie szukam niczego więcej.
To tam chodziłam do ZOO
w nastroju radości dziecięcej.

Moskwa – Warszawa
Wciąż żyję w uścisku
tęsknoty żelaznych pęt.
Tam i z powrotem przez życie
z bagażem duszy swej.

Czterech Czeszejko-Sochackich nie ma na świecie,
a był to ród prastary i sławny,
dziś giną jego resztki dawne.
Pozostał świat trzykroć przeklęty
i ja jeszcze cudem żywa.
I dzisiaj ja na stypy cztery
gości z tamtego świata wzywam.
1992

***
O, Boże, Boże, życie minęło.
Tak mało radości doznałam
od życia. Miodu nie pijałam,
na uczty do stołów biesiadnych
nie siadałam. Na stypy jedynie.
Tak mało dni w swojej ojczyźnie,
w rodzinnej Warszawie przeżyłam.
Za Bug, za gorzką miedzę
raz co dwa lata przybywam
jedynie jak pielgrzym
w kraj swój polski.
Nie budzę pamięci dzieciństwa
i nie na Pragę przychodzę,
kiedy przyjeżdżam – lecz na Powązki.

n u m e r

***
Wiele lat temu w Warszawie
w bramie szła rozmowa w głos:
o Broniewskim Władysławie
swe opinie głosił ktoś.
Nie mówiono, że poeta
w policyjnych czasach żył.
Im nie w głowie wiersze przecież,
wiedzą tylko, że on pił.
Zawsze żal mi Broniewskiego,
wiele cierpiał w życiu swym.
A żandarmi wypasieni
co dziś o nim wiecie wy?
Co dziś znaczy niby znawcom,
że rewolucjonistą był,
że w dwudziestym wieku strasznym
jakimś cudem został żyw?
Tylko wojna, areszt, łagier –
taki wiek dwudziesty trwał –
albo zranić, albo zabić
lub w niepamięć wtrącić chciał.
Ludziom słabym trudno było,
za silnymi w ślad śmierć szła –
a historia choćby to sprawiła,
by ich imię strzec od plam.
***
Umrę, czy grzech mój będzie wybaczony?
Ojczyzny dwie wzięły mnie za ręce,
rozdarły duszę moją na dwie części
i jak dwa konie ciągną na dwie strony.
Lecą do przodu ptaki rozszarpane
i ziemia drży od biegu koni rączych,
bolą tak samo w sercu dwie moje rany
i krew obficie z rękawa się sączy.
Łączą się w duszy mej dwa ogniwa
i serce me nie może się rozdwoić,
jęczy i krzyczy i nawoływa –
dosyć już mówić o krzywdach swoich.
Zapomnijmy niezgody i złości,
nie czas swe krzywdy przez wiek pamiętać.
Jak most nad nimi rozpięta,
ja wzywam dziś – zaprośmy się w gości –
nie może gniew serc naszych pętać.

1–2 (78–79)
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Jan
Orłowski

Natalia Astafjewa, poetka rosyjsko-polska dożyła sędziwego wieku. Zmarła w Moskwie 3 grudnia 2016 roku w wieku
dziewięćdziesięciu czterech lat. Urodziła się w Warszawie w roku
1922. Jej ojciec Jerzy Czeszejko-Sochacki był znanym działaczem
polskiej lewicy, posłem na Sejm II Rzeczypospolitej. W roku
1927 wyjechał wraz z rodziną do Sopotu, później zaś do Berlina.
W roku 1931 przeniósł się z rodziną do Moskwy, gdzie rozpoczął
działalność w Kominternie. Dwa lata później został aresztowany
przez NKWD, fałszywie oskarżony o zdradę komunizmu i osadzony w więzieniu na Łubiance, gdzie zakończył swoje życie samobójczą śmiercią. W roku 1937 aresztowano również jego żonę
Józefinę z domu Jurewicz, którą zesłano do Pawłodaru w Kazachstanie. Wkrótce jednak aresztowano ją ponownie i po brutalnym
śledztwie zesłano do karnego łagru na terenie Kazachstanu.
Dzieci Czeszejko-Sochackich – Natalię i jej młodszego brata
Jurija oddano na wychowanie do domów dziecka. Oboje ukończyli szkoły i uczelnie radzieckie. Natalia zdobyła wykształcenie
pedagogiczne i przez kilkanaście lat pracowała jako nauczycielka. Do Moskwy mogła wrócić dopiero wiosną 1945 roku, gdzie
rozpoczęła studia zaoczne w Instytucie Literatury. Po roku 1956
podjęła starania o rehabilitację rodziców, matkę zrehabilitowano w roku 1956, ojca zaś pośmiertnie w roku następnym. W roku
1957 rodzina mogła po trzydziestu latach odwiedzić Warszawę.
W roku 1942, kiedy dwudziestoletnia Natalia przebywała jeszcze w Kazachstanie, wyszła za mąż za Rosjanina, zesłańca Aleksieja Romanowa-Astafjewa, który dwa lata później został aresztowany i popełnił samobójstwo w łagrze. Z tego związku pozostało jej
literackie nazwisko Astafjewa. W roku 1958 Natalia wyszła za mąż
za geofizyka i poetę Władimira Britaniszskiego (1933–2015), który jako „wiano” przejął od niej polskość i stał się wybitnym tłumaczem współczesnej poezji polskiej i autorem wielu znakomitych
prac o dziejach naszej poezji od Kochanowskiego do Miłosza.
Natalia Astafjewa uczestniczyła w rosyjskim życiu literackim
od roku 1956. Jest autorką kilku zbiorów poezji lirycznej, której
tematem są najczęściej jej traumatyczne przeżycia osobiste, losy
rodziny, dramatyczna sytuacja narodów Rosji i Polski, które boleśnie doświadczyła wojna i totalitarna dyktatura. Liryka Astafjewej
jest surowym osądem zbrodni „strasznego wieku XX”, ale jednocześnie też i ciężkiej sytuacji milionów ludzi, w jakiej znaleźli się
w wyniku narodzin dzikiego kapitalizmu w nowej epoce.
Związki Natalii Astafjewej z Polską są wielostronne i bardzo
silne. Ogromne są też jej zasługi w dziele tłumaczenia poezji
polskiej na język rosyjski i jej popularyzacji wśród czytelników
rosyjskich. Polscy twórcy też nie pozostali jej dłużni, jej wiersze
przyswajali polszczyźnie Anna Kamieńska, Włodzimierz Słobodnik, Seweryn Pollak, Danuta Wawiłow, Wiktor Woroszylski, Jerzy Litwiniuk, Witold Dąbrowski, Adam Pomorski, Andrzej Mandalian, Leszek Wołosiuk i inni.
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Natalia Astafjewa
***

Przyjadę do was jeszcze po swej śmierci,
posłuchać chcę, o czym wciąż milczycie wy,
pragnę też wiedzieć, czy nadal żyją lwy,
do kogo będą podobne dzieci?
Cudowną różą ukłuć się i zdębieć,
zasnąć, by zbudzić się i strząsnąć sen,
by ciekawie rozejrzeć się i wtem
spojrzeć ludziom w oczy jak w studni głębię.
Powstanę kiedyś po uśpionym życiu,
żeby zobaczyć, Ziemio, twój wstyd:
potwory wyjdą z głębi jezior twych,
yeti z górskiego wyjdą ukrycia.

1965

***

Niech się rozwieje zasłona chmur,
kawałek nieba niech się odsłoni.
Ktoś żywy już prawie kona
i widzi tylko z betonu mur.
Jeśli mi coś zasłania świat jak dym
i ten niebieski błękit jasny,
to ja w zamkniętym pokoju ciasnym
nie mogłabym przeżyć tyle zim.
***

Miasto – jak pięść –
ja ciebie nienawidzę
i zgubę twoją
przez łzy już widzę!
Biedak w tobie
żyje dziś na dnie,
przez niego przeklęte
samo przepadniesz!

***

Czym żyli, co było im bliskie,
miniony wiek spopielił wszystko.
Tylko w cerkiewnych księgach jest ślad,
że kiedyś przyszli na ten świat.
17 maja 1980

Dedykacja Natalii Astafjewej dla prof. Jana
Orłowskiego na okładce antologii Polskie poetki
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***

Jak jakiś obłęd trwa to życie.
O, ludzie! Broń od chleba wolicie.
Cóż, dopóki chleb wam rzucą,
wódkę i wino tanie,
sprzedajecie się, pijani,
za miskę soczewicy.
O, ludzie! Czyż nie wstyd wam
przetrawiać z beztroską twarzą
ten telewizyjny chłam,
co na dzień każdy wam wysmażą?

akupić mogę ładne stroje,
wino i pyszny tort…
Kto mi zapłaci za łzy moje,
za ból, za krew i pot?
Z cyklu „Sto czterowierszy”
***

Czule się żegnam, świat ten porzucam,
wstrzymuję drzwi otwarte szerzej…
Już swoim smutkiem was nie zasmucam,
miły mi jest i człowiek, i zwierzę.

W świecie medialny zgiełk oszalał
i płomień wojny gdzieś się rozpala…
Myśleć powinien każdy sam.

***

Zbudzisz się nocą: zbliża się świt,
za oknem mrok jak sowa szary –
krew zalega w ciele ciężarem
i czuję nadejście złych dni.

***

Pogubiło mi się po drodze
życie w troskach i trwodze.
Pogubiło mi się gdzieś,
co przez życie miałam nieść.
Teraz tak mi dziwnie lekko
stanąć przed trumny wiekiem:
wszystko co było zostało tam.

***

Wszyscy pomarli… Świat cały – mogiła,
proch martwy zmiótł szalony wichr,
krew ziemię obficie zrosiła.
Pomarli wszyscy, lecz słychać wciąż ich krzyk.

Wciąż jednak żyje w nocnych snach.

***

Już prawie martwym patrzę wzrokiem,
jak życie czas wydziela,
jak kruszy się twarda opoka,
jak sypie się proch ze szczelin.

***

Oskubali jak kurę…
Pamięć ukradli.
Z mieszkania do mieszkania,
z domu szli do domu,
zajmowali,
zwozili na sterty śmieci,
palili…
Wszystko zabrali.
I nie ma czym nakarmić smutku:
po swoich bliskich płaczę
przy pustym stole.

***

Odwrócić się tyłem do życia –
do muru twarzą.
Po salwach odłamki pocisków
zawsze mnie rażą.
***

To sen czy jawa… Wcale nierzadko
sen taki mnie nawiedza…

***

Cichy ranek. Życia prosty szlak
godnie się udało przeżyć.
Trzeba tylko już niewiele spraw
poukładać jak należy.
Czajnik nastawię. Chleb podać czas.
Wszystko tak jak o tej porze,
lecz żal, że żyć nam dano tylko raz.
Czy to ostatnia już minuta może?
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Śnił mi się ptaszek w klatce
i że w więzieniu mama siedzi.
Z rosyjskiego przełożył
Jan Orłowski

25 marca 2009
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Wojciech
Pestka

„Widziałem wszystko”
„Po 17 września 1939 roku kilka razy przekraczałem granicę na Bugu, wędrując między tamtą a tą stroną –
mój rozmówca wzrusza ramionami, jakby to była całkiem
normalna rzecz – sprawa jasna, musiałem. Musiałem, tam
zostały dwie moje siostry”.
Mieczysław Stachaszewski, bo to on wypowiada te słowa, urodził się 5 stycznia 1922 roku, cztery lata po tym, jak
osada Iwangorod zmieniła nazwę na Dęblin. W Słowniku
geograficznym Królestwa Polskiego (1882) pod tym hasłem
jest odnotowana forteca przy ujściu rzeki Wieprz do Wisły
w powiecie nowoaleksandryjskim, w gminie Irena, parafii Bobrowniki. Autorzy słownika zwracają uwagę na połączenia kolejowe osady: „z Brześciem Litewskim linią drogi
żel. [żelaznej – przyp. autora] łączącej się w Łukowie z droga żel. warsz.-terespolską a z Warszawą linią drogi żel. nadwiślańskiej, która w Kowlu łączy się z drogą żel. brzesko-kijowską”. Przywołuję wzmiankę o kolei, gdyż odegra ona
w życiu bohatera mojego reportażu bardzo istotną rolę, będzie mu towarzyszyła, przysparzając radości i kłopotów.
Od XVI wieku folwark dębliński był własnością rodu
Mniszchów. Według powtarzanej tu od lat legendy, obliczonej na rozbudzenie ciekawości Dęblinem osób postronnych, stąd ruszyła do Moskwy córka wojewody
sandomierskiego Maryna Mniszchówna, zaślubiona 27
listopada 1605 roku w Krakowie per procura Dymitrowi
Samozwańcowi I. Koronowana na carycę 18 maja 1606 r.
już po dziewięciu dniach straciła tron, ale władzy w Rosji
oddać nie zamierzała, za swój upór zapłaciła życiem syna
Iwana i kolejnych mężów – Dymitra Samozwańca II oraz
kozackiego atamana Iwana Zaruckiego. Ta intrygująca historia, pełna niezwykłych szczegółów, sama w sobie warta
uwagi, tu jest jak kwiatek do kożucha – nie wiadomo, jak
opowieść zasłyszana w dzieciństwie wpłynęła na usposobienie i sposób postępowania mojego rozmówcy: że uporu mu nie brakowało, pokazują wydarzenia z jego życia.
„Jestem rodem z Dęblina. To dygresja, tak mam
w metryce podane, że urodzony 5 stycznia, ale od rodziców, mama Konstancja z domu Nieróbca, ojciec Michał, wiem, że w grudniu 1921 r. Moja rodzina jest liczna, było nas dziesięcioro dzieci. Szkołę powszechną

Mieczysław Stachaszewski
– współcześnie
(foto W. Pestka)

ukończyłem w 1936 r. w Dęblinie. Dwa lata Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Radomiu, wojna przeszkodziła w kontynuacji… 23 czerwca 1939 r. udałem się do
siostry Bolesławy. W tym czasie z mężem i córką Basią
mieszkała w Zdołbunowie. To aktualnie na Ukrainie. Razem z nią moja siostra Marianna, w domu nazywaliśmy ją
Lilą, młodsza ode mnie o trzy lata. Tam zastała mnie wojna. W niedzielę 17 września o godz. 11 wyszedłem przed
mieszkanie, zastałem grupę żołnierzy na konikach, według mej oceny, wyglądających jak kucyki. Byli w cienkich drelichach, mieli na plecach worki, bardzo długie

Mieczysław Stachaszewski
Zdjęcie z czasów szkolnych

n u m e r
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karabiny z bagnetami. Do tego manierkę i menażkę. Pamiętam jak dzisiaj, że to była manierka szklana w lnianym
pokrowcu. Saperka była w takim samym parcianym woreczku. Buty krótkie, owijacze do pół łydki i koszula wypuszczana na wierzch. Niektórzy mieli szable. Byli z kwiatami, witali ich Ukraińcy i Żydzi. Po kilku dniach siostra
została wykwaterowana do polskiej rodziny, starszego małżeństwa, państwa Wrześniowskich na ulicę Sadową. Już zaczęły się wywózki Polaków. Samochody ciężarowe podjeżdżały o godzinie 23. Słuchaliśmy warkotu, gdzie
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Dęblin to twierdza. Carskie wojska stacjonujące w Nowogieorgiewsku (dzisiaj Modlin), Brześciu, Iwangorodzie
miały być trwałym fundamentem rosyjskiego panowania
w Polsce. Pierwszy etap budowy twierdzy dęblińskiej według planów carskiego gen. Iwana Dehna na gruntach wsi
Modrzyce zakończono w 1847 r. Zgodnie z arkanami sztuki wojennej, cytadela, jedną stroną przylegająca do Wisły,
od wschodu broniona była głęboką fosą i systemem trzech
bastionów i dwóch półbastionów połączonych kurtyną
murów. Narożne kaponiery blokowały ogniem fortecznej

Brama Lubelska twierdzy w Dęblinie,– współcześnie (foto W. Pestka)

zacznie się raban: otwierać i wychodzić. Siostra przygotowała worek sucharów, taki półmetrowej wysokości. Worek stał przy łóżku. Nam udało się uniknąć wywózki – siedzimy w Odeon-ie, świetlicy spółdzielni mieszkaniowej,
ulica Okrzei w Lublinie. Zdania są krótkie, wypowiada je,
jakby dotyczyły kogoś innego, zerkając od czasu do czasu
na leżącą na stole kartkę. Mimo że upłynęło tyle lat, trudno mu zyskać dystans do tamtych wydarzeń. Jest trochę
zdenerwowany, niepewnie spogląda na dyktafon. – Szwagier bał się panicznie naszych przyjaciół ze Wschodu. Nazywał się Jan Wojtasik. Poza mną było jeszcze trzech mężczyzn: syn niemieckiego kolonisty, więc Niemiec – nasz
przewodnik Jan Hek, kierownik pociągu Kaczorowski,
kontroler drogowy pan Malinowski. Ze szwagrem było
nas razem pięciu. Mróz był olbrzymi. Jeden but miałem
większy, drugi mniejszy, odmroziłem palec u nogi. Pierwszym razem do Dęblina wróciłem 5 stycznia 1940 r.”

artylerii podejście do fosy. Do środka prowadziły trzy bramy: św. Jerzego, św. Mikołaja, św. Włodzimierza (dziś odpowiednio: Warszawska, Lubelska i Wiślana). Usytuowany
na drugiej stronie Wisły fort księcia Michała Gorczakowa
bronił przeprawy i osłaniał twierdzę od zachodu. Rozwój
artylerii wymusił w kolejnych latach rozbudowę umocnień
o siedem wysuniętych fortów otaczających twierdzę.
Tak duże przedsięwzięcie inżynieryjne spowodowało napływ rzemieślników, drobnych kupców i wyrobników, w większości z Sejn i Zamościa. Osada, zwana zwyczajowo barakami przed fortecą albo Forsztatem zyskała
w 1854 r. nazwę Irena od imienia żony posiadacza dóbr
zwanych urzędowo Iwanowskim Siołem – namiestnika
Królestwa Polskiego gen. Iwana Paskiewicza. Osiedlający
się wokół rynku Żydzi utrzymywali się z zaopatrywania
wojsk stacjonujących w twierdzy. Według danych z 1884
r. w osadzie zamieszkiwało 2236 mieszkańców, z tego
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2031 narodowości żydowskiej. Tu osiedlił się Izrael Tauba, cadyk [t. Sprawiedliwy – przyp. autora], wnuk rebego Jechezkiela z Kazimierza Dolnego, syn zwoleńskiego
cadyka Szmula Elieszaa, założyciel słynnej dynastii chasydzkiej. Znany jest jako Modrzyer rebe (od pierwotnej
nazwy wsi) – kompozytor pieśni liturgicznych oraz zbioru nauk Diwre(j) Israel (Słowo Izraela, Lublin 1901).
W październiku 1914 twierdzę wizytował car Mikołaj II. „W czasie odwiedzin Jego Wysokość Imperator
w pierwszej kolejności wziął udział w nabożeństwie na terenie twierdzy, po czym przeszedł do głównego punktu
kierowania artylerią forteczną, oglądając po drodze zdobyczne austriackie i niemieckie uzbrojenie artyleryjskie.
W artyleryjskim punkcie dowodzenia, gdzie zbiegają się
wszystkie systemy zarządzania ogniem baterii twierdzy
i fortów, Jego Wysokość Imperator obejrzał broń i pociski nieprzyjacielskich armii, zebrane z pól bitewnych pod
Iwangorodem i pociski rosyjskiej artylerii fortecznej.
W obecności Jego Cesarskiej Mości została zademonstrowana strategia kierowania za pośrednictwem telefonicznych komunikatów z fortów i baterii artyleryjską 20-to
dniową walką. Jego Wysokość Imperator raczył pozwolić
na sfotografowanie się z grupą obrońców twierdzy na tle
nieprzyjacielskich broni”.1
„Przed przesiedleniem na Sadową siostra mieszkała na
ulicy Kolejowej. Szwagier najpierw pracował w dyrekcji
radomskiej, w 1938 został przeniesiony do Równego, później awansował na zawiadowcę rejonu budynków w Zdołbunowie. Nosił mundur granatowy, elegancki pod szyję,
spodnie czarne, buty oficerki, płaszcz sukienny w takim
samym kolorze jak mundur, czapkę rogatywkę. Miał już
dekretację. Dyrekcja Kolei Państwowych 1 grudnia 1939 r.
miała przenieść się z Radomia do Chełma. Wybudowano tam nowoczesne osiedle na wzór Gdyni dla tysiąca
kolejarzy.
Wrócę na chwilę do Jasia Heka, naszego przewodnika. W grudniu na Boże Narodzenie był już raz w Dęblinie.
Poszedł ubrany niestosownie, trochę za lekko. Dowiedział
się, kto żyje, kto nie. Wrócił i wybrał się z nami powtórnie. Jechaliśmy pod granicę, każdy miał na sobie po dwa
garnitury, a to były takie małe saneczki, przewróciły się.
Nie mógł się podnieść. Był nieprzytomny, miał wysoką
gorączkę. Tyfus. Trzeba było pociąć i rzucić garnitur do
pieca. W Dęblinie leczył go doktor Marcinkowski, wysiedlony z poznańskiego. Wyszedł z tego, ale w nocy zrywał
się i ojciec musiał przytrzymywać go siłą. Nie wiedział,
co robi. Mieszkali w parterowym domku. Było jakieś niemieckie zarządzenie, jego rodziców przesiedlili do Rzeszy,
1

Русская крепость, «Чудо на Висле» http://www.wpolska.com/

do Reichsgau Wartheland [Kraj Warty, okręg w Rzeszy –
przyp. autora]. On został.
Szwagier zatrudnił się w Radomiu na kolei, tam pracował jego starszy brat, Feliks”.
Balonna. Od 1893 r. stacjonował tu jeden z pierwszych
oddziałów aeronautycznych armii carskiej. Wykorzystywał balony na uwięzi do obserwacji terenu za Wisłą i kierowania ogniem. Załogę aerostatu stanowiło dwóch żołnierzy-obserwatorów, którzy zrzucali na ziemię meldunki
w woreczkach obciążonych ołowiem. Znaczący udział, jeśli o takim można mówić, bo już samoloty zaczęły wypierać balony, oddział aeronautyczny odegrał w czasie I wojny światowej.
„Utrata w pierwszym roku I wojny światowej rosyjskich
twierdz z bazami, zabezpieczającymi bojowe działania
sterowców, i brak drugiej linii baz sprowadziły działalność
wojskowych aeronautów do pracy na balonach na uwięzi,
przystosowanych do warunków wojny manewrowej […]
Sformowana na początku mobilizacji w szkole aeronautycznej 14. Balonowa kompania została natychmiast wysłana do twierdzy Iwangorod, gdzie bez zwłoki przystąpiła
do przeprowadzenia rozpoznania.
Od 15 do 23 września, mimo silnego wiatru, balon
prawie cały czas znajdował się w powietrzu, a aeronauci
sprawdzali maskowanie rosyjskich fortyfikacji i prowadzili rozpoznanie zbliżającego się do twierdzy przeciwnika.
27 września udało się im wykryć w lesie we wsi Bąkowiec niemieckie wojska, które ostrzelały aerostat szrapnelami. Jednak dzięki umiejętnemu manewrowaniu wyciągarką unoszącego się w powietrzu balonu, strat nie było.
W ciągu tygodnia obserwatorzy balonowi zidentyfikowali większość baterii przeciwnika i określili przebieg linii
umocnień nieprzyjacielskich.
2 października, kiedy ciężka bateria oblężnicza przeciwnika otworzyła ogień na most przez Wisłę, obserwatorzy balonowi natychmiast ją zlokalizowali i umiejętnie korygując ogień rosyjskiej fortecznej artylerii zmusili szybko
do wstrzymania ostrzału, ratując tym samym ważną dla
wojsk przeprawę”.
W okresie walk z podchodzącymi pod twierdzę wojskami austriackimi od 9 do 13 października, aerostat z obserwatorami podniósł się wysoko w górę i prawie bez przerwy
prowadził działania bojowe, o których jeden z uczestników napisał następująco (Aero 1923, Nr 7): „Z aerostatu
została ustalona pozycja przeciwnika… zostały wykryte nieprzyjacielskie okopy. Ogniem naszej artylerii, korygowanym z balonu, pozycje nieprzyjacielskie zostały
dosłownie zasypane pociskami. Ogień ten był tak skuteczny, że przeciwnik uciekł z okopów, nie podejmując walki
z naszą piechotą. To przesądziło o losie bitwy pod twierdzą w tamtym czasie. W ten sposób swoimi działaniami
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pod Iwangorodem 14. Kompania aeronautyczna zapisała pierwszą chlubną stronę w dziennikach bojowych akcji
rosyjskich aeronautów w wojnie 1914–1918 r.”. 2
Balonna to Dęblin. Dziś Balonna to cmentarz wojskowy, gdzie spoczywają carscy żołnierze, legioniści Piłsudskiego, żołnierze polegli w wojnie polsko-bolszewickiej,
żołnierze 15. Pułku Piechoty „Wilków”, żołnierze
września…

M. Stachaszewski ze sztandarem DOKP w Lublinie (w srodku)

„W Zdołbunowie została Bolesława z Basią oraz Lila.
Noc była jasna jak dzień. Pełnia księżyca, nie pamiętam,
koniec lutego albo marca. Szliśmy nasypem kolejowym
gęsiego, prowadził Hek, już mówiłem, że wyzdrowiał. Po
obu stronach rósł żywopłot, za nim czaili się Ruscy. Zamknęli wszystkich w oborze, w środku była tylko słoma.
Ściągnąłem buty, bolał mnie odmrożony palec, założyłem
na stopy rękawice. Nie dałem się zagonić rano do roboty:
pompowania wody, rąbania drew. »Czasy imiejesz?« – Zabrali zegarki, wszystkich zatrzymanych odesłali z powrotem, do »germańca«. Żydzi wiedzieli co się święci, zaczęli
uciekać. Z wartowni strzelił niemiecki żołnierz. Na posterunku przesiedziałem z Jasiem Hekiem do wieczora. Dali
jeść. Pierwszy raz jadłem ser z tubki i konserwową zupę
z puszki. Kiedy się ściemniło, oficer odprowadził nas do
Bugu, pokazał drogę do Ruskich. Była oznaczona tyczkami, tak dużo było śniegu, może na metr. Przeszliśmy rzekę. Jałowce wydały się nam zaczajonymi żołnierzami, pół
nocy przeleżeliśmy w śniegu czekając, aż odejdą. Straciliśmy dużo czasu. Obeszliśmy wioskę od tyłu, za stodołami,
nie szliśmy drogą. Wpuszczono nas do jakiejś chaty. Piec
był już wygaszony, spałem, siedząc na takim składanym
2
Nikołaj Anoschenko Зарождение военного воздухоплавания в России https://history.wikireading.ru/
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krześle, z nogami w stygnącym popielniku. Rano dostaliśmy się na stację i pociągiem do Zdołbunowa. Wojskowy felczer zaczął leczyć mi odmrożony palec, ale został
wywieziony. Tak samo wywiezieni zostali znajomi mojej
siostry: osadnicy-oficerowie, w tym kapitan Brzostowski,
jego żona i córka”.
W czerwcu 1915 r. Iwangorod znów znalazł się na linii frontu. A w lipcu garnizon rosyjskiej twierdzy musiał
wytrzymać dwutygodniowy szturm niemieckich wojsk
zakończony niepowodzeniem przeciwnika – dzięki skutecznej obronie zorganizowanej przez generała Schwartza
przeciwnik nie dał rady zdobyć twierdzy.
Ale ten lokalny sukces nie mógł zmienić ogólnej sytuacji – podczas ogólnego odwrotu rosyjskiej armii garnizon Iwangorod otrzymał rozkaz ewakuacji po uprzednim
zniszczeniu umocnień twierdzy. „…Patrzyłem, jak o godzinie drugiej po południu zaczęły jeden za drugim wylatywać w powietrze forty – wspominał generał Schwartz. – Po tym nad cytadelą podniósł się mały słup dymu,
za nim taki sam słup dymu nad Dęblinem, nad stacją, nad
Ireną, nad koszarami fortecznej artylerii, nad warsztatami
inżynieryjnymi… Stopniowo te słupy dymów rosły, czerniały, rozchodziły się na boki. Później dwa słupy złączyły się w jeden, do nich dołączył trzeci. I oto już nie widać
domów w Irenie, oto zniknęły drzewa na drodze, prowadzącej od stacji do cytadeli… i wszystko zniknęło… w dymie czy też we łzach… zniknął Iwangorod…”. Wieczorem
22 czerwca 1915 r. opuściwszy flagę fortecy resztki garnizonu razem ze swoim dowódcą generał-majorem Schwartzem porzuciły płonącą twierdzę. „Szkoda było tych
wspaniałych żołnierzy, którzy zasłużyli na prawo do czci
i nieśmiertelności, znikających w moich oczach w kłębach kurzu na drodze ewakuacji” – pisał później Schwartz
w swoich pamiętnikach”3
W sierpniu 1921 roku Dęblin stał się miejscem stacjonowania wsławionego w wojnie polsko-bolszewickiej 15
Pułku Piechoty „Wilków” .
15 września 1939 r. twierdza i Irena zostały zajęte przez
Wehrmacht.
Nie potrafię powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, że twierdza nie odegrała znaczącej roli militarnej. Ale dalej mówi
się, trochę przez sentyment, bo przecież miasto wyrosło
w jej cieniu, a trochę przez wzgląd na rozmach, z jakim została zbudowana, że Dęblin to twierdza.
„Pociąg jechał ze Zdołbunowa do stacji Ostrów Mazowiecka, wysiedliśmy przed granicą. Dalej drabiniaste sanie. Było nas kilkanaście osób. Siostra Bolesława, jej córka Basia, siostra Marianna, pani Bojankowska z dwojgiem
3

dr A. Iwanow Месяц массовых сдач http://ruskline.ru/history/
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dzieci, małżeństwa: państwo Jankowscy, państwo Gawkowscy, pan Piątek i jego kolega pan Zawadzki. Umówiliśmy się, że jedziemy na wesele. Przed granicą zostaliśmy
zatrzymani przez patrol na koniach. Zawrócili nas, eskortowali do jakiegoś majątku. Sanie odesłali, obrabowali
i w końcu puścili. Kazali wracać do Zdołbunowa. Ten Piątek z kolegą przepadli, wzięli ich Ruscy. Mieliśmy bagaże,
musieliśmy wrócić z tymi tobołami do stacji. Pamiętam
teczkę skórzaną, był w niej w puszce cukier, nie miałem
siły jej nieść, ciągnąłem za sobą po lodzie. To już było po
wyborach, kiedy wydano rosyjskie paszporty. Posiedzieliśmy dzień czy dwa w Zdołbunowie i znów spróbowaliśmy.
W końcu się udało. Po naszej stronie pociągiem z Małkini do Warszawy, z Warszawy do Dęblina. Na Michalinów.
Zamieszkaliśmy w »Arce«. Proszę sobie wyobrazić dziesięciorodzinny dom drewniany. Piętrowy. Cztery, cztery
i dwie facjatki, wszystko kolejarze. Taka była nieoficjalna
nazwa. Wybudował go na wynajem żandarm carski Jewdokim Stiepanow z syberyjskiej jodły. Spłonął na moich
oczach 15 sierpnia 1944 r. Radzieckie działa stały obok,
front zatrzymał się na Wiśle. Ale to było już później”.
Dęblin to lotnisko. Szkoła pilotów. Orlęta. W wojsku
balony to przeszłość, dzisiaj to domena cywilnej ekstrawagancji, sport. Samoloty to przyszłość. Rozumieli to carscy
urzędnicy, dlatego nakazali w 1915 zbudowanie w pobliżu
twierdzy „pola wzlotów”. Francuska Szkoła Polotów, która
w maju 1919 przybyła do Warszawy razem z Armią Józefa Hallera była wyposażona w dziesięć samolotów Morane (Rouleur) i Nieuport 18, po pięć każdego rodzaju, oraz
dwadzieścia samolotów Caudron G.III i dwadzieścia Nieuport 23. Ponieważ lotnisko mokotowskie nie spełniało wymogów szkoleniowych, zdecydowano się na Dęblin.
„Plan regulacji pola wzlotów” przygotowało Biuro Melioracji Rolnych W. Kraski z Warszawy, prace ruszyły wiosną
1920 r. Francuska Szkoła Pilotów, przeniesiona pod koniec maja 1920 roku do Dęblina z powodu zagrożenia bolszewicką ofensywą, została po dwóch miesiącach delegowana do Bydgoszczy.
Podpisanie traktatu pokojowego w Rydze umożliwiło dowództwu Wojska Polskiego powołanie w 1921 r.
Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu,
a w sierpniu 1925 r. Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Grudziądzu. Tę drugą w maju 1927 r. przebazowano do Dęblina. Brano pod uwagę naturalne ukształtowanie terenu, zaplecze techniczne i komunikacyjne oraz warunki
metrologiczne – wysoką liczbę dni lotnych w roku. Lotnictwo to była przyszłość. W 1929 r. w skład dęblińskiego Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa wchodziły: Szkoła Podchorążych Lotnictwa, Szkoła Podchorążych
Rezerwy Lotnictwa, Kurs Pilotażu dla Oficerów Młodszych, Eskadra Treningowa, Dywizjon Ćwiczebny i Baza

