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podróż do głębi nocy

Cezary Listowski
Z niedobrych przeczuć zrodzony ten stan,
stan, który mógłbym nazwać w przybliżeniu
wahaniem między ponownym wejściem w gorejący las
a zanurzeniem w bulgocącym bagnie,
wyborem bez wyboru, pułapką do samych granic
skończonych możliwości – trzeba było pokonać.
Pierwszym – może ostatnim świętym – był stary
Jan-Pustelnik, ten sam, który niejednokrotnie
dawał nam przykład jak unikać pokus,
zachować obojętność wobec bogactw świata,
osiągać spokój ducha i spokój istnienia; czy tylko tym
należy tłumaczyć jego nagłą decyzję zawrócenia
do źródeł? – widzieliśmy jak ogień wolno jadł
jego zgrzebne szaty, wspinał się po nich tańcząc
bez dymu, bez pośpiechu, zamienił go całego
w skamieniałą pochodnię, choć pogardą milczenia
odpowiedział mu ten, którego tak kochały
wszystkie ptaki, leśne mrówki i my –
niegodna banda włóczęgów mających dość wędrówki
(kiedy się długo idzie, każdy zakręt staje się taki sam;
znużeni nie oczekiwaliśmy już za nim niczego
o czym moglibyśmy powiedzieć: witaj nowe).
Potem inni gubili się w czarnych odmętach nocy –
musiałem zostać sam, ale też czy nie byłem sam
nawet wtedy, kiedy najuważniejszy obserwator rzekłby:
oto szczęściarz, któremu dane w marszu
jak rybie w wodzie spełniać swe powołanie?
Byłem sam, to pewne, jak i to, że nie mogłem liczyć,
tak jak i wtedy, na nic. Tylko ten las płonący za mną,
bagna wokół i ta wąska ścieżynka wiodąca w środek
nigdzie się nie kończącej nocy, tak ten stan
zawieszenia trwał, jak gdyby przyrodzonym był mi
towarzyszem podróży. Musiałem go pokonać.
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Być rusycystą w Polsce
z profesorem Janem Orłowskim
rozmawia Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Stanisław Turski

Proza i poezja
transsyberyjskiej kolei
z lubelskiej perspektywy, cz. 1

s. Teresa Leonarda Kuniszewska MSF

Oddany Bogu i ludziom
Józef Zięba

Debiut odnowiony
Józef F. Fert
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Judasz. Biografia kulturowa
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W sprawie spotkania z okazji
85-lecia powstania Związku
Literatów w Lublinie

Otrzymałem z Muzeum Literackiego im. Józefa
Czechowicza zaproszenie na spotkanie z okazji 85-lecia
powołania Związku Literatów w Lublinie. Z załączonego
programu wynika, że nie ma to być tylko spotkanie towarzyskie, ale manifestacja z przejściem (przemarszem?)
uczestników z ulicy Niecałej na ul. Złotą, z odznaczeniami, dyplomami i sesją, na której zostanie wygłoszonych
sześć referatów. Zaproszenie informuje, że spotkanie zostało zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu miasta
Lublin i odbędzie sią w ramach obchodów 700-lecia. Patronat medialny zapewnia aż dziesięć środków masowego
przekazu, a wśród nich i „Gazeta Wyborcza” i „Gość Niedzielny”. Dodatkowo wspiera życzliwością i autorytetem
pięć instytucji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po MPK. Będzie to więc znaczące wydarzenie.
Dobrze, że się odbędzie, gdyż przypomni długą tradycję
zorganizowanego życia literackiego miasta.
Głównym organizatorem tej imprezy, jak wynika
z zaproszenia, jest Związek Literatów Polskich Oddział

w Lublinie, a współorganizatorem udostępniającym lokalu i referentów Muzeum im. Józefa Czechowicza. Organizacja przygotowująca imprezę upamiętniającą początki zorganizowanego życia literackiego w Lublinie czuje się
upoważniona do przedłużania tych tradycji. Czy ma ku
temu moralne prawo?
Powstała przed prawie trzydziestu pięciu laty w czasie
stanu wojennego i dla poparcia jego twórców nazywanych
słusznie przez historyków grupą przestępczą, której celem
była zbrodnicza działalność wymierzona przeciw narodowi polskiemu. Minęło dużo czasu i już niewielu o tym pamięta, a członkowie „Związku Literatów Polskich” z „przekonaniem” manifestują, że są spadkobiercami najlepszych
tradycji oraz przywłaszczonej i zawłaszczonej nazwy, która była solidnym „znakiem firmowym” organizacji skupiającej literatów o różnych poglądach, przekonaniach
i o różnym dorobku twórczym. O tę solidność i zaufanie
społeczne opozycyjna wobec reżimu część literatów polskich walczyła kilkadziesiąt lat. Uwieńczeniem tej walki

Niech żyje
i rozkwita
literatura
socjalistyczna!
Oburzenie i sarkazm Kol. Józefa Zięby, znakomitego pisarza, byłego prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autora szeregu pięknych i cennych inicjatyw na
rzecz kultury narodowej, są zrozumiałe. Związek Literatów Polskich powstał z nakazu władz reżimowych w roku
1983, a tworzyli go – co nie jest tajemnicą – literaci partyjni. Obecni członkowie związku – co jest już groteskowe – bez zażenowania akceptują mało chwalebne początki

swej organizacji. Jubileusz 30-lecia ZLP w Lubinie zorganizowany przez zarząd oddziału wywołał pobłażliwe
uśmiechy osób zainteresowanych i spotkał się z surową
i ironiczną reprymendą Kol. Józefa Zięby udzielonej na
naszych łamach („Lublin” nr 1–2/2015). I jakby tej groteski było jeszcze mało, ZLP uważa się za kontynuatora tradycji Związku Zawodowego Literatów Polskich założonego przez Stefana Żeromskiego w roku 1920. W mroczne
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był zwołany w grudniu 1980 roku po śmierci Jarosława
Iwaszkiewicza Zjazd, na którym w demokratycznych wyborach powołano nowy „solidarnościowy” zarząd Główny
Związku. Prezesem został o nieposzlakowanym autorytecie moralnym i niekwestionowanym dorobku literackim
Jan Józef Szczepański. Zarząd Główny jak i oddziały terenowe (Lubelski też!) wspierały ruch solidarnościowy.
Związek Literatów Polskich stał się znaczącym elementem tego ruchu, zasługując na uznanie i zaufanie szerokich kręgów polskiego społeczeństwa.
Wprowadzenie stanu wojennego zawiesiło oficjalną
działalność Związku Literatów Polskich. Wielu pisarzy zeszło do podziemia, redagując i wydając periodyki solidarnościowe. Prezes Szczepański podjął bezskuteczne starania o wznowienie działalności ZLP. (Opisał je w książce
„Kadencja”). Władze stanu wojennego wiedząc, że przeważająca część pisarzy jest związana z opozycją, nie zezwoliły na wznowienie działalności Związku Literatów
Polskich. Wyznaczyły spośród partyjnych członków ZLP
i kilku „bezpartyjnych” kolaborantów, grupę swoich zwolenników, polecając powołanie nowej literackiej organizacji. Grupa ta, by uwiarygodnić swoją kolaboracyjną działalność przywłaszczyła nazwę Związku Literatów
Polskich, ogłaszając z entuzjazmem poparcie władz reżimowych. Wobec panującego bezprawia nie było możliwości protestu. Samozwańcza grupa gromadziła wokół siebie
powiększające się grono zwolenników, którzy za uzyskane przywileje gotowi byli kolaborować i wspierać reżim
stanu wojennego. Otrzymali za to odpieczętowane lokale

i majątek zawieszonej organizacji. Posługując się przywłaszczoną nazwą poczuli się „prawowitymi właścicielami” zagrabionego nie tylko majątku, ale i społecznego
autorytetu, którym legitymował się niegdyś Związek Literatów Polskich. Majątek można było bezkarnie użytkować, ale autorytet dawnego Związku został przez kolaborację zhańbiony i zaprzepaszczony.
Występująca pod przywłaszczoną nazwą organizacja
gorliwie popierała władze reżimowe do ich upadku. Szybko przystosowała się do nowej rzeczywistości i posługując
się przywłaszczoną nazwą, licząc na upływ czasu i amnezję zajętego ważniejszymi sprawami społeczeństwa zaczęła występować jako jedyny spadkobierca chlubnych związkowych tradycji. By nie przypominać kompromitujących
początków zrezygnowano z próby samooczyszczenia. Ciągle korzysta się ze sfałszowanego znaku firmowego, a wykorzystując niewiedzę, dobrą wiarę i ofiarność sponsorów,
dla legitymizacji swego istnienia podejmuje się akceptowane społecznie przedsięwzięcia. W tych kategoriach należy ocenić zaangażowanie Lubelskiego Oddziału Związku
Literatów Polskich w realizację mającego się odbyć w dniu
27 maja „spotkania”. Można podejrzewać, że organizacja
posługująca się przywłaszczoną nazwą pragnie zawłaszczyć tym razem dobrą pamięć i tradycję Związku Literatów w Lublinie.
Każdy ma prawo czcić dobrą pamięć przeszłości, ale
chyba nie przystoi tym, którzy pamięć tę skalali, a dzisiaj
manifestują swoją obecność pod przywłaszczonym sztandarem udając, że są jego prawowitymi właścicielami.	 ■

dni stanu wojennego, w czasach burzliwych manifestacji
przeciw reżimowi, demonstracyjnego bojkotu prasy partyjnej, radia i telewizji, kiedy władze junty nie cofały się
z wydaniem rozkazów strzelania do manifestantów, literaci popierający przestępców w wojskowych mundurach
mozoli się ze składaniem nowego statutu ZLP. Związek
Literatów Posłusznych otwierał swe podwoje dla twórców uznających „zasady socjalistycznego ustroju”, akceptujących przewodnią rolę partii, cenzurę, zamykał się zaś
przed przeciwnikami „socjalistycznych wartości” i publikującymi poza oficjalnym obiegiem, w tym za granicą. Nowy związek nazwano pogardliwie „neo-zlepem”,
a jego członków „literatami szynelowymi”, „socjalistycznymi”, „sługusami reżimu”, „zlepowcami”. Członkom
kierownictwa „neozlepu” odsyłano książki i malowano drzwi na czerwono. Czytelnicze, czy też środowiskowe szykany znoszono pokornie. Literaci posłuszni wobec
zaleceń rządzącej partii otrzymywali liczne przywileje: przydziały, talony, odznaczenia (w stanie wojennym
podwójne kartki na mięso i alkohol). Czołowe postaci
dawnego ZLP, opozycjoniści, po zmianie ustroju w 1989

utworzyli Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. W szeregach
Stowarzyszenia znaleźli się polscy Nobliści: Szymborska
i Miłosz, a także pisarze emigracyjni. Szkoda jedynie, że
przeciwnikom „neozlepu” nie wystarczyło determinacji, a może i czasu, by na mocy ustawy dekomunizacyjnej
(1.IV.2016r.) podjąć próby legalnej likwidacji ZLP.
Słowa pocieszenia dla Kol. Józefa Zięby. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie patronowało spotkaniu ZLP w dniu 27 maja 2017 roku, choć logo tej instytucji widniało na zaproszeniu. Rzekomemu patronatowi MKiDN zaprzeczył p. Łukasz Gajewski, Naczelnik
Wydziału Programów Ministra i Rozwoju Kultury Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN. „Z logotypem
na zaproszeniu nie mamy nic wspólnego” odpowiedział
ks. Rafał Pastwa, kierownik „Gościa Niedzielnego” na
pytanie, czy redakcja patronowała uroczystościom ZLP
w Lublinie. Pewnie podobnie odpowiedzieliby w redakcji
„Kuriera”, ale dajmy pokój patronom. Zgódźmy się, że zlepowskiej imprezie patronowały „GW” i MPK.
zwf
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Śmierć za komedię,
więzienie za piosenkę,
za powieść… profanacja grobu

Na autorów dzieł demaskatorskich, obrazoburczych, niewygodnych czy prześmiewczych niejednokrotnie spadały dotkliwe kary. Jednym z niewielu pisarzy skazanych na karę śmierci za utwór literacki był Wacław
Grubiński. Za sztukę sceniczną Lenin napisaną i wystawioną w Warszawie w 1921 roku skazany został na... rozstrzelanie! Wyrok zapadł w ZSRR, w roku 1940.
O Grubińskim, owszem, jest wzmianka w przewodniku encyklopedycznym Literatura polska (PWN 1984), lecz
ani słowem nie napomyka się o wyroku wydanym na pisarza w ZSRR, jak również o jego dziele Między młotem
a sierpem, w którym przedstawił historię swego procesu.
Tom opublikował autor na emigracji w Londynie, parę lat
po wojnie. W stanie wojennym wydawnictwa podziemne starały się upowszechniać zakazaną książkę, maleńkie
nakłady były rozchwytywane. W roku 1990 Między młotem a sierpem przypomniano w oficjalnym wydawnictwie,
książka minęła jednak bez echa. Można domniemywać, iż
rynek czytelniczy był już nasycony literaturą wspomnieniową, a sami czytelnicy zmęczeni tematem łagierniczym.
Grubiński pozostaje więc nadal pisarzem zapomnianym.
Urodził się w Warszawie w 1883 roku, zmarł w Londynie w wieku dziewięćdziesięciu lat. W przedwojennym
środowisku literackim Warszawy był popularnym i uznanym autorem. W roku 1939 za Listy pogańskie, apokryficzne opowieści z czasów Chrystusa, odznaczony został „Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury”; parę
lat wcześniej wybrano Grubińskiego na prezesa Związku
Autorów Dramatycznych, a sztuki jego autorstwa wystawiano na scenach wielu teatrów europejskich. Debiutowi
dramaturgicznemu Grubińskiego patronował sam Stanisław Przybyszewski. Najgłośniejszy polski wyznawca hasła „sztuka dla sztuki” opatrzył przedmową pierwsze wydanie utworów scenicznych młodszego kolegi. Nie skąpił
ciepłych słów, bo nie wątpił, że literatura zyskiwała oryginalnego twórcę.
Utwory młodego Grubińskiego nie mijały bez echa.
Miał 23 lata, kiedy opublikował nowelę Uczta Baltazara. Rzecz znalazła wnikliwych czytelników. Ale czy o takich można marzyć? Po uważnej lekturze władze carskie
zarzuciły autorowi agitację na rzecz obalenia porządku

Wacław Grubiński

państwowego. Nakład skonfiskowano. Urzędnicy nie okazali się jednak skrupulatni w niszczeniu książki, egzemplarze wydania skazanego na zagładę ocalały, inna sprawa
że nieliczne, można je odnaleźć w niektórych bibliotekach.
W skonfiskowanej książeczce zamieszczony był portrecik
autora wykonany piórkiem przez niejakiego A. Z. Portrecista przedstawił szeroką i pogodną twarz o mocnych, wyrazistych rysach i szopę gęstych, falujących włosów. Tego
zdjęcia nie odnalazłem w Internecie. Ale odkryłem karykaturę, której nie znałem. Zdjęć skazanego na śmierć
pisarza ocalało niewiele, dwa czy trzy sprzed wojny, pozostałe z powojennego Londynu. Na tym najczęściej reprodukowanym posiada już okazałą łysinę i jakiś filuterny
błysk w oczach zasłoniętych okularami czy też może kąśliwy grymas w kącikach ust. A i artykułów powstało o nim
niewiele, dziwne, bo – jak się rzekło – pisarzy z wyrokiem
śmierci jednak niewielu.
Humor i pogoda nie opuszczały Grubińskiego, można rzec, iż nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jego
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przedwojenna twórczość tchnęła dowcipem, lekkością,
zamiłowaniem do paradoksu. We wspomnieniach przyjaciół często powtarza się zdanie, iż kreował postać dowcipnego światowca, wytwornego literata, jednym słowem
był to polski Oscar Wilde. Takie porównanie znalazło się
w Słowniku pisarzy emigracyjnych Jana Zielińskiego, Bohdan Urbankowski w swej Czerwonej mszy też o nim przypomina, ale ironicznie zastrzega – polski Oscar Wilde,
owszem, ale nie tak wszechstronny uczuciowo.
Cóż to jednak za groźna sztuka wyszła spod jego pióra? To jednoaktówka, której akcja rozgrywa się na Kremlu,
w gabinecie Lenina, w czasie strajku zecerów. Strajk w Rosji Sowieckiej – rzecz nie do pomyślenia. Strajkujących
karano śmiercią, ale tłum rządzi się swymi prawami, głośno wykrzykuje hasła „chleba, chleba!” i „precz z tyranią!”,
a po cichu dodaje sobie odwagi słowami: „wszystkich nas
nie rozstrzelają”. W jednoaktówce – jak rzecz przedstawił Grubiński – głodne i zdesperowane tłumy pociągnęły na Kreml. W oknie pojawił się wódz rewolucji, wygłosił kolejne przemówienie, ludzie pokornie ucichli. Trocki
nie przewidział jednak takiego biegu rzeczy, przysłał wojsko, żołnierze poczęli strzelać do uspokojonych demonstrantów, polała się krew, padli zabici. W komentarzu zamieszczonym w tomie Między młotem a sierpem pisarz
wyjaśniał: „w sztuce car Mikołaj II, ocalony przez Lenina,
jest sekretarzem i przebywa na Kremlu pod przybranym
nazwiskiem. Tę fantastyczną sytuację – historyk powiedziałby: kłamstwo – wymyśliłem nie przez żartobliwość,
ale przez sumienność w poszukiwaniu i ujawnianiu prawdy. Rozmowa Lenina z carem jest empirycznym kłamstwem, ale jest symboliczną prawdą, i jeżeli tak można
powiedzieć, prawdą syntetyczną. W osobach Mikołaja II
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i Lenina skonfrontowałem plastycznie cara z bolszewizmem, i oto na przebiegu wydarzeń w sztuce i w jej dialogach Lenina z Mikołajem rozjarza się nieodparcie ta
okropna prawda, że bolszewizm jest caryzmem, że Lenin
jest kwintesencjonalniejszym carem Mikołajem II”.
Autor aresztowany został 23 stycznia 1940 roku
w mieszkaniu państwa Ludwikostwa Starków przy ulicy
Wałowej nr 1 we Lwowie. Nie jest pewne, od kogo NKWD
dowiedziało się o jednoaktówce polskiego pisarza. Nie
ulega jednak wątpliwości, iż sztukę oddano do oceny polskim literatom. I to nie jednemu, lecz siedmiu. Tę listę
ekspertów, sowieckich sługusów, udało się zrekonstruować. Widniały na niej podpisy: Putramenta, Machniewicza, Piacha, Pareckiego, Szenwalda, Pasternaka, Borejszy.
Zgodnie potępili utwór, w ich oczach autor Lenina zyskał
miano „wroga proletariatu” oraz „walczącego burżuja”.
Grubiński nie zachował urazy do katów, zdrajców
i oprawców. W swych wspomnieniach o sprawach najokropniejszych pisał pogodnie, rzec można: z przymrużeniem okiem. Zwrot „NKWD” przejmował grozą miliony ludzi, Grubiński nigdy nie uląkł się ludzi tej formacji.
Nie tylko pisał o nich żartobliwie, wielokrotnie usiłował
zakpić z nich w czasie przesłuchań czy aresztowań. Ot,
przy aresztowaniu, w chwili dla każdego przecież dramatycznej i złowrogiej, chwycił bagnet strażnika i potrząsnął – jak solennie zapewnia – z taką swobodą, jak gdyby karabin z sowieckim żołnierzem były jego prywatną
własnością i jak gdyby dla tej broni, równie mało cywilnej jak armata, nie żywił uszanowania należnego wysokim
instytucjom państwowym. Samej NKWD (Ludowy Komitet Spraw Wewnętrznych) zafundował taki opis: „Jest to
ostatnie wcielenie instytucji, która w pierwszych latach rewolucji komunistycznej w Rosji straszyła świat imieniem
czerezwyczajki, była powołana do życia przez towarzysza
Dzierżyńskiego, idealistę, psychopatę, filantropa, drugiego Marata, potem nazywała się GRU, a w historycznej swej
filiacji wywodzi się od Iwana Groźnego, z jego Opryczyny,
za caratu zaś nosiła miano Ochrany i fiołkowe mundury”.
W czasie przesłuchań nie dawał się zastraszyć. – Moja
sztuka o Leninie nikogo nie obraża! – utrzymywał.
– Nieprawda! – grzmiał ten czy inny śledczy. – To jest
plugawa książka. Pan w niej obraża największego geniusza ludzkości, partię komunistyczną i ZSRR. Pan wykpiwa komunizm!
– Gdzie? Proszę wskazać to miejsce! – krzyczał autor
z udawanym oburzeniem.
W takich momentach śledczy otwierał książkę pełną
podkreśleń czerwonym ołówkiem.
– Gdzie tu jest choćby słowo przeciw komunizmowi? –
nie dawał za wygraną przesłuchiwany.
– Pan się wyraża o Dzierżyńskim, o tym prawdziwym
ojcu ludu robotniczego...
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Cóż, nawet najbardziej butna i dumna postawa nie
zmieniała sytuacji uwięzionego.
Po kilkunastu przesłuchaniach odbył się proces i nastąpiło odczytanie wyroku. Dowiedziałem się – relacjonował
spokojnie Grubiński – że moje zbrodnie są dowiedzione:
oczerniałem Lenina, zwalczałem proletariat, starałem się
zohydzić komunizm, głosiłem potrzebę zniszczenia państwa marksistowskiego. Wobec takich zbrodniczych wykroczeń sąd przychyla się do wniosku prokuratora i skazuje mnie na najwyższy wymiar kary, na rozstrzelanie.
I jeszcze literacki komentarz autora: „Jakaś baba za
moimi plecami westchnęła. Muszę wyznać, że mnie to
ujęło, mimo że wyrok nie zrobił na mnie najmniejszego
wrażenia.
Prezes popatrzył na mnie i po chwili zapytał: – Poniali? (Zrozumiał pan?).
Odpowiedziałem: – Poniał. (Zrozumiałem).
Prezes nie spuszczał ze mnie wzroku, tak samo zresztą, jak jego dwaj towarzysze, jak panienka w buraczkowej
bluzce z zieloną wstążką na szyi, jak prokurator, jak inni…
Po pauzie znów zapytał, dobitniej i głośniej: – Poniali?
– Poniał – odpowiedziałem uprzejmie, ale ze zdziwieniem w głosie, że mnie dwa razy zapytują w sprawie tak
nieskomplikowanej”.
Po 84. dniach spędzonych w celi śmierci dowiedział się,
że wyrok zamieniono mu na 10 lat więzienia i 4 lata utraty praw obywatelskich.
Maria Danielewicz-Zielińska w Szkicach o literaturze
emigracyjnej napisała, iż „właściwie nie uwięziono go i nie
ujarzmiono.
Przez cały czas fizycznej utraty wolności był widzem
obserwującym ze stoicką wyrozumiałością i ogromnym
poczuciem humoru jakieś surrealistyczne widowisko.
Był stuprocentowo niezdolny do uczestniczenia w walkach o lepszy kąt w celi, większą pajdę chleba, czy dolewkę zupy. Bronił tylko zawzięcie i konsekwentnie palta
z futrzanym kołnierzem, które ocaliło mu życie. W czasie z górą dwuletniego pobytu w więzieniu i obozach Grubiński zetknął się oko w oko z głodem, chorobą, brudem,

Ferdynand Antoni Ossendowski

robactwem, ludzką brutalnością i ludzką dobrocią. Tę dostrzegał przede wszystkim. Zawdzięczał jej na ostatnim
etapie zsyłki zakwalifikowanie jako »słabosiłka« i w rezultacie przydział do plecenia łapci z łyka. Okazał się zresztą
mało w tym kierunku uzdolniony”.
O układzie Sikorski – Stalin dowiedział się w lipcu
1941 roku i przyszło mu siedem miesięcy walczyć, aby
jego i współtowarzyszy niedoli objęto amnestią, i by mogli
podążyć do armii Andersa. Przez Kujbyszew, Persję dotarł
do Londynu, gdzie osiadł na stałe. Był jednym z założycieli Związku Pisarzy na Obczyźnie i długoletnim prezesem
Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P. Maria Danielewicz-Zielińska spotykała Grubińskiego w powojennym
Londynie, wspominała, iż należał do nielicznych, którzy
potrafili zrzucić z siebie koszmar wspomnień i wrócić do
mniej więcej normalnego życia i pracy. Napisanie Między
młotem a sierpem – twierdzi autorka Szkiców o literaturze
emigracyjnej – było dla niego czymś w rodzaju dobrze odbytej spowiedzi. Wyrzuciwszy z siebie ciężar wspomnień
– uwolnił się spod ich władzy. Do swych ostatnich dni zachował czerstwy wygląd i optymizm dobrze prosperującego pięćdziesięciolatka.
Lenina wystawiono w roku 1929 w Londynie, przełożono też na czeski. Po wojnie rzecz przestała się pojawiać na deskach scenicznych. W kraju – rzecz normalna

n u m e r

– szalała cenzura, podobnie jak w całym bloku sowieckim, na Zachodzie nie byli zainteresowani demaskowaniem komunizmu.
O Grubińskim w powojennej Polsce zapomniano.
Szkoda, że nawet w latach dziewięćdziesiątych, kiedy
cenzura – jak się wydaje – odeszła w niepamięć, nie przypomniano jego jednoaktówki. W powojennym Londynie
Lenina przypominały teatrzyki polonijne, niejednokrotnie na widowni pojawiał się entuzjastycznie witany autor.
Czy sztuka Grubińskiego może jeszcze bawić?
Bez wątpienia. Bawi również oburzenie sowieckich sędziów ferujących wyroki na polskiego pisarza. Dla tych
jednak, którzy nadal traktują komunizm poważnie, jest to
oburzenie szczere, może nawet godne pochwały.
Jeden ze śledczych wypytywał Grubińskiego o komunistów wśród kolegów po piórze. Pytany wymienił nazwisko Broniewskiego.
– Broniewski? – oburzenie pytającego było ogromne.
– To k…!
I tu padło bardzo nieprzyzwoite słowo. – Z takimi komunizmu się nie zbuduje! – sierdził się śledczy. Ale z innymi, choć deklarowali szczerą chęć budowy tego ustroju, też się nie powiodło.
Osobisty wróg Lenina
W roku 1930, dziewięć lat po ukazaniu się komedii
Grubińskiego, w poznańskiej oficynie Wegnera opublikowano książkę Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego
Lenin. To szczególne dzieło, nie traktat naukowy, ale powieść biograficzna o wodzu rewolucji, twórcy piekła na
ziemi, powieść-ostrzeżenie przed „czerwoną apokalipsą” czy też „czerwoną zarazą”. Książka – jak inne publikacje tego autora – poszła w świat, szeroko tłumaczona
wzbudziła niebagatelne zainteresowanie, ale – tu i ówdzie
– oburzenie. Włosi – dajmy na to – zniszczyli wydrukowane egzemplarze, Rosjanie odczytywali powieść Ossendowskiego jako pamflet na wielkiego człowieka, nieskazitelnego wodza, jak i na robotniczą rewolucję. Autora
obrazoburczego dzieła szczerze nienawidzili. W ostatnich
latach w polskiej publicystyce literackiej często pada zdanie, że był przez Sowietów najbardziej znienawidzonym
pisarzem polskiego międzywojnia. Dowód jest przekonywający: zbezcześcili jego zwłoki. Pisarz zmarł 3 stycznia
1945 roku w Żółwinie pod Warszawą, trzy tygodnie później czerwonoarmiści rozkopali jego grób na cmentarzu
w Milanówku, wyrzucili zwłoki, kiedy już nie miano wątpliwości, że to ten którego szukają, sięgnięto po siekierę.
Joanna Siedlecka w tomie Obława. Losy pisarzy represjonowanych podaje, że zwłoki pisarza pogrzebane ponownie były pozbawione głowy.
Ossendowski. Cóż to za niezwykły pisarz, cóż to za
niezwykły człowiek? W Przewodniku encyklopedycznym
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Literatura polska napisano (m.in.): „Ossendowski Ferdynand Antoni (1878–1945) pisarz, podróżnik, autor prac
naukowych z zakresu chemii i geografii. Studiował nauki
matematyczno-przyrodnicze na uniw. w Petersburgu oraz
chemię na Sorbonie. Wiele lat spędził w Rosji i na Dalekim Wschodzie. (…). W roku 1922 przyjechał do Polski; wykładał geografię ekonomiczną i polityczną w kilku warszawskich uczelniach”. Wymieniono jego reportaże
z Afryki, Azji, Ameryki, kilka powieści o tematyce historycznej (m.in. Orlicę z roku 1925, wznowioną po wojnie
w roku 1957), powieści dla dzieci, prace geograficzno-krajoznawcze, napomknięto o nagrodzie Tow. Literatów
i Dziennikarzy, tłumaczeniach na języki obce również, że
spośród powieści współczesnych popularność zyskały Pięć
minut do północy (1928) oraz Iskry spod młota (1936) – jak
to ładnie ujęto – „propagujące ideę pokojowego współżycia między narodami”.
Był – co pominięto – antykomunistą, także politykiem
i żołnierzem. I rzecz najważniejsza: wielkim pisarzem.
W latach międzywojennych opublikował 77 książek, których nakład – w 150 przekładach na 20 języków – szacuje się na 80 milionów egzemplarzy. Tylko Sienkiewicz był
lepszy! W wielu źródłach podaje się, że w pewnym okresie
należał do piątki najpoczytniejszych pisarzy świata, obok
naszego noblisty, Kiplinga, Londona i Maya.
Światowy rozgłos zapewniła mu wydana w Nowym
Jorku (na przełomie lat 1920/1921) książka Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, niekiedy wznawiana pod tytułem
Zwierzęta, ludzie, bogowie. Tom opublikowano wkrótce
w Londynie, polscy czytelnicy poznali dzieło z warszawskiej edycji z roku 1923. Wkrótce ten zbeletryzowany reportaż przetłumaczono na dziewiętnaście języków!
Ossendowskiego fascynował Daleki Wschód, nie stronił – jak się rzekło – od polityki. Już w młodości obudził się
w nim duch rewolucyjny. Za udział w rozruchach studenckich ściągnął na siebie gniew władzy, zagrożony więzieniem
– w roku 1899 – opuszcza Rosję. Nie na długo, dziewięć lat
później, po studiach w Paryżu zostaje docentem na Uniwersytecie Technicznym w Tomsku. Niezwykle pracowity, nadzwyczaj energiczny i utalentowany mógłby pracować naukowo, niestety, nie jest z tych, co usiedzą w jednym
miejscu, kuszą go podróże i przygody. Po wybuchu wojny
rosyjsko-japońskiej wyrusza do Mandżurii, miał kontrakt
na poszukiwanie surowców koniecznych do wyposażenia
armii, ale nie potrafił nie angażować się politykę. W Harbinie – w roku 1905 – organizował protesty przeciwko rosyjskim represjom. Rosjanie nie pobłażali, został aresztowany
i skazany na karę śmierci. Wyroku uniknął, wolność odzyskał, ale za kraty trafi już trzy lata później jako przewodniczący Rewolucyjnego Komitetu Naczelnego sprawującego
władzę w Mandżurii. Tym razem rosyjscy sędziowie byli
łaskawsi, otrzymał tylko półtora roku pobytu w twierdzy.
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Niebawem po rosyjsku napisze książkę o latach spędzonych
w więzieniu (W ludzkim pyle). Przeczytał ją sam Tołstoj, ponoć nie krył uznania i zachwytu.
W roku 1918 czterdziestoletni Ossendowski jest w Petersburgu, miasto ogarnia wrzenie rewolucyjne, kraj pogrąża się w rewolucyjnym chaosie. Szybko pakuje bagaże i kieruje się na Wschód, dociera do armii admirała Aleksandra
Kołczaka, dowódcy antybolszewickiego powstania na Syberii. Niebawem awansuje na doradcę admirała i staje się
– po obu stronach frontu – znaną postacią. Kołczak dysponuje wagonami carskiego złota, nie skąpi go dostawcom
broni, interes kwitnie, za armią Kołczaka podążają agenci
i emisariusze japońskich oraz amerykańskich fabryk broni. Podążają też różnej proweniencji szpiedzy, tajni i oficjalni przedstawiciele rządów Ameryki, Chin i Japonii. I żaden
z nich nie próżnuje. W tym czasie w Waszyngtonie – jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj – „wypłynęły” tzw. dokumenty
Sissona kompromitujące bolszewików, świadczące o ich powiązaniach z niemieckim wywiadem. Osoby, czy też środowiska, które tą informacją zostały porażone, w mig pojęły,
że za sprawą ujawnienia stoi Ossendowski. Niektórzy z historyków uważają, że część dokumentów sfabrykował, ale
suma jaką za nie zapłacił wysłannik amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona była konkretna, podawana jest
w wielu publikacjach, w każdej brzmi niezmiennie: 25 tys.
dolarów. Ossendowski ma więc w kieszeni pieniądze, a na
karku bolszewicką policję polityczną (CzeKa). Musi znowu
ratować się ucieczką, armia Kołczaka została bowiem rozbita na przełomie 1919 i 20 roku, a jej dowódca rozstrzelany.
Rusza więc na południowy wschód do Mongolii. W stolicy Mongoli Urdze (dzisiaj Ułan Bator) dociera do wojowniczego generała Romana von Ungern-Sternberga zwanego
„Krwawym baronem”. Ungern, kiedyś carski oficer, z całego serca nienawidzi bolszewików, do walki z nimi tworzy Azjatycką Dywizję Konną. Walczą w niej Mongołowie,
Chińczycy, Tatarzy. Polski pisarz i antykomunista dobrze
się czuje tym towarzystwie, biegle włada chińskim i mongolskim, i nie cierpi bolszewików. Zostaje doradcą „Krwawego barona”. W sierpniu 1921 przychodzi klęska, armia
rozproszona, baron – jak wcześniej Kołczak – trafia przed
pluton egzekucyjny. Drogi doradcy barona wiodą na daleki Wschód, przez Japonię dostaje się do Stanów Zjednoczonych. Tu witają go jak dobrego znajomego, wypróbowanego przyjaciela, pamiętają o korzystnej transakcji, chyba
jednak dokumenty nie były sfałszowane, skoro otrzymuje
kolejną propozycję współpracy. Dla rządu amerykańskiego
pisze raporty o bolszewikach, ich propagandzie, charakteryzuje przywódców i metody ich działania. Do dziś raporty jego autorstwa znajdują się w nowojorskim Instytucie im.
Józefa Piłsudskiego.
Raporty raportami, kusi go literatura, w ciągu paru tygodni upora się z napisaniem dzieła Zwierzęta, ludzie,
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bogowie. Zawarł w nim opisy trasy ucieczki z armii Kołczaka pod rozkazy „Krwawego barona”, przedstawił przeprawę przez zimową tajgę, krajobrazy Mongolii, charaktery
ludzi, z pokorą relacjonował formy czci oddawania bogom
i ludzkie sposoby walki z bliźnimi i zwierzętami. W roku
1922 jest już w Polsce. Otrzymuje liczne propozycje z warszawskich, krakowskich i poznańskich uczelni, redaguje
„Wiadomości Warszawskie” oraz „Film-Romans”. I nie rezygnuje z podróży. W tym czasie powstają książki (odnotowane w przewodniku encyklopedycznym) Płomienna Północ (reportaże z Maroka, 1926) i Pod smaganiem samumu
(reportaże z Algierii i Tunezji, 1926) oraz Niewolnicy słońca (reportaże z Afryki podzwrotnikowej, 1926).
Nadszedł czas pisania biograficznej powieści o Leninie. Jego partię, środowisko, powiązania przedstawił w raportach dla Amerykanów. Czytelnikom obnażył obłudę
systemu komunistycznego, z pasją udowadniał, że Lenin
to nie ideowiec, który pokojowym, środkami wprowadza
ustrój idealny, lecz wprost przeciwnie – to twórca piekła
na ziemi, wizjoner zła, mistrz manipulacji i retoryki rewolucyjnej, sprawca terroru, biedy, bezprawia. W powieści – obok Lenina – przedstawił kilka postaci fikcyjnych,
którym nowe czasy, rewolucyjne przemiany zburzyły dotychczasowy ład i przyniosły piekło. Jest – rzecz jasna –
w powieści miejsca dla Stalina, Trockiego, Dzierżyńskiego.
Ale wszyscy ci namiestnicy zła są wobec Lenina jak diablęta przy władcy ciemności. A ów Belzebub, który rozpętał
to niewyobrażalne piekło, za nic ma życie osobiste, przyjaciół, wiarę, historię. Czytelnikowi zaś pozostawiał pytanie: skąd taki człowiek, taki geniusz zła?
Poronin w literaturze, anegdocie, piosence…
Po wojnie – w krajach tzw. demokracji ludowej, inaczej mówiąc: demoludach – nikt obrazoburczych powieści o Leninie nie pisał, ale życie i dzieło Włodzimierza Iljcza nie przestały być tematem żartów. Należy zaznaczyć,
że żartów niebezpiecznych. Bywało, że pokpiwanie z wodza rewolucji kończyło się solidnym wyrokiem.
Zacznijmy od żartu. Na wystawie wisi obraz Lenin
w Poroninie. Artysta namalował szałas, z którego wystają
dwie pary gołych stóp, męska i kobieca. – Nogi należą do
Dzierżyńskiego i Krupskiej – objaśnił przewodnik.
A gdzie Lenin? – zapytał najbardziej dociekliwy.
W Poroninie – padła odpowiedź przewodnika.
Poronin uwieczniony został w literaturze przez nietuzinkowych poetów.
Na małej stacji, w wiosce Poronin,
Gdzie pociąg stanął przy zgrzycie szyn,
Wysiadł z wagonu ojciec, a po nim
Raźno na peron wyskoczył syn.
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Lenin agituje w Poroninie, autor nieznany