Lotnictwa, której zadaniem było zaopatrzenie w samoloty,
części i materiały pędne. W 1937 r. dęblińska Szkoła Orląt
zmieniła nazwę na Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1.
Do wybuchu wojny ukończyło ją 707 obserwatorów i 266
pilotów.
Ostatni komendant Centrum Wyszkolenia Lotnictwa
ppłk. dypl. Modest Rastawicki opuścił Dęblin 8 września
1939 r. Internowany po zajęciu Kresów przez Armię Czerwoną, został zamordowany w Katyniu.
„Trzeba było z czegoś żyć. Siostra zatrudniła się na kolei. Jakimś cudem dostałem się do piekarni w twierdzy.
Pracowałem do 1 maja 1940 r. Byłem pomocnikiem drwala, rąbałem drewno. Było dziesięć pieców opalanych polanami, na raz w każdym z nich można było upiec sto dwadzieścia bochenków, w ciągu doby miało miejsce osiem
wypieków. Piekarzem był Bartosiewicz. Znałem jego rodziców, jego żonę. Chodziłem w jesionce szwagra, musiała być to zimna wiosna. Była doszyta długa kieszeń od
wewnątrz. Jak jechał chleb z pieca na wózkach to chwytaliśmy i za pasek. Za kradzież była śmierć. Wtedy polskich
jeńców w twierdzy już nie było. Dowiedziałem się o nich
od rodziny. Niemcy 7 października 1939 r. prowadzili ich
przez Irenę do twierdzy. To byli żołnierze Grupy Operacyjnej »Polesie« gen. Kleeberga, szli od Kocka. Trzymali
ich za drutami. Moja przyszła żona z teściową nosiły im
jedzenie. Szwagier zdobył wtedy wojskowego konia. Koń
był rosły i wysoki, wejście niskie, musiał się schylać, żeby
dostać się do stajni.
Był taki moment, że Niemcy zatrudniali nas w pomieszczeniu twierdzy, gdzie wisiało tysiące kilogramów
wędzonych wędlin na specjalnych wieszakach. W tym
czasie przychodziły do Dęblina dziesiątki wagonów z żywnością. Poza tym słoma dla koni i siano. Dostałem urlop
tygodniowy, nie pamiętam dlaczego. Zatrudniłem się na
Wiśle. Żeby nie siedzieć w domu na darmo, coś zarobić.
Transportowali barkami kamień z Kazimierza. Byłem
w duszy kolejarzem, bo ojciec kolejarz, szwagier kolejarz,
jak nie patrzeć – rodzina kolejarzy. I nauczycieli. Brat mojej mamy był w 1922 r. na specjalnym kursie nauczycielskim, inni poszli jego śladem. Mam zdjęcie: pięćdziesięciu
elegancko ubranych statecznych mężczyzn bez fryzur, jedynie z wąsikami.
Nie wróciłem do piekarni. Trafiłem na kolej. Pracowałem jako torowy na odcinku DZ. Znałem wszystkich zawiadowców: Malinowski, Zawisza, Ginalski, Kwieciński,
Korsak, Pawluk”.
„W 1940 roku powstało getto. Mieściło się w rejonie ulic: Bankowej. Okólnej, Ordynackiej, Przechodniej
i Wiatracznej. Zagęszczenie było potworne. Na tak małej
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powierzchni musiało się zmieścić ok. 4000 osób z Ireny
i okolic. […]
Getto w Irenie nigdy nie było otoczone murem ani drutem kolczastym. Żydzi wiedzieli, gdzie ich miejsce. Naznaczeni opaskami z gwiazdą Dawida poruszali się po wyznaczonym terenie. W maju 1941 roku został utworzony
pierwszy obóz pracy, a niedługo po tym cztery inne. Ogółem przez obozy pracy przeszło 5500 Żydów. 6 maja 1942
roku odjechał pierwszy transport 2500 Żydów z Ireny
do obozu zagłady w Sobiborze. W połowie maja przybył
transport ponad 2200 Żydów ze Słowacji. […]
Po pierwszych wysiedleniach i wieściach napływających z Treblinki, Żydzi spodziewali się następnej akcji.
15 października 1942 roku kazano im się stawić na rynku i tam dokonano selekcji. Cały czas rozlegały się strzały.
Kobiety z dziećmi i starcy powędrowali ul. Warszawską na
dworzec kolejowy, a stamtąd do Treblinki. Pozostali Żydzi
skierowani zostali do obozów pracy.
»Po drodze było mnóstwo trupów i krwi – wspomina
Ber Zalcmam, który miał wtedy 8 lat – całe aleje, pobożni i bezbożni, dzieci, niemowlęta, starcy«. Nikt nie wie, ile
osób zginęło w czasie wysiedlenia. Szacunkowe dane za
wierają się w przedziale 500–1000 osób.
W getcie pozostali tylko członkowie Judenratu i policja żydowska. Wysiedlono ich 28 października 1942 roku.
Getto przestało istnieć.
Do końca 1943 r. zlikwidowano wszystkie obozy pracy oprócz obozu na Balonnie. W ostatnim okresie przebywało w nim około 1200 Żydów, w tym ponad 100 dzieci. Kiedy zbliżał się front, 23 lipca 1944 roku obóz został
ewakuowany do Częstochowy, do obozu pracy przy fabryce Hasag”. 4
„Pouczająca jest historia mojego szwagra, Jana Wojtasika. Świadczy, że nigdy nie można wiedzieć, co będzie dla
nas dobre, a co złe. Gdzie to złe na nas czeka. Urodził się
w Radomiu 12 lipca 1906 r. Skończył czteroletnią Państwową Średnią Szkołę Techniczną Kolejową, przeniesioną w 1921 r. do Radomia ze Skarżyska-Kamiennej. Żeby
otrzymać dyplom technika drogowo-budowlanego, musiał odbyć roczną praktykę na moście kolejowym w Dęblinie. 20 czerwca 1932 r. złożył przyrzeczenie służbowe:
»Przyrzekam, że w czasie służby próbnej na PKP Rzeczypospolitej Polskiej wiernie służyć będę, że dobro publiczne według najlepszego zrozumienia, zawsze mieć będę na
uwadze, że przepisów prawa i postanowień rządowych
i przedsiębiorstwa PKP przestrzegać będę, że obowiązki
swoje spełniać będę gorliwie i sumiennie, że polecenia
służbowe zwierzchników i instruktorów dokładnie wykonywać będę i że tajemnicy urzędowej, szczególnie w sprawach dotyczących ruchu kolejowego na wypadek wojny
4
Małgorzata Iwaniec, Tadeusz Opieka Rozwój i zagłada społeczności żydowskiej
w Dęblinie w latach 1837–1947, Dęblin 2015.
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wiernie dochowam«. Pracował jako technik w radomskiej
dyrekcji, mieszkał w Jedlni Letnisko. W 1938 został delegowany do Równego, poznałem wiele lat później pana
Mieczysława Kadłubickiego, który z nim tam pracował.

Ausweis M. Stachaszeski (Dęblin 1943)

Rok później awansował i został przeniesiony do Zdołbunowa. Należał do Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, grał w zespole mandolinistów, moja siostra Kazimiera trenowała w sekcji siatkówki.
Szwagier bał się panicznie naszych przyjaciół ze
Wschodu, ale udało się mu od nich uciec. Zatrudnił się na

Ausweis M. Stachaszeski (Dęblin 1943)
Jan Wojtasik zdjęcie obozowe (Auschwitz 1941)

kolei w Radomiu. Nieszczęście czekało na niego ze strony przyjaciół z Zachodu. Niemcy przyszli po niego nocą,
wzięli go z bratem 25 listopada 1941r. Figuruje na Zugangsliście [lista nowo przybyłych –przyp. autora] Auschwitz–Birkenau pod datą 26.11.1941. Wojtasik Feliks,
numer obozowy 23341, urodzony w Dąbrowie Górniczej.
Wojtasik Jan, numer obozowy 23342, urodzony w Radomiu. Mam listy szwagra pisane z obozu. Moja siostra
musiała do banku Credittanstalt Bankverein opłacać za
szwagra 100 złotych miesięcznie. Nawet mam korespondencję w sprawie nadpłaty czy niedopłaty. W marcu 1942
r. do siostry przyszła depesza: EHEMANN IM KONZENTRATIONSLAGER AUSCHWITZ VERSTORBEN
/ DER KOMENDANT. [Mąż zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz / Komendant – przyp. autora]. Miesiąc
później zmarł jego brat.
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Po śmierci szwagra Niemcy w dwu paczkach zwrócili
ubranie, które miał na sobie w chwili aresztowania: buty
oficerki, płaszcz sukienny, mundur kolejowy koloru granatowego, spodnie bryczesy koloru czarnego, rękawiczki
i inne drobiazgi”.
Dęblin to kolejarze. Kolejarze to stacja. Od 1876 r.
Iwangród, od 1910 r. Iwangorod, od 1915 r. Iwangorod
Warschauer Bahnhof, od 1918 r. po prostu Dęblin. Decyzja o budowie Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej od granicy
Prus (Mława) przez Warszawę, Dęblin, Lublin, Chełm do
Kowla, zapadła w 1874 r., trzy lata później linia została oddana do użytku. W międzyczasie zakończono budowę odcinka do Łukowa, który łączył Dęblin z koleją Warszawsko
– Terespolską. W 1885 r. oddano linię Kolei Iwangrodzko
– Dąbrowskiej łączącą Dęblin z Dąbrową Górniczą. „Do
najpoważniejszych robót na nowej drodze zaliczyć należy budowę mostów, z zastosowaniem przy niej wypróbowanych na innych kolejach żelaznych ulepszeń. […]
Wspaniały most pod Iwangrodem na Wiśle 1400 stóp
angielskich [447,5 m – przyp. autora] długi, systemu holenderskiego, kratowy, wykończony z matematyczną

ścisłością w krajowych fabrykach, wspiera się na czterech
granitowych filarach i dwóch przyczółkach […] Godnym
jest także uwagi tunel pod st. Miechów, jak dotąd jedyny
na drogach żelaznych Królestwa”. 5
Dębliński węzeł kolejowy zyskał na znaczeniu po 22
czerwca 1941 r. Niemcy zaczęli go w pośpiechu rozbudowywać, w 1943 r. oddano do użytku halę wachlarzową parowozowni Dęblin o 32 kanałach i zewnętrznej obrotnicy.
„Pracowałem na Kolei Wschodniej, po niemiecku »ostbahn«, na stacji Dęblin Osobowa w pociągu ratowniczym.
Nasz rejon obejmował trasę do Krzywdy w kierunku na
Łuków, do Pilawy w kierunku na Warszawę, do Radomia
i do Lublina. Do naszych zadań należało likwidowanie
szkód, naprawianie wagonów blokujących tory. Później,
kiedy Niemcy wybudowali parowozownię na 32 kanały
przy »aufzugu« – dźwigu do podawania węgla. Ładowało się do wagonika trzysta kilo, ten podnosił się pionowo
i wysypywał automatycznie do tendra lokomotywy. Zdarzały się śmiertelne wypadki, kiedyś wagonik przygniótł
5
Stanisław Sienicki Opis Drogi Żelaznej Iwangrodzko – Dąbrowskiej, Warszawa 1885.

Dyrekcja budowy mostu w Dęblinie, pierwszy z lewej stoi Jan Wojtasik („Foto Trzaska”, Irena– Deblin 26.09.1929)
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Bolesława i Jan Wojtasikowie od lewej, dzieci
prowadzi Marianna Stachaszewska (Równe 1938)

mojego kolegę o nazwisku Tokarz, zawiozłem go do niemieckiego szpitala w Stężycy.
Mieszkałem 10 metrów od torów w budynku kolejowym. Widziałem wszystko.
Jak pod rampę podchodziły pociągi z radzieckimi jeńcami, urządzono dla nich obóz w twierdzy, umierali tam
z zimna i głodu.
Widziałem, jak przywożono słowackich Żydów do dęblińskiego getta.
Pracując na stacji, kilka razy dziennie musiałem przechodzić przez tory, widziałem pociągi z Belgii, Holandii,
które zatrzymywały się, żeby nabrać wody. To były luksusowe pulmany, Żydzi myśleli, że jadą na wczasy, nie wiedzieli, co znaczą słowa »obóz koncentracyjny«.
Widziałem pociągi sanitarne wracające spod
Stalingradu.
Wysiedlono nas w lipcu 1944 r., kiedy na Wiśle stanął
front. Cały Michalinów, wszystkich kolejarzy. Pod Leopoldów, Kłoczew, Czernice. Po Niemcach został mi ausweis z pieczątkami”.
Powojenny Dęblin to „Pszczółka”. Jak się później okazało, była taka jak władza, która nastała – oszukana. Chodzi
o wagon z radiostacją, z którego w sierpniu 1944 r. rozpoczęło nadawanie audycji Polskie Radio. Edwardowi Osóbce-Morawskiemu, Przewodniczącemu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego meldunek o wykonaniu
zadania złożył osobiście przedstawiciel rządu ZSRR gen.
Mikołaj Bułganin. „Tu Polskie Radio Lublin na fali 224
metry” – tak brzmiała pierwsza zapowiedź w eterze. Odbiór audycji był możliwy za pomocą ulicznych głośników,
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nowa ludowa władza nakazała wydanie odbiorników radiowych, grożąc ich posiadaczom oskarżeniem o szpiegostwo. Nadawano z bocznicy cukrowni przy ulicy Krochmalnej. Po opuszczeniu Lublina radiostacja 9 marca
zaczęła nadawać z Warszawy z bocznicy na terenie ogrodu
zoologicznego. Zaprzestanie emisji nastąpiło na przełomie września i października 1945 r., obowiązki „Pszczółki” przejęła radiostacja w Raszynie. O wagonie z radiostacją przypomniano sobie dwadzieścia lat później, podczas
obchodów rocznicy PRL Odnaleziono niemiecki wagon
z 1913 r. (czwartej klasy z fabryki Linke-Hofmann-Werke we Wrocławiu), w którym była zainstalowana radiostacja, sprzęt nadawczy, instrukcje strojenia. Odtworzona „Pszczółka” stała się częścią ekspozycji historycznej
Dęblińskiego Węzła Kolejowego. Wycieczki szkolne i podróżnych witał napis „Z tego wagonu w dniu 10 sierpnia
1944 roku nadano po raz pierwszy manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego”.
W grudniu 1977 komisja Lubelskiego Muzeum Okręgowego stwierdziła, że eksponowana radiostacja pochodzi z lat późniejszych i jest nieautentyczna, w ślad za tym
poszła decyzja o przekazaniu eksponatu na złom.
„Po wojnie, pracując, zrobiłem w Irenie małą maturę,
zatrudniłem się na kolei, Dęblin to ulica Warszawska, tam
prowadzała się kawalerka, moja narzeczona miała na imię
Wanda, wziąłem ślub 22 kwietnia 1946 w Irenie, udzielał go ks. Tadeusz Drozdowski, Kiedy jechaliśmy bryczką
do ślubu, w koło wkręcił się welon, trzeba było go odciąć,
to pamiętam. Regułą były w mojej rodzinie takie przygody, siostra Bolesława spóźniła się na ślub, jej córka Elżbieta też.
Zdałem egzamin na toromistrza, zostałem wytypowany przez kolej do szkoły techników w Katowicach Maczkach, tam zrobiłem dużą maturę, po tym przeniesiono
mnie do DOKP w Lublinie i zatrudniono na stanowisku
starszego technika w zarządzie drogowym. Przez 17 lat
codziennie dojeżdżałem z Dęblina do Lublina, dopiero w sierpniu 1968 r. dostałem mieszkanie. Zostałem kierownikiem w Biurze Inwestycji, kolej skierowała mnie na
studia na Politechnice Warszawskiej. Trafiłem do Biura
Projektów Kolejowych, 1 stycznia 1982 r. odszedłem na
emeryturę ze stanowiska p.o. dyrektora biura.
Tamten świat odszedł, nie został nawet ślad po największej w Polsce dęblińskiej parowozowni… przyszło mi żyć
w innej rzeczywistości.
Mam 95 lat. Żeby nadążać za nowym światem postanowiłem zapisać się na kurs komputerowy. Mam zamiar
otworzyć sobie konto na facebooku”.
Wojciech Pestka
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Siergiej
Morejno

Kolor: niebieski

D.

Miał długie – długaśne włosy. Czasem je rozpuszczał,
a czasem wiązał w ogon. W tamtych czasach to było już
tolerowane, choć nie przez wszystkich. Kiedyś o świcie, na szerokiej i jak to o poranku, pustej alei, zatrzymała
nas banda dresiarzy, żeby spytać, czy on aby nie jest pedałem. Zajechało czymś śmierdzącym i obrzydliwym. Próbowałem zmiękczyć nastrój, zaokrąglić kanty. Odepchnął
mnie. „Tak w ogóle możecie mnie zabić – powiedział dość
spokojnie – rozbić mi głowę, skopać mnie. Ale jednego
z was zdążę zrobić kaleką. Skoczę na niego i wbiję mu zęby
w gardło. O tak!” Pokazał, jak…
Jego uśmiech, głos w przydechu wytworzyły na chwilę obrazek jak z filmu sensacyjnego dziejącego się pod
jasnym niebem – oto pewny siebie i swego losu bohater
pojawił się nagle i zaraz przepadł w ohydzie stołecznego
poranka; ale ci – tamci – uwierzyli.
Tej jesieni śmieci paliły się wyjątkowo dobrze.
Zawsze lubiłem podwórka, dziedzińce, furtki, bramy
i chodniki ciągnące się wzdłuż płotów. Nie lubiłem arkad.
Bo arkada, to coś potwornego. Jest jak przejście do innego świata, niby takie jak brama, ale nie tak jasne – nigdy
nie wiadomo co cię czeka za pr… tfu, kurczę, nie za przepaścią i nie za progiem. Co cię czeka z tamtej strony arkady, nie wiesz nigdy.
Pod naszą arkadą stały kosze na śmieci. Nie – to były
prawdziwe wagoniki – śmieciarki na kółkach. Stały tam
w rzędzie trzy albo cztery sztuki – pewnie dla całego kwartału. Kiedy rankami wynosiliśmy z pracowni puste butelki, wtedy, zgodnie z Tao, układaliśmy je równo wzdłuż
rzędu wagoników. I właśnie dziś sprzedaliśmy zaprzyjaźnionej agencji reklamowej ujrzaną przeze mnie we śnie
frazę:
oSTAtki
huRTowe
jako slogan w nadchodzącej wyprzedaży noworocznej,
no i teraz się bawiliśmy. To, że dogadaliśmy się z agencją,
nie było powodem do radości, przeciwnie, był to sygnał,
żeby ją zakończyć: należało wziąć się za poważną robotę.
Sprawie, jak to mówią – godzina, zabawie – czas.

Świetliste mazy rozjaśniały najbliższą okolicę jak opadłe listowie. Damy wkładały na siebie więcej ubrań; ulice
zakwitły widmowymi plamami. Powietrze poczęło mienić się sucho (z powodu bladego, ale napierającego słońca,
z powodu spadających nocami gwiazd, z powodu wszechogarniającej głupoty), a potem przesiąkło zapachami
procesów fermentacyjnych. Zapałki same wyskakiwały
z kieszeni do rąk i domagały się ogieńka – tego samego papierosa chciało się przypalać po wielekroć.
Po pierwsze czekaliśmy na panienki – blondynkę Larę
o naiwno-przebiegłym wyrazie twarzy Lary Fabian i dwie
jej koleżanki, nieznane mi dotychczas. A on w ogóle nie
widział dotąd żadnej z nich: bo ja Larę poznałem w zeszłym tygodniu, po prostu na ulicy, wtedy poszło łatwo.
A i teraz może nie byłoby trudne, tyle że nie dla mnie. Nawet gdy ogólnie nikomu to nie przeszkadzało, trudno było
robić z nowymi znajomymi nie wiadomo co jeszcze, o ile,
oczywiście, nie zakochiwałeś się w trakcie. Dzięki temu
można było odwrócić się i zawierać nowe znajomości.
Czasami było ich tyle, że dostawało się oczopląsu; wybór
stawał się bezmyślny: atrofia woli skutkowała tym, że z nastaniem nocy zostawałeś sam jak patyk.
W każdym razie, wszystko było przed nami.
Jednakże, prawie wszystkie dawały mu prawie od razu.
Zaprosiłem Larę do nas do pracowni, a ona się zgodziła. To nie musiało jeszcze nic znaczyć – przeciwnie,
mogło oznaczać niebezpieczeństwo. Budziła niepokój
samą swą osobą. Już jej imię – ze względu na skojarzenia
– brzmiało fałszywie, a jego jawna prostota, co oczywiste, kamuflowała skrytość Lary. Tak się denerwowałem,
że co chwila zbiegałem z parteru do wejścia i stawałem
pod arkadą, by sprawdzić, czy czasem nie podjechała już
taksówka. Taksówki nie było. Lara nie dzwoniła; nie wytrzymałem i wyjąłem zapalniczkę, odbiłem dekielek, potarłem kółeczkiem. Nie było sensu tłumić chęci, więc zapaliłem kilka papierków w różnych miejscach wagonika
znajdującego się bliżej wejścia pod arkadę. Gdy wróciłem, w dużym pokoju, gdzie były uchylone lufciki, śmierdziało już dymem.
– Ktoś podpalił kontener – wrzasnąłem gorączkowo
i uszczegółowiłem – pali się!

n u m e r

1–2 (78–79)

Rzucił się w kierunku kuchni, złapał duży garnek przeznaczony do pichcenia wieczorem, po czym pobiegł do
łazienki, bo tam umywalka była poręczniejsza i zaczął go
napełniać. W kuchni wspierałem go z czajnikiem w ręku.
„Kto? – zawołał z łazienki – widziałeś?” – „Widziałem, jakiś facet, niewysoki, zarośnięty, podbiegł i podpalił. Pewnie psychol”. Pięciokrotnie zbiegaliśmy w dół i wylewaliśmy wodę z naczyń na śmierdzące śmieci, aż w końcu
ogień stracił ochotę na ciąg dalszy, wtedy arkada zaciągnęła się gryzącym dymem – tlenia się, nie palenia.
…Śmiech, z którym opuszczały samochód, brzmiał
pod oknami przesadnie radośnie, przez to odrobinę bardziej dźwięcznie, a jednocześnie trochę bardziej skrępowanie niż powinien brzmieć śmiech kobiet idących
po prostu z wizytą. A oto i one, pojawiają się w drzwiach
w charakterystycznej kolejności: korpulentna blondynka,
wysoka brunetka i szczupła ruda – najbardziej trwożliwa
z nich. Ma nieco spłaszczoną, zwróconą do swego wnętrza
twarzą w pasemkach włosów. Widać w niej jakieś zagubienie, skrywaną gibiel, która natychmiast zasysa patrzącego
– w tym przypadku mnie. Gdy jak zagubiony kucyk stąpa
w korytarzu po skrzypiącym drewnie, nie mogę oderwać
oczu od jej gołych kostek pomiędzy niebieskimi mokasynami a wąskimi dżinsami, co udaremnia nasze poznanie.
– Mir! – mówi mój druh.
– Jasne, mir! – odpowiada liderka – Lara.
– To nie tak, ja jestem – Mir! – tamten uśmiecha się
wielkimi ustami.
– No to cały pokój – mój! – buczy niskim głosem brunetka, po czym gwałtownie muska jego podbródek. Są
prawie równego wzrostu, dlatego gest nie wydaje się
komiczny.
– W porządku. Zatem, może po kieliszeczku wódeczki?
Koleżanki mają na imię Lora i Lera: momentalnie zapominam, która – jak. Zaczyna się usadzanie i rozsiadanie się w kuchni. Naraz, gdy nic się jeszcze nie wypiło,
wszyscy wstają i łażą wszędzie: a to idą oglądać obrazy na
ścianach małego pokoju, to znów badać pokrojone części prawdziwego zezłomowanego myśliwca w dużym
albo dotykać butelki z kolorowego szkła na parapetach.
Dziewczęta nie mogą uwierzyć, że samoloty mogą być takie małe. Przywiozły ze sobą litr whisky i pudełko czekoladek, zamieniamy kieliszki na szklanki, siadamy i znów
wstajemy. Parę razy ktoś dzwoni do wejścia, otwieramy za
każdym razem. Mir po raz setny opowiada jak to pod naciskiem babci rodzice nazwali go Mirmilatem, a Mirmilat
– to talent i męstwo robotników i marynarzy a może nawet
twardość i męstwo; nikt tego nie pamięta, ale jemu osobiście tak podoba się bardziej. „Czekaj, jak to, przecież wychodzi Talimrim?” – szybko, jak przystoi atamance, Lara
myśli na głos. – „No tak, talent i męstwo rakiem!” – „Jakim rakiem?” – „W sensie na odwrót”. Talimrimem jest
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z prawa na lewo, ale wszyscy nazywają go Mirem, a szczególnie bliskie osoby – wskazuje na mnie – zwracają się do
niego: Miły. „Co ty tam mówisz, miły!” „Nie, nie, nie, nie,
nie, jeszcze na tyle się nie znamy …”
Cola leje się strumieniami, dźwięczy lód. Na stole
znów pojawia się wódka, dużo wódki; kieliszki zamieniają szklanki. Reżyser przygotowuje ragout z czegoś z czymś
z grzybami, prawnik rozcina próżniowe pojemniki z mięsem i rybą, tyleż niesmacznymi, co świetnie pasującymi
do zawijania w lawasz. Z oliwkami na wagę, kupionymi
w spożywczaku mojego dzieciństwa, już dawno przerobionym w sieciowy supermarket. Ilustrator książek dla
dzieci bierze lawasz w całości, odwija go na swych kolanach i starannie smaruje majonezem, dodaje przy tym, że
teraz go tylko zagruntuje i w przyszłości będzie malował
wyłącznie masłem po lawaszu, że od dawna i bezskutecznie poszukuje nowych materiałów – i proszę, szczęśliwie,
natknął się na ten oto lawasz.
Kuchnia faluje mi przed oczami – z powodu dymu papierosowego, z powodu alkoholu pitego praktycznie bez
zakąski. Brunetka jest jak się okazuje dziecięcym ginekologiem. „Świetnie – komentuje Mir – dojrzale!” Ruda, wychodzi na to, jest tłumaczem z angielskiego. „Kogo i kiedy przekładamy?” – informuje się ktoś. „Papu na kaku!”
– odpowiada mu grzecznie. Męczy mnie wspomnienie
tego zwrotu: moja babcia też mówiła, że przekładam papu
na kaku, gdy nie chciałem zjadać do końca kaszy. Mir
z reżyserem podejmują dyskusję na temat wywłaszczenia, ogólnie rzecz biorąc producenta, ze środków produkcji – handlu. „Czy aby handel – to środki produkcji?” –
zdumiewam się – ale jakby tam nie było, ciekawie jest ich
posłuchać.
– Weźmy wielki sklep – mruczy reżyser. – Ci, co tam
pracują, są jak złośliwi najemnicy, troszczą się wyłącznie
o zyski właścicieli i palcem nie kiwną, żeby ulżyć klientom.
– No nie wiem… właściwie, to są tacy sami klienci jak
my – od niedawna Mir postanowił zatroszczyć się o zyski
właścicieli, stąd jego chwilowa lojalność wobec handlu.
– Ale ich obowiązki wobec właściciela mają wyższy
priorytet niż obowiązek wobec samego siebie – reżyser nie
zapomina pomieszać ragout w garnku, a jednocześnie zostaje przy swoim; zapach miesza mi zmysły: – Jeśli akcjonariusze zobaczą, że nie osiągnięto zysku, znaczy się, że
mógł być osiągnięty większy zysk, to po prostu wszystkich
zwolnią.
– Ale przecież oni tam czasem organizują jakieś
promocje.
– Oj, jesteś jak dziecko, toż to tylko marketing, robiony
po to, żeby klient szedł i szedł, bo wtedy można skuteczniej obedrzeć go ze skóry.
– No i co chcesz im wszystkim powiedzieć? – włącza się
Lara. Obojętny jest jej przedmiot dyskusji, za to Mir, wcale
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nie jest jej obojętny. Niby siedzi prosto, ale w rzeczywistości mocno przywiera mu do ramienia. Ten zaś aż skrzy się
dowcipem, we wszystkich kierunkach, a ona dosłownie
pławi się w tych iskierkach.
– Tylko tyle, że wolny strzelec, to ostatni uczciwy rzemieślnik – reżyser jest na swój sposób lojalny wobec właściciela lokalu. – Jak zedrzesz wystarczająco z bogatych,
możesz dla biednego zrobić coś za darmo.
– Czekaj, a lekarze? Czy oni odpowiadają za skutek? –
wygląda na to, że brunetce Lorze czy Lerze kłótnia dopiekła do żywego. Odwraca się w stronę kuchni i drapieżnie
kieruje wskazujący palec na kucharza. Dopiero co spostrzegłem, że nosi wysoko piersi.
– Pieprzyć lekarzy, im tylko zera mienią się w oczach!
(„A ty coś za jedna?” – w głowie reżysera pojawia się oczywista myśl).
– Przedwczoraj zrobiłem logo dla przedszkola – wyjaśnia Mir sąsiadce – No i pieniądze wziąłem. Znaczy, byłem nieuczciwy.
Reżyser odwraca się od garnka, Mir podnosi się i wyciąga z niego coś łyżką. Tamten odbiera mu łyżkę, opróżnia ją w garnku i udaje, że chce nią dać mąciwodzie po
łbie: „Czy to aby nie to prywatne przedszkole? Tam właśnie chodzi córeczka Czarneckiego…” .
– Nie, tamto to „Rycerz”, a to – „Skarbiec”, przyszli do
mnie tacy nieszczęśliwi.
– Wszyscy na czarno!
– …Tak więc, na koniec, ci akcjonariusze uczestniczą
w akcjach dobroczynnych i coś tam z konieczności robią
za darmo.
Anim pomyślał, że tylu wśród nas adeptów korporacji.
– Komuś tam nawet pomagają – wrzeszczą wszyscy po
kolei, ale straciłem zainteresowanie, patrzę na rudą, która powoli i bez słowa próbuje wstać z krzesła. – A klient
nie musi przychodzić, może sobie zrobić zakupy w innym
miejscu…
– Och, już dobrze, zagalopowałem się. Najważniejsze,
że jesteśmy lepsi niż inni. Lepsi niż wszyscy. Chcę wypić.
Wypijmy za to, że jesteśmy lepsi niż wszyscy! – Mir również spogląda na rudą i wyciąga do niej swój kieliszek.
Ta wstaje z trudem zza stołu, zataczając się, próbuje
przekraść się za moimi plecami, ale nie może ustać na nogach i poufale kładzie ręce na mych ramionach: „Zaprowadzisz? Nie byłam jeszcze w toalecie”. – I gdy wychodzi
z kuchni, dodaje szeptem, przyciskając mi dłonie do ucha:
– Jakoś mi tak nie bardzo”. „Głowa boli?” – pytam; a widząc, że nie trafiłem, próbuję wyglądać na mądrego i pojętnego: – Okres?” „Dureń – jest prawie pieszczotliwa –
zakąszałam tylko czekoladą. Teraz mnie mdl-i-i”.
Toaleta jest daleko od kuchni, daje o sobie znać dawny sposób projektowania domu. Z jakiegoś powodu zostaję, by poczekać na nią – niby chroniąc ją, ale przed czym?