Wyszli na drogę, wesoło idąc,
Przez kładkę przeszli na drugi brzeg.
Ojciec przystanął, spojrzał na syna,
Pomyślał chwilę i tak mu rzekł:
– Tu na tej ziemi, dawno już temu,
Za moich młodych dziecinnych lat
Chodził po świecie człowiek, któremu
Nową epokę zawdzięcza świat.
Wiesz o kim mówię?
– Wiem, o Leninie!
Czy tutaj mieszkał?
Czy tutaj śnił?
– Tak na tej ziemi, tu w Poroninie
Przed żandarmami cara się krył.
Potem umilkli i w zamyśleniu
W wielkim skupieniu gdzieś dalej szli,
Tą samą ścieżką, po której Lenin
Być może chodził za tamtych dni.
Do autorstwa wiersza nikt nie chce się przyznać.
Popularna rajdowa piosenka jest anonimowa. W czasie
studenckich obozów, rajdów, wycieczek powstawały kolejne zwrotki. Odnotowujemy najpopularniejsze.
Dziś wszystkie kwiaty, wszystkie ptaki
(zioła), wszystkie drzewa,
Cała przyroda o Leninie dzisiaj śpiewa.
Ref: A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz
Niech żyje nam Wołodia Iljicz!

Gdy ci się rano nie chce podnieść dupska z łóżka
przypomnij sobie jak walczyła Nadia Krupska.
Wczoraj widziałem niezły western w kinie,
Wszyscy kowboje śpiewali o Leninie!
A dziś na ulicy natknąłem się na Murzyna,
Który z profilu przypominał Lenina!
Pewnego razu zapytała mnie dziewczyna:
Czemu tak mało przypominasz mi Lenina?
Dziś cała Moskwa pełna nocnych jest polucji,
Na samą myśl o wielkim wodzu rewolucji.
Pewnego razu przywieziono mi trofeum,
Czerwone ucho wykradzione z mauzoleum.
A gdy Ty przekroczysz te mauzoleum progi,
To wstrzymaj oddech, bo tam leżą wodza nogi!
Podało radio i moskiewska prasa,
W Moskwie widziano Lenina na golasa.
Kiedy do łóżka wpycha tobie się dziewczyna
Wykopsaj ją i weź za dzieła się Lenina!
Good bye Lenin?
W roku 2003 wydarzeniem artystycznym był nagrodzony „Niebieskim Aniołem” na NMF w Berlinie film Wolfganga Beckera, uznanego niemieckiego reżysera, Good
bye Lenin. Najogólniej mówiąc: rzecz o nostalgii za komunizmem, ale prawdziwej czy komediowej? Odpowiedź
nie jest łatwa. Przypomnijmy; bohaterka – powszechnie
lubiana – towarzyszka jedynie słusznej partii, przewodnicząca lokalnej organizacji, przeżywa szok na widok,
kiedy widzi milicjantów znęcających się nad jej synem

n u m e r

zaangażowanym w obalanie muru berlińskiego. Zapada
w śpiączkę, kiedy zostanie wybudzona nie ma już NRD.
Kochający syn w obawie, aby nie doznała kolejnego szoku, z całym oddaniem tworzy dla niej iluzję minionego
świata. W swoim mieszkaniu przywraca komunistyczne
realia. Rzecz traktuje zupełnie serio, kiedy brakuje mu sił
i pomysłów, wciąga do gry mieszkańców kamienicy, ci podejmują wyzwanie. Jedni traktują rzecz poważnie, inni komediowo. Lenin odżywa!
Powróćmy – jak za dawnych dni – do kolejnej anonimowej piosenki.
Mieszkał u nas w Poroninie
u podnóża naszych Tatr,
dziś piosenkę o Leninie
po Podhalu nuci wiatr…
żół żół żół
żółta łysina
Włodzia Lenina
Włodzia Lenina
W Poroninie na kominie
wiszą gacie po Leninie,
kto chce w partii awansować
musi gacie ucałować…
Ci co śpiewali po dwa lata dostali
Albo i więcej!

Siostra Lenina
w… Lublinie!
Podczas wojny polsko-bolszewickiej (1920 r.) w Lublinie znalazła się Anna Elizarowa-Uljanowa, rodzona siostra Włodzimierza Lenina. Jako oficer polityczny trafiła
na front wołyński, gdzie prowadziła energiczną agitację
komunistyczną wśród ludności polskiej. Zdarzyło się, że
jej obstawa zlekceważyła niebezpieczeństwo, agitatorka
została schwytana przez polskie oddziały. Przesłuchiwana przez polskich śledczych zaczęła symulować chorobę.
I tak trafiła na obserwację do szpitala Jana Bożego w Lublinie. W trakcie pobytu w lubelskiej lecznicy nie zrezygnowała z prowadzenia akcji wywrotowej.
Czasy były trudne, z frontu napływały niepomyślne
wieści o ewakuacji wojska, groźba wkroczenia bolszewików do Lublina była realna. Słowa agitatorki trafiły do
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Bez trudu przedstawiłbym listę skazanych na dwa lata
a nawet ukaranych surowszymi wyrokami za piosenkarskie popisy i talenty. Puenta może być ciekawsza. Sparafrazowana piosenka została przedstawiona na forum europarlamentu, w roli interpretatora odnalazł się polski
europoseł Bogdan Pęk, który w roku 2005 nie zaśpiewał,
a wyrecytował:
W Poroninie na jedlinie
wiszą gacie po Leninie
kto chce w Unii awansować
Musi gacie pocałować.
W rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił, że rymowanka była wymierzona w lewackiego ducha krążącego po europarlamencie. Poseł dodał, że „inny jest etap inne gacie“.
Niewątpliwie.
Zbigniwe Włodzimierz Fronczek

niemałej grupki zainteresowanych. Znaleźli się i tacy,
którzy zainspirowani propagandą utworzyli w szpitalu coś na kształt sowieckiej
jaczejki (podstawowa komórka partii komunistycznej – przyp. red.). Wybrali
oni nawet swojego dyrektora szpitala oraz kierowników
oddziałów gospodarczych.
Na szczęście trwało to niedługo. Wkrótce Włodzimierz
Lenin, po osobistej interwencji, odzyskał siostrę, oddając
w zamian trzech wysoko postawionych oficerów polskich.
Po zwycięstwie Polaków w wojnie, sytuacja w szpitalu została uporządkowana.
Jeden z dozorców w szpitalu nazwiskiem Królik, który
jako jeden z pierwszych wstąpił w szeregi partii komunistycznej, został obrany wicedyrektorem placówki. Ten aż
do swej śmierci nosił przezwisko Car-Długouchy.
Dodajmy, że śmierć Anny Elizarowej-Uljanowej w roku
1935 odnotowano w lubelskiej prasie.
(red.)

Źródło:
Express Lubelski i Wołyński, 1935, Dodatek do nr 312
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CEZARY

A zejść z tej drogi to jak przerwać pieśń,
której i tak już nikt do końca nie wysłucha,
lub: której od początku już nikt nie chciał
słuchać; tak ja, naczynie wypełnione próżnią
w próżni szedłem – unoszony przez nurt
bezwolny kloc, który się nagle zbudził w mętnym
stawie; tylko żaba jakaś w pobliżu pluśnie,
oto i cały ruch w tej mdłej sadzawce.
Przewidziałem to kiedyś, sto lat temu lub więcej
w prowansalskiej oberży, gdy jeden z rzezimieszków
wygłosił swój Testament. Że jest niepokonany
nadal. Żaden cieśla nie tknął jego słojów siekierą,
żaden drwal ostrą piłą. Wierna pamięć podpowiada
obrazy kniei: przetrwał wieki i królem
dalej został ten powalony dąb. Czy i ja nim byłem?
Szedłem naprzód. Naprzód? Młotkiem w pęknięte pudło
skrzypiec; wszak to by oznaczało że mógłbym gdzieś
dojść wreszcie. Nigdzie – lepiej powiedzieć, by
w mniejszym zostać błędzie. Nigdzie, jak zawsze.
Przecież nie kpiną wcale było to podłe miejsce –
przeznaczeniem, albo innym losem przewrotnym?
Celem? Skąd mogłem wiedzieć. Tylko błędne ogniki
gwiazdą, blask pożaru latarnią, a popiół we mnie
treścią, którą gdzieś – gdzie? – musiałem donieść.
Zejść z tej drogi?

III
Więc zejść z tej drogi? Tak –
niepotrzebny swoim nogom,
swoim myślom, trwałem w tym martwym marszu
jak wysoko w powietrzu zawieszony ptak, albo
jak klatka filmu: trzaska bat, jeszcze konie ochoczo
podrywają kopyta, ale szprychy kół nieruchome,
już nie pójdą, bo gdzieś tam operator uszkodził swą
maszynę. Jednak odkryłem w tym pułapkę. Oto
w którą bym nie postąpił stronę, tam biegła
ta ścieżynka, zawsze za mną był las płonący, bagna
wokół, żaden krok nie był mylnym. Żaden
krokiem fałszywym?! A więc wszystko to fałszem,
fałszem, bo i czym więcej było, skoro nie mogłem
zbłądzić, ani ugasić żaru w sobie, choć zdawał się
popiołem w dawno wygasłym piecu,
lasem i bagnem, drogą
co trwała jak wzniesiony bat, rozchylone uda
wciąż tej samej kochanki. Wszystko fałszem!
Miasto kiedyś mijałem – podobnie jak w tym zmarłym
mieście, zgadłem w swej drodze klatkę;
klatka bez granic, labirynt bez ścian,
muszą być urojeniem,
ciężkim snem, z którego pora wreszcie się obudzić;
także tęcza coś, co na pewno było, przypomniała,
lecz nie mogłem rozstrzygnąć: triumf mi wróży,
czy też równie nieuniknioną klęskę?
Jak dziecięca krucjata
wlokłem tę klatkę – chyba jedynie w niej
wiedziałem, że mam skrzydła. Otwarta klatka
jak otwarta rana.
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Podnietą dla wędrujących stała się twoja troska,
więc to, na co bez ciebie także się odważono,
stanie się twoim udziałem. Dostąpisz wielkiego zaszczytu
chłonięcia piękna trawy, po której jakże spokojnie
hasają pasikoniki, piękna drogi, której pył
jakże kojąco działa na bose stopy. Dostąpisz
jedynej miłości. Od tej chwili nie zniszczysz
piękna zastanego, ani nie będziesz chciał go zmienić.
Pozostawisz swobodę wszystkiemu,
co obok ciebie istnieje,
i co żyje, lub jest martwą skałą, a w zamian za to
zyskasz swobodę dla siebie. Tajemnicą kultu
niech zostanie odtąd godzina, w której każdy,
jak ty obecnie, po raz pierwszy uderzał ostrogami
powietrze wolnego świata. I ty także ulegniesz urokowi
chwili, której – wierz mi – nie da się już
odpokutować. Otulmy więc ją szczelnie,
jak troskliwy woźnica derką otula konia
i nie zapomnijmy, wprost przeciwnie, drążmy ją,
tę i inne, które nieprzerwanym ciągiem muszą
po niej nastąpić w wagonach towarowych pociągów,
jadących z zachodu na wschód, albo w statkach pijanych,
które nas przewożą z krainy do krainy
i z baru do baru. Siedzimy na trapezie machając nogami,
jest nas wesoła gromada, kompania pięknych mężczyzn
i pięknych kobiet, tych, co zawsze samotni,
choćby nie wiem ile twarzy nas otaczało,
na swój sposób smutni, choć raźno gra orkiestra,
i na swój sposób szczęśliwi, choć dużo cudzego bólu,
na który przecież nie jesteśmy obojętni,
ciężarem przykleja się nam do pięt.
Czytam niedowierzanie
w twych oczach, lecz nie osłabi nas
nawet wszechwładna moc
złota, ani miłość do nas; już z natury
jesteśmy tak stworzeni.
A ciebie także piętnem naznaczył nasz wiatr,
i ty szlak umiłujesz, jeśli tylko pojmiesz...
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V
Wszystko to fałszem! Chyba Conrad by jeden mógł
opisać obraz: kadłub statku gra bielą, kipi morze,
ale głupiec, kto pięknem cieszy się w tej chwili –
tam wyławiają chusteczkę jakąś, tam but – to okręt
ratowników; takim to głupcem był, kto zmyślił
tę piosenkę, nigdy nie widział szlaku, albo,
co też możliwe, chciał sobie zażartować. Gdzież
oni wszyscy? Czy do dzisiaj trwa niespełniony sen –
ich marsz do głębi nocy? Czy prowadzi gdzieś
wąska ścieżka, może trakt bity, może bezdroża?
Otrząsnąłem się jednak szybko z tych myśli,
po co, skoro tak, czy inaczej, sam muszę się uporać
ze swoją drogą; może doszli do kresu? Może...
A może – aż strach – już się poddali? Bo: czy ta noc
ma kres? Czy ta droga ma kres? Czy ta podróż
może mieć kres? Czy ten poemat... Wreszcie –
czy ktoś się za tą drogą kryje

WIERSZE

IV
			piosenka nieznajomego
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Czesław
Michałowski

Emilia Plater
W głuchej puszczy, przed chatą leśnika
Rota strzelców stanęła zielona
A u wrót stoi straż Pułkownika
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.
Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,
Konia w każdej sławnego potrzebie
Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć
Kazał przywieść do izby – do siebie.
Kazał przynieść swój mundur strzelecki,
Swój kordelas i pas, i ładunki
Stary żołnierz – on chce jak Czarniecki,
Umierając, swe żegnać rynsztunki.
A gdy konia już z izby wywiedli,
Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem
I żołnierze od żalu pobledli.
A lud modlił się klęcząc przed progiem.
Nawet starzy Kościuszki żołnierze,
Tyle krwi swej i cudzej wylali,
Łzy ni jednej – a teraz płakali
I mówili z księżami pacierze.
Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy
Już przed chatą nie było żołnierza,
Bo już Moskal był w tej okolicy
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza,
Na pastusznym tapczanie on leży
W ręku krzyż, w głowach siodło i burka
A u boku kordelas, dwururka.
Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica-bohater
Wódz Powstańców – Emilia Plater!
(Śmierć Pułkownika – Adam Mickiewicz)

Do dzisiaj pamiętam pierwsze cztery strofy tego wzruszającego wiersza. Całość recytowałem kilkakrotnie na
lekcjach języka polskiego i historii. Przedmiotów tych
uczyli nauczyciele pochodzący z Kresów, których do Prudnika – uroczego miasteczka u stóp Sudetów – przygnało
powojenne wysiedlenie z Wileńszczyzny i Polesia. Rozkochani w Mickiewiczu poza obowiązkowym omawianiem
Pana Tadeusza, Dziadów, Ody do Młodości czy Grażyny
szczególnie upodobali ten patriotyczny wiersz, który i nas
uczniów Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych chwytał za serce. Nic dziwnego, gdyż koleżanki
i koledzy w mojej klasie najczęściej pochodzili z tamtych
stron i również oni w efekcie światowej zawieruchy wojennej trafili na Opolszczyznę do ówczesnego województwa
śląskiego. Natomiast ja, urodzony na Polesiu, ale mieszkający u stryjostwa w Lublinie znalazłem się w Prudniku z innego powodu. A mianowicie: w roku 1948 będąc
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uczniem klasy 2G Państwowego Gimnazjum i Liceum
im. Stanisława Staszica zostałem wbrew mojej woli odesłany do nieco tylko „przyszywanej” cioci Natalii Mamcarzowej. Na moje miejsce przyjechała z Prudnika jej córka
Anna, panna na wydaniu. Muszę w tym miejscu dodać, że
moi Rodzice od dawna już nie żyli. Ojciec Wincenty – porucznik rezerwy i leśniczy we wsi Szałas koło Odrowąża
w Górach Świętokrzyskich – został przez Niemców rozstrzelany 8 kwietnia 1940 roku za wspomaganie Oddziału
Wojska Polskiego majora „Hubala”, Mama Helena zmarła po moim urodzeniu na gorączkę popołogową, a Babcia
Wiktoria Oszczepalska, która mnie wychowała, zakończyła życie w r. 1946. I wówczas stryjek Edwin z żoną Sabiną
przyjęli mnie pod swój lubelski dach w mieszkaniu nr 5
przy ulicy Bernardyńskiej 28. Mimo wszystko ta wymiana okazała się korzystna dla nas obojga. Hanka wyszła za
mąż za lekarza weterynarii, absolwenta UMCS, a ja ukończyłem szkolę średnią w systemie semestralnym rok wcześniej, niż gdybym pozostał w Staszicu.
Prudnickiej Szkole dyrektorował dr Gustaw Kraina rodem ze Śląska Cieszyńskiego. Wykładał propedeutykę filozofii i propedeutykę nauk społeczno-gospodarczych oraz
język czeski. Pełnił również obowiązki pastora w zborze ewangelicko-augsburskim. Był to cudowny człowiek
i wyśmienity pedagog. Warunkiem przyjęcia do szkoły dla
dorosłych była pełnoletniość kandydata oraz stała praca.
Pierwszego warunku nie spełniałem, gdyż miałem zaledwie 17 lat. Z drugim nie było kłopotu, bowiem krewny
mojej Babci – Kalisiak był właścicielem sklepu bławatnego, w którym pracowałem w charakterze subiekta. Przypuszczam, że zadecydowały dobre oceny na świadectwach
szkolnych ze Staszica, a także mój szczeniacki wygląd oraz
żałosna i prosząco-pokorna mina w czasie składania podania. Dr Kraina był bowiem, jak to duchowny, osobą litościwą. I tak to pierwszego lutego 1948 roku stałem się
uczniem klasy trzeciej gimnazjum. Naukę w prudnickiej
Szkole do dzisiaj wspominam z rozczuleniem, głównie ze
względu ma życzliwą atmosferę, jaką stwarzali nauczyciele wywodzący się z czasów przedwojennych.
Po ukończeniu liceum planowaliśmy pierwsze koleżeńskie spotkanie w r. 1955. Udało się jednak zrealizować ten zamiar dopiero po 48 latach. Nie było ono radosne. Zabrakło dr. Krainy, polonistów i historyka, a także
kilku koleżanek i kolegów. Obok szkoły straszył pusty plac
po rozebranym do fundamentów ewangelickim kościele
o neogotyckiej architekturze z przepięknymi rzygaczami
(ozdobne, wystające zakończenie rynny w formie paszczy ryb lub potworów), podobnych tym, które znajdują
się w katedrze Notre Dame). Odebrałem to jako przejaw
barbarzyństwa.
W czasie koleżeńskiego zjazdu odwiedziłem sale, w których pobierałem naukę. Wróciłem wówczas myślami do
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szkolnych zdarzeń, w tym do moich recytatorskich popisów. Przypomniałem sobie, że kilka lat wcześniej wraz
z żoną Alicją spędziłem prawie cały lipiec w sanatorium
w Druskiennikach na Wileńszczyźnie. Wówczas dyrekcja
zorganizowała dla polskich kuracjuszy wycieczkę autokarem do Kopciowa (w jęz. litewskim Kapciamiestis) w byłym powiecie sejneńskim, około 30 kilometrów w linii
prostej od uzdrowiska. Celem tej wycieczki było odwiedzenie miejsca pochówku Emilii Plater. Na zaniedbanym
cmentarzyku stał skromny, biały pomniczek z napisem
„Emilija Hrabianka Plater tu spoczywa”. Pomnikiem opiekowała się polska rodzina mieszkająca w pobliskim budynku podworskim. Rodzina żyła biednie, więc zgodnie
ze zwyczajem wszyscy uczestnicy złożyli się po kilka litów,
które wręczyliśmy opiekunce. Wtedy przyrzekłem sobie,
że będę próbował opisać postać Emilii i tekst opublikować
w jakimś polskim znanym czasopiśmie, by w ten sposób
przybliżyć moim rodakom piękną, lecz nieco zapomnianą bohaterkę Powstania Listopadowego.
Emilia urodziła się w Wilnie 13 listopada 1806 r. w rodzinie arystokratycznej. Przodkowie rodu Broel-Plater
byli w XII i XIII w. właścicielami zamku Broel w Westfalii i używali przydomku Plater, który z czasem stał się ich
nazwiskiem. Po wyemigrowaniu do Inflant i życiu w środowisku Polaków Platerowie się spolonizowali i stali autentycznymi patriotami. Wielu z nich w XVIII i XIX w.
pełniło szereg ważnych i odpowiedzialnych stanowisk.
Byli starostami, posłami, senatorami, twórcami polskich
ośrodków kultury i nauki, a także uczestniczyli w powstaniach 1794 r. i 1830–1831 r. Ojcem Emilii był Ksawery hr.
Plater, matką Anna z domu Mohlówna, która po rozwodzie wyjechała z córką do Inflant i tam zamieszkała w Liksnie, w domu krewnej Izabeli Zyberg-Plater. Emilia w latach 1824–1829 dużo podróżowała po Inflantach, Litwie
i Białorusi. W pamiętniku M. Marks pisze o niej: „Z zapałem właściwym, czułym i szlachetnym sercem oddała się
duszą ludowi białoruskiemu, badała jego biedę i współczuła jej starając się – według możności – ulżyć jej. Zbierała i śpiewała jego piosenki, płaciła hojnie za ich dostarczanie i próbowała pióra w ich naśladowaniu. Na fortepianie
umiała najdelikatniej oddać i skoczność i tęsknotę motywów ludowych”.
Wykształcenie Emilii było staranne. Zajmowała ją głównie historia Polski. Interesowała się matematyką i innymi
naukami ścisłymi. Z talentem uprawiała hippikę, a swojego wierzchowca doglądała sama. Na jej stole obok książek
z różnych dziedzin leżały zwykle pistolety, z których celnie
strzelała. W roku 1835 Józef Straszewicz, krewny Emilii,
jej sąsiad i towarzysz broni pisał o niej w języku francuskim: „Dawne stosunki rodzinne łączyły mnie z hrabianką
Plater. Jako właściciel ziemski sąsiadujący z jej dobrami,
jako towarzysz broni w powstaniu litewskim, śledziłem
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za biegiem jej życia, rozumiałem jej myśli, dzieliłem jej
niebezpieczeństwa. Znałem jej życie. Widywałem jak dorastając marzyła ona o sławie polskiej, gdy inne dziewczęta marzą o swych mężach przyszłych, jak się żywiła
wspomnieniami naszej dawnej narodowości, jak to czyniła swym kultem, przedmiotem swego uwielbienia. Zgadywałem, że kiedy ozwie się pobudka Emilia stanie w szeregu i pochwyci za lancę”.
W roku 1829 Emilia wraz z matką udają się do Warszawy i dalej do Krakowa. Po drodze zwiedzają Raszyn i słynne pole bitwy w 1809 roku (tu 19 kwietnia korpus wojska
polskiego pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego stoczył nierozstrzygniętą bitwę z wojskiem austriackim. W bitwie śmiercią bohaterską poległ płk Godebski).
W Ojcowie Emilia zachodzi do groty, w której podobno
ukrywał się Władysław Łokietek, a w Krakowie odwiedza
Wawel i katedrę.
Po powrocie z podróży w roku 1830 umiera jej matka.
Śmierć najbliższej osoby Emilia przeżywa bardzo ciężko.
Wieść o wybuchu Powstania w Warszawie (29 listopada 1830 r.) dociera do Wilna po kilku dniach. W mieście
powstaje tajny komitet powstańczy.
Władze rosyjskie w Wilnie wprowadziły ostre pogotowie, lecz mimo tych zarządzeń młodzież uniwersytecka
i gimnazjalna tłumnie opuszcza miasto, udając się za Niemen do narodowych oddziałów. 25 marca Juliusz Grużewski i Benedykt Kalinowski rozpoczynają walkę, zdobywając
miasteczko Rossień. Cztery dni później Emilia udaje się do
Dusiat nad rzeką Świętą do posiadłości Cezarego Platera.
Tu ubrana w szary mundur z purpurowymi wyłogami po
niedzielnej mszy świętej zachęca wychodzących z kościoła
parafian do chwycenia za broń i przystąpienia do Powstania jako wyraz solidarności z walczącymi w Królestwie
Polskim o wolność i niepodległość. Udało się jej zwerbować 280 strzelców pieszych, 60 jeźdźców i kilkudziesięciu
kosynierów. Dzień 29 marca 1831 r. uważany jest za datę
przystąpienia Emilii Plater do Powstania. Nazajutrz zajęła stację Dogiele, następnie stoczyła zwycięską bitwę pod
Ucinami, a czwartego kwietnia opanowano miasteczko Jeziorosy. W miejscowości tej Emilia wpisała do ksiąg Ziemskich i Sądowych Akt Powstania. Po kilku bitwach i potyczkach oddział Emilii rozproszył się, a ona sama dotarła
do oddziału generała Karola hr. Załuskiego i brała udział
w bitwie pod Prestowianami. Emilia, będąc w oddziale generała od 30 kwietnia zgłosiła dowódcy chęć objęcia stanowiska adiutanta skrzydłowego, lecz Załuski tej oferty nie
przyjął i skłaniał ją do powrotu do domu. Platerówna odmówiła i została przyjęta do oddziałów wiłkomierskich.
Drugiego maja Załuski otrzymał wiadomość, że nadciągają poważne siły Rosjan. Cofnął swoje oddziały w pobliże Bejsagoły i przyjął bitwę z okrążającymi go Rosjanami.
Walka była niezwykle zacięta. W trakcie odwrotu w bardzo