W kuchni włączyli muzykę, żadne dźwięki, tak czy owak,
tam nie dojdą. Za to ja świetnie słyszę ostatni przebój swingującego partyzanta Mietka Podkornego:
Tort zdaje się gotowy
Chcesz już do domu? Nie odjeżdżaj!
Abażur w oknie odwrócony
I stepująco płynie dżajw
Gdy ruda wychodzi z toalety, pachnie podejrzanie
słodko. Whisky z czekoladą, no tak. „Czekałem na ciebie” – „Miły jesteś – uśmiecha się świeżo wypłukanymi,
nieuszminkowanymi ustami, przez które dopiero co rzygała – po prostu honey”. Znów kładzie ręce na mych ramionach, przyciągając i odpychając jednocześnie: „Zauważyłam, jesteś inny. Jesteś – nietutejszy?”. Wiem, co
oznacza „nie miejscowy”, ale na „nietutejszy” niepewnie
ciągnę: „Jestem z Pławty…” – „Aha – mówi zadowolona
– studiowałeś moje lacie, gdy wchodziłam – założyłam je
pierwszy raz i oczekiwałam, że ktoś to doceni. Może będę
nazywać cię honey?” „A ja nazwę cię Miód” – wyciągam
rękę i zdejmuję z długich pasem włosów nieprzetrawioną
kruszynkę czekolady. Nie przypuszczałem, że to tak zbliża. Jej usta są wyjątkowo słodkie – same przez się.
W kuchni rozlewają gorące dania. Siadamy obok, a Mir
z dwuznacznym uśmieszkiem stawia na stole między
nami jeden wielki spodek. „Żartowałem” – mówi i jednocześnie dostawia jeszcze jeden, mniejszy. Miód wkłada go
do pierwszego: „Niektórzy lubią to na gorąco!”. „W takim
razie potrzebujecie więcej łyżek!” No to pięknie; zdaje mi
się, że znów trzeźwieję. W korporacyjną tematykę włącza
się prawnik, opowiada o tym, jak to jego europejski naczelnik nie lubi Murzynów. Dokładnie – nie za co, ale jak.
Mdli go na ich widok, gdy jest ich niewielu, a przeraża, gdy
dużo. Określa mianem „zoo” miejsca użyteczności publicznej w starej dobrej Europie: „Jakichż tam osobników
nie ma – mówi – to wrota chaosu. A co robią? – stoją z nałożonymi słuchawkami i kiwają się w takt, dzień za dniem;
trzeba przyznać, bardzo rytmicznie”.
( – „…Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że pięćdziesiąt
kilometrów stąd w sadach na wilgotną trawę spadają jabłka? – Ja nie zdaję sobie” – – – )
„Tak – prawnik cytuje dalej, wzmacnia przy tym słowa
mimiką, by zobrazować wyobrażenia dyrektora o zwierzętach w zoo – rzecz w tym, że zmuszają nas, by ich lubić. Ale my ich przecież nie lubimy, wręcz pogardzamy,
nienawidzimy, więc jakiekolwiek równouprawnienie jest
niemożliwe – to tylko fasada. Ale pozwólcie nam ich nie
lubić, wtedy od razu sobie przypomnimy, że to także – ludzie! Poniżać – nie! Dyskryminować – nie! Ale nienawidzić – tak! Tak! Proszę bardzo! Wyobraźcie sobie, że jesteście pracodawcą, i ktoś przyszedł do was przyjąć się do
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pracy. Świetny dyplom, znakomite rekomendacje, trafiony kandydat… krótko mówiąc, powinien być przyjęty. Ale
nagle uświadamiacie sobie, że on ma na imię, przykładowo, Bazyl. A odeszło od was pięć żon do pięciu różnych
typków (macie coś z charakterem, reszta jest w porządku), a wszyscy pięciu na imię mieli nie inaczej tylko Bazyl.
Nie zdarza się? A jakże! Więc odmawiacie mu, z tego prostego powodu, że jesteście człowiekiem uczciwym, choć
o zmiennych emocjach – zdajecie sobie sprawę z tego, że
zaczniecie tego Bazyla gnębić, unikać, czepiać się i tak dalej. Więc jak by go tu odesłać, pod jakim pretekstem? Żeby
nie ranić, krótko mówiąc, jego czułej duszy, nie wywoływać w nim kompleksów, nie prowokować niepewności?
Obwieścić: „Nie nadajesz się?” – Według mnie, lepiej będzie powiedzieć: „Bazyl!” – wszak to Bazyl, tak? – „Bazyl,
nie podoba mi się twoje imię”.
A gdy zgłosi się do was Murzyn, też znakomity specjalista, lepiej powiedzieć mu po prostu, że nie lubicie Murzynów (o ile ich, oczywiście, nie lubicie), niż przyjąć go zamiast znakomitego białego specjalisty, męczyć go do jego
dni ostatnich i męczyć się samemu”.
Prawnik zdaje się gotowy. Reżyser, który spełnił swą
kucharską powinność, wlewa w siebie kieliszek za kieliszkiem, a przy tym całkiem sensownie opowiada anegdoty.
Lora-Lera protekcjonalnie klepie go po policzku. „Pojechał z nią na Bali – mówi w zamyśleniu artysta. – Wyobrażał sobie, że osiągnie trip, a dostał trypra”. Mir wskakuje
na taboret i głową prawie dotykając żyrandola, pokazuje kilka kroków tanecznych – bardzo rytmicznie, trzeba
przyznać.
Opada mnie przytłaczająca gorycz świata. W złym momencie wspominam, że dawno nie byłem w domu; na dodatek mam wrażenie, że w tej kuchni jako jedyny jestem
nieprzyzwoicie trzeźwy. Miód zdaje się podziela mój
punkt widzenia, gdyż prosi, by wsadzić ją do taksówki. To,
że postawia opuścić nasze towarzystwo zasmuca mnie, ale
okazane mi zaufanie, nawet niewielkie, wygląda obiecująco. Na klatce schodowej z jakiegoś powodu przyspiesza
w kierunku szybu zewnętrznej windy i wchodzi do niej, za
nią ja, a za mną – biegnący wprost z ulicy mały biały piesek. Jedziemy gdzieś-tam do góry, zwierzątko przylega do
jej nóg i drżąc całym ciałem, zaczyna metodycznie robić
kałużę. Zamszowe noski butów stopniowo stają się ciemnoniebieskie. Oto do czego doszło: jesteśmy oboje do tego
stopnia pijani, że ona nie ma sił zrobić krok w bok, a mnie
nie przychodzi do głowy odepchnąć psa.
Po kilku piętrach jej oczy robią się zupełnie szalone.
„Też będę cię nazywać miód” – mówi nieoczekiwanie.
Gdy wsiada na tylne siedzenie, zrzuca z nóg mokasyny;
pięty wyglądające jak wytoczone z piasku, żółte zatrzaskujące się drzwi taksówki stoją mi przed oczami aż do ostatniego kieliszka.
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Nadchodził, kto wie czy nie pierwszy, jasny wiosenny wieczór, aż żal było go tracić. Po tym, jak do zmierzchu
zdołał poradzić sobie z robotą, Aleks udał się ku cichemu
skwerkowi, niewidocznemu wśród gmaszysk z poprzedniej epoki. Stanowił on wstęp do jednego z tych splątanych
węzłów, mieszczących w sobie krzyżówki nabrzeżnych
ulic, mostów, końcówek dróg, które podobne do rzymskich wzgórz, dzielą miasto na części. Założył palto, ulubione z powodu rzadkiego odcienia czerni i nie lubiane za brak
pojemnych kieszeni – już małą książeczkę trzeba było nieść
w ręce. Więc nie marzł także teraz, na granicy rozlewiska
kamiennego chłodu: rzeki i mocy. Rutynowo drętwiała mu
ręka, w której ściskał „Cherubinowego wędrowca” in vicesimo-quarto, tym cenniejszego, że wystarczyło go po prostu
trzymać przy sobie jak butelkę dobrego koniaku, by poprawić sobie nastrój. A założyć obcą skórę rękawiczki oznaczałoby brak szacunku dla Wysłannika ze Śląska.
Drzewa i krzewy nabierały sił, pozostając wciąż przejrzystymi. Niewielki dżip stał sobie na chodniku, obiegającym skwer od strony mostu, a przed dżipem w dziwnych
figurach zajęły miejsce dwie żeńskie postaci. Obie w czerni, gibkie, na obcasach. Dziwnych – bo nijak nie odpowiadały żadnej ze standardowej sytuacji: powitania, rozmowy
czy pożegnania. Wydawało się, jakby jedna z nich, lekko
pochylona, z jasnymi, zebranymi w kok włosami i rękami
wzniesionymi do twarzy, chciała uciec, ale nie udaje się jej,
jak gdyby schwytano ją w sidła. Druga, z posępną posturą
– oblicze też czymś zezłoszczone – następowała, nie przestając jednocześnie wabić ku sobie.
Pierwsza wyprostowała się, odjęła dłonie od twarzy,
odsłaniając ją w pełni ku drugiej. Tamta podniosła prawą
dłoń na wysokość oczu pierwszej i przeciągnęła palcami
lewej ręki od koniuszków palców do przedramienia prawej. Pauza. Zamachnęła się i, zebrawszy całe ciało, tak jakby wykonywała tenisowy serwis, uderzyła pierwszą w lewy
policzek, po czym, odwrotnym ruchem, przenosząc ciężar
ciała z nogi na nogę, w prawy, po chwilowym zwolnieniu,
znów w lewy, w prawy… Wydawało się jakby grała w tenisa sama ze sobą albo zbijała fale czarnym skrzydłem. Piękno ruchu wnet połączyło dziewczyny w harmonijną parę.
Czas potoczyście ściekał gdzieś do dziur w pobliżu zbiegu
rzek, ale w trójkącie tworzonym przez dwie żeńskie i jedną
męską postać, nie ruszał z miejsca.
Otumaniony ciemną melodią rąk, Aleks patrzył, jak
kobieta robi na ostatek krótki ugrzeczniony gest, wsiada do samochodu, dżip rusza i wyskakuje pod kątem prostym na jezdnię. Kiedy pozostała na chodniku dziewczyna odwróciła się do niego, serce skoczyło mu do gardła.
Ponownie podniosła ręce do twarzy i przycisnęła dłonie
do policzków. Parę kroków i był na chodniku. Poznała.
Opuściła. Zachodzące za jego plecami słońce wysunęło się
zza wieżowców i płynnie oblało jej gładkie włosy. Twarz
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zapadła się jeszcze bardziej do wnętrza: Miód! „Ciekawe,
jakie w smaku są jej pięty?” – pomyślał Aleks i dostrzegł,
że oczy, które dawnej wydawały mu się zielone, w zimie
pobłękitniały.
Długo i powoli idą zadymionymi bulwarami.
– Co widziałeś?
– Przecież nic nie widziałem! Szedłem sobie, patrzę,
a to ty.
– Człowiek, z którym byłam, winien jest jej pieniądze.
– Nie musisz nic mówić – Aleks nie po raz pierwszy
spotyka się ze zwrotem: „Człowiek, z którym byłam” – ciągle bierze go z mańki.
– Wszystkim im jest winien, szukają go, ale przecież ja
nie wiem, gdzie on jest.
– A co z tobą? – „Właściwy czas by zapytać raz jeszcze
o ból głowy i okres” – przypomina sobie Aleks, odczytując z jej warg, rąk, oczu, a nawet z brzucha poprzez cienką skórzaną kurtkę lepkie jak lód podniecenie: – może, po
łyczku?
– A jest tu coś dla gości?
Dla gości okazał się być pierwszy napotkany pawilonik.
Najwspanialszym drinkiem – rum z colą. Nie mniej ohydny, niż cała reszta. Jednak zbędne pytania pozostawia bez
odpowiedzi.
– Jak się miewa ten twój Miły? – Miód zadaje na koniec
pytanie i nie doczekawszy się odpowiedzi, opowiada mu,
że od jakiegoś czasu ciągle się ukrywa, a tamci szukają czy
to męża, czy też kochanka, ale wciąż znajdują tylko ją, więc
może on już umarł. Pierwszy raz tak długo słucha jej głosu
– to niskiego i piersiowego, to wznoszącego się dźwięcznie. Twarz jej różowieje, o czarnej dziurze na nadbrzeżu
przypominają już tylko lekkie drgania lewej powieki, niczym nierównomierny tik lub mimowolny uśmieszek, nie
poruszające nabiegłych wieczornym niebem oczu.
W dalszą drogę idą, trzymając się za ręce. Wędrowny cherubin znajduje czasową przystań w jej torebce, na
przemarznięte palce bliższej mu dłoni, Aleks zakłada swą
rękawiczkę, pozostałe dłonie – tak ona jak i – chcąc nie
chcąc – Aleks, wkładają do kieszeni. Stopień intymności
osiąga określony, a ściślej, nieokreślony, ale stały poziom
– aż do momentu, gdy ona nie wyjawia: „Nie mam niczego w domu. W ogóle nic. Za to rano mogę ugotować kaszę. Kaszę z dżemem jeżynowym”. Kreśląc kręgi po przepływających poprzez siebie podwórzach Aleks wyobraża
sobie, czym może być teraz zajęta Miód – zacieraniem ich
wspólnych śladów albo odciąganiem jakiejś chwili, która
dla niego wcale nie jest nieunikniona.
Czarna klatka schodowa dawnego domu pod wynajem, zaskakująco jasna i, za sprawą małej ilości schodków,
krótka, szybko prowadzi ich na szóste piętro. Miód rumieni się jeszcze bardziej. Po wejściu do przedpokoju, a ściślej, do kuchni służącej jako przedpokój, Aleks stwierdza,

że „W ogóle nic” należy rozumieć w sensie dosłownym.
Nie ma nawet płyty kuchennej: obcięta i niechlujnie zaspawana rura gazowa bezsilnie sterczy pośród glazury,
a obok na blacie przycupnęła kuchenka elektryczna. Rozgląda się po opustoszałym pokoju, bez szaf i kredensów,
z pojedynczą lampą – po suficie ciągną się gołe przewody – i stołem, na którym leży zestaw pasów różnej szerokości i puszyste rękawiczki. Na wprost w środku pokoju
leży rozłożony celofan, na niego rzucona jest odzież – szary krótki płaszczyk, dwie czy trzy pary eleganckich czarnych butów. Zdjęte z kilku nieobecnych tu sof poduszki
niedbale ubrano w zielone atłasowe poszewki.
Zasłon też nie ma. To się kłóci z ukrywaniem, ale gdy
stanął obok okna, Aleks rozumie, że niebezpieczeństwo
nie ma skąd nadejść. Za oknem – dziura zniszczonego podwórka, przygotowanego do zabudowy i oświetlonego
rzadkimi lampami. Stamtąd podnosi się zagadkowa fala,
wchłaniająca w siebie siłę ni to rozdartej ziemi, ni to niskiego nieba, i Aleks niespodziewanie czuje, że jest gotów – gotów na spotkanie z niebezpieczeństwem, które uosabia dowolna nieznana mu wcześniej kobieta, a już
tym bardziej Miód, i odwraca się. Plecami do niego, w samych pończochach i butach, ona walczy z lampą, próbując
ją wyłączyć; Aleks jest zdziwiony tym, jak prędko i bezszelestnie się rozebrała. Kiedy światło gaśnie i Aleks zamiera u parapetu, ona w zapadłej nagle kłującej i dźwięcznej pustce podbiega do niego lekko i pytającym gestem
wstrzymując ruch jego dłoni po uległych naelektryzowanych biodrach, szepcze: „Powinnam zawsze być gotowa
do ucieczki. Jesteś też uciekinierem?”.
W tej bezsennej pustce jest coś z zuchwałości hipodromów i przestworu myśliwskich pól. Jak nienazwany zwierz na śliskim niekończącym się atłasie, rzuca się na
nią w nieustającym udręczeniu, przestając tylko na chwilę, na czas, potrzebny do tego, by znów uchwycić ślad.
Również ona, najwyraźniej czuje się myśliwym i, nawet
będąc pod spodem, spina go obcasami. Czasem wydaje
się, że pośrodku lodowej pustyni każde z nich odnajduje
swą połyń, daje głębokiego nurka – i tam w głębinie, gdzie
niespodziewanie ukazują się i ludzie, i domy, oni odnajdują się nawzajem. Wtedy ona się śmieje, osiągając poziom
górnego rejestru głosu.
Noc poczyna się starzeć, kiedy pyta go ostatni raz:
„Miód – słona? Miód – gorzki?” – i zasypia w pół słowa, a on nijak nie może się uspokoić i powtarza: „Słodka,
słodki”.
Pół roku później, gdy odbyłem kolejną pielgrzymkę do
Chymny, Mir przyznał się, że owego pamiętnego wieczora wyskoczył za mną na ulicę i widział, jak pstrykałem zapalniczką. Jeszcze przez parę miesięcy przesiadywaliśmy
w gruzińskim pawiloniku nieopodal pracowni i przegryzaliśmy wczorajsze przepicie; była z nami Anna, piękna
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i poważna dziewczyna. Dzieci grudnia – wieczór, noc
i ranek – wyglądały, jak bliźnięta z kryminału; szary dzień
zwężał się ku krawędzi i wieczorny kac nikogo nie dziwił. Na zielonym suknie stołu stała miska chaczapuri i butelka samogonu – przyjemnie było rozlewać go do szklanek i pić bez napawania się smakiem. Przyniesiono nam
charczo i w tym momencie między rzędami stołów powiało chłodem. Zrozumiałem, że otwarły się drzwi i ktoś
wszedł do środka. Anna, która siedziała przodem do wejścia wzdrygnęła się.
– O, jaka! – wpadła w zachwyt. – Jaka, taka? – przedrzeźniał ją Mir, po czym obróciliśmy się z uniesionymi
w rękach łyżkami. Mimo, iż w sposób oczywisty czuliśmy
obecność wiatru, wrażeniem dominującym była mgła. Jej
kłęby otaczały postaci trójki wchodzących – dwóch mężczyzn bez czapek w czarnych błyszczących kurtkach i kobiety w czymś srebrzystym, której twarz zapadała się do
wewnątrz. Ona była najbardziej mglista z nich, a jednocześnie emanowała niezwykłym spokojem.
– Miód – wystraszyłem się, że wypowiedziałem tę myśl
na głos.
– Ruda! Od dawien dawna nie podpalaliśmy
śmietników.
Przeszli do końca pawilonu i usiedli; szerokie plecy
odgrodziły Miód od postronnych oczu. Pozorując obojętność na jej istnienie i obecność, dojedliśmy lobio, wychłeptaliśmy charczo, zamówiliśmy lulę, ale jedzenie straciło smak, jakby języka nie opuściło jeszcze wkłute przez
dentystę znieczulenie. Z kolumn płynęła teraz inna muzyka, bardziej wrzaskliwa. Ania poszła na dłużej do toalety.
Mir poprosił, by zawinąć w folię resztę mięsa, zapłaciliśmy
i gorączkowo zaczęliśmy się ubierać. Zza odległego stolika podniosła się kobieca postać i w otoczeniu wszystkich
tych kolebiących się kłębów mgły podpłynęła ku nam.
– Mir! Aleks! – czas skręcił gdzieś w okolice nadbrzeża.
– Ty! – wykrztusił Mir i twarz rozjaśnił mu uśmiech, ale
Miód już wychodziła, w tej samej gamie kolorów. A jedynie na stole, prócz talerzyka z napiwkami, bieliła się serwetka („Chłopcy – zapytała piękna Anna, gdy bezszelestnie nadeszła – jesteście gotowi?”) z zapisanym numerem
telefonu. Schwyciliśmy z Mirem jednocześnie tę wizytówkę przybyłą tu z równoległego wszechświata, rozrywając
ją na pół. A już za drzwiami, bez żadnego porozumienia,
wyrzuciliśmy strzępki serwetki wraz z numerem telefonu
do kosza.
Łatwy numer, jak strit w pokerze, takiego raczej nie
zapomnisz.
Wszystko było przed nami.

Przełożył z rosyjskiego
Bogdan Knop
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Poezja
Południowego Podlasia
w Biblioteczce Podlaskiego
Kwartalnika Kulturalnego

Na początek idzie wiersz. Nie wypada inaczej, bo
cały czas będzie mowa o wierszach, poezji i mowie
poezjorodnej.
Wybrałem na harcownika tej walki o poezję jednego
z młodszych uczestników kampanii, jako że dawnymi czasy
w „harcach” na pierwszy bój szli raczej młodsi towarzysze,
ci, którym spieszyło się na ogół do sławy bardziej od statecznych, zaprawionych (i poszczerbionych) w bojach rycerzy...
Wiersz Dominika Sobola (rocznik 1988) z tomu Marzeniodajnia (Biała Podlaska 2014) nosi znamienny tytuł
tożsamość; nie będę skrywał, że od pierwszych słów skojarzył mi się z wierszem-manifestem Tadeusza Różewicza Ocalony, który ukazał się po raz pierwszy w tomie Niepokój w roku 1947, ale zapewne powstał nieco wcześniej1.
Tak więc niech odbędzie się oto nieogłoszone przez sejmy,
senaty i sabaty siedemdziesięciolecie jednego z najważniejszych wierszy polskiej poezji XX wieku2 – moment
publikacji wstrząsającego manifestu ocalonego ze światowej rzeźni człowieka... toast spełniamy wierszem młodego
(o tyle, o ile) poety z Te:
Południowe Podlasie?
Lubelszczyzna?
Polska A, B czy C?
Polak nie-katolik antyklerykał liberał
głęboko wierzący niepraktykujący
mieszkający w konserwatywnym mieście
w jednej szesnastej potomek
tatarów podlaskich?
na razie nie potwierdzone
antyfaszysta antykomunista
i jeszcze kilka razy anty
kochający tradycyjnie
nie potępiający kochających
nieco inaczej niż on
1
T. Różewicz: Niepokoj. Wiersze z lat 1945–1946. W: Tenże: Poezja. T. I. Kraków
1988, s. 21–22.

Jeśliby brać dosłownie deklarację wstępną wiersza Ocalony: „Mam dwadzieścia
cztery lata / ocalałem / prowadzony na rzeź”, która stanowi równocześnie ramę kompozycyjną całego manifestu, to podmiot-autor, piszący te słowa w roku 1945, ma właśnie tyle samo lat, tj. dwadzieścia cztery, co Tadeusz Różewicz (rocznik 1921).

2

za najwyższą wartość uznający
wolność osobistą
Niemców i Rosjan lubiący za pewne cechy
za pewne nie
podobnie ma się rzecz z Anglikami
Francuzami
i kilkudziesięciu innymi nacjami
wszystko to jednak nieważne
najważniejsze jest mieć kogoś
kto kocha
Od siedemnastu lat w Białej Podlaskiej, kiedyś zwanej
Białą Radziwiłłowską, jeden człowiek, Grzegorz Michałowski (rocznik 1950) wydaje nieomal rok po roku tomiki wierszy autorów żyjących w bliższej i dalszej odległości od tego
mocno bijącego serca Podlasia Południowego, jak przyjęło się określać ten kawałek współczesnej Polski. W ciągu mijających siedemnastu lat w swej koronce uzbierał dwadzieścia cztery samodzielne tytuły, w tym tom prozy poetyckiej
– Marka Pietrzeli (rocznik 1955): Z dziobem trzmielojada –
oraz dwie teki rysunków i obrazów: Arkadiusza Sawczuka (rocznik 1963): Rysunki, i Sylwii Kalinowskiej (rocznik
1978): teka reprodukcji pięknych, nasyconych niezwykłym
liryzmem obrazów, poetycko zatytułowana: Konie... anielice i nadbużańskie łąki. Pierwszy z artystów jest autorem okładek i wyposażenia graficznego wielu tomów serii3. Pozostałe
dwadzieścia jeden tomów, noszącej od początku – tj. od wydanego w 2001 roku wierszy Henryka Józefa Kozaka (rocznik 1945): Miejsca magiczne – nazwę „Biblioteczka Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”, to w zasadzie bez wyjątku
zbiory wierszy4. Autorami są poeci urodzeni na Podlasiu lub
3
Zaczęło się od projektu Grzegorza Michałowskiego – pomysłodawcy i redaktora serii – który uczestniczył w projektowaniu i sam zaprojektował dwa tomiki
na początku istnienia „Biblioteczki” w formacie nieco pomniejszonego B6 (125
x 165 mm); od tomu czwartego format i wyposażenie graficzne tomów serii uległy zmianie: przyjęto – trwający do dziś – format nieco wyższego B6 (125 x 195
mm); autorem tej zdecydowanie dobrej zmiany jest właśnie Arkadiusz Sawczuk.
Pojedyncze tomy w ramach przyjętego formatu wydłużonego B6 zaprojektowali
ponadto: Roman Pieńkowski, Agnieszka Nitek, Aneta Waluto oraz Piotr Kowieski – poeta zaprojektował własny tom wierszy.