trudnych warunkach, ze względu na bagienny teren Emilia straciła przytomność i spadła z konia. Przed dostaniem
się do niewoli uratował ją z kilkoma innymi żołnierzami
Michał Pietkiewicz. Odpoczęła w pobliskiej chatce i kierując się na Rossień nad rzeką Dubissą (prawy dopływ Niemna) i wiodąc ze sobą czterdziestu żołnierzy dotarła do
generała Załuskiego. Wobec przeważających sił rosyjskich
postanowiono podzielić oddział i powrócić do dobrze sobie znanych stron, prowadząc wojnę partyzancką. Zgodnie
z wydanym rozkazem Emilia ze swoimi żołnierzami wróciła 17 maja do Wiłkomierza, gdzie poznała bojową towarzyszkę, z którą aż do końca się nie rozstawała. Była to Maria Raszanowiczówna z Inflant.
Historyk powstania wiłkomierskiego nakreślił taki oto
obraz obu dziewcząt: „obadwa mieli zgrabnie wpadające w kibić ubiory szaraczkowe, granatowe okrągłe czapki, od niechcenia włożone na bakier, dwukolorowe kokardy u piersi, lekkie szable i za wąskim pasem u boku małe
krócice. Strój i uzbrojenie były podobne, ale jeden miał
twarz białą, pociągłą, błękitne oko spoglądające z zadumianiem i niekiedy posępny uśmiech na ustach, a drugi okrągłej, rumianej twarzy, czarnych oczu i spod szerokich brwi patrzących żywo, uśmiechał się ciągle jakby
jego dusza we wszystkim widziała igraszkę wesołą. Wyraz
twarzy i układ postawy różnił bardzo tych dwóch interesujących towarzyszy. Pierwszym była Emilia Platerówna,
drugim Raszanowiczówna. Ta ostatnia dziewczyna lat 20,
temperamentu żywego, wesoła, żartobliwa – zupełny kontrast stanowiące z Emilią przywiązała się do niej szczerze
i opiekowała się nią wśród przykrości i niedoskonałości
obozowych”.
Krewni i znajomi zachęcali Emilię do powrotu do
domu. Nigdy nie uzyskano jej zgody. A skutek tych namów był przeciwny. Emilia ze swoimi żołnierzami przeszła do oddziału dzielnego i bitnego partyzanta Konstantego Parczewskiego.
W dzienniku generała Chłapowskiego pod datą
5 czerwca jest informacja, że Platerówna dowodziła niezbyt dużym oddziałem. Autor tego zapisu, formując pułki
armii regularnej mianował jednak Emilię dowódcą pierwszej kampanii pierwszego pułku litewskiego, któremu kilka dni później nadano nazwę 25. Pułku Liniowego.
Żołnierze lubili swojego dowódcę, bowiem Emilia dbała o nich, dzieliła z nimi wszystkie trudy służby i troskliwie pilnowała, by nie brakowało im żywności.
Wojsko pod dowództwem Chłapowskiego stanowiło
poważną siłę, bowiem liczyło ponad 7 tysięcy żołnierzy.
Po przybyciu na Litwę generała Giełguda przejął on dowodzenie ze względu na wyższą rangę. 19 czerwca Giełgud uderzył na Wilno, jednak batalię tę przegrał, bowiem
popełnił błędy taktyczne i nie miał odpowiedniego wyposażenia ogniowego. W tym czasie Emilia była ze swoimi
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żołnierzami w Kownie. Miasto zajęło polskie wojsko pod
dowództwem Kiekiernickiego. Kiedy 25 czerwca Rosjanie uderzyli na Kowno i wywiązała się zacięta walka, Emilia znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie. Padł pod
nią ranny koń i wówczas uratował ją Kiekiernicki, oddając
swojego wierzchowca, co przypłacił niewolą. Następną klęskę ponieśli powstańcy, którzy pod wodzą generała Giełguda przypuścili atak na Szawle, gdzie wpadli w zasadzkę.
Emilia walczyła dzielnie, dając przykład swoim żołnierzom
i stając się dla wielu wzorem patriotycznego obowiązku.
Dalsze niepowodzenia powstańcze, w tym wcześniejsza klęska pod Ostrołęką (26 maja 1831 r.) powodowały
przygnębienie żołnierzy i brak wiary w zwycięstwo. Dlatego też generał Chłapowski po podzieleniu oddziałów na
3 korpusy postanowił przekroczyć granicę i złożyć broń
przed Prusakami. Zamiar ten wywołał oburzenie Emilii i jej żołnierzy. Rozkaz ten uznała za zdradę. Podobnie
myślał kpt. Skulski, który w chwili przechodzenia granicy
Prus (13 lipca) zastrzelił generała Giełguda.
Emilia wraz ze swoją przyjaciółką i Cezarym Platerem
postanowili przedrzeć się do Warszawy i dalej walczyć.
W drodze, w warunkach niezwykle ciężkich przez bagna
i zarośla, Emilia opadła z sił i towarzysze złożyli ją we włościańskiej chatce. Otoczono ją tam troskliwą opieką, lecz
wkrótce przeniesiono ją do pobliskiego dworu w Justianowie, którego właścicielem był Ignacy Abłamowicz. Tam
przez pewien czas ukrywała się jako nauczycielka pod nazwiskiem Korowińska. Jej zdrowie bardzo się pogorszyło
na wieść o upadku Warszawy i końcu Powstania; zmarła 23 grudnia 1831 r. i została pochowana w Kopciowie.
Na zakończenie zaledwie zarysu opowieści o Emilii
hr. Plater przytoczę słowa publicysty i powieściopisarza
XIX w. Antoniego Pietkiewicza:
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„Dusza jej bohaterską była tak ściśle połączona z losem
polskim, że upadku ojczyzny nie mogła ona przeżyć i dusza jej pozostawiając wątłe ciało, które zamieszkiwała uleciała do nieba pozostawiając po sobie żal, szacunek i podziwienie Polaków”.
Warto dodać, że Polaków popierających Powstanie,
bądź biorących w nim udział i będących oficerami carskiego Korpusu Litewskiego wysłano w liczbie 1100 karnie na Kaukaz, bądź na Sybir.
Tzw. wileńska komisja likwidacyjna po upadku Powstania skonfiskowała w całości majątek Emilii hr. Plater i Rozalii Jackiewiczowej.
A po latach, w tzw. armii generała Berlinga, utworzono w Sielcach w roku 1943 Pierwszy Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater. W jego skład weszło 740 fizylierek. Najczęściej pełniły one służbę wartowniczą bądź
były sanitariuszkami. Po zakończeniu wojny część żołnierek osiedliła się w województwie dolnośląskim w miejscowości Platerówka.
W latach 1931 i 1936 mennica polska drukowała banknoty 20-złotowe z wizerunkiem Emilii Plater.
Czesław Michałowski

Przy pisaniu korzystałem m.in. z następujących publikacji: Szermierze wolności – B. Limanowskiego, Ludzie niezwyczajni. Emilia Plater – M. Żaryna, Emilia Plater – W. Gąsiorowskiego.
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Piotr
Hlebowicz

Walka o repatriację

Lekcja języka polskiego w siedzibie Polskiego
Stowarzyszenia Polonia Północna w Kokczetawie. 1992

W kwietniu 2017 roku rząd pani premier Beaty Szydło przedstawił pod głosowanie nowelizację ustawy o repatriacji. Została przyjęta i podpisana przez prezydenta
RP – Andrzeja Dudę. Nowa ustawa jest bardziej przyjazna dla potencjalnych repatriantów – Polaków z dalekiego Kazachstanu, Syberii i Kaukazu. Państwo Polskie zdjęło
z pleców samorządów główny ciężar zapraszania i pomocy repatriantom. Przez ponad 20 lat do Polski przyjechało
tylko kilka tysięcy osób polskiego pochodzenia, w większości z Kazachstanu. Poprzednie rządy spychały obowiązek zajmowania się repatriantami na powiaty, gminy, miasta, idąc po najmniejszej linii oporu.
Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku, pani
Beata Szydło zaproponowała spotkanie z repatriantami

już osiadłymi w Polsce. Związek Repatriantów RP zorganizował zjazd repatriantów w Domu Polonii w Warszawie.
Przyszła premier zobowiązała się wobec uczestników spotkania, iż jeśli PiS wybory wygra, a ona obejmie stanowisko szefa rządu – zostanie przyjęta nowa, lepsza ustawa
repatriacyjna. Rzeczywiście, po zwycięstwie PiS-u w wyborach parlamentarnych jesienią 2015 roku premier Beata
Szydło rozpoczęła batalię o nowelizację bardzo nieudanej ustawy repatriacyjnej z 2000 roku. Związek Repatriantów RP został partnerem rządu w pracach nad nowelizacją
ustawy. Aleksandra Ślusarek, prezes Związku Repatriantów uczestniczyła we wszystkich spotkaniach roboczych
komisji rządowej. W lipcu 2016 roku w Pułtusku premier
rządu spotkała się po raz kolejny z przedstawicielami repatriantów z całej Polski, celem przeprowadzenia konsultacji. Natomiast we wrześniu 2016 roku grupa robocza
(przedstawiciele rządu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Związku Repatriantów RP) pojechała do Północnego Kazachstanu, aby spotkać się z Polakami i usłyszeć od tamtejszej społeczności, jakie oczekiwania wiążą
z nową ustawą.
Spora grupa Polaków, nie mogąc doczekać się pomocy
państwa Polskiego w przyjeździe do Ojczyzny, na własną
rękę wyjeżdżała z Kazachstanu do innych państw, szukając
lepszego bytu. Oprócz repatriacji do Niemiec (wynikłej
z faktu, że wielu Polaków żyło w małżeństwach mieszanych z Niemcami nadwołżańskimi, których deportowano
do Kazachstanu w 1941 roku), nasi rodacy wyjeżdżali do
Rosji (spora grupa mieszka w obwodzie Kaliningradzkim,
niedaleko granicy z Polską) oraz do Białorusi (władze białoruskie zapewniały miejsca pracy i służbowe mieszkania). Młodzież zaś na miejsca edukacji wybierała rosyjskie uniwersytety w niedalekim Omsku, Nowosybirsku
i Tomsku.
Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia
1981 roku, działałem w strukturach konspiracyjnych paru
organizacji – „Solidarności Walczącej”, Porozumieniu Prasowym „Solidarność Zwycięży” i Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników. Na początku roku 1988 przy „Solidarności Walczącej” utworzyłem wraz z ukrywającą się
działaczką i sprawną organizatorką Jadwigą Chmielowską

n u m e r

strukturę pod nazwą Autonomiczny Wydział Wschodni
„Solidarności Walczącej”. Podjęliśmy szeroko zakrojoną
tematykę Wschodu. Zaczęły się wyjazdy za granicę sowiecką, spotkania z antykomunistycznymi działaczami
w poszczególnych republikach sowieckich, na tych wielkich przestrzeniach szukaliśmy także Polaków.
O losie Polaków z obwodu Żytomierskiego, deportowanych w 1936 roku do Kazachskiej SSR, dowiedziałem
się przypadkowo. W połowie lat 80. wpadło mi w ręce
podziemne wydanie (przedruk z Paryża) pamiętników ks.
Władysława Bukowińskiego. Było to dla mnie zupełnie
nowe odkrycie. Dotychczas sądziłem, że pierwsze masowe deportacje ludności polskiej odbyły się w latach 1940–
41! Ta sprawa nie dawała mi spokoju. Gdy w 1990 roku
nadarzyła się okazja (otrzymałem prywatne zaproszenie
od pani Genowefy Weselskiej z Jasnej Polany koło Tajynczy), wybrałem się do Kazachstanu. Ten rekonesans przewrócił do góry nogami moje ówczesne życie.
Rok 1936 był dla Polaków zamieszkałych w obwodzie
Żytomierskim (Ukraina sowiecka) czasem strasznym. Rok
wcześniej władze zlikwidowały istniejący od 1925 roku
Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego, tzw.
Marchlewszczyznę lub Polrajon. Wiosną 1936 roku władze na Kremlu przypieczętowały los kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Większość z nich została deportowana na
gołe stepy Północnego Kazachstanu, pozostawiając domy
i majątek na sowieckiej Ukrainie. Pozostałych 111 tys. Polaków zlikwidowano w tzw. „Operacji Polskiej” w latach
1937–1938.
Nie było budulca – więc ryli w ziemi ziemianki, w których wegetowali w pierwszym okresie zesłania. Później
budowali tzw. mazanki z cegły zrobionej z gliny i suchej
stepowej trawy. Miejscowa ludność tubylcza – Kazachowie, choć byli bardzo biedni i żyli niezwykle skromnie –
wielu polskim zesłańcom pomogli w ciężkiej doli. Syberyjska zima zabrała wiele istnień ludzkich, nie obcy był
naszym rodakom i głód, zwłaszcza w czasie rozpoczęcia
wojny sowiecko-niemieckiej w 1941 roku. Wtedy obowiązywało prawo tzw. „3 kłosów”: kto po żniwach zebrał na
polu garść kłosów, by przygotować dzieciom jedzenie –
i został złapany – otrzymywał w najlepszym przypadku
co najmniej 10 lat łagrów, a w najgorszym – karę śmierci.
W następnych latach często przyjeżdżałem do Kazachstanu, odwiedzając Kokczetaw, Karagandę, Pietropawłowsk, Astanę, Ałma-Atę, Szortandy, Szczucińsk, gdzie
spotykałem się z działaczami polskich stowarzyszeń, poznawałem ich problemy i potrzeby. Organizowaliśmy
z Polski do Kazachstanu transporty książek, materiałów
edukacyjnych, lekarstw, przywieźliśmy też maszyny do pisania. Przez parę lat byłem oficjalnym przedstawicielem
stowarzyszenia w Kokczetawie oraz Związku Polaków
w Kazachstanie – na Polskę.
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Msza św. odprawiana przez biskupa Jana Pawła Lengę w pomieszczeniu
Polskiego Stowarzyszenia Polonia Północna w Kokczetawie. 1992

Najczęściej zatrzymywałem się w Kokczetawie, gdzie
działało najstarsze polskie stowarzyszenie na obszarze Kazachstanu – „Polonia Północna” (od 1989 roku). Prezesem
miejskiej organizacji był Anatol Diaczyński. Poznałem
także innych działaczy: Antoninę Kasonicz (późniejsza
przewodnicząca), Piotra Bagińskiego, Ninę Rupetę, Tadeusza Jankowskiego, Irenę Osowską (organizatorkę zespołu folklorystycznego „Stepowe Kwiaty”), Piotra Kuberskiego, państwa Bajkowskich, Rybickich, Skokowskich,
Jaworskich, Kamińskich, Halinę Iwanicką i wielu innych.
W rejonie Czkałowskim działali Józef Gliwiński (późniejszy prezes stowarzyszenia obwodowego) i Piotr Oliszewski, a w Kellerowce – p. Sikorski. W Karagandzie aktywną
działalność prowadził: Franciszek Bogusławski, w Ałma-Acie – Albert Lewkowski. Powstałe po 1989 roku polskie
stowarzyszenia działały bardzo prężnie, ludzie organizowali się, pałali energią i nadzieją.
Siedziba stowarzyszenia „Polonia Północna” w Kokczetawie pełniła wiele funkcji: tu odbywały się lekcje języka
polskiego, a także niedzielne msze święte, które koncelebrował ksiądz (a potem biskup) Jan Paweł Lenga. W stowarzyszeniu odbywały się również próby zespołu folklorystycznego „Stepowe Kwiaty”. Mój przyjaciel, prezes
Anatol Diaczyński częstował herbatą z wody ugotowanej na... grzałce z żyletek, do chleba miał zawsze połeć
solonej słoniny. A dla młodzieży – cukierki, które podbierano mu z szuflady. Z Anatolem jeździliśmy na liczne
spotkania liderów organizacji z całego Kazachstanu. Bywaliśmy w Karagandzie, Szortandach. Spotkania miały na
celu stworzenie organizacji skupiającej wszystkie polskie
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Budowa kościoła w Czkałowie, lato 1991

stowarzyszenia działające w Kazachstanie. I tak powstał
Związek Polaków w Kazachstanie, którego przewodniczącym został Franciszek Bogusławski z Karagandy. Działo
się to w roku 1994. W jednym z takich spotkań brał udział
konsul RP w Kazachstanie, Jacek Multanowski.
Pierwsi nauczyciele z Polski przybyli do Kazachstanu
już w 1990 roku. Uczyli w szkołach, w instytutach oraz
w siedzibach stowarzyszeń. Poznawali realia ciężkiego życia w tym dalekim zakątku świata. Z Polski przyjechali
także pierwsi księża katoliccy, stawiali sobie cel odrodzenia życia religijnego. Ruszyła budowa kościołów i kaplic,
do seminariów duchownych wstąpili pierwsi alumni z Kazachstanu, a do Polski pojechała młodzież studencka, by
kształcić się na naszych uniwersytetach.
Szczególnie zasłużonym człowiekiem w popularyzacji
tematu deportacji Polaków do Kazachstanu w 1936 roku
jest pisarz (pracował także jako dziennikarz gazety „Stepnoj Majak” w Kokczetawie) Anatol Diaczyński. W 1996
roku wraz z rodziną przybył jako repatriant do Polski i zamieszkał w Stalowej Woli. Jest cenionym pisarzem, spotyka się z czytelnikami, należy do Związku Sybiraków. Napisał kilka książek poświęconych problemom zesłańców,
między innymi „To my jesteśmy Polsko”, „O tych zapomnianych powiedzcie choć słowo”.
Na początku 1992 roku wraz z Maciejem Ruszczyńskim
przyjechaliśmy do Kokczetawu. Po serii spotkań z rodakami w obwodzie Kokczetawskim oraz w Karagandzie, opracowaliśmy ankietę sondażową, która miała udowodnić, iż

Polacy z Kazachstanu chcą przesiedlać się do Polski. Ankiety te wysyłano do ambasady RP w Moskwie, do Sejmu
i Senatu w Polsce. Ambasador Stanisław Ciosek i konsul
generalny – Michał Żurawski potępiali naszą działalność.
Był to dla nich zbędny balast, którym musieli się zajmować. Odbyła się na ten temat nieprzyjemna rozmowa
w moskiewskim konsulacie, gdzie zostaliśmy bardzo niegrzecznie potraktowani.
Z inicjatywy poseł Jadwigi Rudnickiej – od 1992 roku
– zaczęto nas zapraszać na posiedzenia Sejmowej Komisji zajmującej się Polakami na Wschodzie. Parokrotnie
uczestniczyli w nich – oprócz mnie – dr Janusz Kamocki, Jadwiga Chmielowska i Maciej Ruszczyński. W Ministerstwie Edukacji Narodowej naszą sojuszniczką była
Agnieszka Bogucka. Wielkie zasługi w niesieniu pomocy
kazachskim Polakom i repatriacji ma pani senator Janina Sagatowska, w przeszłości – Wojewoda Tarnobrzeski.
Pani Sagatowska, jeszcze jako Wojewoda, pomogła kilku
polskim rodzinom z Kazachstaniu w przyjeździe do Polski i osiedleniu się w Tarnobrzeskiem. Nie mniejsze zasługi w tym dziele ma Andrzej Karaś, były wójt Zaleszan
(koło Stalowej Woli).
Kłody pod nogi rzucał nam Jan Gajewski (używający nieprawnie nazwiska Plater). Tu – nad Wisłą – przekonywał, że Polacy mieszkający w Kazachstanie do
Polski wracać nie chcą, a w Kazachstanie wytrwale pisał i informował, iż prawdziwych Polaków na tym terenie... nie ma. Gajewski był naturalnym sojusznikiem
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Siedziba Stowarzyszenia Polskiego w Kazachstanie, od lewej:
Józef Gliwiński, Piotr Hlebowicz, Anatol Diaczyński. Kokczetaw, 1992

Repatrianci na spotkaniu z B. Szydło przed
wyborami parlamentarnymi w Domu Polonii
w Warszawie, przemawia prezes Związku
Repatriantów RP, Aleksandra Ślusarek 17 X 2015

ambasady RP w Moskwie i wszystkich przeciwników działań repatriacyjnych.
Ankiety, do których wyników przywiązywałem wielką
wagę, sprawiły, że trafiłem na „rozmowę” do KGB w Kokczetawie. Przesłuchiwał szef tamtejszej bezpieki, pułkownik lub może nawet generał. Zarzucił mi... sprzedaż ankiet dla obywateli Kazachstanu i niepłacenie podatków od
dochodu! Zarzuty, które oczywiście były absurdalne, stanowczo odrzuciłem, żądając świadków. Oficer uśmiechnął się i powiedział: „ja też mam polskie korzenie, jak ten”
– i wskazał na wiszący za plecami portret Dzierżyńskiego.
Od tej chwili – jak gotów byłem sądzić – dali mi już święty spokój. Dopiero później dowiedziałem się, że miałem
nawet swojego „anioła stróża” w postaci pewnego majora
KGB, niejakiego Zacharowa.
Ankiety i podjęcie akcji informacyjnej na rzecz repatriacji wywołały furię pewnych środowisk w Polsce. Zostałem zaatakowany personalnie przez „Gazetę Wyborczą”
(Ariadna Machowska, „Puste słowo – Polska”. GW nr 145,
24.06.1993). Po parokrotnej interwencji adwokata, „GW”
opublikowała sprostowanie i przeprosiny.
Po roku 1992 zauważyliśmy realne zagrożenie wciągnięcia elementu polskiego do konspiracyjnej siatki tzw. organizacji Kozaków Rosyjskich w Północnym Kazachstanie.
Separatyści przy znacznej pomocy tzw. Kozaków Orenburskich z Rosji, przeprowadzili parę aktów dywersyjnych
w Północnym Kazachstanie (m.in. wysadzanie torów kolejowych). Ich celem było oderwanie Północnego Kazachstanu (gdzie mieszkała rosyjskojęzyczna większość) do
Rosji. Chcieli wciągnąć do swej gry rosyjskojęzycznych
Polaków i Niemców. Straszyli kazachskim nacjonalizmem
i muzułmańskim zagrożeniem. Przeprowadziliśmy wiele rozmów na ten temat, zwłaszcza z młodymi Polakami.

Niestety, podatność na propagandę rosyjską była bardzo
duża. Odwodziliśmy ich od przystąpienia do tzw. sotni kozaczych. Chyba skutecznie...
W 1992 roku w Krakowie powołaliśmy Społeczny Komitet Pomocy Polakom w Azji Środkowej (inicjatorzy
– prof. Leszek Bednarczuk, dr Janusz Kamocki, Maciej
Ruszczyński i ja), który popularyzował temat repatriacji.
Komitet sprawnie i energicznie działał do końca lat 90.
W grudniu 1994 roku razem z Aleksandrą Ślusarek, wtedy
radną gminy Niepołomice, pojechaliśmy do Kokczetawu,
by wybrać pierwsze trzy rodziny do przesiedlenia na terenie gminy Niepołomice. Do roku 2000 (uchwalenie pierwszej ustawy repatriacyjnej) Polacy z Kazachstanu przesiedlający się do Polski byli traktowani przez państwo Polskie
jak przeciętni cudzoziemcy. Na polskie obywatelstwo czekali po parę lat, nie mieli żadnych ulg ni przywilejów.
W roku 1999 utworzono i zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą Związek Osób Deportowanych i Zesłanych. Prezesem organizacji został były przewodniczący

Pikieta w Warszawie o uchwalenie Karty Polaka,
delegacja Związku Repatriantów RP 2007

Związku Polaków w Kazachstanie, śp. Franciszek Bogusławski, repatriant mieszkający w Warszawie. Patronat
nad stowarzyszeniem objęła Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak. Władze obiecywały wiele, jednak minęły 3 lata, i praktycznie nic się nie działo. Z tego też powodu na początku 2002 roku stowarzyszenie zawiesiło
swoją działalność, a Franciszek Bogusławski zrezygnował z funkcji prezesa. Jesienią 2002 roku postanowiono
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uchronić stowarzyszenie od likwidacji, Aleksandra Ślusarek zwołała zjazd w kopalni soli w Wieliczce. Energiczna
akcja została uwieńczona sukcesem: wybrano nowe władze, działalność została wznowiona. W późniejszym czasie
zmieniono statut i nazwę organizacji. Powstał Związek Repatriantów RP. Przewodniczącą została Aleksandra Ślusarek. Od tej pory Związek rozpoczął bardzo aktywne działania, przede wszystkim na rzecz repatriacji oraz pomocy
dla przybyłych do Polski rodaków. Dzięki energii pani
prezes w ciągu tych kilkunastu lat działania znaleziono
miejsce dla ponad 50 rodzin z Kazachstanu, pozyskiwano fundusze od osób prywatnych na skromne stypendia
dla studiującej młodzieży ze wschodu, zwoływano zjazdy i spotkania rocznicowe, upamiętniano losy polskich
zesłańców. Najważniejszym jednak sukcesem organizacji
było współuczestniczenie w procesach nowelizacyjnych

ustawy repatriacyjnej. Rząd RP liczył się z głosem Związku Repatriantów RP i jego członków.
Przez pewien czas prowadziłem korespondencję z Jerzym Giedroycem, redaktorem słynnej paryskiej „Kultury”. Wymienialiśmy uwagi, refleksje odnośnie spraw
wschodnich. Bywało, że poruszaliśmy problemy Polaków
w Kazachstanie. Niestety, pan Jerzy nie rozumiał wszystkich niuansów związanych z sytuacją naszych rodaków.
Był raczej zwolennikiem tworzenia tam rejonów autonomicznych, niż repatriacji do Polski.
Korespondencja się urwała, „Kultura” przestała się ukazywać, problemy pozostały. Na szczęście ludzi dobrej woli
nie brakuje. Jest nadzieja, że wszyscy, którzy pragną powrotu do Polski, doczekają się spełnienia marzeń.
Piotr Hlebowicz

Die koffie ist schon da...
To zdanie anons służącej zapamiętałem chyba z „Lalki” Prusa. Kawa staje się, być może, moją teoretyczną
pasją, bo jako napój zawsze była napojem smakowitym, pożądanym oraz codziennym.
W „GW” ukazał się artykuł wskazujący na lecznicze właściwości kawy niemal przy wszystkich dolegliwościach. Gałczyński w swoich przekrojowych „Listach z fiołkiem” w 1947 r. w kawie widział lek skuteczny na
chore... kanarki. Proponował mocną, czarną kawę podawaną ptakowi domowemu co kwadrans na łyżeczce do
dzióbka. W autobusie zareagowałem, gdy naprzeciwko siedzący starsi państwo głośno mówili o swoich chorobach. Pani miała wszystkie możliwe. Basem przytakiwał jej mężczyzna, którego bolało całe wnętrze i „zewnętrze” oraz w nocy spać nie mógł. Wysiadając – przy poczcie – przeprosiłem, że wtrącam się do rozmowy, ale
słyszałem, co państwo głośno mówili. Jedyna skuteczna na te dolegliwości rada – powiedziałem tonem lekarza – to trzy razy dziennie pić mocną i czarną kawę bez cukru.
– Kawę? – ze zdziwieniem zareagował basista.
– Tylko kawę! – odpowiedziałem i przeprosiłem, że nie mogę podać szczegółowych informacji, bo muszę
już wysiadać. Uciekłem z autobusu.
U nas w domu rodzinnym piło się kawę. Gdy nie było „prawdziwej”, raczono się różnymi „erzacami” – np.
zbożową z cykorią. Była to namiastka, ale... kawy. W czasie żniw, w upalne lipcowe dni, w południe żniwiarzom przywożono na pole mleczną kawę. Skutecznie gasiła pragnienie spowodowane upałem i wysiłkiem.
Tatuś zareagował na propozycję herbaty po obiedzie.
– Herbata?! Przecież ja nie jestem chory.
W tzw. Kongresówce pito herbatę, mocną, aromatyczną, świeżo parzoną. W Anglii pija się herbatę, the cup
of tea. Włosi nie wyobrażają sobie dnia bez kilku aromatycznych i mocnych kaw. Ja też sobie nie wyobrażam...
Gdy w czasie PRL-u budowano „Tysiąc szkół na tysiąclecie” i powstawało mnóstwo różnych klubów „Ruchu” czy „Rolnika” na wsiach, ich atrakcją była podawana w szklankach kawa, tzn. kawa zalewana wrzątkiem.
W jednym z klubów „Ruchu” w okolicach Hrubieszowa młodzieńcy założyli się, kto wypije więcej szklanek
czarnego płynu.
Zwyciężył uczestnik zakładu, który w ciągu paru godzin klubowego posiedzenia wypił 16 szklanek. Nie mieliśmy sygnału, że wylądował w szpitalu. De gustibus non disputandum. Właśnie! To jest dobre i zdrowe, co kto
lubi. A więc o gustach nie ma co dyskutować.
giez
3 X 2013

n u m e r

3 (80)

m a j

-

c z e r w i e c

2 0 1 7

•

2 7

Być rusycystą w Polsce
z profesorem Janem Orłowskim
rozmawia Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Panie Profesorze, został Pan odznaczony medalem Cyryla i Metodego przyznawanym przez Centrum
Europy Wschodniej przy UMCS. Honorowani są nim wybitni uczeni i działacze za aktywność naukową, organizacyjną i społeczną na rzecz Europy Wschodniej. Medal
nie był chyba zaskoczeniem, trafił przecież do rąk osoby szeroko znanej w świecie naukowym, cenionej, nagradzanej, jest Pan Profesor choćby siedmiokrotnym laureatem nagrody naukowej Ministra Edukacji Naukowej.
Z pewnością w tych słowach jest sporo przesady, ale do
ciągłej aktywności – chociaż już od piętnastu lat jestem na
emeryturze – chętnie się przyznaję. Jest ona jakby wpisana w zawód pracownika naukowego. Tkwię zaś w tym zawodzie już ponad pół wieku, więc siłą rzeczy trochę wyróżnień już się zebrało, a to ostatnie – Medal św. Cyryla
i Metodego, przyznane w lutym 2017 roku, jest dla mnie
miłą niespodzianką. W świecie humanistyki jest to bowiem wyróżnienie honorowe i prestiżowe, tym bardziej
dla slawisty, gdyż święci Cyryl i Metody byli nie tylko apostołami, ale też i oświecicielami Słowian, twórcami ich alfabetu i piśmiennictwa. To oni właśnie dziełem swego życia wynieśli plemiona słowiańskie do grona oświeconych
narodów chrześcijańskiej Europy.
W tym miejscu korzystam z okazji, aby najserdeczniej
podziękować PT inicjatorom tego wyróżnienia i członkom Kapituły Medalu św. Cyryla i Metodego, którzy zadecydowali o jego przyznaniu skromnemu autorowi tej
wypowiedzi.
Pańska droga naukowa związana jest z UMCS. Pełnił
Pan Profesor odpowiedzialne funkcje kierownicze na
Wydziale Humanistycznym, był Pan kierownikiem Zakładu Literatury Rosyjskiej, dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej, prodziekanem Wydziału Humanistycznego. Dzisiaj nie zwalnia Pan Profesor tempa
pracy, dużo publikuje, występuje Pan z referatami na
sesjach i sympozjach naukowych.
Pracę naukową i dydaktyczną na Wydziale Humanistycznym UMCS rozpocząłem w roku 1967, po dziesięciu

latach nauczania w liceach ogólnokształcących i w II Studium Nauczycielskim w Lublinie. Praktyka szkolna daje
duże doświadczenie pedagogiczne i bardzo przydaje się
w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Na
UMCS przypadły mi w udziale zajęcia ze studentami filologii rosyjskiej – głównie z zakresu historii literatury rosyjskiej, a przejściowo również z historii literatur innych
narodów słowiańskich. Było to bardzo pracochłonne, ale
jednocześnie wysoce kształcące.
Z powodu braków kadrowych na studiach rusycystycznych trzeba było intensywnie pracować i szybko awansować na drodze naukowej – takie są wymogi wobec nauczyciela akademickiego, jeśli jest on wytrwały i rzeczywiście
odczuwa swoje powołanie. Awanse naukowe trzeba ciężko
wypracować, awanse zawodowe w hierarchii akademickiej
przychodzą prawie automatycznie, ale i tu same tylko dobre chęci i ambicje nie wystarczą.
Powołanie do swego zawodu – a czuję się w nim całkowicie spełniony – wyrabia nawyk i wręcz potrzebę ciągłej pracy nad sobą. Tytuł profesorski, jeśli jest zasłużony,
sprawia, że człowiek czuje się wiecznym uczniem i nie powinien dopuszczać do tego, aby zejść poniżej osiągniętego poziomu intelektualnego. I stąd bierze się to, że „coś”
niejako zmusza emeryta do dalszych odkryć, poszukiwań
i dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Błędem jest „gaszenie” swojej wiedzy i zabieranie jej do grobu.
Przy okazji przychodzi dzisiaj do głowy pewna refleksja. Bycie profesorem to powołanie i zobowiązanie
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Prof. Jan Orłowski z małżonką Ryszardą