W tomiku Joanny Sawickiej (rocznik 1993): Urojone arytmie, część zbioru wypełnia rodzaj poetyckiego dziennika, w którym notowane są doświadczenia

4
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z Podlasiem związani w przedziale lat 1939–1993; po równo:
11 poetek i 11 poetów (!); jedna znakomita malarka i jeden
grafik... Są tu – i w dużej liczbie – debiuty książkowe, są kolejne (niekiedy – naste) książki kilku autorów nieco starszych
od „przeciętnej wieku” autorów serii, tj. od około 38 lat... Są
tu autorzy znani i uznani w Polsce, jak Henryk Kozak, który doczekał się trzech książek w całej kolekcji podlaskiej „Biblioteczki”, i są pisarze stawiający nogę dopiero na pierwszym
szczeblu drabiny do sławy i... wyrzeczeń.
Oto pełna lista „Biblioteczki Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”, którą podaję dzięki uprzejmej pomocy jej „odwiecznego” redaktora, czyli Grzegorza
Michałowskiego:
Henryk Kozak (rocznik 1945; dalej przy nazwisku podaję rok urodzenia autora): Miejsca magiczne (Biała Podlaska 2001; wszystkie tomy ukazały się w tym miejscu
i pod egidą głównie Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy
pomocy lokalnych sponsorów, głównie Prezydenta Miasta Biała Podlaska i Towarzystwa Miłośników Podlasia)5
Ryszard Kornacki (1940): Podlasie struna czysta (2002)
Ryszard Chojecki (1939): Za dużo tych lat bez lata (2003)
Helena Romaszewska (1939): W dłoniach czasu (2009)
Aleksandra Pieńkosz (1992): Jestem tylko kruchym
demonem (2010)
Paulina Maciejuk (1987): Nie wiem skąd... słona łza (2010)
Agata Szczodrak (1988): Fluid rozpustnego nieba (2010)
Henryk Kozak: Chwile przed odjazdem (2011)
Marek Pietrzela (1955): Z dziobem trzmielojada (2011)
Katarzyna Sawczuk (1993): Czas rzucania kamieni (2011)
Wiesław Gromadzki (1959-2007): Są drogi …które (2012;
wybór wierszy wydany pośmiertnie)
Joanna Sawicka (1993): Urojone arytmie (2012)
Arkadiusz Sawczuk (1963): Rysunek tuszem (katalog
obrazów) (2012)
Mirosław Chodynicki (1957): Zapętlanie czasu (2013)
Weronika Iwaniuk (1981):Częstotkliwości (2013)
Helena Romaszewska: Na łączach uczuć (2013)
Anna Korólczyk (1987): Pomilczmy razem (2014)
Sylwia Kalinowska (1978): Konie… anielice
i nadbużanskie obrazy (katalog obrazów) (2014)
Dominik Sobol (1988): Marzeniodajnia (2014)
Marta Świć (1978): A jednak lecę (2015)
Henryk Kozak: Nostalgia (2015)
Izabela Tonkiel (1988): Bezdroża samotności (2016)
Marianna Pawłowska (1956): Grafiki duszy (2016)
Piotr Kowieski (1968): Oswajanie ciszy (2017)
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Red. Grzegorz Michałowski

Marianna Pawłowska

Joanna Sawicka

Katarzyna Sawczuk

Henryk J. Kozak

wewnętrzne narratorki przemieszane z raptularzowymi zapiskami i datami.
5
Druk całej nieomal serii wykonała Pracownia Poligraficzna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
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Wszystko to za sprawą niejakiego Grzegorza M., który
nie tylko potrafi wyszukać wśród podlaskich lasków, piasków i karasków prawdziwych poetów, ale wynudzić, wymodlić czy wydrzeć od sponsorów kilka groszy na wydrukowanie czegoś dziś bodaj najbardziej pod słońcem
niechodliwego – czyli poezji. A zresztą, oddajmy w tej
kwestii głos osobie najmniej obiektywnej, czyli – jak to
odkrył Wacław Potocki – mówiącej prawdę, szczerą prawdę i... tylko prawdę (Potocki jedną ze swych fraszek zatytułował znamiennie: Pijany i dziecko – prawdę powie):
Niejakiemu Grzegorzu M.
na okoliczność jubileuszu
kiedy Grześ dziewczę
zdolne nad wyraz spotyka
obietnicami pannę omami
i ją porywa do „Kwartalnika”
ona mu wierzy
a ta ohyda
jak złapie w łapy
to zaraz wyda
a przy tym talent
ma raczej rzadki
potrafi wydać
nawet mężatki
nie beemwicą, nie citroenem
on je zdobywa i-es-be-enem
a potem jeszcze wciska im gadkę
– pod kolor oczu zrobię okładkę!
lecz gdy poetka nieurodziwa
zapał ma wtedy niewielki
jakimś „Gościńcem”
biedaczkę zbywa
o ile dożyje kolejki
		
Sebastian Wieczerza
Pora przedstawić bliżej tego człeka poćciwego z Podlasia Południowego, w czym wykorzystamy zapis jego
własny i najprawdziwszy, bo przesłany panience, która
na jednej z wielu siedleckich uczelni napisała o nim pracę magisterską; w pełnym dyskrecji autobiogramie nazywa ją – Studentką Moniką z Łukowa (zauważmy, że to
w zasadzie zachodni kraniec Podlasia, które od wieków
zdradza ochotę, bo zostać po prostu północną Małopolską). Znakomity wydawca „Podlaskiego Kwartalnika

Kulturalnego”, pisma, które w jakimś sensie od roku 19876
wychodzi w Białej Podlaskiej, redaktor i reżyser serii tomów poetyckich, nazwanej nieśmiało „Biblioteczką Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”, tak o sobie powiada
(za zezwoleniem ogólnie autorskim, które nieco dostosowałem do wymogów mojego szkicu):
„Cóż ja mogę napisać, kiedy akurat o sobie nie potrafię. Skleciłem kiedyś kilka zdań, gdy podejmowałem pracę, a później to już się nie pisało. A zresztą, kiedyś kazali
pisać życiorysy, a teraz jakichś CV wymagają.
Urodziłem się w Białej Podlaskiej – 9 maja 1850 r. Pardon… znowu się pomyliłem o setkę! Od dziecka byłem
słaby z rachunków… i mam to do dziś! [...]
Jeden z patronów moich szkół był lotnikiem, a drugi biskupem, to i jak nie »latać« teraz w przestworzach, do tego
w »stanie uduchowionym«. To i jak nie miało się to przełożyć na pracę w »Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym«.
Cały czas pnie się on w górę, z błogosławieństwem biskupa
drohiczyńskiego oraz kilku pomniejszych dobrodziejów-kaznodziejów, m.in. dr. Eligiusza Dymowskiego, wybitnego proboszcza-poety z grodu wawelskiego.Po ukończeniu
Liceum podjąłem pracę (listopad 1968 r.) w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej, co to
50 km od Łukowa i około 160 od Warszawy. [...]
W latach 1971–1975 pracowałem jako instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego mojej biblioteki, w latach
1976–1981 jako zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, a od 1 kwietnia 1982
r. jako kierownik Działu Informacji Bibliografii i Wiedzy
o Regionie. Tak jest! To nie pomyłka, na prima aprilis stałem się regionalistą… a później, z upływem lat, jako takim
– redaktorkiem, rusycystą i publicystą. [...]
Od 1989 współpracuję z Biblioteką Obwodową im. Maksyma Gorkiego w Brześciu. […] Od 1987 r. byłem członkiem Kolegium Redakcyjnego »Podlaskiego Kwartalnika
Kulturalnego«, od 1994 redaktorem naczelnym. W latach 1994-1998 redagowałem też wkładkę samorządową
do »Słowa Podlasia« pt. »Bialczanin«. Byłem wówczas radnym Białej Podlaskiej oraz członkiem Zarządu Miasta.
W latach 2000–2008 piastowałem funkcję redaktora naczelnego popularno-naukowego czasopisma »Nadbużańskie Sławatycze«. Od grudnia 2008 r. redaguję stronę literacką w samorządowym miesięczniku »Gościniec Bialski«.
Napisało się dwie książki – „Głos Społeczny 1933–
1939” (Warszawa 1988) oraz „Sławatycze 1499–1990”
(Sławatycze 1999), także około 30 artykułów, a ponadto
przetłumaczyło się około 60 tekścików z języka rosyjskiego na polski.
Grzegorz Michałowski początkowo był członkiem redakcji „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego” (dalej skrót PKK), a od roku 1994 redaktorem naczelnym pisma;
poprzednikiem PKK był „Bialskopodlaski Biuletyn Kulturalny”, założony w 1987
r., przekształcony w „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”; zob. M. Makarska: W poezji
przeglądamy się sami w sobie. „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2009, nr 1, s. 7-24.
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Od 1991 jestem przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Podlasia. W początkach lat 80. byłem przewodniczącym Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Białej Podlaskiej, przez jedną kadencję również członkiem Zarządu Głównego SBP.
W żadnej z wojen światowych nie uczestniczyłem, nie załapałem się również na wojenki lokalne. Trochę bawiłem się
w wojnę, będąc dzieckiem. Ale skrzydeł za bardzo nie mogłem rozwinąć, bo zaraz za Bugiem stały wojska radzieckie.
A w szkole przezywali mnie Michał. Ale cóż to za przezwisko? W owych czasach takich imion rodzice nie nadawali, to
i dzieciaki Michałem mnie przezywali. Super, no nie?!”.
Tyle autentycznych słów Grzegorza Michałowskiego
o sobie samym dla potomności. Nie mogę o nim więcej,
choć moje serce bije dla Podlasia, zresztą nie nie tylko Południowego, ale także, a może nawet przede wszystkim dla
Polesia Zachodniego, czyli tego kawalątka dawnych Kresów, który ostał nam się przez „zaprószenie” albo i krótkowzrocze, a może nawet „kurzą ślepotę” wodza nad wodze, który głównie ślęczał nad mapami sztabowymi, żeby
nas wszystkich urządzić... A tysiące szły w ogień – „jak
kamienie przez Boga rzucane na szaniec”... Tam – w tych
światach, zaświatach czy innych zaświatyczach znalazłem
swój los. Nie o nim będę pisał, jeno o geniuszu poetyckim polatującym niczym mgła znad torfowisk i oczeretów i otulającym całunem natchnień gromadkę zwykłych
Podlasiaków i Poleszuków, którzy postanowili poważnie
potraktować to zaproszenie do krainy grozy i kenozy...
Wziąłem, jak widać, potężny rozbieg do wykonania życiowego „skoku”, czyli do opowiedzenia o sensie i wartości pracy na, zdawać by się mogło, ugorach, gdzie jeno laski, piaski i karaski...
Trochę przesadzam, bo w opowieści o pracach i planach „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”, którego
najważniejszą emanacją jest właśnie „Biblioteczka PKK”,
to i owo, a w zasadzie niejedno już napisano. Nietrudno
zauważyć, że podlaskie pismo, a szczególnie jego pokłosie literackie („Biblioteczka PKK”) zajmują niemal od początku wyraziste miejsce w informatorze najistotniejszym, czyli w „Bibliografii Zawartości Czasopism”, która
od pierwszego numeru serii, czyli od książki poetyckiej
Henryka Kozaka: Miejsca magiczne (2001), zarejestrowała
ponad sześćdziesiąt świadectw lektury, głównie co prawda
ogłoszonych w samym PKK, niekiedy w lubelskim „Akcencie” i bydgoskim „Akancie”, a kilka w innych i na ogół
niszowych czasopismach, ale przecież jest to naprawdę
imponujący i wyrazisty znak żywej obecności serii w bliższym i dalszym środowisku literackim.
Wiernym „świadkiem” dokonań literackich i publicystycznych bractwa PKK jest Maria Makarska (prywatnie
żona Henryka Makarskiego; 1946–2001), która nieomal
od początku istnienia pisma zamieszcza w nim (i nie tylko)
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„codzienne” sprawozdania z życia i prac tego środowiska;
wykonała też szersze omówienie całokształtu dokonań
PKK, tj. dwa artykuły przeglądowe: W poezji przeglądamy
się sami w sobie (PKK 2009 nr 1, s. 7-24), oraz wywiad: Podlasie nabrało dla mnie poetyckiego uroku... z lubelskim krytykiem literackim Marią Makarską rozmawia Lech Zaciura
(PKK 2009 nr 1, s. 60-66). Maria Makarska jako stała współpracowniczka PKK omówiła na różnych łamach prasowych,
a szczególnie w PKK, większość tomików składających się
na serię, a dokładnie szesnaście pozycji na dwadzieścia cztery. „Biblioteczka” nie ma chyba wierniejszej czytelniczki.
Dla porządku wymieńmy innych krytyków, którzy ocenili jeden lub kilka tomów serii, a więc Zdzisław T. Łączkowski omówił kilka pozycji, ale udzielił też swoich uwag
w formie wprowadzenia do książki Wiesława Gromadzkiego (1959–2007): Są drogi... które, wydanej pięć lat po śmierci założyciela bialskiego klubu literackiego „Maksyma”, poety i dziennikarza całe życie wiernego Podlasiu. Łączkowski
recenzował też w PKK pierwszy tom serii – książkę poetycką Henryka Kozaka, a także Ryszarda Kornackiego: Podlasie struna czysta. Liryki podlaskie (2002), drugi tom serii.
Inni komentatorzy serii to: Marta Teodorko-Lefévre, Helena Kiwako, Ryszard Wasita, Rafał Orlewski, Jurata Bogna
Serafińska (kilka omówień), Dorota Horoch-Goszczycka,
Adrianna Trzepiota (kilka), Radosław Plandowski, Paweł
Gocko, Ryszard Chojecki (kilka), Helena Romaszewska,
Michał Pasternak (kilka), Damian Skawiński, Eligiusz Dymowski, Ludwik Filip Czech (kilka), Patryk Nita, Jadwiga
Mizińska, Janina Kwiek-Osiowska. Omówienia te ukazywały się najczęściej w PKK (41) oraz w „Akancie” (11) i kilku innych czasopismach, m.in. w „Akcencie”.
W tej sytuacji chciałoby się zapytać o jakieś poważne opinie o działalności PKK i serii „Biblioteczki” na jakimś szerszym – najlepiej ogólnopolskim – forum opiniotwórczym... Szkoda, że nie ma takich enuncjacji, bo
przecie „Biblioteczka” liczy pośród swych autorów nazwiska naprawdę wybitne, choć oczywiście – i na szczęście – dopuściła do swej konfraterni młodych, niekiedy
wielce obiecujących pisarzy, którzy nie usłyszeli jeszcze,
że są „wybitni”. Ten stan rzeczy to jeden ze skutków zaniku krytyki literackiej na ogólnopolskim forum, której najlepszym miejscem były zawsze czasopisma tygodniowe,
jak przedwojenne „Wiadomości Literackie”, chełmska (po
wojnie lubelska, a na koniec swego losu znowu chełmska)
„Kamena”, i powojenne pisma – niekoniecznie obiektywne, ale na pewno opiniotwórcze – jak „Odrodzenie”, „Kuźnica”, „Życie Literackie”, „Przegląd Kulturalny”, „Tygodnik Powszechny” czy „Współczesność”, której tytuł stał
się zresztą rozpoznawalny jako określenie jednego z nurtów współczesnej literatury, czyli „pokolenia Współczesności”... Warto jeszcze wspomnieć o tygodniowych dodatkach do różnych „reżymowych” dzienników, w których

znajdowała jakieś ujście oczywista potrzeba dyskusji literackiej i – szerzej – refleksji ogólnokulturowej.
Trzecią część „Biblioteczki” wypełniają debiuty, ściślej
– debiuty książkowe, jako że bodaj wszyscy autorzy serii
przed wydaniem książki mieli za sobą większe czy mniejsze
aktywności wydawnicze w czasopismach i almanachach,
najczęściej też jako wyróżnieni i/lub nagrodzeni uczestnicy regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich,
jak zaczęty w roku 1983/84 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej czy działający od roku 1994/95 Ogólnopolski Konkurs Literacki im.
Marii Konopnickiej w Międzyrzecu Podlaskim. Dodajmy
obraz żywo działających klubów literackich w Białej, Międzyrzecu czy Terespolu i przede wszystkim niecodziennej
siły kulturotwórczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej
Podlaskiej, która nieomal od początku, wespół z Towarzystwem Miłośników Podlasia firmuje jako wydawca zarówno „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, jak i „Biblioteczkę
PKK”; ponadto w Bibliotece wykonano prawie wszystkie
druki tego zbioru podlaskich poetów (ściślej – w Pracowni Poligraficznej tejże Biblioteki). Dodajmy i to, że redaktor zarówno „Kwartalnika”, jak i serii poetyckiej – to ta sama
osoba: Grzegorz Michałowski, do niedawna etatowy pracownik bialskiej Biblioteki.
Wróćmy do „debiutantów”, jako że wśród nich upatruje
się zwykle zjawisk najbardziej obiecujących.
Przeciętna wieku autorów pierwszych książek to nieco ponad dwadzieścia lat, ale trafiły się też debiuty na „ławie szkolnej”, jak tomik Katarzyny Sawczuk (rocznik
1993): Czas rzucania kamieni (2011); autorka w chwili debiutu miała osiemnaście lat, i tomik Joanny Sawickiej (ten
sam rocznik 1993): Urojone arytmie (2011), która w chwili debiutu miała lat dziewiętnaście. Pozostali autorzy pierwszych książek to Aleksandra Pieńkosz (rocznik 1992): Jestem tylko kruchym demonem (2010); Paulina Maciejuk
(1987): Nie wiem skąd... słona łza (2010); Agata Szczodrak
(1988): Fluid rozpustnego nieba (2010); Dominik Sobol
(1998): Marzeniodajnia (2014); Izabela Tonkiel (1988): Bezdroża samotności (2016). Cztery z wymienionych tomów
doczekały się obszernego i ciekawego omówienia na łamach PKK. Artykuł Urszuli Gierszon – znanej poetki z Lublina – dotyczy książek Aleksandry Pieńkosz, Pauliny Maciejuk, Agaty Szczodrak i Katarzyny Sawczuk. Omówienie
wskazuje na szczególną w tych młodych wierszach predylekcję, która jest zresztą w pewnym sensie cechą wspólną
poezji pokoleń współczesnej młodzieży literackiej; w szkicu zatytułowanym Pokoje kobiet Urszula Gierszon docieka:
„Co, oprócz młodego wieku, łączy te poetki? Przede wszystkim wrażliwość, z którą muszą się uporać, i która każe im
ułożyć sobie świat, znaleźć w nim sens i swoje miejsce”7. Dla
U. Gierszon: „Pokoje kobiet”. „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”. 2013, nr 1, s.
7–19.
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objaśnienia powyższych kwestii autorka wykorzystała zapożyczony od Urszuli Jaros klucz-obraz („pokoje kobiet”),
który stanowi tytuł jej debiutanckiej książki i w ramach tej
kategorii opisowej przedstawia świat poetycki tych kobiet
jako przestrzeń domu czy ściślej – pokoju, który niekiedy
staje się całym kosmosem...
W niemałej gromadce najmłodszych poetów uderza
pewna dysproporcja: na siedem debiutów tylko jeden (i to
wcale nie najmłodszego autora) należy do mężczyzny – do
Dominika Sobola – resztę tych „pierwiosnków” poetyckich
ofiarowały nam panie. Nie chcę snuć pochopnych wniosków z tej „statystyki”, bo przecież w całej serii zachowano
idealny parytet: 11 tomów wyszło spod ręki poetek i również
11 – należy do poetów. Ale jedno dopomina się tu jeszcze
uwzględnienia, otóż wśród autorów mężczyzn zdecydowana większość to poeci ze znaczącym i znanym dorobkiem;
tu przedziały wiekowe między poszczególnymi autorami są
widoczne: od rocznika 1939 (Ryszard Chojecki), przez 1940
(Ryszard Kornacki), 1945 (Henryk Kozak, który opublikował w ramach serii trzy tomy), 1955 (Marek Pietrzela), 1957
(Mirosław Chodynicki), 1959 (Wiesław Gromadzki), 1968
(Piotr Kowieski), aż do roku 1988, w którym urodził się Dominik Sobol, który zadebiutował w roku 2014. Pomiędzy
starszymi pisarzami a tym najmłodszym widać lukę całego
jednego pokolenia (1968–1988). To musi zastanawiać.
Na szczęście zupełnie odwrotną tendencję widać wśród
poetek: w całej dwunastoosobowej „drużynie żeńskiej”
właściwie tylko dwie poetki, zresztą z niemałym dorobkiem, reprezentują starsze pokolenia, tj. Helena Romaszewska (dwa tomiki w serii i kilkanaście innych w całym
dorobku) oraz Marianna Pawłowska, która wprawdzie zadebiutowała dopiero w 2016 roku, ale ma za sobą liczne publikacje w czasopismach i antologiach pokonkursowych.
Reszta pań poetek urodziła się w latach 1978– 993, dzięki czemu z naddatkiem wypełniła lukę pokoleniową, jaka
powstała w tym przedziale czasowym za sprawą opieszałości czy posuchy na męskiej części sceny literackiej Podlasia.
W obawie przed posądzeniem mnie o „seksizm” w badaniach literackich pragnę dodać obserwację z innego obszaru życia społecznego; od jakiegoś czasu, chyba od szóstej
dekady XX wieku obserwuję odwrót mężczyzn od klasycznych studiów humanistycznych, takich jak historia, polonistyka czy historia sztuki, a równocześnie istotny napływ na
te studia utalentowanych kobiet. Analogiczne zjawisko obserwujemy w zawodzie (stanie) nauczycielskim: dominują
kobiety, a w niektórych placówkach edukacyjnych, szczególnie niższego szczebla, pracują wyłącznie kobiety... To też
daje do myślenia. Ale zostawiam ten problem psychologom
społecznym, socjologom i... politykom (?!).
A może po tej „męskiej” stronie sceny literackiej wyschły jakieś poezjorodne źródła, a szczególnie wyobraźnia? Snuję różne przypuszczenia, żeby sobie poradzić
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z tym zaskakującym dla mnie obrazem „schodzenia poetów” z pierwszej linii boju... A może jest tak, jak to określił kiedyś Tadeusz Konwicki w jednym z wywiadów: „Wyobraźnia najbardziej kocha młodość. Jest największym
przyjacielem młodości. W późniejszych latach też jest potrzebna, ale już nie ma tej dobrej formy sportowej.”8 Ta
„diagnoza” doskonale się potwierdza w wierszach młodych poetek: budują oto całe światy ze swoich wewnętrznych, wyobraźniowych doświadczeń, w tej hermetycznej
bańce wypełnionej własnym oddechem, gdzie mogą żyć
„naprawdę”, choć w nieustannym drżeniu, by coś lub ktoś
nie przerwał boleśnie ich snu...
To poetki, ale co z młodymi poetami? Nie znajduję,
doprawdy, żadnej sensownej przyczyny ich gremialnego odwrotu od świata wyobraźni. Jest, owszem, jeden –
„jedna jaskółka”, czyli Dominik Sobol, ale porzekadło staropolskie na temat jaskółki i wiosny nie obiecuje łatwego
pocieszenia...
Wisława Szymborska w jednym z dawniejszych wywiadów wytknęła kiedyś w „Życiu Literackim”, gdzie zawiadowała działem poezji, preferowanie generacji męskiej
w jednej z ówczesnych gazet w ten oto sposób: „Byłoby bardzo pięknie, by «Dziennik Polski» współpracował
z młodymi także poetkami. A poetek nie jest wcale tak
wiele. Kobiety są, jak wiadomo, rozsądniejsze.”9
Pora wejść w głąb podlaskiego matecznika – w oryginalny świat tych wierszy. Jako klucza interpretacyjnego
użyłem tu dwu kategorii, wyraziście podsuwanych przez
całą serię: po pierwsze „genius loci” czy wręcz, jak powtarza się to wielokrotnie i najwymowniej: „locus sacer”
(święte miejsce) – Podlasie, Południowe Podlasie, Święte Podlasie... To klucz nie tyle „geograficzny”, „geopolityczny” czy „fizjograficzny”, co raczej antropologiczny, etnograficzny, kulturowy, religiologiczny – Podlasie to po
prostu Duch Opiekuńczy tych, którzy się tu poczęli i/lub
nigdy tych miejsc szczególnie wrażliwych uczuciowo, czyli poetycko, nie opuścili, choćby ich los rzucał bliżej czy
dalej: do Lublina, Warszawy, Gdańska czy nawet Nowego
Jorku, czy gdziekolwiek na nieobeszłe obce ziemie; oni –
gdy są prawdziwymi Podlasiakami – nigdy nie opuszczają
swojego „świętego miejsca”:
w miasteczku Liberty sto mil
na północ
od Nowego Jorku gdzie
nocami sprzątałem WAL-Marty
w kawiarni Dunkin Dantus
napisałem też
wiersz o wolności
8
O czytelniku gorącym. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim. W: W. Wiśniewski:
Lekcja polskiego i nie tylko... Wstęp: T. Burek. Warszawa 2011, s. 66.
9

Noblistka. W: Wiśniewski, dz. cyt., s. 175.
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wiersz był cały niebieski […]
głupiś powiedział Józek
szewc z Białej Podlaskiej
nie ma niebieskiej wolności
jest tylko biała
jak szpitalna ściana
i jak prześcieradło pod którym leżysz
wolny
lecz martwy
To wiersz Henryka Kozaka – Liberty z tomu Miejsca
magiczne, który w roku 2001 otwierał podlaską „Biblioteczkę” poetycką.
Druga kategoria, za pomocą której chciałbym „prześwietlać i udręczać” wiersze zebrane w „Biblioteczce”, to osoby;
nie anonimowe „ty”, „on”, „my”, „oni” – lecz postaci posiadające autentyczne imiona czy nazwiska, historyczną realność,
ciężar materialnej egzystencji i namacalną wartość. Nazwisk
historycznych – głównie z naszej historii – jest w tych wierszach krocie! Dominują, co nie dziwi, lekturowe nazwiska
pisarzy i artystów, niekiedy jako źródła celnych myśli, wykorzystywanych najczęściej w formie motta lub jako bohaterowie dedykacji czy towarzyszących wierszowi dopowiedzeń
o skomponowanej do wiersza muzyce czy przekładzie dzieła na inne języki... Analogicznie do sił spajających tekst, jakie
niesie konkret miejsca „akcji poetyckiej”, wywoływanie nazwisk „obciąża” tekst nieodzownym balastem konkretności,
zabezpieczającym go przed uleceniem w niezgłębione błękity... nicości, która może niekiedy uzyskiwać namaszczające
miano metafizyczności... Wśród przywołań historycznych
dominują oczywiście pisarze, jak Edward Stachura, Halina
Poświatowska czy Tadeusz Różewicz; kilkakrotnie spotykamy też Cypriana Norwida, który pod piórem młodej poetki
zmienił się co prawda w Kamila Cypriana, ale nic mu to – jak
sądzę – nie zaszkodziło... Obecni są też, a jakże, ks. Jan Twardowski i Czesław Miłosz, i wielu innych, nie tylko polskich
pisarzy. Pewną ciekawostką, dobrze zresztą korespondującą z „genius loci” podlaskiej „Biblioteczki”, jest zatrzęsienie
dedykacji dla Grzegorza Michałowskiego, co zupełnie zrozumiałe i szlachetne w kontekście starej tradycji „uwdzięczania” mecenasa – wierszem... bo i czymże poeta może się
odpłacić?... Wspomnijmy o innych dedykacjach, a szczególnie dla dwu Ryszardów – Chojeckiego i Kornackiego – jakoś
szczególnie z Podlasiem i jego „Biblioteczką” związanych; to
wzmacnia istotne dla tej serii poczucie zakorzenienia w regionie, w jego kulturze; w konkrecie i prawdzie istnienia.
Wracając do kategorii poetyckiej wizji przestrzeni
w „Biblioteczce” zauważamy pewną istotną prawidłowość:
im dłuższy i na ogół duchowo bogatszy żywot stoi za autorem,
tym więcej przenika do wiersza namacalnego, co nie znaczy

– wyzutego z poetyckości – świata „zewnętrznego”, jeśli wolno użyć tego dziwacznego w kontekście poezji terminu. Nie
powinno to nadmiernie dziwić; jeśli bowiem obejrzymy się
za siebie – w dzieje przemian polskiej poezji XX wieku – zauważymy, jak w głównym swym nurcie coraz bardziej poetycka wyobraźnia oddala się od hermetycznych „światów
wewnętrznych” (dziedzictwo romantyzmu), której mistagogami i celebransami byli głównie poeci Młodej Polski (w odniesieniu do europejskich porywów modernizmu) i legiony
ich późniejszych wyznawców i naśladowców. Nie cała, oczywiście, poezja zbuntowała się przeciw tej quasi-metafizyce,
tej uzurpacji „rządu dusz”, bo równocześnie przyszłość poezji zabezpieczały takie formacje, jak grupa skupiona wokół
„Skamandra”, autentyści z kręgu „Okolicy Poetów” (Stanisław
Czernik, Jerzy Pietrkiewicz, Stanisław Piętak i in.) czy też niejeden z nurtów tzw. awangardy, jak liderzy krakowskiej, lubelskiej czy wileńskiej: Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Czesław Miłosz. Dalszy głęboki przełom w tym zakresie dokonał
się w czasie wojny, a głównie za sprawą poetów z kręgu „Sztuki i Narodu”, a także „wolnych elektronów” tego czasu, jak Tadeusz Borowski. W poezji powojennej ten rzekomo „antymetafizyczny” nurt poezji polskiej podjęli tacy poeci, jak Tadeusz
Różewicz czy Miron Białoszewski, a fala owa swój szczyt osiągnęła w dokonaniach tego tak szyderczo nazwanego ruchu
„turpistycznego”, do którego przyznawali się – wiednie, mimowiednie, bezwiednie lub przewrotnie – tak różni twórcy,
jak Różewicz, Grochowiak, Bursa, Wojaczek, Harasymowicz
czy Karpowicz... Jak najsłuszniej, Edward Balcerzan jeden
z rozdziałów swego studium o poezji współczesnej nazwał
wahliwie: Turpizm albo (jeszcze raz) realizm10.
W zgiełku programów i manifestów, szczególnie po
roku 1956, istotne miejsce zajmuje szeroki i wieloimienny nurt poezji o „rodowodzie chłopskim” czy może lepiej
– o rodowodzie wiejskim, czyli idei twórczości wybijającej się z odwiecznego polskiego kompleksu wiejskości-rodzimości... Od Reja, Kochanowskiego, Karpińskiego,
Mickiewicza, Lenartowicza, Konopnickiej, Czechowicza
do Tadeusza Nowaka, który współcześnie podniósł kulturę wiejską na szczyty ekspresji poetyckiej, a równocześnie
pokazał, jak nasi wiejscy, przedchrześcijańscy i pogańsko-chrześcijańscy święci „odchodzą”, a z nimi polska wiejskość, zmieniająca się na naszych oczach w nostalgiczny
mit, co świetnie opisał Wiesław Myśliwski – prozaik całym sobą zanurzony w „wiejskości”. W wywiadzie udzielonym przed laty Wojciechowi Wiśniewskiemu tak to ujął:
„Dziś jest to zupełnie inne zjawisko; to już nie odkrywanie
z zewnątrz, to odkrywanie samych siebie, odzyskiwanie
własnej tożsamości, własnej świadomości kulturowej. Pojawili się pisarze z wewnątrz klasy chłopskiej, jej kultury.
Ta klasa zaczęła rodzić już nie bezimienną literaturę, lecz
10
E. Balcerzan: Poezja polska w latach 1939–1965. Cz. II: Ideologie artystyczne.
Warszawa 1988, s. 67-77.
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literaturę osobnych indywidualności […] Słowem zrozumieliśmy, kim jesteśmy, staliśmy się świadomymi dziedzicami wielkich, niewyczerpanych zasobów kultury wiejskiej.”11 I jeszcze jedno zdanie z tego wywiadu, który jak
najbardziej uzewnętrznia rolę Wiesława Myśliwskiego, ale
też Tadeusza Nowaka we współczesnej kulturze: „[...] literatura oddaje tylko wtedy pełną sprawiedliwość rzeczywistości, kiedy potrafi przetworzyć ją w mit.”12
Najwybitniejszym, twórczym kontynuatorem kulturowej wizji Tadeusza Nowaka jest na naszym gruncie Henryk Kozak. Poeta w pełni świadomy swego powinowactwa
z autorem Jasełkowych niebiosów (1957); w swym wierszu
List z przeszłości (w tomie Miejsca magiczne) podlaski poeta składa hołd (z lekka ironiczny i autoironiczny) swemu
poetyckiemu patronowi:
czytam właśnie list od Tadeusza Nowaka
chwali moje pomysły na wiersze
gani życie
radzi
żebym nauczył się języka obcego
ludzi kochał
i Boga
miał swoją małą Ojczyznę
unikał fałszywych proroków
gdzieś pojechał
i żebym przysłał nowe rzeczy
do Tygodnika
pod koniec 85-go
nad Psalmami pochylony
coraz wyraźniej
„słyszę krzyk sójki we śnie
nad czarną raną wody”
nadziei czy rozpaczy
króla czy kata
Poeta „wysiedlony” (samowysiedlony) z kultury wiejskiej, skazany na pustynię „miejskości” tak sumuje swe życie („udane”, jak ironizuje w tytule całego tomu):
Wybacz mi że piszę szczerze
Tak jak jest
Obcy tu jestem
I niepotrzebny
Jak w ogródku chwast
11
Akt twórczy jest aktem okrutnym. Rozmowa z Wiesławem Myśliwskim. W:
Wiśniewski, dz. cyt., s. 119.
12