społeczne. Kiedy dzisiaj słyszę w mediach zacietrzewionych pieniaczy politycznych z tytułami profesorskimi, jak
nie stroniąc od wulgarnego języka i obraźliwych inwektyw, zwalczają swoich przeciwników, to myślę wtedy: czy
nie wstyd wam hańbić godność tytułu profesora i deptać
zasady kultury akademickiej?
Skąd fascynacje językiem i kulturą naszych sąsiadów? W pańskim domu mówił ktoś po rosyjsku?
Odpowiem najpierw na drugie pytanie. Nie, broń Panie
Boże, moi rodzice z rodzin chłopskich z dziada pradziada mówili tylko po polsku, czystą gwarą świętokrzyskiej

wyższych. Złożyłem podanie o przyjęcie na studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie.
Po kilku dniach wezwano mnie do komisji rekrutacyjnej
i oznajmiono, że na polonistykę mają nadmiar kandydatów, poradzono zarazem, że mając na świadectwie „piątkę” z rosyjskiego (w liceum był to już wówczas język obowiązkowy), mogę z dużymi szansami na przyjęcie zgłosić
się na filologię rosyjską. Propozycja była dość kusząca, ponieważ gdybym nie podjął studiów, to zostałbym powołany do służby wojskowej, gdyż byłem wtedy już w wieku poborowym. I tak nie z własnego wyboru, ale trochę
z przypadku i po pewnym szantażu zostałem studentem
filologii rosyjskiej. Przedtem jednak należało uzyskać
zwolnienie z nakazu pracy, to zaś było w mocy ministra
oświaty, którym wtedy był partyjny dygnitarz Witold Jarosiński. Złożyłem osobiście stosowne podanie, napisałem
w nim, że pragnę zostać nauczycielem języka rosyjskiego,
co – jak sądzę – przekonało owego ministra do zwolnienia mnie z nakazu pracy już następnego dnia. Tak zakończyła się moja ekscytująca batalia o uczelniany indeks, natomiast z egzaminem wstępnym z języka rosyjskiego nie
było żadnego problemu.
Moje warszawskie studia w latach 1953–1957 były
w pewnym sensie „przygodą życia”, ale nie mogły mnie
usatysfakcjonować pod względem intelektualnego rozwoju, nie dawały solidnej wiedzy filologicznej z powodu
braku wykształconej kadry naukowej i nauczania służącego ideologicznej indoktrynacji. Ale okres tych studiów
był jednocześnie czasem dojrzewania społecznego, na
owe lata przypadł wszak poznański wrzesień 1956 roku,
warszawski październik tegoż roku, węgierskie powstanie
i rewelacje Nikity Chruszczowa na temat stalinowskich
zbrodni. Chociaż wiedza o tych wydarzeniach była wtedy
bardzo niepełna, to jednak prowadziła do zmiany naszych
studenckich wyobrażeń o świecie, w którym żyliśmy i który nam tak bardzo wówczas zafałszowano.
A co było po studiach?

ziemi, położonej z daleka od wszelkich „kresów”, nieskażonej żadnymi obcymi wpływami w języku i obyczajach.
Odpowiedź na pierwsze z tych pytań musi być obszerniejsza. Nie mogę mówić o szczególnej fascynacji językiem i kulturą wschodnich sąsiadów, jest to na pewno
życzliwe zawodowe zainteresowanie, chęć poznawania
czegoś nowego, obcego. Ale zacząć trzeba od początku.
W roku 1953 zdałem maturę w Liceum Pedagogicznym
w Bodzentynie, co oznaczało też otrzymanie nakazu pracy
nauczycielskiej w szkole podstawowej, to zaś zupełnie nie
odpowiadało moim ambicjom, gdyż myślałem o studiach

Po ukończeniu studiów w roku 1957 było założenie rodziny, narodzenie syna w następnym roku i córki cztery
lata później. Była oczywiście praca nauczycielska w Kraśniku, ale nauczanie „ruskiego” nie mogło mnie zadowolić, nie mogło mi wypełnić życia. Dlatego po trzech latach
pracy podjąłem i ukończyłem trzyletnie studia zaoczne
na kierunku pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Gdańsku. Dawały one lepsze przygotowanie do przyszłej pracy naukowej niż wcześniejsze studia rusycystyczne w warszawskiej WSP (uczelnię tę rozwiązano w roku
akademickim 1955/56, a jej studentów przeniesiono na
Uniwersytet Warszawski lub do innych uczelni).
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Pańscy mistrzowie, nauczyciele…
Jak każdy wykształcony człowiek spotkałem na swojej edukacyjnej drodze nauczycieli bardzo dobrych, których wspomina się często i z dużym szacunkiem, ale także miernych, niedouczonych, jacy przypadkowo trafiali
do pracy w szkolnictwie. Tak jest zresztą w każdym zawodzie, jak o tym świadczą obecnie różne afery w urzędach, w policji, w sądownictwie, w służbie zdrowia. Osobiście uważam, że najmniej „aferogenną” grupą zawodową
są pracownicy naukowi, nauczyciele, pracownicy kultury,
niczego przy tym nie chcę tu ujmować wielu innym szanowanym zawodom.
Jeśli zaś chodzi o moich mistrzów i nauczycieli, to nie
chcę sięgać do odległych czasów szkolnych, wspomnę tylko o dwóch osobach z okresu pracy na UMCS i KUL. Bardzo dużo w swoim rozwoju naukowym zawdzięczam promotorowi mojego doktoratu i recenzentowi późniejszych
prac, śp. Ryszardowi Łużnemu, Profesorowi dwóch uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wypromował on kilkunastu znakomitych badaczy historii literatur wschodniosłowiańskich
i niestrudzenie otwierał przed nami nowe horyzonty odkrywczych poszukiwań naukowych. Z wdzięczną pamięcią wspominam też śp. Profesora Mariana Jakóbca
z Uniwersytetu Wrocławskiego, wnikliwego i życzliwego
recenzenta prac naukowych, wychowawcę wielu znanych
slawistów. Prace tego slawisty o polsko-rosyjskich związkach literackich były często źródłem inspiracji badawczej
w moich poszukiwaniach naukowych. Pamięć o zasłużonych mistrzach zawodu nauczyciela wyższej uczelni jest
przejawem ciągłości kultury akademickiej, która chyba
ulega dzisiaj pewnej degradacji.
W swej pracy naukowej poświęca się Pan Profesor
głównie badaniom dziejów polsko-rosyjskich związków
literackich, a w ostatnich latach odkrywaniu twórczych
inspiracji polskiej kultury w poezji rosyjskiej. Można
mówić o fascynacji Wschodu polską kulturą?
To prawda, że podstawą mojego doktoratu (1971) i habilitacji (1975) były studia o recepcji twórczości Mikołaja
Niekrasowa i Aleksieja K. Tołstoja w piśmiennictwie polskim, a w przypadku tego drugiego również jej oddziaływanie na sztukę polską – na życie teatralne i malarstwo
(obrazy Jana Matejki i Henryka Siemiradzkiego). O takim
właśnie ukierunkowaniu badań zadecydowały w dużym
stopniu moje zadawnione ciągoty polonistyczne i przede
wszystkim łatwiejszy dostęp do materiałów w krajowych
zasobach bibliotecznych. Dodać też trzeba, że taki kierunek badań rusycystycznych był dobrze widziany i preferowany w ówczesnej polskiej polityce kulturalnej.
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Ale ów kierunek poszukiwań przestał mnie jednak zajmować po kilku latach. Głębsze poznawanie literatury rosyjskiej otwierało inne możliwości badawcze, które stwarzało poznawanie oddziaływania literatury polskiej na
kulturę rosyjską. Szlaki badawcze w tym kierunku przecierał w okresie międzywojennym slawista Wacław Lednicki, a po drugiej wojnie światowej Zbigniew Barański,
Ryszard Łużny, Bazyli Białokozowicz i inni.
Twórcze oddziaływanie wielkich polskich pisarzy Mickiewicza i Sienkiewicza na kulturę rosyjską (w muzyce dotyczy to głównie Chopina), to pasjonująca i ciągle aktualna kwestia dla naukowej eksploracji. To nie jest proces
zamknięty i na tym polu możliwe są wciąż nowe odkrycia
i nowe wydarzenia kulturalne. Przenikanie się kultur w sąsiednich krajach i narodach dokonuje się ponad wszelkimi barierami, chociaż – jak życie poucza także w naszych
czasach – różne racje polityczne często stają na przeszkodzie w swobodnej wymianie kulturalnej.
Tu oczywiście nasuwa się pytanie, czy można mówić –
jak Pan wspomniał – „o fascynacji Wschodu polską kulturą”? Fascynacja – to może za dużo powiedziane. Można
natomiast mówić o pewnej otwartości Rosjan na kulturę
polską, przy czym trzeba pamiętać, że owa otwartość jest
zwykle „dozowana” przez władze na Kremlu. Stosunek do
kultury obcej jest w Rosji częścią polityki państwowej, stosunek ten może być względnie otwarty, dostęp Rosjan do
obcej kultury może być wspierany lub nawet całkowicie
blokowany przez cenzurę i zakazy administracyjne. Tak
było w Rosji carskiej i sowieckiej. Po powstaniu listopadowym nie wolno było w Rosji nawet wymieniać nazwiska
Mickiewicza, natomiast na początku XX wieku i w latach
pierwszej wojny światowej nastąpiło w Rosji duże otwarcie na kulturę polską, na muzykę Chopina, na dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Przybyszewskiego
i innych twórców. Po roku 1917 wzniesiono nowe bariery przed przenikaniem kultury polskiej do odbiorców
w ZSRR. Wielkie otwarcie na kulturę polską w społeczeństwie sowieckim, zwłaszcza wśród światłej części inteligencji, dało się obserwować w tak zwanym „okresie zastoju” (tak zwykle określano czasy pozostawania przy władzy
Leonida Breżniewa). Polska prasa, polskie filmy, przyjazdy do Polski były wówczas postrzegane przez Rosjan jako
„okno na Europę”, która była dla nich zamknięta w latach
„zimnej wojny”. Sytuacja ta zmieniła się radykalnie po
roku 1980 z powodu strachu przed ideami „Solidarności”.
W sowieckim imperium nałożono wtedy prawie całkowite
embargo na kulturę polską i wiadomości z Polski (spośród
tytułów gazet polskich udostępniano w czytelniach jedynie „Trybunę Ludu” i „Żołnierza Wolności”, o czym osobiście mogłem się przekonać w Moskwie). W dzisiejszej
Rosji nie ma oczywiście tak drastycznych ograniczeń we
wzajemnej polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej, ale to
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nie oznacza, że istnieje sprzyjający klimat dla jej rozwoju
na płaszczyźnie instytucjonalnej.
Nie brakuje jednak na Wschodzie kampanii antypolskich. Kiedy odkrył Pan Profesor, że literatura rosyjska
obfituje w utwory antypolskie?
Od ponad połowy wieku mam ciągle do czynienia z literaturą rosyjską, zatem już dawno zetknąłem się z antypolonizmem, a nawet jawnym polakożerstwem wśród
niektórych dawniejszych pisarzy. Było to widoczne
w wierszach dworskich „odziarzy” z czasów insurekcji
kościuszkowskiej, po każdym z polskich powstań w zaborze rosyjskim. Puszkin w okresie powstania listopadowego krytykował w swoich listach wcześniejszą politykę
Aleksandra I i twierdził, że zamiast Królestwa Kongresowego należało utworzyć na ziemiach polskich rosyjską
gubernię warszawską. Dawno zapomniany poeta Borys
Ałmazow w czasie powstania styczniowego nawoływał
Aleksandra II, ażeby swoim dekretem zabronił używania
nazwy Polska i Polacy, aby wymazać raz na zawsze wszelką pamięć o Polsce. Stereotyp Polaka w literaturze rosyjskiej w czasach zaborów był najczęściej wybitnie negatywny, chociaż zdarzały się wyjątki od tej reguły, na przykład
w utworach Lwa Tołstoja i Władimira Korolenki.
Ostatnia fala wrogości wobec „burżuazyjnej pańskiej
Polski” ujawniła się po 17 września 1939 roku, miała ona
„usprawiedliwić” ówczesną sowiecką agresję przeciw Polsce i następujące po niej zbrodnie przeciwko Polakom –
masowe zesłania i mordy zbiorowe nie tylko w lesie katyńskim. Po roku 1945 starano się odgórnie budować
„przyjaźń” polsko-radziecką, skrzętnie tuszowano wtedy
dawniejsze przejawy antypolskości w polityce i kulturze
rosyjskiej. Obraz Polski w powojennej literaturze rosyjskiej kształtowały wyraźnie określone schematy ideologiczne, kultura miała współtworzyć sielankowe braterstwo
polsko-radzieckie. Służyły tej idei wydawane wówczas
niekiedy dwujęzyczne Księgi przyjaciół, Więzy przyjaźni,
Przyjaźń itp.
Kiedy mówimy o stosunku Rosji do Polski, to trzeba
widzieć – podobnie jak Mickiewicz – dwie Rosje: nieprzyjazne wobec Polski imperialne państwo rosyjskie, traktujące Polskę jako swoją naturalną strefę wpływów i naród
rosyjski, w którym nie brakuje ludzi światłych, otwartych
na świat, w tym również na sąsiednią Polskę i jej kulturę.
W dzisiejszej Rosji wciąż ma ona wielu przyjaciół, znawców i sympatyków.
Literaturę rosyjską – w wolnych chwilach, dla przyjemności – czyta Pan w oryginale, czy w przekładach?
Którzy polscy tłumacze literatury zaimponowali Panu,
jako tłumaczowi, kunsztem translatorskim?