Tamże, s. 132.
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To cytat z wiersza Blokowisko. Użyłem go dla zilustrowania formy „notatki poetyckiej”, która dominuje w poezji Henryka Kozaka – świadomie i dobrowolnie, i bez intencji prowokacyjnych; myślę bowiem, że ten brat-poeta
znad innej co prawda rzeki, niż moja Nida, ale przecie –
brat-poeta-chłop, a dziś, jak ja – zwyczajny mieszczuch
lubelski, którego serce i wyobraźnia nieustannie wyrywa się do Matki i do Sitnika, ten poeta korzeniami zaryty w swoich nadkrznańskich ugorach nie sili się na żadne poetyzmy – on po prostu notuje niespiesznie toczące
się przez krainy jego wrażliwej, pamiętliwej wyobraźni, to
wszystko, co się tam toczy, przepływa i niknie – „tak jak
jest”; nie boi się nawet najordynarniejszych prozaizmów,
a nawet soczystego słówka, którego nie używa się w towarzystwie dam; nie wzdraga się przed wyrazami z obcych
gwar: chachłackiej „tuczy” czy wschodem pachnącej, a tak
staropolskiej, jak moje nazwisko, „trześni” – na złość z ruska ogólnopolskiej „czereśni”... Zresztą te „prozaizmy” czy
dialektyzmy trafiają się jak rodzynki w cieście, jako że poeta nie dopuszcza do zapanowania nad swoim prawie
przezroczystym, prawie narracyjnym stylem jakiejś mocnej kategorii frazeologicznej czy metrycznej. Mowa jego
wierszy toczy się spokojnie, niespiesznie niczym nizinna
rzeka, niczym opowieść dwojga starych chłopów, co przysiedli na krzywej ławeczce pod cienistą topolą w ciepłej,
jesiennej podwieczerzy i snują głębokie, a znane od lat refleksje i życiowe mądrości, którym przysłuchuje się para
gołębi grzywaczy, układająca się do snu w pachnących topolowych gałęziach.
Wiersze Henryka są wierne swej stylistycznej bezstylowości od początku, od debiutu. Poeta po prostu pozwala
im mówić, jak chcą, bez napinania do granic wytrzymałości cięciwy myśli i metrum, krajobrazów nie z tej ziemi
i metafizycznych głębi, z których nie wiadomo, jak się wydostać na powierzchnię normalnego życia. Potrafi napisać
coś takiego (w wierszu Dlaczego): „Męczą mnie o niczym
rozmowy / Nie oczekuję pochwał listów / I już tylko trochę ciszy”
Jeśliby szukać doskonałego wcielenia kategorii poezji
„białej”, to właśnie w wierszach tego poety można się nią
naoddychać, nacieszyć, a niekiedy uśmiechnąć melancholijnie nad głupotą i przemijalnością tego życia, tego „udanego życia”, przy ciągłych powrotach tam, gdzie byliśmy
„jeszcze wczoraj” – w Sitniku, u matki, u ojca, u sąsiadów:
Spod nóg wyskakiwały zające
A nad olszynowymi zaroślami
Groźnie buczała tucza
Straszyła
Jeszcze straszniej niż ta
Z dzieciństwa

Te wiersze-opowieści czyta się jak własne myśli, jak
własne wspomnienia, jak własne refleksje nad niekoniecznie tak do końca „udanym życiem”... Stąd moje wrażenie,
że przez całe pięćdziesiąt lat tych lektur (Kozak zadebiutował w 1967 roku) czytam ten sam na tysiąc sposobów
obmyślany i opowiedziany życiorys. Gdyby to nie było
trywialnym chwytem publicystycznym – z tych wierszy
można by „wypreparować” nieomal kompletny kalendarz
„życia i twórczości” Henryka Kozaka, poety znad Krzny,
który choć obiegł może i pół świata, zdarł tysiące gęsich
czy wiecznych piór, to tak naprawdę nigdy nie ruszył ani
kroku za płot swego Sitnika i nie zna cenniejszego i piękniejszego miejsca pod gwiaździstym niebem, jak mały,
podlaski, zaryty w piachu, torfie i biedzie Sitnik!
W tym miejscu nie mogę się oprzeć jeszcze jednej myśli
Tadeusza Konwickiego z cytowanego wcześniej wywiadu:
„Chcemy czytelnika gorącego. Największa satysfakcja, jeśli czytelnik uzna, że wyjęło mu się z ust, spod serca to, co
sobie myślał. To, co czuł, nagle znalazł w książce...”13
Moje omówienie „Biblioteczki” wyraźnie zmierza ku
gloryfikacji jednego autora, porzucam tedy ten szlak...
Nie roszczę sobie pretensji do niepodważalnego obiektywizmu, acz bardzo mi na nim zależy, niech więc wybaczą mi
czytelnicy „niesprawiedliwość” uwag o pisarzach, którym poświęcam nadmierną lub wręcz przeciwnie – niedostateczną
empatię. No cóż, czytelnik – nawet w roli krytyka literackiego – to nie sługa, co nie wie, „co to pany”..., a w sferze artystycznej, wiadomo: „pan na zagrodzie”... Wszelako nie mogę się
oprzeć potrzebie oddania, na ile to możliwe, sprawiedliwości
zjawiskom wybijającym się w tej bardzo wybitnej grupie podlaskich poetów. Dodam od razu istotne zastrzeżenie: „Biblioteczka” nie prezentuje twórczości jakiejś mniej czy bardziej
formalnej grupy, pokolenia czy nurtu literackiego. Już samo
spojrzenie na na daty urodzin poszczególnych autorów: od
1939 do 1993 roku, czyli w przedziale lat ponad pięćdziesięciu,
nie pozwala odpowiedzialnie mówić o jakiejś grupowej formacji w ramach uogólnienia historycznoliterackiego, pokoleniowego czy programowego. Ot – powstała ni stąd, ni zowąd
nieformalna konfraternia południowopodlaskich poetów,
skupionych wokół pisma i osoby redaktora. Grzegorz Michałowski – pomysłodawca, redaktor i zapewne pierwszy krytyk
(selekcjoner) serii – zachowuje się jak klasyczny „łowca talentów” czy może nawet jak mecenas literacki i artystyczny, udostępniając miejsce na starcie literackiego maratonu zarówno
wypróbowanym „zawodnikom”, jak i neofitom zaledwie rokującym nadzieję na coś większego. Pójdę tedy jego tropem
i niczym zagorzały kibic będę oklaskiwał wyróżniających się
(w moich oczach) „biegaczy”, nie zapominając wszelako, że
biegną w całej „stawce”... Jak w najprawdziwszym maratonie,
zastosować chciałbym na początek jakiś rodzaj kategoryzacji,
13

Wiśniewski, dz. cyt., s. 71.
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trudno wszak jednaką miarą mierzyć kilkunastoletniego debiutanta i sprawdzonego w wielu biegach czy wręcz wielokrotnie wieńczonego olimpijczyka. Dla uproszczenia sprawozdania posłużę się pewnym kluczem: omówię najpierw
poetów metrykalnie „starszych”, a następnie gromadkę „młodzieży” poetyckiej. W tej pierwszej chciałbym wskazać przede
wszystkim – oprócz omówionego szerzej dorobku Henryka
Kozaka – na Ryszarda Kornackiego, Ryszarda Chojeckiego,
Mirosława Chodynickiego, Mariannę Pawłowską oraz Piotra
Kowieskiego (przedział pokoleniowy: 1939–1968). W grupie „młodzieży poetyckiej” moją szczególną uwagę zwrócili:
Aleksandra Pieńkosz, Paulina Maciejuk, Katarzyna Sawczuk,
Joanna Sawicka, Dominik Sobol, Izabela Tonkiel. Kolejność
przywołanych tu nazwisk wynika z dat publikacji tomików
ich wierszy w „Biblioteczce”, nie zaś z jakiejś wyimaginowanej
kolejności „na mecie”, do której, jak sądzę, jeszcze daleko...
Piękno i wartość wierszy Ryszarda Kornackiego świetnie ujął kiedyś ks. Jan Twardowski; jego słowa otwierają
zresztą tomik poety z Międzyrzeca Podlaskiego: „Wszystko to bardzo mi się podoba, bo jest proste, bezpretensjonalne i ludzkie”. I dalej tak pisze ten poeta, który zaczynał jako „lektor” i recenzent wierszy nadsyłanych do
przedwojennego pisemka młodzieży szkolnej „Kuźnica Młodych” (1931–1936): „Jest Pan czarującym człowiekiem, niesłychanie wrażliwym, kochanym z bliska
i na odległość.” Do wtóru słowom ks. Jana przywołam jeden z takich bezpretensjonalnych wierszy Kornackiego –
Liryk świąteczny:
Wiersz rodzi się
jak Chrystus
w ubogiej stajence
na sianie –
Czasem
na gołych deskach
w M-2
zadumanego poety
Potem urasta miłością
jak winem czerwonym
wierząc we własne
ukrzyżowanie.
Ryszard Chojecki pochodzi spod Kazimierza Dolnego (z Jeziorszczyzny), ale od dawna (od 1963) związany jest z Łosicami i podlaskim środowiskiem kulturalnym i mimo że od lat wrastał w zupełnie inny świat niż ten
„swojski”, nadwiślański, gdzie się urodził, to przecież jego
myśl, wyobraźnia i pamięć emocjonalna są głęboko wierne kolebce – Jeziorszczyźnie koło Kazimierza, rodzinie,
sobie w tamtym krajobrazie; widać to chociażby w wierszu Jeziorszczyzna:
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Bądź ze mną do końca
wiosno strojna w tamte kwiaty,
szumie dębu nad studnią,
sadzie jesiennych owoców,
lipo młodsza od czarnoleskiej,
słoneczny promieniu wędrujący po pokojach,
chłodzie cienistych wąwozów,
pyle dróg dookolnych,
południe urodzaju, ziół, owadów i słońca,
śnieżny, dziewiczy szlaku
do szkoły w Kazimierzu.
Tak mówię czule po latach, jakbym wciąż
jeszcze tam był:
bądź ze mną kraino z tamtych tysiąca dni
i nocy.
Bo tylko tak – bogaty nostalgią –
potrafię odnieść triumf nad wiarołomstwem
czasu i w złej godzinie przywołać najlepszy
ze snów długim i szeleszczącym zaklęciem:
Jeziorszczyzna
Mirosław Chodynicki przyfrunął na Podlasie – dosłownie: do Terespola, z daleka, aż zza Wisły, ze Szczekocin w Świętokrzyskiem, pokonując przez lata wiele innych
etapów (m.in. Poznań). Jest związany z transportem kolejowym, więc „przemieszczanie się” to jego zawód. Wiersze
tego poety-wędrowca nie mają tej charakterystycznej dla
Podlasia pieczęci lokalnej, choć mocno w nich brzmi osobisty ton, jak chociażby w tym bez tytułu:
jestem pełen cieni wczorajszych
przedwczorajszych
i jeszcze wcześniejszych
łażą za mną
kiedy się obejrzę
udają że ich nie ma
a kiedy odchodzą robi się pusto
czasami razem sobie śpiewamy
albo piszemy wiersze
ja piszę
one grzecznie siedzą
czekają
kiedy skończę podają
z ust do ust
i ukołysane zasypiają
jestem strażnikiem snów

Marianna Pawłowska – z krwi i kości Podlasianka –
w swych wierszach daje miejsce podlaskim krajobrazom,
dramatycznym doświadczeniom tej ziemi z perspektywy
osoby, która pamięta i przeżywa, jak w wierszu Na pograniczu, dedykowanym „Wysiedlonym w akcji Wisła”:
Z tych wsi
Została tylko nazwa
Kleks kartografa
Na starej mapie
Tam była kuźnia
Dalej gospoda
Stąd dzwon cerkiewny
Na trwogę
W głębokiej koleinie
Dorodna brzoza
Obok samotna kapliczka
Otulona kaleką lipą
Pod pustym oczodołem
Wytarty napis
Cyrylicą […]
Tu już się wypełniły dni
Z ikon odfrunęły
Struchlałe anioły
Umknęli wszyscy święci
W czworoboku podwórka
Poziomki jak krew
Kikuty kominów
Schwytane w zieloną
Sieć drzew
Zostaną drzazgą
W pamięci
Najmłodszy w tej grupie doświadczonych poetów to
Piotr Kowieski – artysta wszechstronny: jest malarzem,
muzykiem, prozaikiem, no i poetą. Świat wyobraźni poetyckiej i kosmos niespokojnej woli twórczej poety oddaje
jeden z jego wierszy – pędzle:
przypinam skrzydła
i lecę
lotem koszącym
nerwowym
przed siebie ciągle
do przodu
mój azymut widnokrąg
to za grabowym lasem
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Te wiersze to jakby notatki poetyckie – z jądrem paradoksu
wewnątrz miąższu zdania. Co prawda, jak wyznaje poetka, „to miłość zawróciła mi w głowie / poprzestawiała klepki / przerwała ciąg logicznego myślenia”, ale tak naprawdę, to forma – bardzo bliska japońskiemu haiku – „zawraca
w głowie”, jako że namiętne poszukiwanie wymyślnej formy
rządzi tymi wierszami:

karną kolonią pokrzyw
polną droga
wzdłuż płotu
wszyscy w domu już śpią
gdy przelatuję
nad czerwonymi łanami
gasnących pogorzelisk
i ruinami domów
z rozpalona głową

***

ja i moje skrzydła
pędzle
feerie kolorów
Ten wiersz pozwala mi w miarę gładko przejść do uwag
o wierszach drugiej grupy – młodszych poetów. Tu właśnie – w tej stosunkowo młodej poezji – zderzamy się
z pewnego rodzaju hermetyzmem doświadczenia zamienionego w wiersz; jest w tym wyraźna wola pochwycenia ułamków chwil i emocji i zamknięcia ich w oryginalną
metaforę lub koncept, które niejednokrotnie mogą kojarzyć się z technikami poetyckimi polskiego baroku, zafascynowanego pogonią za najniezwyklejszymi, najbardziej wyszukanymi konceptami, które mają oddać chwilę
olśnienia i/lub analogicznie – olśnić czytelnika.
Aleksandra Pieńkosz w swym tomiku Jestem tylko kruchym demonem (2010) zaskakuje nas co krok niezwykłą
pomysłowością w wynajdywaniu „konceptów”, które mają
oddać jej kilkunastoletnie doświadczenia emocjonalne i intelektualne. „Wśród liter się wychowałam / wśród
liter/ szukam odpowiedzi” – wyznaje poetka w jednym
z wierszy. To doświadczanie siebie w kategoriach niezwykłości prowokuje w którymś momencie pytanie-refleksję:
„zamęczam Was i dręczę swoimi wyznaniami?”... Poniżej
wiersz bez tytułu:
***
wyobraźnia moja
obiegła rzeczywistość trzy razy
dookoła
i zmęczyła się
więc mówię: pomyśl też za mnie
jak w Casablance
chowam głowę od
przeciągu
w rękaw męskości
Paulina Maciejuk zadebiutowała w okresie studiów, ale
jej tomik w „Biblioteczce PKK”: Nie wiem skąd... słona łza
(2010) jest istotnym krokiem na drodze do własnej poetyki.

ganiam myśli
całymi godzinami
łapię
duszę
i nie mam nic
ciągle pustka
przecieka mi
między palcami
duszę się
brakiem tlenu
Prawdziwym objawieniem wśród młodych poetów
„Biblioteczki” jest dla mnie tomik Katarzyny Sawczuk.
Pomijając zaskakująco wczesny debiut książkowy, tom
Czas rzucania kamieni, wydany w roku 2011 zawiera sporo utworów piętnastolatki (!), widać w tych wierszach
jedno ze znamion autentycznego talentu – wielką odwagę myśli i wyrazu. Owszem, poetka nierzadko balansuje
na granicy blasfemii, ale jej wypowiedzi przenika autentyczna pasja, gwałtowny bunt i gorączkowe poszukiwanie
mocnego fundamentu życia; „trochę z Ewy / trochę z Pandory” – mówi o sobie... Nawet układ tomiku zakrawa na
prowokację: wiersze ułożone zostały w trzech „segmentach” na wzór autentycznej spowiedzi, jak określiła je poetka, czyniąc ze swej książki wyznanie grzechów ciężkich
przed konfesjonałem ludzkości: „przeciw Bogu”, „przeciw
bliźniemu”, „przeciw sobie”... Znakomity koncept, którego
wszakże nie należy brać dosłownie. A oto po jednym wierszu z tego „rachunku sumienia” młodej poetki:
***
czytałam Pismo święte
powypadały mi zakładki
nie wiem gdzie skończyłam
nie zacznę od początku
umiem tylko upadać
powypadały mi zakładki
z wierszami na ulicę
Panie Boże nie daj mi się sprzedać
bo wszyscy artyści to prostytutki
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elegia
wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem (Koh 3, 1)
recytujesz mi na dobranoc Koheleta
przez telefon
budzisz w nocy
prosisz o rozsądek
zabroniłeś mi o sobie myśleć
ale ja nie przestanę
poproszę cię o pocałunek
zbudzę w nocy
do ucha
wyrecytuję ci na dobranoc Pieśń nad
pieśniami
a ty
będziesz jak skała
A oto jak wyglądają „grzechy przeciw sobie”:
***
przestałam się pchać facetom między nogi
przecież i tak gra o pierwszeństwo zginęła
wraz ze słowem równouprawnienie
nie jestem wolna
jestem raczej nieczysta
według żyda
jestem zdecydowanie zbyt odkryta
według muzułmanina
jestem troszkę nachalna
według mojego sąsiada
a ja mój faceciku
kiedy zapomnisz otworzyć mi drzwi
i przepuścisz tyłem
poślę zalotne spojrzenie szoferowi
zapisując jego imię w kolejce za tobą
Prawo młodości – prawo odważnej szczerości... ale
czy zawsze? Czy ta pogoń za „samą prawdą”, rozebraną
ze wszelkich osłon nie popchnie autorki w stronę ekshibicjonizmu? Czy zdoła zaowocować prawdziwym pięknem, które oprze się starości, brzydocie, cierpieniu?
Zobaczymy...

n u m e r

1–2 (78–79)

Joanna Sawicka to jedna z najmłodszych debiutantek
„Biblioteczki”; wprawdzie wiersze w tomie Urojone arytmie wydane zostały w roku 2012, ale wśród nich znajdujemy utwory nie tylko osiemnasto-, dziewiętnastolatki,
lecz i znacznie wcześniejsze, nie dziwi przeto, że doświadczenie poetyckie czy szkolne przygody z książkami noszą
znamiona raczej prowokacji niż autentycznego przeżycia;
dużo tu wrażeń z lektur, nie tylko szkolnych: „tak płynę
przez życie / z tomikiem Poświatowskiej przy boku” – wyznaje poetka, a gdzie indziej: „upatruję ciągle miłości”, „jestem kobieta samotną”, a więc do głosu dochodzą: „złość,
uraza, smutek”...
zwątpienie
przez czterdzieści pięć minut
próbują wbić nam do głowy:
idee Platona
interpretacje wierszy
od antyku do współczesności
wypaczają namacalnego
Boga i rycerzyka
na tej samej płaszczyźnie
przez czterdzieści pięć minut
wbijają nam swoją mądrość
aby później wypuścić z pomieszczenia
szereg osób myślących tak samo
Poetka odznacza się odwagą wyobraźni, jak świadczy
jeden z obrazów: „dzióbię powoli poezję” w świetnym liście do Pana – dodajmy: nie do byle jakiego pana, lecz do
samego Czesława Miłosza...
Kolejny poeta na mojej liście wyróżnionych znacznie
przekroczył w chwili publikacji swego tomiku Marzeniodajnia (2014) masę krytyczną doświadczenia poetyckiego; od niego zresztą zaczynałem mój szkic, tak że tu ograniczę się do przywołania jedynie kilku zdań z dorobku
tego wielce obiecującego poety; mowa o Dominiku Sobolu: „jestem pierwszym / jako takim poetą / w rodzinie” (samorodek); „poświęciłem się przeżywaniu / na swój sposób / po dominikowemu” (wiersz bez tytułu); w innym
wierszu bez tytułu, zaczynającym się znamiennie: „jestem
czarną owcą”, wyznaje buntowniczo: „mam awersję/ do
odruchów stadnych”... Bardzo jestem ciekaw, jak daleko
dojdzie ten odważny poeta z Terespola?
Na koniec tego przeglądu kilka słów o rówieśnicy Dominika Sobola – o Izabeli Tonkiel. Jej tomik Bezdroża samotności z 2016 roku wskazuje na wyraźną inspirację –
to poezja i legenda Rafała Wojaczka; jeden z jej utworów
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nosi znamienne motto „zainspirowane wierszem Rafała Wojaczka”: „Mów do mnie jeszcze / Dźwiękami kroków / Lub krokami dźwięków / Zbliż się / Do drzwi mojego serca // Mów do mnie jeszcze... / Jeśli usłyszę / A nie
otworzę / Wzywając mojego imienia / W bezgwiezdnej
ciemności / Roztrzaskaj mój mur”. Znamienne w tej poezji jest bliskie barokowemu konceptowi-paradoksowi
upodobanie w skojarzeniach z kręgu „kochania-umierania”. Jeśliby szukać dla tych wierszy jakiejś przygany, to
byłaby to przede wszystkim pewna przypadkowość kompozycji całego tomu, czyli problem – zresztą wielu autorów „Biblioteczki” z nim się nie uporało – z wyrazistym
doborem tekstów, w celu stworzenia jakiejś spójnej całości nie przypadkowego zbioru tekstów. Ten „mankament”
(?) dotyka zresztą większość współczesnych zbiorów poetyckich, które najwyraźniej ciążą raczej ku poetyce journal intime niż klasycznych kompozycji z jednorodnym
tematem-tezą.
Zamiast puenty do tych uwag chciałbym przytoczyć
kilka niezwykle przenikliwych zdań niespożytego ironisty Czesława Miłosza, które wypowiedział w Sztokholmie w grudniu 1980 w związku z przyznaniem mu Nagrody Nobla:
„Każdy poeta zależy od pokoleń, które pisały w jego rodzinnym języku, dziedziczy style i formy wypracowane
przez tych, co żyli przed nim. Równocześnie jednak czuje, że te dawne sposoby wypowiedzi nie są dostosowane
do jego własnego doświadczenia […] Buntując się, popada z kolei w zależność od swoich rówieśników, od przeróżnych kierunków awangardy. Niestety, wystarczy, że wyda
pierwszy tom wierszy, a jest już schwytany.”
A w przemówieniu wygłoszonym w sztokholmskim ratuszu tak ironizował:
„Jestem częścią polskiej literatury, która jest względnie
mało znana w świecie, gdyż jest niemal nieprzetłumaczalna. Porównując ją z innymi literaturami mogłem ocenić
jej niezrównaną dziwaczność. Jest to rodzaj tajnego bractwa mającego własne obrzędy obcowania z umarłymi,
gdzie płacz i śmiech, patos i ironia współistnieją na równych prawach.”14
Ciekawe, czy wywołani tu poeci Południowego Podlasia podzielają te przenikliwe, acz nader ironiczne uwagi
wielkiego polskiego poety.
Józef Franciszek Fert

14

Cyt. za: Czesław Miłosz: Niedostępny kod. W: Wiśniewski, dz. cyt., s. 430.
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Jerzy Michał
Sołdek

Próba portretu
Ewy Szelburg-Zarembiny
W 30. rocznicę śmierci Ewy Szelburg-Zarembiny
(1899 –1986), powieściopisarki, poetki i eseistki, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa (TPN) wydało latem
2016 roku tom Ewa Szelburg-Zarembina. Próba portretu. Treścią książki jest scenariusz filmu o pisarce, napisany
w 1995 r. przez reżysera i scenarzystę Jana Łomnickiego.
Maszynopis z tekstem scenariusza, wraz z korespondencją dotyczącą tej problematyki (pytania, prośba o uwagi,
uzupełnienia i adresy), reżyser przesłał do profesora Tadeusza Kłaka, krytyka, historyka literatury i edytora, znawcy
życia i twórczości autorki Miasteczka aniołów. „Po drugim
liście reżysera – pisze we wstępie do książki Tadeusz Kłak
– zapadła w tej sprawie cisza. […] Do realizacji tego filmu
[…] nie doszło i Łomnicki już się więcej ze mną nie kontaktował. Nie wiadomo jakie argumenty bądź też sytuacje
przesądziły o zaniechaniu realizacji tego filmu poświęconego pisarce...”. Po kilkunastu latach, już po śmierci Jana
Łomnickiego, profesor Kłak zamierzał powrócić do projektu reżysera, lecz już w kształcie niewielkiego wydawnictwa – bibliofilskiego druku. List do rodziny Jana Łomnickiego wrócił jednak do nadawcy z adnotacją, iż adresat
wyprowadził się!
Minęło kolejne kilka lat i w jednym z listów Tadeusza
Kłaka, honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa (autora wielu opracowań o ludziach i tradycjach literackich Nałęczowa), do prezesa Towarzystwa, padła propozycja wydania przez TPN publikacji z tekstem scenariusza
niezrealizowanego filmu. Po konsultacji z Zarządem TPN
podjąłem się prac redaktorskich, a przede wszystkim odszukania – za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej Stowarzyszenia autorów ZAiKS – nabywcy autorskich praw
majątkowych po zmarłym w 2002 r. Janie Łomnickim.
Okazała się nią córka reżysera, Jadwiga Łomnicka, która –
po rozmowie telefonicznej i wymianie sympatycznej korespondencji oraz zapoznaniu się z pełnym tekstem – wyraziła zgodę na publikację. Wstęp do książki napisał profesor
Kłak, redakcja, noty biograficzne Ewy Szelburg-Zarembiny i Jana Łomnickiego oraz wybór ilustracji należał do piszącego te słowa. Niewielka książka, wydrukowana – dzięki
miejscowym sponsorom – na „włoskim papierze” w Drukarni SAMPOL w Lublinie, z licznymi ilustracjami oraz
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Ewa Szelburg-Zarembina.
Próba portretu

okładką zaprojektowaną przez Zbigniewa Jóźwika, została ciepło przyjęta w Nałęczowie, owym literackim pierwowzorze Miasteczka aniołów, rodzinnym mieście pisarki...
W piątek 24 lutego 2016 r. – jak w każdy ostatni piątek
miesiąca – w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zebrali się na
tradycyjnej Przedwieczerzy Bibliofilskiej, pod przewodnictwem profesora Jana Gurby, członkowie Lubelskiego
Towarzystwa Miłośników Książki. Pierwszym tematem
„przedwieczerzy” był mój wykład, a raczej opowieść: „Ewa
Szelburg-Zarembina według Jana Łomnickiego”. Na spotkanie zaprosiłem również kilkoro moich przyjaciół z Lublina (w Nałęczowie podobne spotkanie miało miejsce
w czerwcu ubiegłego roku w Bibliotece im. Faustyny Morzyckiej). Wystąpienie moje – podczas, którego opowiadałem o powstawaniu książki, o bohaterce i jej twórczości,
autorze scenariusza, inicjatorze powstania publikacji – profesorze Tadeuszu Kłaku, a także, nieskromnie, o swoim
skromnym wkładzie w jej powstanie – zostało, jak to odebrałem, dobrze przyjęte przez zebranych.
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Agata
Kozioł

Ślady obecności...
W 2016 roku przypadała 30. rocznica śmierci Ewy
Szelburg-Zarembiny, polskiej powieściopisarki, poetki,
eseistki, autorki wielu niezapomnianych książek dla dzieci związanej z Lubelszczyzną. Dziś mało kto pamięta, że
urodziła się 10 kwietnia 1899 roku w Bronowicach koło
Puław, a wczesne dzieciństwo i młodość spędziła w Nałęczowie i Lublinie. W dorosłym życiu bardziej związana
z Warszawą, nigdy nie zerwała jednak kontaktów z ukochaną ziemią lubelską i żywo interesowała się życiem
społecznym oraz kulturalnym ukochanych miast. Wyrazem tej pamięci są ludzie i znajome miejsca, które opisała w swoich książkach. Niewielu również wie, że zmarła
28 września 1986 roku i została pochowana na cmentarzu w Nałęczowie. Nazwisko Ewy Szelburg-Zarembiny
dzisiaj nie jest popularne, mogłoby się wręcz wydawać, że
od lat owiewa je lekka aura zapomnienia. Tym bardziej
okrągła rocznica śmierci pisarki wydawała się być doskonałą okazją do zaprezentowania jej sylwetki i dorobku twórczego.
Myślą przewodnią wystawy zatytułowanej „Ślady obecności... Życie i twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny” prezentowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie od 17 września do
20 października 2016 roku, było ukazanie związków pisarki z regionem lubelskim, zaprezentowanie miejsc, obiektów i osób z nią związanych, ale również przypomnienie
niezwykle bogatej twórczości literackiej.
Biografię Ewy Szelburg-Zarembiny oraz wybór jej najważniejszych i najciekawszych dzieł, w bibliotecznej Autorskiej Galerii Hol, zaprezentowano na sześciu wielkoformatowych planszach oraz w czterech gablotach.
Zachowując układ chronologiczny wystawa miała na celu
ukazanie różnorodności form, w jakich wypowiadała się
Szelburg-Zarembina – powieść, dramat, nowelę, wiersze,
eseje, stylizacje baśniowe, poetyckie opowieści i obrazki sceniczne. Ponadto dawała niepowtarzalną okazję do
obejrzenia książek znanych z naszego dzieciństwa, np.: tomików poezji dziecięcej Idzie niebo ciemną nocą, A… a...
a… kotki dwa, Na listeczku kalinowym czy zbiorów opowiadań Najmilsi, Królestwo bajki, Wesołe historie. Czytelnicy odwiedzający wystawę mogli podziwiać piękne

wydania książek dla dzieci, które uwagę najmłodszego
czytelnika przykuwały swoimi barwnymi ilustracjami autorstwa najznakomitszych rysowników: Janusza Grabiańskiego, Marii Orłowskiej-Gabryś, Jerzego Srokowskiego,
Jana Marcina Szancera czy Janusza Towpika.
Młodzież i dorośli również mogli znaleźć interesujące pozycje, wśród których na szczególną uwagę zasługuje cykl powieściowy Rzeka kłamstwa, złożony z następujących tytułów: Wędrówka Joanny (1947), Ludzie z wosku
(1948), Miasteczko aniołów (1959), Iskry na wiatr (1963),
Gaudeamus (1968). Na jego kanwie oparto scenariusz serialu telewizyjnego w reżyserii Jana Łomnickiego pod tym
samym tytułem. Nie zabrakło także czytanek dla szkół
powszechnych, miejskich i wiejskich, które opracowy-

Ewa Szelburg-Zarembina.
Nałęczów 1956

wała pisarka oraz utworów powstałych w efekcie współpracy Ewy Szelburg-Zarembiny z pismami dla dzieci
i młodzieży. Autorka, publikując pod licznymi kryptonimami, swoje utwory zamieszczała m.in. w „Moim Pisemku”, „Płomyku”, „Płomyczku”, „Przyjacielu Dzieci”, „Czynie Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża”, dodatku
dla dzieci „Robotnika” oraz w „Wychowaniu Przedszkolnym”. Gdy zaczęła rozwijać twórczość prozatorską, podjęła również współpracę z pismami dla dorosłego odbiorcy, m.in.: „Bluszczem”, „Światem Kobiecym”, „Kobietą
Współczesną”, a także redakcją pism „Dziecko i Matka”
oraz „Młoda Matka”. W 1945 roku założyła pismo dla
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dzieci „Świerszczyk”, z którym przez wiele lat współpracowała jako autorka.
Na wystawie nie mogło również zabraknąć książkowej
edycji całego literackiego dorobku edycji Ewy Szelburg-Zarembiny, które Wydawnictwo Lubelskie w latach 1971–
1972 przygotowało w 12 obszernych tomach pt. Dzieła.
Szczególne znaczenie w spuściźnie po pisarce zajmuje niewątpliwie korespondencja. WBP w Lublinie może
poszczycić się faktem posiadania w swoich zbiorach rękopiśmiennych listów autorki Polnych gruszy do Feliksa Araszkiewicza1 oraz Wiktora Ziółkowskiego2, z którymi korespondowała omawiając sprawy wydawnicze czy
edytorskie. Godnymi uwagi ponadto są: list Ewy Szelburg-Zarembiny, z dnia 17 listopada 1972 roku, wysłany
wraz z ofiarowanym bibliotece egzemplarzem powieści
Król w wytartym paltocie – facsimile rękopisu wydanego
przez Instytut Wydawniczy „Pax”3, a także egzemplarze
1
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Dział Zbiorów Specjalnych, Korespondencja Feliksa Araszkiewicza z lat 1924-1966 w sprawach zawodowych, wydawniczych i literackich, rkps sygn. 2065, k. 349–382.
2
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Dział Zbiorów Specjalnych, Korespondencja Wiktora Ziółkowskiego z lat 1904-1978
w sprawach osobistych i zawodowych, rkps sygn. 2273, t. 18, k. 81–102; t. 28 vol.
III, k. 86.
3
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Dział Zbiorów Specjalnych, facsimile rękopisu Król w wytartym paltocie Ewy Szelburg
– druk na prawach rękopisu, Poznań: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1972, egzemplarz nr 17. Na opasce: „Ewa Szelburg Zarembina 1922–1972”. Do druku dołączony list Ewy Szelburg-Zarembiny z dn. 17 listopada 1972 roku ofiarujący ten
egzemplarz Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Dar Ewy
Szelburg-Zarembiny, 1972 r., rkps sygn. 2128.

powieści Dokąd oraz Wędrówka Joanny z oryginalną dedykacją autorki dla Feliksa Araszkiewcza, które obecnie
znajdują się w zbiorach WBP.
Merytoryczną stronę wystawy dopełniła staranna i bogata strona graficzna. Obok okazałych fotografii portretowych pisarki, będących reprodukcjami zdjęć znajdujących się w zbiorach biblioteki, wykorzystano pocztówki
prezentujące miejsca związane z jej życiorysem i barwne
okładki wybranych publikacji.
Warto zaznaczyć, że cała ekspozycja została opracowana w oparciu o zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Autorką i kuratorką wystawy, która zajęła się jej opracowaniem merytorycznym, była Agata Kozioł (Dział Informacji i Promocji
WBP). Koncepcję plastyczną zaprojektował Jacek J. Wałdowski (Pracownia Plastyczna WBP), a korektę tekstów
wykonała Katarzyna Stanek (Dział Naukowo-Wydawniczy WBP).
Autorzy wystawy mają nadzieję, że przedsięwzięciem,
zrealizowanym w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, przypomnieli zapomnianą w dzisiejszych czasach postać oraz twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny. Tym samym przyczynili się do zgłębienia interesującej biografii
i odwiedzenia miejsc naznaczonych jej obecnością...
■
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Jerzy Michał
Sołdek

Rzecz o Władysławie Królu, jednym
z najwszechstronniejszych polskich sportowców
ulica Graniczna) i dalej, przez drewniany most na Bochotniczance koło „Poniatówki”, do pobliskiej ochronki (przedUrodził się 30 października 1907 r.
szkola) prowadzonej przez Lubelskie
w Nałęczowie, w rodzinie robotniczej
Towarzystwo Szerzenia Oświaty „ŚwiaSzczepana i Rozalii z Tarków, od 21 maja
tło” – której fundatorem był Stefan Że1905 r. małżonków Królów. Na chrzcie
romski, a zaprojektował i nadzorował
w bochotnickim kościele dano mu imię
w 1906 roku budowę tego przepięknego,
Władysław. Oboje rodzice Władka postylowego domu Jan Koszczyc-Witkiechodzili z sąsiedniej Bochotnicy. Ojwicz. Później, gdy chłopiec osiągnął wiek
ciec pracował jako robotnik dniówkoszkolny, przez rok uczęszczał do szkoły
wy w nałęczowskim folwarku Górskich,
„Światła” mieszczącej się w tym samym
a następnie u Henryka i Wandy Łusakowbudynku (gdy piszę ten artykuł, mieści
skich, właścicieli – od lipca 1905 roku –
się w nim siedziba Towarzystwa Przyjaposesji z willą „Zofijówka” przy alei Li- Władysław Król, w uniformie
ciół Nałęczowa).
powej. Tam też, w oficynie na zapleczu olimpijczyka, 1936
Wojna! Mobilizacja młodych i starwilli, zamieszkali Królowie. Do obowiąz- (ze zbiorów J.S. Króla)
ków ojca należały prace gospodarcze, utrzymanie ogro- szych roczników do wojska. Do armii rosyjskiej powodu i dozorowanie posesji. Matka pomagała w utrzymaniu łano, jak wielu innych Polaków, także Szczepana Króla.
rodziny, sprzątając w „Zofijówce i kilku innych willach”, W sierpniu 1914 roku zjechały do Nałęczowa pierwsze rea wśród nich w mieszkaniu, „gdzie mieszkała żona Pru- gularne oddziały wojsk rosyjskich, a wśród nich sotnie kosa” (Oktawia Głowacka). Należy poinformować czytelni- zackie. I to oni, kozacy – jak wspominał po latach Władyków, iż stryjecznym bratem Rozalii Królowej był sędzia sław Król – nauczyli Władka pływać w Bochotniczance.
Michał Tarka (1904–1994), regionalista i historyk Nałę- Od września 1915 roku, już pod okupacją austro-węgierczowa (autor Dziejów Nałęczowa, Nałęczów 1989). Nato- ską, młody Król rozpoczął naukę w świeżo otwartej 4 klamiast jej siostrą Marianna Goliszkowa, popularna w Na- sowej szkole elementarnej sióstr Jadwigi i Heleny Truszłęczowie, sympatyczna i wygadana gosposia – jak mówił kowskich. Szkoła mieściła się w rodzinnym domu sióstr
Michał Tarka – której relacji i ploteczek z życia uzdrowi- Truszkowskich „Białym Dworku”, przy alei Lipowej, a zatem blisko mieszkania Królów. Z lat szkolnych, a może
ska słuchać mieli Prus i Żeromski...
Rodzina Królów powiększyła się w 1910 roku o dru- jeszcze z przedszkola, zapamiętał, że grał w teatrzyku
giego syna, Jana (ojca mego kolegi Jacka Szczepana Kró- dziecięcym dla swoich rówieśników, a w letnich sezonach
la z Lublina, do niedawna radcy prawnego w Zakładzie także dla kuracjuszy i letników. Czy spotkał się wówczas
Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów”) i w następnych la- z inną młodą aktorką tego teatru, o osiem lat starszą Ewą
Szelburg, późniejszą pisarką Szelburg-Zarembiną? Nietach jeszcze o czworo dzieci.
Pamięć dziecka rejestruje wybiórczo wydarzenia wykluczone. Zapamiętał także i to, że z ciocią Goliszkoi miejsca, w których się rozgrywały. Niektóre zdarzenia wą chodził latem parę razy do willi „Oktawia”, gdzie ciocia
i fakty umykają pamięci, inne mocno się utrwalają. Doro- Mania pomagała robić porządki pani Żeromskiej. Musły Władysław Król, pytany przy różnych okazjach przez siało to być lato 1918 roku, wówczas gdy Stefan i Oktawia
swojego przyszłego biografa o nałęczowskie lata dzieciń- Żeromscy przywieźli z Zakopanego do Nałęczowa ciężko chorego syna Adama. Czy Władek był z ciotką w Chastwa, starał się posklejać strzępy swoich wspomnień...
Niebawem, po urodzeniu brata Janka, mały Władek za- cie – letniej pracowni pisarza, posadowionej w sąsiednim
czął chodzić, drogą nad starą średniowieczną fosą (dzisiaj ogrodzie tuż obok „Oktawii”, gdzie umierał na „suchoty”
I. Lata dziecięce w Nałęczowie
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relacjonował Jacek S. Król – do prze19-letni jedynak Żeromskich? Pewwozu węgla, mebli i innych towarów”.
nie tak, skoro wspominał w dorosłym
Władek poszedł do Szkoły Rzemieślżyciu, że poznał Adasia Żeromskiego.
niczej im. Stanisława Syroczyńskiego,
Pamięć chłopca zarejestrowała takpo ukończeniu której – jak wspomiże nałęczowskie korty tenisowe; nie
nał – został mechanikiem. Pracował
mógł ich jednak dokładnie zlokaliw Zakładach Mechanicznych E. Plage
zować. Były w tamtych latach korty
i T. Laśkiewicz, w fabryce lotniczej na
na terenie parku zdrojowego. UrząBronowicach. W Lublinie mógł realidzono je, jeszcze w końcu XIX wieku,
zować swoje powołanie sportowe, już
u podnóża pałacu Małachowskich;
w 1921 roku grał w piłkarskiej drużynieco na północny wschód od pałacu
nie juniorów Klubu Sportowego „Lu(wówczas Domu Zdrojowego).
blinianka”, a w latach 1924–1927 koBiało-czerwone sztandary załopał piłkę w drużynie seniorów tego
potały w alei Lipowej.
klubu. Pierwszym trenerem młoWraz z listopadem 1918 roku przy- Hokeista Władysław Król, fot. lata 30. XX w.
dziutkiego piłkarza był porucznik
szła długo wyczekiwana wolność
i niepodległość, także do Nałęczowa. Na pewno chłopiec Stanisław Bryl. Jednak piłka nożna to nie wszystko. Zawidział, jak koledzy i znajomi jego ojca z Polskiej Orga- czął uprawiać również sporty zimowe. W roku 1927 roku
nizacji Wojskowej rozbrajali w osadzie węgierskich hon- został mistrzem okręgu lubelskiego w kombinacji norwedów. Życie potoczyło się już normalnym, małomia- weskiej (skoki i biegi narciarskie). Jego treningi, to taksteczkowym trybem. Kuracjusze, jak przed wojną, znów że wypady na nartach z Lublina do Nałęczowa. Na przeprzyjechali do uzdrowiska, a Władek kontynuował na- łaj, zaśnieżonymi polami, biegł na „deskach” i szusował
ukę w szkole Truszkowskich. Szkoła została w 1920 roku z bochotnickich i charzowskich pagórków. Przed powrotwłączona, wraz z dziećmi i nauczycielkami, do otwartej 1 ną drogą do Lublina krótko odpoczywał u stryja Franciszwrześnia tego roku w Nałęczowie siedmioklasowej Szko- ka w Nałęczowie, czy ciotek w Bochotnicy. Ot tyle, by nały Powszechnej, gdzie nauczycielką Władka była „młoda pić się mleka lub gorącej herbaty, zagryźć pajdą chleba
dama rodem z Krakowa”.[?] Wiemy, że w 1920 roku trzy- i rzucić kilka słów pozdrowień od rodziców. I dalej w dronastoletni Władek Król już kopał piłkę w nałęczowskim gę... W latach 1927–1928 grał w piłkę nożną oraz w hoke„Sokole”. Domniemywać jedynie możemy, że przygoda ja na lodzie w lubelskim Wojskowym Klubie Sportowym
chłopca z futbolem i w ogóle jego pasje sportowe objawi- „Unia”. Rok później został w Lublinie zwerbowany do druły się znacznie, znacznie wcześniej... W 1921 roku rodzina żyny piłkarskiej Łódzkiego Klubu Sportowego. W Łodzi
Królów opuściła Nałęczów i wyjechała na stałe do Lublina. podjął pracę w Fabryce Maszyn Włókienniczych Müllera i Seidla, a w latach 193–1946 pracował w Elektrowni Łódzkiej. W Łodzi rozpoczęła się, rzec można, wielka
II. Sportowa kariera Władysława Króla
i długa kariera sportowa chłopaka z Nałęczowa. W pierwW Lublinie zamieszkał z rodzicami w kamienicy szym sezonie gry w ŁKS – jak piszą biografowie Króla –
nad Czerniejówką, przy ulicy Przy torze 3 (boczna ul. Fa- zdobył 17 bramek. W barwach łódzkiego klubu rozegrał
brycznej). Szczepan Król zarabiał na utrzymanie rodzi- ponad 500 meczów, zdobywając w I lidze 96 bramek. Był
ny jako wozak. Z czasem założył małą firmę przewozo- czterokrotnie królem strzelców ŁKS w latach 1928–1935;
wą; „trzymał na Rusałce konie i dwie, trzy platformy – jak najlepszym strzelcem bramek w historii ŁKS w meczach

Nałęczów. ul. Graniczna, na starej karcie pocztowej, przed 1939
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Dzieci ze szkoły sióstr Truszkowskich (w środku siostry Truszkowskie) w Nałęczowie, fot. z lat 1915–1920

I ligi. W reprezentacji Polski występował 4 razy, strzelając dwie bramki dla biało-czerwonych. Został powołany
do piłkarskiej reprezentacji Polski, która miała walczyć
o laury olimpijskie na XII Igrzyskach Olimpijskich w 1940
roku. Zdążył jeszcze 14 maja 1939 roku złożyć w Łodzi
w sali Polskiej YMCA ślubowanie olimpijskie... Na olimpiadę ani on, ani żaden inny sportowiec nie pojechał. Wybuch wojny przeszkodził organizacji XII Nowożytnych
Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach.
Większe sukcesy, jako reprezentant Polski, osiągał
w hokeju na lodzie. W hokejowej reprezentacji zagrał po
raz pierwszy 26 lutego 1934 roku w Krynicy, podczas meczu Polska–Niemcy. 19 razy grał w drużynie narodowej.
Reprezentował Polskę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Garmisch Partenkirchen w 1936 roku. Jeszcze
po zakończeniu wojny grał w hokejowej drużynie ŁKS-u.
Ostatni swój mecz na lodzie zagrał w zespole ŁKS 5 lutego
1950 roku z hokeistami Górnika Janów.
W swojej karierze sportowej związanej z Łódzkim Klubem Sportowym uprawiał także tenis, zdobywając w 1938
roku tytuł mistrza Łodzi. Polubił również i trenował pływanie i skoki do wody. Jeszcze w latach lubelskich, w 1927
roku, podczas konkursu skoków narciarskich w Zakopanem, Bronisław Czech (najwszechstronniejszy polski narciarz w latach międzywojennych), widząc talent Króla,
namawiał go, by przeniósł się z Lublina na stałe do Zakopanego i zaczął uprawiać narciarstwo.
W wieku 37. lat rozpoczął nowy rozdział w życiu sportowym, uzyskując w 1946 roku uprawnienia instruktora
piłkarskiego. Trenując również hokeistów ŁKS, w latach
1949–1950 został trenerem reprezentacji Polski w hokeju
na lodzie. Jednak z początkiem lat 50. XX w. ukierunkował
swoją działalność trenerską na pracę z drużynami piłkarskimi ŁKS. Pod jego wodzą klub zdobywał tytuł piłkarskiego wicemistrza Polski (1954), puchar Polski (1957) i tytuł mistrza Polski (1958), a w 1962 roku prowadzeni przez
Króla juniorzy ŁKS zostają piłkarskimi mistrzami Polski.

Jak notują jego biografowie, był Władysław Król do
ostatnich lat życia związany ze sportem, pełniąc społeczne funkcje: kapitana sportowego w Polskim Związku Hokeja na Lodzie, kapitana sportowego w Łódzkim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, członka Zarządu ŁKS, był
członkiem honorowym Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, honorowym członkiem ŁKS. Był również laureatem konkursu „Fair Play” dziennika „Sztandar Młodych”. Dzisiaj
rozgrywane są w Łodzi turnieje piłkarskie o nagrodę jego
imienia.
Jeden z najbardziej wszechstronnych polskich sportowców, urodzony w Nałęczowie w 1907 roku Władysław
Król, zmarł 28 stycznia 1991 w Łodzi i tam, na cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej, został pochowany. Jedna
z ulic Łodzi, na osiedlu Zagrodniki na Retkini, nazwana
została jego imieniem. 30 stycznia 2016 roku na frontonie
kamienicy przy ulicy Kopernika 61, gdzie mieszkał w latach 1945–1964, została wmurowana tablica upamiętniająca ten fakt.
Jerzy Michał Sołdek

Przy pisaniu artykułu autor korzystał z materiałów: Zarys życiorysu Władysława Króla oraz notatki i uwagi do biografii sportowca, sporządzone przez Jacka Bogusiaka, członka honorowego ŁKS, przygotowującego do druku książkę – album o Władysławie Królu; notatek
autora artykułu z rozmów, w maju 2016 r., z Jackiem Szczepanem Królem z Lublina, bratankiem Wł. Króla; notatki z Archiwum „Nałęczowskiego”; Archiwum Państwowego w Lublinie, Zespół Nr 402: Hipoteka w Puławach, Nr akt 15 i inne; M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów
1989 oraz notatki z rozmów autora z M. Tarką w latach 1988–1994; informacja Adama Wójcika z Nałęczowa; T. Radzik, W latach dwudziestolecia międzywojennego, (w): Lublin. Dzieje miasta, T. II: XIX i XX
wiek, Lublin 2000 i inne materiały.
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Czy powstańcy byli terrorystami?

Czy powstańcy styczniowi w
1863 lub warszawscy 1944 roku byli
terrorystami? Powstania wybuchały przeciwko zaborcom lub okupantom, wywoływali je walczący
o niepodległość zagarniętej zbrojnie przez obcych ziemi,
państwowości, wolności. Nazwać ich zbrojne nawet działania terroryzmem jest fałszywie odczytanym znaczeniem tego słowa. Kto jest terrorystą, czy ten kto napada,
czy ten kto broni swojej niezależności. Czy można policję
zwalczającą terrorystyczne zamachy zwolenników islamu
w krajach europejskich nazwać terrorystami?
To oni przecież występują przeciwko terrorystom napadającym na obywateli wolnych państw, mszcząc się
zgodnie z wyznawaną ideą, swoją religią, wreszcie swoimi
przekonaniami.
Dr Zdzisław Bieleń w spotkaniach poświęconych powstaniu styczniowemu 1863 określił działania powstańców przeciwko armii carskiej jako akty terrorystyczne. Napisał: „[...] naczelne władze narodowe wyposażyły
dowództwo wojskowe w groźny oręż, dodajmy, krwawy
oręż, który miał wyeliminować ze społeczeństwa najbardziej szkodliwe i wrogie jednostki, przerwać ich szkodliwą
działalność i destrukcyjny wpływ na innych, przestraszyć

Wreszcie plac Grażyny !
Prasa ostatnich dni doniosła o decyzji Rady Miasta Lublina nazwania imieniem Grażyny Chrostowskiej
placu przy Domu Kultury Kolejarza na ul. Kunickiego.
W tytule „wreszcie” odnosi się do faktu, że propozycję nazwania jednej z ulic czy placu za Tunelem zgłoszono do
Magistratu kilkanaście (!) lat temu. Dowiadujemy się, że
dopiero teraz taka pozytywna decyzja w tej sprawie zapadła. Osobiście cieszę się, że imię lubelskiej poetki, należącej do pokolenia Kolumbów Rocznik ‘20, zamordowanej
przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, zostało wreszcie trwale upamiętnione i to w dzielnicy, w której przed 1939 r. z rodzicami, a po śmierci matki, z siostrą i ojcem mieszkała przy ul. Pochyłej 5.
Prawie od pierwszych dni wojny cała rodzina angażowała się w pracę konspiracyjną. Grażyna, najmłodsza,
była harcerką II LDK Żeńskiej im. Klaudyny Potockiej
(dawniej Tadeusza Kościuszki) i pełniła funkcję sanitariuszki, łączniczki, później kolporterki prasy konspiracyjnej. W Lublinie już w końcu września 1939 r. ukazywało
się pismo pt. „Polska Żyje”, wydawane rzez KOP – Komitet

naśladowców, zmusić do posłuszeństwa przeciwnych
i wahających się”.
W tym celu powołano oddziały żandarmerii, która wykonywała m.in. wyroki śmierci na zdrajcach, na szkodzących społeczeństwu polskiemu donosicielach i współpracownikach z władzami carskimi.
Bohaterów akcji pod Arsenałem, „Wawer” czy „Palmiry” albo zamachu na Kutscherę w Warszawie w czasie
niemieckiej okupacji nie godzi się nazwać terrorystami,
tak mogli ich określać Niemcy. Ale przecież to okupanci w latach II wojny światowej w Polsce byli terrorystami i wobec narodu polskiego zachowywali się właśnie jak
okrutni terroryści.
Moim zdaniem zarówno powstańców Insurekcji Kościuszkowskiej, powstań listopadowego i styczniowego,
a także warszawskiego nie można tym terminem określać,
zasługują na miano bohaterów i jesteśmy dumni z ich patriotycznej postawy i działań.
Terroryzm jest w odczuciu społecznym terminem negatywnym i trudno nim „obarczać” czy „obdarzać” bohaterów, którym winni jesteśmy cześć i nieustanną pamięć.
(giez)
1 IV 2017
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Obrońców Polski (Komitet Obywatelsko-Patriotyczny).
Grażyna jak i jej starsza siostra Apolonia (Pola) aktywnie
włączyły się w działalność politycznego podziemia.
W wyniku zdrady obie Chrostowskie zostały 10 lutego 1941 r. aresztowane przez gestapo i zostały osadzone
w piwnicach gmachu „Pod Zegarem” oraz na Zamku Lubelskim. Z wyrokiem kary śmierci w pierwszym transporcie kobiet z Lubelszczyzny i Warszawy 21 IX 1941 r. zostały wywiezione do Ravensbrück i tam zginęły 18 kwietnia
1942 r. Ich ojciec Michał Ostoja-Chrostowski został zamordowany na początku tego samego roku w niemieckim
obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
Zachowały się w rękopisach wiersze pisane przez Grażynę, głównie powstałe w czasiejej pobytu na Zamku Lubelskim, w piwnicach więziennych „Pod Zegarem” oraz
pisane w Ravensbrück. Przesyłane w formie grypsów
do ciotki w Lublinie, a także przechowane przez współwięźniarki w obozie niemieckim, po wojnie trafiły do rodziny Chrostowskich, do siostry matki poetki Marii Badyoczek. Na podstawie zachowanych utworów poetki
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powstała książka pt. „Jakby minęło już wszystko...”, wydana 18 kwietnia 2002 r. w Lublinie przez Wydawnictwo
GAL w 60. rocznicę śmierci Grażyny Chrostowskiej.
Piętnaście lat minęło od chwili pojawienia się poezji
Grażyny na rynku wydawniczym.Tyle też lat trwało oczekiwanie na upamiętnienie jej postaci i uhonorowanie
jej imieniemnazwy ulicy, konkretniej placu w Lublinie.
Znacznie wcześniej imię Grażyny Chrostowskiej przyjęło
Gimnazjum nr 8 przy ul. Biedronki 13, gdzie w holu wmurowano poświęconą jej tablicę pamiątkową i w gablocie
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w korytarzu zawieszono piękny sztandar szkoły z imieniempoetki. Co roku organizowany jest – we współpracy
z Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”i Wydawnictwem
GAL – konkurs poezji Grażyny dla młodzieży gimnazjalnych i licealnych szkół. Uczestniczy w nim młodzież z całej Lubelszczyzny i nie tylko z naszego województwa.
(giez)
27 III 2017

„Nie odchodźcie jeszcze...”

Walczyli o wolność i niepodległość kraju

Konferencję Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych poświęconą lubelskim Szarym Szeregom poprzedziło złożenie zniczy i kwiatów pod pomnikiem
Szarych Szeregów i tablicą prezydenta hm Ryszarda Kaczorowskiego przed gmachem Zespołu Szkół nr 8 w Krężnicy.
Obie szkoły w tym zespole związane są dzięki swoim patronom z Szarymi Szeregami. Szkoła Podstawowa nr 10

nosi imię Aleksandra Kamińskiego, a Gimnazjum nr 25
– właśnie Szarych Szeregów. I nic dziwnego, że środowisko krężnickiej szkoły za swoich moralnych opiekunów
przyjęło członków lubelskiego Stowarzyszenia Szarych
Szeregów. Są oni częstymi gośćmi społeczności szkolnej.
W imieniu lubelskiego Oddziału SSS jego prezes Zdzisław
Łoziński zapalił znicze i złożył wieniec pod pomnikiem.
Uczniowie obu krężnickich szkół, w harcerskich mundurkach, wystąpili z artystycznym koncertem pt. „Szare Szeregi są wśród nas...” Wzruszająco brzmiały słowa pieśni: Nie
odchodźcie jeszcze, Pokolenie Kolumbów / Nie wszystko powiedziano, przekazano, wyjaśniono / Wiele jeszcze tajemnic
kryją / czarne noce, głębie ziemi, więzienne piwnice / Odkrywajcie Prawdę w pamięci bolesnej! / Uczcie Młodych!
Łzę w oczach widziano nie tylko u kombatantów okupacyjnych Szarych Szeregów, ale także wśród wielu młodszych i starszych uczestników sesji. Zwiedzano też szkolną Izbę Pamięci Szarym Szeregom poświęconą. Tematem

Koncert Szare Szeregi są wśród nas w wykonaniu uczniów szkół krężnickich
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dwudniowej sesji były lubelskie Szare Szeregi i ich walka
o wolność i niepodległość w latach okupacji niemieckiej
1939 – 1944–45. Dyrektor Zespołu Szkół hm Grażyna Daniewska w czasie sesji, której przewodniczył prof. dr hab.
Sławomir Partycki, prezentowała bardzo istotny temat historii i działalności Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Lublinie – funkcjonującego ponad 30 lat – w wychowaniu patriotycznym młodzieży szkolnej.
W wygłoszonych referatach przypominano udział harcerzy w obronie Lublina we wrześniu 1939 (red. Al. Leszek
Gzella, współautor książki pt. „Bronili Lublina, wrzesień
1939”, napisanej z dr. Wojciechem Białasiewiczem), działanie harcerstwa lubelskiego w czasach konspiracji 1939–
944 (dr Janusz Kłapeć z Instytutu Historii UMCS), działal-

Ci co pozostali…

Nie odchodźcie jeszcze...
(Pieśń wykonana na uroczystym koncercie
Szare Szergi są wsród nas…)

Nie odchodźcie jeszcze! Pokolenie Kolumbów.
Nie wszystko powiedziano, przekazano, wyjaśniono.
Wiele jeszcze tajemnic kryją
czarne noce, głębie ziemi, więzienne piwnice.
Odkrywajcie Prawdę w pamięci bolesnej!
Uczcie Młodych!

Składanie wieńców pod pomnikiem Szarych Szeregów

ność harcerek w tamtych latach (hm Stanisław Dąbrowski,
przewodniczący Komisji Historycznej Lubelskiej Chorągwi ZHP), mówiono też o problemach harcerstwa w latach
komunizmu 1941–1950 (mgr Grażyna Gliwa), przedstawiano działalność „Szarych Szeregów w drugiej konspiracji” (dr Piotr Gawryszczak, Fundacja Niepodległości
w Lublinie) i komunistyczne represje wobec harcerzy na
Lubelszczyźnie (hm Stanisław Dąbrowski).
W drugim dniu sesji w kościele pw. św. Marcina w Zemborzycach mszę św. w hołdzie Szarym Szeregom odprawił
kapelan lubelskich harcerzy ks. phm Robert Śliż. Koncert
zatytułowany „Z harcerskim pozdrowieniem” zakończył
obrady regionalistów z całej Lubelszczyzny.

Uczcie Młodych!
jak stać na baczność gdy Mazurek Dąbrowskiego śpiewają,
jak zginać kolana na rozmowie z Bogiem,
jak zamilknąć przy Grobie Nieznanego Żołnierza,
co znaczy Solidarność z pokrzywdzonymi,
jak łamać opłatek w Wigilijnej porze
z szacunkiem i miłością,
jak kochać dom rodzinny i mowę polską,
jak nie zaśmiecać ulic i języka.
Uczcie, napominajcie!

Nie odchodźcie, proszę!
Nie wolno Wam odejść przedwcześnie!
Dopóki Młody Las nie zapuści głęboko korzeni
w polską ziemię.
Dopóki jej nie pokocha
jak Słowacki, Mickiewicz
jak Sucharski i Hubalczycy,
jak Akowcy i Szare Szeregi.

GAL
Lidia Tomkiewicz
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Al. Leszek
Gzella

Było podobnych tytułów
wiele, ale ten był jedyny
Jubileusz „Kuriera Lubelskiego”
Dzieci z przedszkola mieszczącego się na parterze
willi przy 3 Maja 14, w której wyższe kondygnacje przyznano nowo powstającej Lubelskiej Spółdzielni Wydawniczej i redakcji „Kuriera Lubelskiego”, powiedziały, że
„Kurier” z nieba zleciał. Tak oceniały fakt zrzucanych z helikoptera w centrum Lublina ulotek zapowiadających ukazanie się w dniu 24 marca 1957 r. nowej gazety. Powstawała w klimacie radosnych zmian popaździernikowych. Dla
lublinian była przekonującym argumentem trwałości zapowiedzi docierających na prowincję ze stolicy.
Nad powołaniem nowego tytułu prasowego w Lublinie pracowano i radzono już od jesieni 1956 r. Lubelscy
członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na
comiesięcznych spotkaniach wielokrotnie dyskutowali nad potrzebą utworzenia nowej gazety i zastanawiali się nad jej charakterem jako drugiego dziennika w Lublinie. Przypominano, że w przed wojną wychodziło tu
aż pięć gazet dziennych, a w 1945 r., kiedy już centralne
dzienniki przeniesiono ze stolicy PKWN czyli Lublina
do Łodzi i Warszawy, funkcjonowały dwie redakcje pism
dziennych.
Od 1 VIII 1944 r. ukazywała się „Gazeta Lubelska” redagowano przez Jana Dąbrowskiego, a po przerwie wznowiona w lutym 1945 r. Dzień później na rynku wydawniczym pojawił się dziennik partyjny „Sztandar Ludu”,
firmowany przez wojewódzki organ PPR w Lublinie.
„Gazetę” po dwu latach w 1947 r. zastąpiła mutacja warszawskiego dziennika pt. „Życie Lubelskie”. Redaktorzy
lubelskiego „Życia” w 1957 r. niemal jednogłośnie przyjęli propozycję powołania samodzielnej gazety lokalnej,
a jej charakter – dziennika popołudniowego, ekspresowego, wzorowanego na warszawskim „Expressie” – zaakceptowano. Wydawca nowej gazety – specjalnie powołana Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza – zdobyła zgodę władz
wojewódzkich i miejskich. Wojewoda, wówczas przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Paweł Dąbek wielekroć wspominał przychylnie przedwojenny „Express Lubelsko-Wołyński” (od 4 VIII 1923 do 1939).
Redaktor naczelny tej gazety, literat Wacław Gralewski
wraz z innymi członkami lubelskiego oddziału ZLP wszedł
do Rady Wydawniczej powstałej wtedy spółdzielni.

II
To na zebraniu SDP pojawiła się propozycja tytułu gazety – „Kurier Lubelski”. Podpowiedział go red. Jerzy
Turżański. Nawiązano w ten sposób do pierwszej gazety
lubelskiej powołanej 9 grudnia 1830 r. przez Jana Czyńskiego, adwokata, który pojawił się w Lublinie jako radca
prawny i zajmował czołowe miejsce w lokalnych władzach
Powstania Listopadowego. Krótki żywot, bo „Kurier”
Czyńskiego wychodził tylko do 5 lutego 1831 r., zakończył
się ingerencją władz carskich, które pismo skonfiskowały,
a za naczelnym wysłano listy gończe.
Dzienniki pod tym tytułem powstawały niezależnie
w różnych latach – aż jedenaście razy. Może warto przy
okazji jubileuszu ostatniej edycji wspomnieć te poprzednie. Po dzienniku listopadowym w 1865 r. „Kurier Lubelski” powołał działacz i kupiec Juliusz Liedtke. Pismo przetrwało w Lublinie 13 lat. Po wielu staraniach w 1906 r.
Mieczysław Biernacki uzyskał zezwolenie władz carski
na wydawanie „Kuriera”, który aktywizował inteligencję
lubelską.
Pismo ukazywało się do 1913 r. Krótki żywot miał,
w tym samym czasie funkcjonujący, dziennik pt. „Kurier
Lubelski”, redagowany przez Władysława Stodolnickiego.
Dr Mieczysław Biernacki po likwidacji swojego poprzedniego tytułu przystąpił do wydawania dziennika pt.
„Codziennego Kuriera Lubelskiego”, powierzając redakcję Janowi Hemplowi. W 1914 r. zostało ono zastąpione
„Nowym Kurierem Lubelskim” pod redakcją Franciszka
Papiewskiego. Po zamknięciu tego dziennika w grudniu
1915 r. Wanda Papiewska, uzyskawszy zezwolenie władz,
przystąpiła do wydawania kolejnej edycji gazety, której
nadała tytuł „Kurier Lubelski”. Był to – jak zaznaczano
w podtytule – tygodnik społeczno-ekonomiczny, popularno-naukowy i literacki. Kolejna edycja „Kuriera Lubelskiego” jako dziennika pojawiła się w 1925 r., którego wydawcą i redaktorem był Kazimierz Szczepański.
Tytułem „Kuriera Lubelskiego” zafascynowani byli lubelscy poeci – Józef Czechowicz (gazetę wydawał od
1 I 1932), a także Józef Łobodowski (w 1932 oraz w 1937),
którzy podjęli się – krótko trwającej – pracy w prasie
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dziennej. Jeszcze w czasie okupacji niemieckiej organ
konspiracyjnej grupy ZWZ w Lublinie 14 sierpnia 1940 r.
nazwano „Kurierkiem Lubelskim”.
Z tych wszystkich edycji większość miała charakter
prasowej efemerydy.
Poprzedzające edycje obecnego „Kuriera Lubelskiego” opisałem w mojej publikacji wydanej z okazji 20-lecia pisma w 1977 r. pt. Dwanaście razy „Kurier Lubelski”.
(1830 – 1957 – 1977). Wydano ją sumptem Lubelskiego
Towarzystwa Przyjaciół Prasy, Radia i Telewizji w 500 egzemplarzach, w tym numerowanych 150. Drukowano ją
w Oficynie Drukarskiej LZG.
Poszczególne redakcje zostały opatrzone krótkimi rysami historycznymi i reprodukcjami tytułowych kolumn.
III
Tylko popołudniówka, bo taki charakter miał „Kurier
Lubelski” w 1957 r. i w latach i następnych, przetrwała na
rynku lubelskim aż 60 lat i trwa nadal. Właśnie obchodziła swój diamentowy jubileusz.
Na kilka tygodni przed 24 marca szefowie obecnego
„Kuriera Lubelskiego” zwołali redaktorów, którzy dłużej czy krócej w nim pracowali, albo byli jej naczelnymi
i funkcyjnymi, na towarzyskie spotkanie. Przed budynkiem na Krakowskim Przedmieściu, gdzie obecnie mieści
się redakcja, fotoreporterzy wykonali pamiątkowe zdjęcia. Zebrało się grono liczące grubo ponad osiemdziesiąt osób, reprezentujących różne pokolenia redaktorów
dziennika. W tym zespole niektórzy spotkali się po raz
pierwszy od odejścia z redakcji.
Zdjęcie ukazało się 25 marca br., w jubileuszowym numerze „Kuriera Lubelskiego” wydanym w dużym formacie, w takim, w jakim ukazywał się od 24 marca 1957 r. Ten
pierwszy „Kurier” został poprzedzony tydzień wcześniej
16 marca 1957 r. w tzw. numerze próbnym, oznaczonym
wówczas cyfrą „0”.
Na jubileuszowej gali z okazji sześćdziesięciolecia na
Zamku Lubelskim spotkali się dawni i obecni redaktorzy „Kuriera Lubelskiego”. W części oficjalnej uczestniczyli przedstawiciele władz wszystkich szczebli administracji
państwowej i samorządowej. Przekazywano wyrazy uznania
dla redaktorów, rozdano dyplomy i medale zasłużonym pracownikom redakcji i dziennikarzom, którzy w różnych latach w tej redakcji pracowali. Szefowie redakcji, korzystając
z okazji wręczyli laureatom dwu ostatnio rozstrzygniętych
plebiscytów dziennika kurierowe statuetki. W plebiscycie
Człowieka 60-lecia „Kuriera Lubelskiego” pierwsze miejsce
przyznano prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi.
Natomiast w drugim Lublinianki 60-lecia „Kuriera Lubelskiego” laureatką zdobyła Teresa Bogacka.

Redaktorzy „Kuriera Lubelskiego” (od lewej):
Stanisław Wojnarowicz, Stanisław Krusiński,
Witold Chojnacki (z tyłu), Al. Leszek Gzella, Jan
Matysik, Paweł Chromcewicz i Janusz Kawałko.

Gazeta od początku swojego istnienia wyróżniała się
niezwykłą aktywnością w życiu społecznym regionu. Organizowano akcje społeczne (zbieranie np. starych lubelskich gazet i wystawa w Muzeum im. J. Czechowicza, akcja
„Gorące Serca”, Klub Szperaczy Miłośników Lubelszczyzny), plebiscyty, konkursy. Na łamach popołudniówki
przypominano ważne zdarzenia historyczne, zamieszczano informacje zmierzające do wyjaśnienia niedawnych
wydarzeń (jak np. „Kto bronił Lublina w 1939 ?”) zdobywając od czytelników cenne dla historii relacje.
W czasie uroczystej gali na Zamku obejrzano film zrealizowany przez lubelską telewizję przybliżający historię
pisma od 1957 r. Jego bohaterowie, dawni redaktorzy naczelni i funkcyjni (m.in. Włodzimierz Wójcikowski, Paweł Chromcewicz, Kazimierz Pawełek, prezes Dariusz
Kotlarz, obecna red. naczelna Sylwia Szewc-Koryszko, sekretarz redakcji przed stanem wojennym Al. Leszek Gzella) swoimi wypowiedziami historię pisma wzbogacali.
O red. Włodzimierzu Wójcikowskim zmarłym w 2012 r.,
a pełniącym funkcję red. naczelnego w latach 1982–1991
i fotoreporterze – od maja 1957 – Janie Trembeckim,
zmarłym w marcu br., ukazały się artykuły wspomnieniowe w gazecie w lutym br. Zresztą również na łamach
obecnego „Kuriera” prowadzono wywiady z redaktorami
„Kuriera”. Różne wydarzenia z przeszłości przywoływali
redaktor Bronisława Około-Kułak (-Jurkowska, – Pikulska), która pracę w piśmie podjęła jako jedna z pierwszych
(od 16 marca 1957), i zmarły w marcu br. fotoreporter Jan
Trembecki (pracował od maja 1957). Fotoreporter w swoim archiwum zachował dziesiątki tysięcy fotografii z Lublina i całego województwa, ludzi, z którymi redaktorzy
prowadzili wywiady, a także wydarzeń w przeszłości – radosnych i dramatycznych.
„Kurier” był wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Towarzyszył niemal wszystkim uroczystościom i zdarzeniom,
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Ks. Edward
Walewander

Pałające serce1
I. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24, 32) – pytali się wzajemnie uczniowie idący do Emaus, kiedy otworzyły się im oczy i w towarzyszu drogi rozpoznali Zmartwychwstałego. Z przygodnie spotkanym przechodniem
prowadzili intensywny dialog intelektualny na temat Pisma. Dyskutowali z nim, zafascynowani jego mądrością.
A na koniec zaprosili go do siebie: Zostań z nami, gdyż ma
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Przygodny człowiek wszedł więc, aby zostać z nimi [...], zajął z nimi miejsce u stołu [...]. Wtedy oczy się im otworzyły i poznali Go
(tamże, 24, 29).
Czyż nie pałało ich serce do wiedzy? Naturalnie! Inaczej nie wypowiedzieliby tego znaczącego słowa: Zostań
z nami!.
1
Laudacja wygłoszona 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód w Lublinie z okazji wręczenia mgr.
Edwardowi Balawejderowi Medalu Mickiewicz–Puszkin.

często tragicznym. Zresztą swój czytelniczy sukces zapoczątkował od opisania zabójstwa, jakiego dopuścił się
Gorzel na swoich rodzicach w domu, prawie po sąsiedzku z redakcją, przy 3 Maja. My pisaliśmy, dociekając przyczyn morderstwa w rodzinie, a partyjna gazeta próbowała
nadać temu zabójstwu oblicze zemsty politycznej. Śledztwo i rozprawy sądowe potwierdziły nasze dziennikarskie
dociekania.
„Kurier” cieszył w owych latach prawdziwą sympatią
czytelników. Cenzura ograniczała nasze nakłady, bo dał
znać o sobie znaczący wzrost nakładu pisma, a według
ówczesnych norm nie mógł dorównywać nakładowi organu partyjnego. Tendencje czytelnicze wykazywały nadspodziewane zainteresowanie popołudniówką. Pamiętam
jedną z czytelniczek, starszą panią z ul. Cichej, która często przychodziła do sekretariatu redakcji, prosząc o gazetę. Sekretarka wręczała ją z puli redakcyjnej. Po pewnym
czasie do redakcji przyszła jej córka, powiedziała, że matka zmarła, a przed śmiercią zobowiązała rodzinę, żeby do

Jak potężne jest to naturalne i niezwykłe zaproszenie.
Był wieczór. Już późno. Ciemnieje. W ciemności podróż
jest niebezpieczna. To jedno wezwanie jest w stanie zapalić ludzkie serce, nawet wtedy, gdy człowiek nie wierzy
w zmartwychwstanie.
II. Należę do tych osób, które od lat współpracują z panem magistrem Edwardem Balawejderem, Laureatem cenionej Nagrody Mickiewicz–Puszkin. Jesteśmy razem
w drodze do Emaus. Wymieniamy poglądy. Dyskutujemy
na różne tematy.
Z naszych licznych spotkań zapamiętałem cztery pryncypia w bogatym życiu Edwarda Balawejdera.
III. Pierwsze to religio – przywiązanie do religii rzymskokatolickiej. Edward Balawejder wyrastał w bardzo religijnej rodzinie wiejskiej, w której na co dzień żyło się
Kościołem i jego nauką. Tradycja religijna była jak chleb
powszedni. Szczególnym jej objawem są powołania

jej trumny włożyć obok różańca ulubiony „Kurier Lubelski”. Byliśmy wszyscy wzruszeni.
IV
Na jubileuszowym bankiecie spotkali się dziennikarze różnych pokoleń. W ciągu ponad 60 lat przez redakcję
przewinęły się setki pracowników, nawiązywano przyjaźnie, wspominano tych, którzy odeszli na wieczną wartę.
Spośród założycieli „Kuriera” w 1957 r. zostałem już jedynym, także pierwszych pracowników ówczesnej gazety
zostało nas tylko kilkoro. Cześć pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Ich zasługi dla pisma były wielkie.
Mieszkańcy miasta i Lubelszczyzny zawsze w podzięce
wspierali dziennik w tych początkowych, niełatwych dla
gazety, latach.
Al. Leszek Gzella
3 IV 2017
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kapłańskie i zakonne. Z rodziny Edwarda wyszli między innymi dwaj salezjanie: ks. Wincenty Kilian (1905–
1991), ceniony artysta malarz, witrażysta i ks. Wojciech
Balawejder (1890–1944), doktor filozofii, prześladowany przez Niemców za swój patriotyzm, uczestnik Powstania Warszawskiego. Rodzony brat Laureata, ks. Józef Balawejder (1919–1973), był m.in. proboszczem i dziekanem
w Nisku, a siostrzeniec Laureata, ks. Tadeusz Kuźniar, jest
obecnie proboszczem w Jarocinie koło Niska. Bliską krewną Edwarda jest s. Anna Kuźniar, służebniczka dębicka.
Ks. prof.
Edward Walewander,
fot. S. Kusiak

Prezes Stowarzyszenia
Polska-Wchód
– Józef Bryll,
fot. S. Kusiak

Laureat
Edward Balawejder,
fot. S. Kusiak

IV. Patria – drugi po Bogu paradygmat to umiłowanie
Ojczyzny i stron rodzinnych. Laureat urodził się we wsi
Markowa koło Łańcuta. Duch tego miejsca, czyli genius
loci, jest wyjątkowy. Jest ono jakościowym i całościowym
fenomenem. Nie da się go zredukować do żadnej pojedynczej właściwości. Markowa zatem to środowisko niezwykłe, bardzo uspołecznione, prawe, zaangażowane w życiu
patriotycznym, kulturalnym, społecznym. Ludzie z tego
środowiska są wciąż wierni religijnym i narodowym wartościom. Dla przykładu powiem, że w Markowej powstała m.in. pierwsza w Polsce Spółdzielnia Zdrowia (1895
r.), działał tu Uniwersytet Ludowy. Funkcjonuje od lat teatr wiejski i zespół tańca ludowego. Markowa znana jest
w świecie najbardziej z tego, że jej mieszkańcy w czasie II
wojny światowej ratowali Żydów. Jako przykład wystarczy
wspomnieć znaną w świecie zasłużoną rodzinę Ulmów,
która przypłaciła swoje bohaterstwo życiem. Nic dziwnego, że powstało tu Muzeum poświęcone pamięci Polaków
ratujących Żydów.
To wszystko miało wpływ na osobowość Laureata. Dorastał wśród ludzi, których należało szanować, poważać,
bo zasługiwali na to ze względu na swoją wiedzę, postawę moralną, codzienne zachowanie, bohaterską wojenną
przeszłość. Wszyscy oni uczyli młodych i wychowywali
do aktywności, wspierali ich w wyborach życiowych.
Wiele nauczył się w domu rodzinnym, ale też miał
szczęście spotykać wokół siebie ludzi podobnie myślących. Miało to znaczący wpływ na jego stosunek do pracy i wszelkich wynikających z niej obowiązków. Wciągało go to do działalności społecznej w różnych dziedzinach,
głównie jednak w dziedzinie kultury, sztuki i oświaty dorosłych. Dzięki temu miał okazję poznać twórczo zaangażowanych wybitnych ludzi.
W 1991 r. Edward Balawejder został powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku. Podjął działania, które spowodowały uporządkowanie i skuteczniejszą ochronę przestrzeni muzealnej, m.in.
remonty i konserwację obiektów poobozowych, opracowanie programu konserwacji muzealiów ruchomych –
tekstyliów, obozowych przedmiotów użytkowych, dokumentów oraz wytworów sztuki, które więźniowie
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Gratulacje od Józefa Brylla, prezesa Stowarzyszenia
Polska-Wschód. Obok wiceprezes Stowarzyszenia
Zdzisław Jacaszek oraz przedstawiciel Wojewody
Lubelskiego mgr Tomasz Pitucha,
fot. S. Kusiak

wykonali w obozie. Z wielką starannością podjął się urządzania nowoczesnych magazynów do gromadzenia i przechowywania zbiorów. Ważnym przedsięwzięciem była
także komputeryzacja zbiorów muzealnych. Kierowane przez Niego Muzeum rozpoczęło intensywną działalność naukową. Z powodzeniem prowadzona była ogromnie ważna działalność edukacyjna: sesje naukowe, lekcje
muzealne, spotkania z byłymi więźniami, wystawy sztuki, spotkana poetyckie, koncerty muzyczne, chóralne, teatralne itp. Pod jego kierunkiem Muzeum podjęło bardzo
szeroką współpracę z muzeami martyrologicznymi w wielu państwach w świecie: w Izraelu, Niemczech, Czechach,
Słowacji, Austrii, Anglii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Holandii. Z jego inicjatywy Muzeum współpracuje nadal blisko i serdecznie z byłymi więźniami obozu, ze
środowiskami kombatanckimi, organizacjami i instytucjami żydowskimi, również ze środowiskami twórczymi
i wyznaniowymi. Dzięki temu Majdanek stał się miejscem
spotkań ludzi dobrej woli. Odbywają się one w atmosferze skupienia i powagi, w miejscu szczególnym, w którym
wołanie o pojednanie i pokój brzmi szczególnie przejmująco i autentycznie. Jest to miejsce głębokich spotkań religijnych i ekumenicznych. W czasie całego okresu pracy na
Majdanku potrafił bowiem bardzo blisko współpracować
z ludźmi różnych wyznań i przekonań.
V. To, co zostało już wyżej nakreślone, prowadzi do
trzeciego paradygmatu, jakim jest scientia, a więc dążenie do prawdy, do nauki i kształcenie. Laureat ukończył
w 1960 r. renomowane I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie. Pięć lat później zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982
r. ukończył dodatkowo studia podyplomowe z zakresu
oświaty dorosłych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu
Warszawskiego.
Jeszcze w okresie studiów podjął pracę zawodową w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Lublinie, najpierw jako instruktor, a następnie kierownik Działu Metodyczno-Programowego, z czasem sekretarz Zarządu TWP.

Edward Balawejder zajmuje się także działalnością popularyzatorską. Prowadzi wykłady, odczyty, spotkania z zakresu metodyki nauczania i popularyzacji
wiedzy wśród dorosłych. Uczestniczy czynnie w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach
z zakresu oświaty dorosłych, martyrologii, muzealnictwa, m.in. w Izraelu, Jugosławii, RFN, Francji, Austrii. Jest autorem prawie stu publikacji naukowych
i popularnonaukowych.
VI. Czwartym ważnym pradygmatem jest amicitia –
szczera przyjaźń, trwająca niezależnie od różnych okoliczności i układów. Laureat jest znany jako człowiek życzliwy i oddany ludziom. Na niego zawsze można liczyć.
Pielęgnuje przyjaźń. Pięknym jej wyrazem jest m.in. jego
wierność obojgu Kuncewiczom, Jerzemu i Marii, o których mówi często w swej bogatej działalności naukowej
i popularyzatorskiej. Przez wiele lat prowadził z sukcesem Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu nad
Wisłą.
Przyjaźń jest wzmacniana przez praktyczną znajomość
kuchni polskiej. Trudno wyliczać wszystkie jego talenty
w tym względzie. Wystarczy, że powiem, iż od Kuncewiczów nauczył się robienia świetnego smalcu. Ich przepis
jeszcze udoskonalił. Wielu z nas już częstował tym niecodziennym produktem.
VII. Drogi Edwardzie! Wróćmy do początku naszego
dyskursu. Cieszy nas wszystkich, że Twoje serce pała do
prawdy, sprawiedliwości, krzewienia dobra w życiu codziennym, wszędzie tam, gdzie przychodzi Ci realizować
Twoje powołanie życiowe.
Składam Ci serdeczne gratulacje z racji dzisiejszego odznaczenia, także w imieniu całego naszego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód.
Gratuluję wszystkim członkom Jury, które zdecydowało się uhonorować człowieka z pałającym sercem, szukającym zawsze prawdy i dobra.
Ks. Edward Walewander
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Walewander

Nasza rzeczywistość
w bezpośrednim zbliżeniu
Omawiana praca to już kolejna książka ks. prof.
Zygmunta Zielińskiego. Odbiega ona od jego profesjonalnych zainteresowań historią najnowszą, kościelną i inną.
Tak się może wydawać, biorąc rzecz do ręki, kartkując ją
i odczytując tytuły ponad 50 obecnych w niej rozdziałów,
felietonów. Książka ta powstawała w ciągu wielu miesięcy, może nawet całego roku. Właściwie tym krótkim tekstom trudno nadać jakąś adekwatną nazwę. Wydaje się,
że odbiegają one od stylu charakteryzującego felieton. Ale
z drugiej strony mieszczą się w nim, wszakże z pewnym
zastrzeżeniem. Są rozbudowane o treści cytowane i komentowane. Niemal każdy powstał z jakiejś „konkretnej
okazji”, za czyjąś inspiracją, choć to może słowo nieco na
wyrost. Gdy o inspiracji mowa, to w tym przypadku należy rozumieć ją raczej jako prowokację.
Autor wykazuje ogromną wrażliwość na pewne zjawiska, co widać już na pierwszy rzut oka po rozplanowaniu
książki. W pierwszej jej części 23 teksty poświęcone są sprawom politycznym. Ks. Zieliński nie kryje swego zainteresowania tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Jakoś nie krępuje go pojawiający się adresowany do duchownych zarzut,
wytykający im zajmowanie się polityką. Oczywiście „zajmować się” znaczy tu wyrażać opinię i sądy na tematy polityczne. Nic więcej. Prawdziwy badacz nie szuka sztucznych
kompromisów. Czytając jego teksty, odnosi się wrażenie,
że skupia on uwagę głównie na zjawiskach patologicznych,
szkodliwych dla Polski zarówno w wymiarze całokształtu życia społecznego, jak i jego struktury moralnej. Ponieważ współczesna opozycja wykazuje tendencje destrukcyjne w stosunku do realizowanej obecnie koncepcji państwa,
stąd prym w felietonach wiodą akcenty krytyczne. Wskutek
tego pewne sprawy wracają w nich jakby dość nachalnie, co
sprawia wrażenie jakiegoś specjalnego ustawienia celownika w ocenie obecnie przeżywanej rzeczywistości. Z drugiej strony, nawet w doborze tematów zauważy się pewną
wybiórczość, dokładność przedstawienia obrazu uderza
wprost swoim realizmem.
Druga pula tematów to zjawiska społeczne. Przedstawione są one w 16 tekstach. Ktoś może zauważyć, nie bez
racji, że oddzielenie tematyki społecznej od politycznej
niezupełnie się udało. Pytanie, czy jest to w ogóle możliwe.

Zygmunt Zieliński, Demokracja
z każdej strony (ludzie, sprawy
i zdarzenia), Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2017, ss. 250.

Ale kryterium takiego zróżnicowania tematyki jest jednak
dostrzegalne, gdyż na czoło wysuwają się tu zjawiska nurtujące przede wszystkim społeczeństwo, a nie w pierwszym rzędzie władzę i opozycyjne wobec niej ugrupowania, mające jako jedyny właściwie cel zdobycie rządów
państwem, a nie troskę o jego funkcjonowanie.
Pewne tematy autor wyodrębnił. Obszerniej w tej części książki zajął się oświatą i nauką. Widać w tym wrażliwość
znanego i cenionego profesora, który ponad pół wieku spędził w klasach szkolnych i salach wykładowych. Może się wydawać, że podjął tu „łatwą tematykę”, gdyż niebezpieczne dla
edukacji narodowej eksperymenty, jakie przez lata, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, tak mocno zdemolowały szkołę, studia i wychowanie, dostarczają wielu okazji, żeby
wydobywać na światło sprawy skądinąd dostrzegalne gołym
okiem, a jednak spychane wciąż na margines społecznego zainteresowania. To désintéressement szerokiego ogółu spadkiem potencjału intelektualnego narodu niepokoi autora.
Stąd tak zdecydowany ton jego wypowiedzi.
Dwa bardzo ciekawe artykuły poświęcone są Europie
w jej obecnym stanie. Są to spostrzeżenia na marginesie
innych, obszerniej w książce potraktowanych zagadnień.
Jeśli przyszłoby oceniać te wypowiedzi na tle ostatnich
wydarzeń w Europie Zachodniej, należałoby pogratulować autorowi daru przewidywania.
Wreszcie w książce są trzy teksty poświęcone celebrytom. Ten rodzaj aktorów sceny publicznej nastręcza sporo
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okazji do podpatrywania ludzkich słabości. Autor sobie
tego nie odmówił.
Na koniec wypada postawić pytanie: Co właściwie
omawiana książka daje czytelnikowi? W rozumieniu najbardziej ogólnym przypomina o wydarzeniach, które
w natłoku innych, śledzonych na bieżąco, umykają. Powinny jednak służyć kształtowaniu świadomości i uczyć
właściwych postaw. W książce można znaleźć także odpowiedź na pytania dotyczące postaw ludzkich, ocen rzeczywistości, niekiedy prawdziwej mądrości, bynajmniej
nie równającej się odbytym studiom, ale z drugiej strony
także rażącej lub zdumiewającej głupoty komunikowanej
w mediach, które przecież mają inną misję.
Czy książka jest lekturą łatwą i relaksującą? Chyba taki
był zamiar autora. Jej treść może być jednak często stresująca. Dlatego wszystko zależy od tego, co czytelnik zechce
sobie z niej przyswoić.
■

Zbigniew Strzałkowski Etiudy
lubelskie, wydawnictwo
Polihymnia, Lublin 2016, ss 147

Etiudy lubelskie to ostatnia książka przygotowana i przejrzana przed drukiem przez Autora zmarłego
w lutym 2017 roku. Wybór to szczególny, osobisty, pewnie niełatwy, bo jakże z1000 czy 1500 wierszy napisanych
przez długie lata wybrać nagle kilkadziesiąt? Czemu te,
a nie inne liryki mają opowiedzieć o zachwycie światem,
porywach duszy, uniesieniach, ale i rozterkach, zwątpieniach? Które najpełniej niosą przesłanie wiary i miłości
dla moich bliskich, przyjaciół, czytelników?
Z wyboru dokonanego przez Autora wybieram wyznanie wiary, wiersz mi bliski, recytowany kiedyś przez Zbigniewa w wąskim kręgu przyjaciół:
ptaki odleciały na nieszpory
las przemienił się w konfesjonał
spowiadam się wam wszystkim
tu się zaczyna moja wiara, może naiwna ale pewna
dlatego z taką pokorą powracam i klękam
w prezbiterium pór roku
Piękna, mądra, poruszająca książka. Ostatni upominek
poety Zbigniewa Strzałkowskiego dla Jego czytelników.
zwf
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Stefan Przesmycki ja, obywatel
Lublina, Wydawnictwo Polihymnia,
Lublin 2016, ss 370, il., mapy

Obywatel jakich niewielu
Stefan Przesmycki to niezrównany kronikarz, nieoceniony dokumentalista życia przedwojennego i powojennego Lublina. Jego dzieło Ja, obywatel Lublina jest zbiorem pasjonujących opowieści rodzinnych, osobistych,
towarzyskich ale także zasłyszanych historyjek z Lublina.
Obdarzony zmysłem obserwacji, dociekliwości, niebywałą pamięcią, poczuciem humoru stworzył niezwykłe dzieło, na wskroś lubelskie, o historii miasta, jego ludziach,
przemyśle, sporcie, turystyce. Nie ma dziedziny, której nie
tyczyłyby te opowieści, historyjki, anegdoty, ciekawostki. Znał w Lublinie wszystkich, Lublin nie miał przed nim
tajemnic, widział i zapamiętał z przeszłości naszego miasta więcej niż inni. Opowieści zaczął spisywać dość późno, około roku 2005, autor zmarł w grudniu 2016 roku.
Wspomnienia od dziesięciu lat ukazywały się na łamach
„Lublina”, były czytane, budziły emocje, szeroko je komentowano. W roku 1944 – w wieku 16 lat – był więźniem
lubelskiego Zamku. W jednej z opowieści wspomina, że
w noc przed wyjściem z więzienia współtowarzysze niedoli usiłowali mu wręczyć listy do przekazania ich rodzinom, choć nie było dla nich tajemnicą, że opuszczających
więzienie strażnicy dokładnie rewidowali. W przypadku znalezienia grypsów powróciłby tam, skąd wyszedł.
Nie przyjął listów, ale nauczył się na pamięć trzydziestu
paru adresów i pod każdy dostarczył przekazaną mu wiadomość. Pasjonujące są relacje o żołnierzach podziemia,
ostatnich walkach na Lubelszczyźnie, o niechlubnej przeszłości popularnego w Lublinie poety Konrada Bielskiego, chodzącego w glorii twórcy lubelskiego środowiska literackiego, czy znanego w kraju lubelaka Alojzego Srogi.
Ten cenny i ważny dla lubelskiej historii tom ukazał się serii „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina”.
Zbigniew Włodzimierski
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Siostry zakonne
w Lublinie
W Lublinie pracuje kilkaset sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Większość z nich jest widoczna
w środowisku choćby ze względu na charakterystyczny
strój. Niektóre zakonnice mają obowiązek noszenia stroju cywilnego, by mogły przez to lepiej wpływać na świadomość religijną społeczeństwa i jeszcze intensywniej prowadzić ludzi do Boga.
Siostry pracują w administracji kościelnej (betanki na
przykład są zatrudnione w Kurii Arcybiskupiej i w lubelskim Archiwum Archidiecezjalnym), troszczą się o biednych (czyni to prawie każdy dom zakonny), uczą i wychowują młodzież (np. Urszulanki Unii Rzymskiej prowadzą
szkołę podstawową).
Stosunkowo najwięcej sióstr pracuje w przedszkolach
prowadzonych przez ich zgromadzenia zakonne. Aktualnie działa w Lublinie pięć takich placówek. Jedną z nich
jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament, prowadzone z inicjatywy
Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Kochanowskiego
34.
Podstawą kształcenia charakteru wychowanków przedszkola w duchu bł. Bolesławy jest miłość Boga i bliźniego.
To ona wyrabia głębokie zasady życiowe, sumienność oraz
umiłowanie pracy. Placówka stawia sobie za cel przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie, by
w przyszłości chciały pracować dla dobra ojczystego kraju i całej ludzkości.
Warto poznać bliżej patronkę tego renomowanego przedszkola. Ukazała się właśnie bardzo interesująca
książka, przedstawiająca życie i działalność tej niezwykłej
błogosławionej. Praca ta jest o tyle ciekawa, że została napisana przez dawną dyrektor tego przedszkola, s. dr Teresę
Leonardę Kuniszewską.
Biografistyka to trudny gatunek literacki, a co mówić
dopiero, kiedy trzeba ją poddać rygorom pracy naukowej.
Biograf zobowiązany jest do wiernego i wszechstronnego
odtworzenia sylwetki danego człowieka. Czy jest to możliwe do osiągnięcia?
Zapewne tak, choć często w ograniczonym zakresie.
Tutaj dochodzi do głosu inna trudność, ponieważ w rozprawie jest przedstawiany ktoś, kogo Kościół postawił

Teresa Leonarda Kuniszewska
MSF, Pedagogia i apostolstwo
błgosławionej Bolesławy Lament
(1862–1946), Wyd. Towarzystwa
Naukowego KUL, Lublin 2016,
ss. 338, il., summary, indeks
osób i nazw geograficznych
oraz administracyjnych.

jako jeden ze wzorów świętości, duchowej doskonałości.
Wyniósł go na ołtarze, jak to się potocznie mówi. Utrudnia to niezwykle zadania biografa. Wszak heroiczność
cnót osoby błogosławionej została przez Kościół orzeczona, a tymczasem jej życiorys, zakrojony na ludzką miarę,
rozpatrujący nie tylko sprawy czysto Boże – jak to może
w nieco uproszczony sposób można by powiedzieć – wymaga stosowania kryteriów, jakim poddane jest każde
ludzkie działanie. To onieśmiela biografa. Trudno się dziwić, jeśli jego wypowiedzi i stwierdzenia nacechowane
są może pewną ostrożnością, nawet niedopowiedzeniami. Z drugiej strony eksponowany jest heroizm życia danej osoby. Na ogół cecha ta jest bardziej ukryta, toteż jej
odsłonięcie uderza, a niekiedy rodzi też dalsze pytania, na
które biograf nie zna już pełnej odpowiedzi, bo znajdują
się one po stronie imponderabilium.
Powyższe spostrzeżenia, adresowane do każdego biografa, z pewnością odnoszą się także do siostry doktor Teresy Leonardy Kuniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny, Autorki prezentowanej tu pracy. Ale
zaraz należy dodać, że biografia bł. Bolesławy Lament nie
jest standardowa. Jeśli można tak powiedzieć, jest to biografia problemowa. Jej głównym przedmiotem jest wkład
Błogosławionej w dzieło wychowania młodych ludzi na
przełomie XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem
zaboru rosyjskiego, a następnie Polski już odrodzonej
i okupacji podczas II wojny światowej.

n u m e r

1–2 (78–79)

s t y c z e ń

-

k w i e c i e ń

2 0 1 7

•

1 0 5

Dzieci i kwiat (arch. Redakcji)

Już sama rozpiętość chronologiczna, a częściowo też terytorialna badań – gdyż chodziło nie tylko o ziemie zaboru rosyjskiego, ale także o rdzenną Rosję – stawiały przed
Autorką dość trudne zadania. W dodatku uznała ona za
celowe, by sporządzić bardzo obszerny szkic historyczny, wprowadzający we właściwy temat (por. s. 17–54). Ten
drobiazgowy obraz dziejowy wymagał – nieproporcjonalnie do osiągniętego wyniku – dużej kwerendy i oczytania,
co wszakże czyni rozprawę bardziej pojemną niż wskazuje na to jej tytuł.
Istotne dla całości są także następne rozdziały, począwszy od drugiego, gdzie do głosu dochodzi dzieło Bolesławy Lament. Trzeba tutaj z miejsca zaznaczyć, że było
ono w pełni wymierne, a powołanie do życia zgromadzenia zakonnego jawi się niejako na jego obrzeżach, bo wynikało ono z najzwyczajniejszej potrzeby przygotowania
osób, które mogły wziąć na swoje barki ciężar dydaktyki
i wychowania na kilku poziomach: od podstawowego do
szkoły średniej, od przygotowania teoretycznego do praktyki rzemieślniczej (s. 55–85).
Dynamizm inicjatyw Matki Bolesławy Lament ma co
prawda w tym czasie pewne odpowiedniki, zwłaszcza
w zgromadzeniach bezhabitowych, powstających w nurcie
duchowości o. Honorata Koźmińskiego, ale każda inicjatywa ma swoją specyfikę. W przypadku Matki Bolesławy był
to pewien maksymalizm, a więc chęć dania mocnych podstaw do życia – dodajmy, życia w pełni chrześcijańskiego –
co w czasach pewnego zobojętnienia religijnego, zwłaszcza
wśród mieszczaństwa i ziemian, jakim owocował w tych
warstwach pozytywizm, było niezwykle ważne dla ludzi
młodych, często pozostawionych samym sobie. Dla dziewcząt – a nimi głównie zajmowała się Matka Lament – było
to często jedyne refugium. Wielu tych, którzy byli jego pozbawieni, szło na manowce (por. s. 85–188).
Zatem w książce s. Leonardy przewija się stale wątek
społecznikostwa najlepszego gatunku. Być może nie byłoby bezpodstawne oczekiwanie na jeszcze szersze jego rozwinięcie, ale pamiętajmy, że Autorka zarazem portretuje
świętą, a jej społeczne dzieła wyprowadza właśnie z heroizmu praktykowanych przez nią cnót. W tym miejscu łączą

się dwa wątki leżące u podstaw prezentowanego tu studium. Obrazowo można je przyrównać do wybujałej, pełnej owoców rośliny i do jej korzenia. Tym korzeniem była
głębia duchowa Matki Lament i jej obdarowanie przez
Boga. Musi On być widoczny na każdej stronie tej książki.
Roślina, która z niego wyrasta, sama daje znać o sobie.
Otrzymujemy do rąk studium zasługujące z pewnością
na miano lektury bardzo ciekawej, ascetycznej, mającej
w sobie coś z teologii duchowości, dziś modnej dziedziny.
W istocie książka mieści się w kilku kategoriach. Dominuje w niej szeroki aspekt pedagogiczny. Jest to dzieło o pracy
organicznej, często mało zauważanej, ale dla naszego bytu
narodowego nie mniej ważnej niż walka orężna. Ogromnie dużo w tej książce ciekawych spostrzeżeń wychowawczych, dziś też dla wielu bardzo aktualnych, w istocie właśnie obecnie potrzebnych jak mało kiedy. Trzeba dostrzec
w niej jeszcze coś, co może nie tak bardzo rzuca się w oczy:
wskazanie sił, które takiemu wychowaniu i takiej trosce
o młodego człowieka przeszkadzały i które usiłowały (niestety często z powodzeniem) wszystko to unicestwić. Tak
więc książka s. dr Teresy Leonardy Kuniszewskiej porusza
wiele spraw, które i dziś nie są nam obce. Jej „zastosowalność” to ważny atut skłaniający do propagowania takich
przedsięwzięć jako pewna ilustracja dziejowa dla sytuacji
dziś – tak jak kiedyś – obecnych.
Należy się więc Autorce szczere uznanie i życzenie dalszych tak wnikliwych i pouczających studiów, gdyż nic, co
w tej książce się znalazło, nie straciło na aktualności.
Wydawnictwu Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego należy się serdeczne uznanie za staranne wydanie tej niezwykle potrzebnej książki o wychowaniu dawniej, ale i dziś. Książkę czyta się bez
wysiłku, bowiem Autorka zrezygnowała ze skomplikowanego słownictwa, niemalże obowiązującego w monografiach naukowych, a łatwego do zastąpienia pojęciami
zrozumiałymi na co dzień i dla każdego. Warto zatem, by
to studium wziął do ręki nie tylko pedagog. Każdej osobie zainteresowanej problematyką edukacyjną czy oświatą nie tak bardzo odległych czasów książka ta potrafi wiele
powiedzieć.
■
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Ryszard
Kornacki

Moje spotkania

ze Zbigniewem Strzałkowskim
Zbigniew Strzałkowski

Motyw międzyrzecki
Ryszardowi K.

przez ulicę Polną biegną aniołowie
pospiesznie zwijając płótno burzy
bo za chwilę babka pójdzie śpiewać psalmy
cała nakryta srebrną chustką wspomnień
mój wujek otoczony sadem
uważnie rozlepia pozłotę jabłkom
wierząc że pszczele obłoki
wypełnią przedwieczerz cudowną melodią
w oknie stoi międzyrzecki poeta
zagubioną nić zmartwychwstania
owija wokół ludzkich nóg
życząc im radosnego dojścia w głąb marzeń
stałem pośrodku łąki owinięty niedzielą
a nade mną miasteczko
przepływało chwalebnie bielą i solą
kiedyś spotkamy się poeto
jak ptaki wirujące nad Międzyrzecem

PS. W 2000 roku Zbyszek przysłał mi wiersz do antologii Igliwia smak – wiersze o Podlasiu, który przytaczam w całości.

Spotkaliśmy się po raz pierwszy w końcu lat pięćdziesiątych na Zamku lubelskim w czasach, gdy pełnił on funkcję Wojewódzkiego Domu Kultury pod
skrzydłami dyr. p. Ireny Szczepowskiej – kobiety zakochanej w literaturze i muzyce. W swoim archiwum
posiadam jeszcze do tej pory egzemplarz dwóch części mojego poematu Żywe słowa, który wydrukowano
w WDK-u w ilości 50 egz. na powielaczu spirytusowym.
Placówka tętniła wtedy różnorodną działalnością. Mirosław Derecki opiekował się klubem poetyckim „Zamek”. Pamiętam swój pierwszy wieczór autorski (1959).
Po krótkim wprowadzeniu dr. Tadeusza Kłaka (dziś profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach) rozpoczęła się dyskusja, w czasie której nie pozostawiono na
mnie tzw. suchej nitki. Jedynie głos Zbyszka Strzałkowskiego trochę mnie podbudował, tak że mogłem odetchnąć z niewielką ulgą. Po spotkaniu długo z Nim rozmawiałem. Zbyszek był już wtedy uznanym poetą, wiele
publikował w prasie, organizował wystawy plastyczne,
zdobywał nagrody i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich i zagranicznych, wydawał książki prozatorskie
i poetyckie.
Później spotkaliśmy się ponownie w klubie PAX na
Krakowskim Przedmieściu. Prowadził tam spotkania z pisarzami. Bohaterami jednego z nich byliśmy ja i Jurek B.
Sprawka. Zbyszek był zawsze aktywnym optymistą, często i chętnie uczestniczył w akcjach i przedsięwzięciach,
w których chodziło o rozwój czy też popularyzowanie szeroko pojętej kultury. Wspierał młodych twórców i chętnie udzielał im rad. Pamiętam, że dwukrotnie wybrałem
się do Zbyszka, gdy mieszkał w dworku Andrzeja Struga
na Poczekajce. Tam właśnie omawialiśmy zestaw wierszy
przygotowany z czasem do mojego debiutu książkowego Wyjście z ciszy. Mam do tej pory recenzję wydawniczą Zbyszka. Książkę udało się wydać dopiero w 1973 r.
w Warszawie. Zbyszek przygotował do niej również znakomite grafiki. Pozycja ukazała się w nakładzie 500 egz.
Do tej pory został mi jedynie 1 egzemplarz.
Z rozczuleniem wspominam przyjazd Zbyszka –
w roku 1980 – do Międzyrzeca. To etap Jego podróży sentymentalnej po Lubelszczyźnie. W moim mieście chciał
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List Zbigniewa Strzałkowskiego do Ryszarda Kornackiego

zobaczyć dom przy ulicy Polnej, to tutaj mieszkała dawniej Jego babcia, p. Zaniewicz. Dom ten matka Zbyszka,
Aleksandra Zaniewicz, kupiła dla swej matki. Wiem, że
żyją jeszcze w Międzyrzecu dalsi krewni Zbyszka, którzy
odwiedzali Go w Lublinie.
W 1988 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Białej Podlaskiej postanowiła wydać mi Portret literacki
z cyklu: „Sylwetki Podlasiaków”. Zwróciłem się wtedy do
Zbyszka, aby opracował do portretu prezentację na temat
mojej twórczości. Zrobił to znakomicie i zaproponował

do wydawnictwa ekslibris autorstwa Andrzeja Kota. Potem jeszcze trzykrotnie odwiedzałem Zbyszka w Jego
mieszkaniu „pod gwiazdami” – jak nazywał swe locum na
9 piętrze – przy ul. Pana Balcera w Lublinie. Tam poznałem Jego małżonkę Nelly, przesympatyczną Panią. Zbyszek pochwalił mi się swoją pracownią, do której wchodziło się po schodach z pokoju. Tam było jego królestwo
malarsko-graficzne.
Niestety, nie ma już Zbyszka między nami. Odszedł do
lepszego świata. Cześć Jego Pamięci.
■
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Mistrz Zbigniew
Zbigniew Strzałkowski otrzymał w swym życiu wiele
ważnych, cennych i atrakcyjnych nagród artystycznych,
laurami zdobytymi przez lubelskiego Mistrza można by
obdarzyć ze dwa, a nawet trzy tuziny twórców. Nagroda Prezydenta Miasta, ceniona przez lubelską społeczność artystyczną, uradowała jednak szczególnie Laureata,
Jego Rodzinę, przyjaciół. Ucieszyłem się i ja, w roku 2015
Mistrz Zbigniew był bliski tej nagrody, otrzymał nominację, nagroda trafiła w inne ręce, ale – jak powiadają – co
się odwlecze, to nie uciecze. W roku 2016 Zbyszek uhonorowany został za całokształt twórczości. Bez wątpienia zasłużył na ten laur. To niezrównany poeta i prozaik,
malarz i grafik, publicysta i redaktor wielu pism, bibliofil, kolekcjoner sztuki medalierskiej i lubelskich osobliwości. Wymienię jeszcze dwie cechy artysty, które jednak
nie miały chyba wpływu na decyzję jury, lubelski Mistrz
to człowiek życzliwy ludziom i gorący patriota. Znam i cenię artystyczne dokonania naszego Laureata, często wracam do Jego prozy. W swych książkach mitologizuje nasze
miasto, tworzy jego literacką aureolę, tworzy Lublin magiczny! W tym momencie uświadamiam sobie, że piszę
w czasie teraźniejszym, przeszły byłby chyba właściwszy,
ale pozostanę przy współczesnym. Przywołuje więc Zbyszek postaci zapomniane, bywa, że chudopałkom przypisuje dokonania herosów, karczemnym dziewkom przydaje lekkości muz i gracji księżniczek, chmury nad LSMem
z Jego opowiadań – warte są pędzla mistrzów włoskiego
renesansu, zaś majowe koncerty słowików, poranne nawoływania kosów, kwiczołów, paszkotów, kopciuszków,
trznadli, pohukiwania sójek, skrzeczenie srok – wedle zapewnień naszego Laureata – to najpiękniejsze symfonie
świata! Bo nasz Mistrz na gruncie lubelskim nieustannie
poszukuje nie dóbr materialnych, ale piękna, duchowych
przeżyć, sztuki, wolnej twórczości, uniesień i wzruszeń…
Lublin Jego poezji, prozy, dzieł plastycznych – podobnie
jak ten opisywany przez Fabiana Klonowica – może iść
w zawody z Rzymem, Bizancjum, krajami Feaków.
Od lat pozostawał ważną postacią lubelskiego środowiska. Był chorążym legendarnej pielgrzymki lubelskich twórców do Papieża Jana Pawła II w roku 1983,
w żałobnym kondukcie niósł na lubelski cmentarz urnę

z prochami Józefa Łobodowskiego… Zawsze gotów do
uczestniczenia w każdym zrywie artystycznym, społecznym, patriotycznym… Nie opuszczał dużych i małych
wernisaży, spotkań autorskich uznanych twórców i początkujących autorów, angażował się w tworzenie redakcji, stowarzyszeń, klubów twórczych, inicjatyw wydawniczych… Co tu mówić: duma i chluba miasta Lublina!

fot. Z.W. Fronczek

2
Zbyszka znałem – jak to się pisze we wspomnieniach –
od zawsze, powiem tak: przyjaźniliśmy się od początków
istnienia miasta! Co to znaczy? To znaczy, że nasza przyjaźń trwała siedemset lat! Niemożliwe? Zaraz wytłumaczę. W literaturze i w życiu wszystko możliwe. Rozmawialiśmy o historii Koziego Grodu, jego literackich opisach
sprzed kilkuset lat, legendach, obrazach i malowidłach,
na których został przedstawiony. Mieliśmy uwagi, co do
zachwytów Lublinem poety Klonowica i kpiarskich uwag
satyryka Wincentego Kamieńskiego. I wtedy odniosłem
wrażenie, że pewne przypadki i zdarzenia z dziejów miasta pamiętamy lepiej niż kronikarze Rzewuski, Ochocki, Koźmian. A niebawem – ku obopólnemu zaskoczeniu i zdumieniu – doznaliśmy olśniewającego odkrycia,
że przed wiekami uczestniczyliśmy w wielu znaczących
dla miasta wydarzeniach! Oglądaliśmy wjazdy królów na
lubelskie bruki, wiwatowaliśmy na cześć Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Kazimierza, króla Stasia. Zachwycaliśmy się przepychem monarszych
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i magnackich dworów, urodą szlachcianek, mieszczek,
księżniczek, a i polskich królowych! Nie taję, byłem pod
wrażeniem urody Barbary Radziwiłłówny, Zbyszka zachwyciły wdzięk i dostojeństwo królowej Marii Ludwiki
przybyłej wraz z mężem, królem Janem Kazimierzem, do
Lublina w 1651 roku. Tamtego to roku, wczesną wiosną,
odbyło się w kościele Dominikanów uroczyste wręczenie
królowi przez nuncjusza miecza poświęconego przez papieża, królowej zaś złotej róży. Byliśmy w Lublinie w dniu,
kiedy na schodach Trybunału konał Jan Kochanowski.
Byłbym zapomniał, uczestniczyliśmy także – i to szczególny powód do dumy – w powitaniu lubelskiej delegacji powracającej z wizerunkiem herbu Lublina wymalowanego
w Krakowie. Całą noc w gronie lubelskich rajców wiwatowaliśmy i raczyliśmy się najprzedniejszym winem. A tak,
doświadczaliśmy zaskakujących przygód i spotkań. Zdarzyło nam się natknąć na hasające po lubelskich ulicach
diabelskie bractwo, ale pozostawiliśmy różne relacje. Zbyszek opisał diable psoty w opowiadaniu Czartów lubelskich cudne sprawy i ich przypadłości, ja zaś w poemacie Lilin, Lilian, Lilina – trzy diablice z Lublina.
Jesteśmy najstarsi w tym mieście! – mówił do mnie
Zbyszek i zdawał się być usatysfakcjonowany tym
spostrzeżeniem.
– No, swoje lata ma też Józek Zięba! – podpowiedziałem.
– Nie przesadzaj – zaprotestował. – Józek jest znacznie
młodszy, przyjmiemy go do naszej kompanii za parę lat,
kiedy wkroczy w sto pierwszy rok życia!
– Ale na jubileuszowego kielicha, na siedemsetlecie
Miasta zaprosimy?
– Koniecznie! Umówimy się na nocną kąpiel w Bystrzycy, a potem – jak za szkolnych lat – na golasa przez lubelskie ulice! A kiedy złapiemy pierwszy oddech po wyczerpującym biegu, naciągniemy gatki i wytoczymy beczkę
piwa. I do bielusieńkiego ranka będziemy pić, śpiewać
i radować się, że stuknęło nam po siedemset lat!
3
W tekście gratulacyjnym na któryś Jubileusz Zbigniewa napisałem:
Nadal przy piwie smakujemy przysłowia Biernata i metafory Czechowicza, wsłuchujemy się w barokowe rymy
Jana Bratkowskiego i echa kościelnych pieśni. W czasie
jednej z wędrówek Zbyszek powiedział:
Cień pozostawiony na bruku
Będzie świadczyć, żeśmy tu byli.
Ucieszyły mnie te słowa. Uradowały także po latach,
gdy odkryłem, że otwierają tom Przedziwne opowieści
o Lublinie. Książka nieustannie pozostaje moim ulubionym przewodnikiem po Lublinie. Nie ma Zbyszka, jest
Lublin, inny Lublin.
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fot. Z.W. Fronczek

Ryszard Kornacki

Drugie spotkanie
z Panem Cogito
Znakomitemu Poecie Zbyszkowi Strzałkowskiemu
– pośmiertne
Dzisiejszy poeta nie umiera,
odchodzi tylko na trochę, na chwilkę drobną jak
mrówka,
za granicę cudu.
Nie zabiera laski Hermesa – kaduceusza marzeń
sennych
ani kropli mądrości.
Tak mówił Pan Cogito krakowskiej kwiaciarce
pod Sukiennicami
tropiąc sen o Polsce mistrza Wyspiańskiego…
On wróci by porządkować aktualność czasu,
pychę wydumaną na wyrost i zawiłość lęków:
„co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi
snach”
i natrętnych dialogów: „Co tam Panie w polityce?”
Nasi „trzymają się mocno”.
Niepokorny poeta niesie „Złoty Róg”
na zachwaszczone pole prawdy
I nigdy nie wypuszcza go z Pieśni…
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Urodzeni pod znakiem Wagi są zrównoważeni i mają poczucie sprawiedliwości. Występuje także u nich równowaga między zmysłem praktycznym a elementami duchowymi. Lubią życie spokojne, pełne przyjemności
i dostatku, unikają kłopotów i przeciwności. Miłość zajmuje szczególne miejsce w ich życiu. Waga charakteryzuje się nadto zdolnościami medytacyjnymi
i chęcią wcielania w życiu własnych ideałów etycznych. Waga wraz z Bliźniętami i Wodnikiem należy do trytonu powietrza, urodzeni w nim ludzie należą
do typu sangwinika, silnie zrównoważonego i ruchliwego. Nadto Waga należy
do tak zwanych znaków męskich – urodzeni w nich wykazują aktywny stosunek do życia i dużą odporność wobec nastrojów otoczenia. Dodatkowo Waga
wchodzi w skład krzyża kardynalnego – jego wpływ na cechy ludzkie to silna
wola i asertywność.
Wagą opiekuje się Wenus. Jej wpływ wyraża się poprzez entuzjazm, urodę,
subtelność, zmysłowość, harmonię i zdolności artystyczne.
Kobiety spod tego znaku są pełne wdzięku, uczuciowe, odważne – doskonałe żony. Domatorki o romantycznym usposobienia.
Słabą stroną ich organizmu są nerki i żołądek. Często cierpią na bóle głowy. Mają tendencję do tycia, są mięsożerne. Najzdrowsze dla nich są potrawy
mleczne i ryż. Wago, nie śpiesz się, równowaga sprzyja twemu zdrowiu.
Metalem związanym z wagą jest kruszec Afrodyty – miedź. Złoto jest dodatkowym talizmanem Wagi. Kamienie : opal, turmalin, szmaragd, koral i lazuryt. Szczęśliwym dniem jest piątek, niepomyślnym – wtorek. Liczby szczęśliwe:
5, 25, 35. Rośliny najkorzystniejsze dla wagi: roża, lilia, bratki, drzewo oliwne,
winna latorośl. Niech w Twoim otoczeniu będą zwierzęta domowe, kuropatwa
lub wróbel. Astrologia zaleca Wagom wszelkie odcienie jasne.

wyszło dwunastu
owiniętych błyskawicą w Panu
w jarmarczny zgiełk tygodnia
niosą wagę – za i przeciw
kto był trucizną niechciana
kto miał próchno w duszy
kto tylko z lisiego sprytu
zajrzał pod kamień Ewangelii
przemielony został w młynie bożym
spolegliwym wyszedł między ludzi
my dużo wiemy o Bogu i Boga
ciągle pytamy w niepewności
cóz to za prawda
na białym obrusie – Murzyn
umiera bez wody i chleba
w pokoju obok strzelają
pzez brzuch matki Boskiej
w nienarodzonego człowieka
jeszcze jedna gwiazda spadnie w popió
nikt się nie dowie – zginął anioł
wolność przestrzeni kurczy się gwałtownie
razem z pytaniem o granice prawdy
brzemię boskiej odpowiedzialności
albo przepali ciężar hipokryzji
lub spadniemy w nicość egzystencji

Zbigniew Strzałkowski
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Przysłowia i powiedzenia lubelskie

Pan Kochanek,
duszyczka i pies

Rzecz o przysłowiach osobistych
Przysłowia osobiste są to pewne wyrażenia lub
wyrazy oderwane, które bez potrzeby, ale z przyzwyczajenia wtrąca ktoś często podczas mówienia. Najbardziej
znanym przysłowiem osobistym w języku polskim jest
powiedzenie księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”.
„Pan ten przyjacielem był prawdziwym narodu i szlachty,
a nie magnatów, o których wiedział, że za pieniądze rosyjskie kupieni, wszystko przeciw ojczyźnie zrobić byli gotowi” – pisał o księciu Franciszek Karpiński. Historyk Michał Bobrzyński wystawiał mu mniej pochlebną opinię:
„Radziwiłł Panie Kochanku, pan ogromnej fortuny, popularny dla swej fantazji w tłumach szlacheckich, zbliżony do nich zupełnym brakiem wykształcenia, podzielający ich wszystkie przesądy a pod względem zdolności
i charakteru człowiek bezprzykładnie tępej i ograniczonej
głowy”. I jeszcze kilka refleksji Juliana Ursyna Niemcewicza, który – jak się powszechnie sądzi – wykpił Radziwiłła
w komedii Powrót posła. Niemcewicz mimo wszystko lubił księcia Karola. W Pamiętnikach pisał o nim nadzwyczaj ciepło. Ot, choćby przytoczył taką historyjkę. Posłowie prosili Radziwiłła, aby nie opuszczał Litwy.
– Panie Kochanku – bronił się – nie mogę pozostać,
mam wiele roboty u siebie!
– A cóż takiego? – dociekano.
– Otóż, panie kochanku – pospieszył z wyjaśnieniem
Radziwiłł – zakładam morze w Nieświeżu!
Ładna anegdotka, bawiła kiedyś, bawi nadal.
Na Lubelszczyźnie znano podobną historyjkę. Jej bohaterem był dziedzic Leon Gawlikowski, w latach 1855–1929
właściciel podlubelskich Jakubowic Konińskich, hodowca
koni, gbur, prostak i awanturnik, ale i żartowniś zawołany, znany z ciętego języka, ale także z przysłów osobistych:
„Duszyczko”, „miał pies buty, Duszyczko” czy „pies z tobą
tańcował, Duszyczko”. Kiedyś znudzony lubelskim towarzystwem począł się zbierać do powrotu, jednakże biesiadnicy prosili, aby pozostał jeszcze z nimi.
– Nie mogę, Duszyczko, mitrężyć czasu na zabawie. Praca na mnie czeka! – usprawiedliwiał swą decyzję
odwrotu.
– A cóż to za praca, że nie może poczekać? – próbowano żartować.

– Wznoszę Giewont w Jakubowicach, Duszyczko! –
odpowiedział nie bez dumy.
Giewont nie powstał, ale anegdota – być może sparafrazowana dykteryjka księcia Radziwiłła – była powtarzana
przez lubelskich ziemian.
Wiele życzliwej uwagi oryginałowi z Jakubowic poświęca Wojciech Doliński w swym pamiętniku Przekażmy przeszłość dla przyszłości. Doliński, jak się zdaje,
nie zetknął się z Gawlikowskim, powtarza jedynie zasłyszane opinie kreujące lubelskiego dziedzica na wielkiego kawalarza. Czy z pamiętnikarskich relacji wyłania się obraz człowieka dowcipnego? Zdecydowanie nie.
Jawi się Gawlikowski jako cynik, blagier i prostak. Urządzał sobie żarty z chłopów, włóczęgów, wiejskich klechów. Ot, ustrzelił chłopskie prosię, polecił ostrzyc włóczęgę, innego kazał przebrać za Hiszpana, poczciwego
plebana, starego przyjaciela domu, nastraszył złodziejami. Wreszcie – on, właściciel stadniny, hazardzista torów
wyścigowych – zrabował szkapę ubogiemu wieśniakowi.
I uciekł. Było to w czasach, kiedy za kradzież konia chłopi mogli pogruchotać kości. Samosądy były – jak już się
rzekło – surowo karane, ale niejednego koniokrada powlekli na drzewo.
Dziedzic – fantasta, jak się rzekło, znany był z barwnego języka. „Miał pies buty, Duszyczko” – to kolejne z jego
osobistych przysłów. Wiadomo szewc bez butów chodzi,
pies również. Zdanie wypowiadał, gdy nie wierzył w pomyślny finał spraw czy planów.
Jakubowice leżą na Ciemięgą. Kiedyś jeden z sąsiadów
zaproponował Gawlikowskiemu założenie stawów na łąkach rozciągających się wzdłuż rzeki. – Będą karpie jak
wieloryby! – zapewniał.
– Miał pies buty, Duszyczko! – szybko podsumował
propozycję Gawlikowski.
– Pies z tobą tańcował, Duszyczko! – odciął się sąsiad.
I dopiero ta odpowiedź poirytowała kawalarza, bo słowa
„pies z tobą tańcował, Duszyczko” uważał za swoje. Przytoczone powiedzenia nie wydają się archaiczne, ani zbyt
obraźliwe, skoro dzisiaj powszechnie używany jest zwrot
„pies ci mordę lizał”.
■