Z czytaniem jest tak, że zajmując się pracą naukową, pisaniem recenzji, czyta się najczęściej nie „dla przyjemności”, lecz z konieczności, z obowiązku poznawania. Poezję
czytam zawsze w oryginale, wielką prozę czytałem dawniej dość często w przekładach dla oszczędności czasu (po
polsku czyta się jednak znacznie szybciej).
Tłumaczy z języków wschodniosłowiańskich mamy
bardzo dużo, w tym wielu znakomitych. Na wyżynach
sztuki przekładu stoi wciąż Julian Tuwim, ale świetne tłumaczenia wychodziły też spod pióra Władysława Broniewskiego, Seweryna Pollaka, Wiktora Woroszylskiego,
Jana Huszczy, Jerzego Litwiniuka, Adama Pomorskiego i wielu innych. Cenny wkład do przybliżania Polakom poezji Słowian zza wschodniej miedzy wnieśli pisarze Lubelszczyzny – Józef Łobodowski, Józef Czechowicz,
Kazimierz Andrzej Jaworski, obecnie zaś czynią to z dobrymi efektami artystycznymi Zbigniew Dmitroca i Bohdan Zadura. Z wielkim uznaniem śledzę bogatą już twórczość przekładową Andrzeja Lewandowskiego z Torunia,
który znakomicie przekłada rosyjską poezję klasyczną od
Żukowskiego i Puszkina do Błoka i Jesienina. Co się zaś
tyczy moich przekładów z poezji rosyjskiej, to najchętniej
staram się tłumaczyć wiersze tych poetów, którzy podejmowali lub podejmują w swej twórczości tematykę polską.
Utrzymuje Pan Profesor kontakty osobiste z naukowcami, pisarzami rosyjskimi?
Bez takich kontaktów trudno byłoby dzisiaj wyobrazić
sobie współpracę naukową. W dzisiejszym świecie są one
wprost konieczne i tak niezbędne jak do życia powietrze.
Pracownikowi na emeryturze pozostają głównie kontakty
osobiste w indywidualnym wymiarze, są one właśnie bardzo owocne, są jakże często ważnym źródłem zaopatrzenia w najnowszą literaturę naukową. Chociaż jest to sytuacja dość absurdalna, ale dostęp do książek rosyjskich jest
w obecnych czasach dość kosztowny i ograniczony.
Dłuższa współpraca naukowa łączyła mnie z wybitnymi rosyjskimi polonistami – z prof. Jeleną Cybienko z Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Moskiewskiego
im. Michaiła Łomonosowa oraz z prof. Wiktorem Choriewem z Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Niestety, oboje już
nie żyją. Praca nad wydaną w roku 1995 książką Miecze
i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce (Wiek
XVIII–XX) skłoniła mnie do nawiązania kontaktów z kilkoma poetami rosyjskimi, którzy pisali wiersze o Polsce.
Tak narodziła się przyjaźń korespondencyjna i wymiana
publikacji z małżeństwem Natalią Astafjewą i Władimirem Britaniszskim z Moskwy (oboje już zmarli niedawno) oraz z Janem Bernardem ze Stawropola i Wiktorem Krugłowem z Sankt-Petersburga. Bez tej współpracy
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z wymienionymi wyżej Rosjanami moje dokonania pisarskie z pewnością byłyby uboższe.
Dwa lata temu podczas sesji „Nasi Sąsiedzi: Ukraina
i Białoruś” podjął Pan Profesor pasjonujący temat Mickiewicz – Puszkin. Rosyjski mit dwóch poetów pod jednym płaszczem. Ten mit żyje i łączy kultury polską i rosyjską, można się doszukać podobnych mitów?
Wzajemne relacje Mickiewicz – Puszkin to szczególny przypadek, który nie powtórzył się w dziejach kultury polskiej i rosyjskiej. To dwa słońca, dwa bożyszcza,
dwaj geniusze i wyraziciele potęgi ducha swoich narodów
w specyficznej sytuacji historycznej i politycznej. Z jednej
strony syn podbitego, z drugiej – syn triumfującego narodu. Pogodzić takie przeciwności można próbować tylko na płaszczyźnie mitu przyjaźni dwóch geniuszy, którzy
potrafią wznieść się ponad narodowe urazy i uprzedzenia.
Na taki mit było i wciąż jest zapotrzebowanie w mentalności rosyjskiej. Mit ten łączy kulturę polską i rosyjską,
ale chyba tylko w tym sensie, że Rosjanie nie potrafią pisać o Puszkinie, nie odwołując się do Mickiewicza, Polacy też nie mogą pisać o Mickiewiczu, nie odwołując się do
jego pobytu w Rosji, do jego stosunku do despotyzmu carów i do kulturalnych elit tego kraju, wśród których Puszkin zajmował najwyższe miejsce w swojej epoce.
Jednak bardziej rozpowszechnione i głębiej zakorzenione w świadomości rosyjskiej są inne mity, które przez wieki pielęgnowano w wierze i kulturze rosyjskiej, a przede
wszystkim w polityce władców imperium rosyjskiego. Jest
to chociażby mit Rosji wyzwolicielki narodów, ich obrończyni, która słabszym narodom przynosi oświecenie i cywilizacyjny rozwój. Mit przywództwa Rosji nad światem
słowiańskim pielęgnowano w Rosji przez wieki.
Mistycy rosyjscy i przywódcy duchowi wciąż wierzą
w zbawczą misję prawosławia i jego duchową wyższość
nad innymi chrześcijańskimi wyznaniami. Te i im podobne problemy tzw. „idei rosyjskiej” (russkaja idieja) to jednak temat do obszerniejszych rozważań.
Hymny większości narodów są w dużej mierze odzwierciedleniem ich historii, a może też i ich ducha. Jak
jest w przypadku hymnu rosyjskiego?
Poznając historię i kulturę rosyjską, nie można nie zainteresować się pokrętnymi dziejami rosyjskiego hymnu
państwowego (a przy okazji i echami hymnu polskiego
w poezji rosyjskiej). W wielu państwach są hymny trwałe
i niezmienne przez wieki, jak Marsylianka we Francji czy
pieśń God save the King w Wielkiej Brytanii. Inaczej natomiast było i jest w Rosji – i tej dawnej, i współczesnej.
Hymny rosyjskie były zawsze emanacją ducha zaborczości
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polityki rosyjskiej, gloryfikacją militarnej potęgi imperialnej Rosji. Głosiły też kult i chwałę autorytarnych władców
i przywódców, którzy odnosili największe sukcesy w realizacji polityki Imperium Rosyjskiego. I chociaż dzieje
owych pompatycznych hymnów były pokrętne i zmienne,
to jednak niezmienne były cele, którym miały one służyć.

Na zakończenie jeszcze jedno pytanie: Panie Profesorze, co to znaczy być w Polsce rusycystą?
W moim przekonaniu odpowiedź na to pytanie powinna być następująca: to znaczy mieć oczy zawsze otwarte
na Rosję i na to, co się w niej dzieje. To znaczy także poznawać Rosję, jej kulturę i mentalność rosyjską, aby lepiej
ten wielki kraj rozumieć. To znaczy również szerzyć prawdę o Rosji, o jej dążeniach i trudnych stosunkach polsko-rosyjskich w przeszłości i teraźniejszości, umieć rozpoznawać wszelkie zafałszowania we wzajemnych relacjach,
te zaś piętrzą się w propagandzie rosyjskiej obficie i bez
opamiętania. Rolą polskiego rusycysty jest też działanie
na rzecz przybliżania współczesnym Polakom osiągnięć
wysokiej kultury rosyjskiej, ażeby mogli czynnie uczestniczyć w polsko-rosyjskim dialogu kulturowym i tworzyć
warunki do jego rozwoju. A dialog taki zawsze powinien
istnieć między sąsiednimi narodami. Takie idee przewodnie nadają sens kształceniowym, badawczym i popularyzatorskim działaniom dzisiejszej polskiej rusycystyki.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

3 2

•

l u b l i n

Jan
Orłowski

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Jan Bernard – współczesny
polonofil na rosyjskim
Parnasie

Dzieje złożonych i dramatycznych polsko-rosyjskich stosunków politycznych zwykle owocowały obfitością tematyki polskiej w piśmiennictwie rosyjskim. Wyraźnie ujawniło się to zwłaszcza w publicystyce i w poezji.
Historia literatury rosyjskiej zaświadcza, że poeci w tym
kraju zawsze żywo reagowali na sprawy społeczno-polityczne, dlatego też i wojny prowadzone przez Rosję przeciw Polsce zawsze odbijały się głośnym echem w ich twórczości. Zaczęło się to już w końcu XVIII wieku i trwało
przez następne dwa stulecia.
W podejmowaniu tematyki polskiej przez poetów rosyjskich w przeszłości ujawniła się zarówno zajadła antypolskość (zwłaszcza w czasach antyrosyjskich powstań
narodowych), jak też i wyraźne przejawy polonofilstwa,
którego można się doszukać na początku XX wieku chociażby w poezji Konstantina Balmonta, Apołłona Korinfskiego oraz w wierszach mniej znanych poetów okresu
pierwszej wojny światowej. To ambiwalentne traktowanie
spraw polskich w poezji rosyjskiej odzwierciedla już sam
metaforyczny tytuł jednej z kilku polskich antologii wierszy poetów rosyjskich o Polsce (Miecze i gałązki oliwne)1.
Szczególnie dużo wierszy o Polsce napisano w poezji
rosyjskiej XX wieku. Przemożny wpływ na to miały burze dziejowe, jakie w owym stuleciu rozgrywały się w naszym kraju i wokół niego. W wydarzeniach historycznych
dotyczących Polski zawsze czynnie uczestniczyła Rosja,

niezależnie od przemian wewnętrznych, które dokonywały się w tym kraju. Tak było w dobie pierwszej wojny
światowej, w czasie odbudowy państwa polskiego w latach 1918–1920, podczas dokonywania nowego rozbioru
Polski w roku 1939 na mocy tajnego układu Ribbentrop
– Mołotow, wreszcie w okresie sowieckiej dominacji nad
Polską po roku 1945.
Dzieje stosunków Polski z jej wschodnim sąsiadem
odzwierciedliły się w poezji i publicystyce rosyjskiej XX
wieku w sposób dość jednostronny. Nadmiernie wyeksponowano w poezji powojennej szczególnie temat oficjalnej „przyjaźni” polsko-radzieckiej, wojennego braterstwa
broni i wyparcie przez Armię Czerwoną wojsk niemieckich z okupowanej Polski.
Tematy polskie podejmowali najczęściej ci poeci rosyjscy XX wieku, którzy przebywali na ziemi polskiej jako
korespondenci prasowi (w latach międzywojennych –
Władimir Majakowski, Nikołaj Tichonow, Ilja Sielwinski), jako uczestnicy wojny lat 1939–1945 (Jewgienij Dołmatowski, Borys Dubrowin, Michaił Matusowski, Dawid
Samojłow, Wiktor Krugłow, Siergiej Narowczatow i wielu in.), jako członkowie oficjalnych delegacji pisarzy rosyjskich odwiedzających Polskę (Nikołaj Tichonow, Boris Słucki, Grigorij Pietnikow, Kazimir Lisowski i wielu
in.), wreszcie jako turyści (w tym przypadku charakterystycznym przykładem jest Władimir Wysocki z jego znanym wierszem Drogi... drogi...). Oddzielnie należy wymienić twórców o polskim rodowodzie, takich jak Marija
Morawska, Kazimir Lisowski, Natalia Astafjewa (z domu
Czeszejko-Sochacka) i Jan Bernard, którzy swoje związki
z pierwszą ojczyzną wyraźnie podkreślali w wielu utworach. Właśnie wśród twórców otwarcie przyznających
się do polskiego pochodzenia najłatwiej znaleźć – co jest
w pełni zrozumiałe – poetyckie świadectwa wyraźnego
polonofilstwa.
Pod pojęciem polonofilstwa w postawie obcego twórcy należy tu rozumieć szczególne jego zainteresowanie
Polską, emocjonalną więź z jej kulturą i przeszłością, jej
popularyzację w swojej ojczyźnie, widoczną obecność
tematyki polskiej w jego spuściźnie oraz zrozumienie
wolnościowych dążeń i aspiracji Polaków. Polonofilstwo

n u m e r

w twórczości poetów rosyjskich może mieć różne źródła.
Najważniejszym jego źródłem są zwykle – jak już wspomniano – rodowe związki poety z Polską, poczucie etnicznej więzi z narodem polskim i jego kulturą. Innym źródłem polonofilstwa może być fascynacja kulturą polską,
jak o tym świadczył w przeszłości przykład Piotra Wiaziemskiego i Konstantina Balmonta. Można też wskazać
i mniej istotne źródło polonofilstwa, jakim było deklarowanie przez poetów rosyjskich wspólnoty dążeń politycznych z narodem polskim i odwoływanie się do pokrewieństwa słowiańskiego Rosjan i Polaków. Tkwiące w tych
hasłach źródła polonofilstwa najwyraźniej ujawniły się
w propolskim nurcie patriotycznej poezji rosyjskiej w latach pierwszej wojny światowej (wiersze Balmonta, Korinfskiego, Briusowa i in.).
W dotychczasowej poezji rosyjskiej polonofilstwo wyraziło się najdobitniej w twórczości Jana Ignatjewicza
Bernarda, mieszkającego w Stawropolu współczesnego
poety, który urodził się w Warszawie w 1937 roku2. Jan
Bernard pisze o sobie, że ma dwie jednakowo umiłowane ojczyzny – Polskę i Rosję. Druga wojna światowa legła ciężkim brzemieniem na dzieciństwie przyszłego poety. Podczas niemieckiego bombardowania Warszawy we
wrześniu 1939 roku zaginęła jego matka. Później okazało
się jednak, że pozostała przy życiu, ale wkrótce znalazła się
w niemieckim obozie koncentracyjnym, a po wojnie zamieszkała we Francji. Ojciec zaś – Ignacy Bernard, który
był działaczem komunistycznym, wraz z dwoma małoletnimi synami – Janem i starszym Stanisławem przedostał
się poza wschodnią niemiecko-sowiecką granicę na Bugu.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941
roku Ignacy Bernard ewakuował się z terenu Ukrainy
w głąb ZSRR, został tam zmobilizowany i służył podczas
wojny w batalionie inżynieryjnym pod Stalingradem. Synowie zaś pozostali przy ojcu jako „dzieci batalionu”.
Po wojnie rodzina Bernardów nie wróciła do Polski,
lecz osiedliła się w Mineralnych Wodach w pobliżu Piatigorska na północnym Kaukazie. Przyszły poeta ukończył
tam szkołę średnią, a następnie pracował w budownictwie w Murmańsku i w Rostowie nad Donem. Wykształcenie wyższe zdobył, studiując zaocznie historię w Instytucie Pedagogicznym w Stawropolu.
Początki profesjonalnej działalności literackiej Jana
Bernarda przypadły na lata siedemdziesiąte, kiedy to
w czasopismach wychodzących na południu Rosji („Wieczernij Rostow”, „Don”, „Kawkazskaja zdrawnica” i in.)
zaczęły ukazywać się jego wiersze i opowiadania, w których odzwierciedliły się głównie wojenne przeżycia autora. Pierwszy niewielki zbiór swoich utworów Pożegnanie
z dzieciństwem3 wydał Bernard w roku 1979 w Stawropolu.
Świat poetycki Bernarda ukształtowało wczesne dzieciństwo spędzone w Warszawie, nadwiślański pejzaż,
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wojenne przeżycia, tęsknota za utraconą matką, pejzaże
Kaukazu i Stawropolskiego Kraju, powojenne podróże do
kraju przodków, fascynacja kulturalną i literacką przeszłością Rosji (Lermontow, Mandelsztam) i Polski (Mickiewicz, Chopin), a w ostatnich latach również chrześcijańska religijność, o czym świadczą obszerne cykle wierszy
Prorok Daniel i Ucieczka przez pustynię z tomu poezji
Niech się święci imię Twoje oraz dwa zbiorki sonetów dla
młodzieży Dzieciństwo Jezusa Chrystusa i Młodość Jezusa Chrystusa. Wymienione tu zbiory sonetów (sonet jest
główną formą wypowiedzi poetyckiej Bernarda) ukazały
się w Stawropolu w latach 2003– 2007.
Polska zajmuje miejsce szczególne w dotychczasowej
twórczości Jana Bernarda, ale pierwsze zbiory jego wierszy nie ujawniały jeszcze głębszych zainteresowań autora ojczyzną jego przodków. Dotyczy to zbiorów jego
utworów Pożegnanie z dzieciństwem, Dzieci wojny (1981)
i Wczesna siwizna (1984).
Wydarzenia w Polsce z początku lat osiemdziesiątych
(strajki robotnicze, powstanie ruchu społecznego „Solidarność”), na które ówczesne kierownictwo ZSRR reagowało nerwowo, nie sprzyjały kontaktom Rosjan i Polaków
oraz podejmowaniu tematów polskich w literaturze rosyjskiej. Uwidoczniło się to również w twórczości Bernarda. Sytuacja ta zmieniła się po roku 1985, kiedy w ZSRR
rozpoczął się okres wyraźnej odwilży określany mianem
„pieriestrojki”. Rozluźniły się wówczas kneble cenzury,
skurczył się obszar tematów „źle widzianych”, mogło też
ujawnić się w owych latach i nowe spojrzenie na sprawy
polskie. Daje się to łatwo dostrzec w nowym zbiorze wierszy Jana Bernarda Dusza człowiecza (1988) z charakterystycznym podtytułem Stawro-Polskie sonety”.
Wraz z tym zbiorem do poezji Bernarda przenika tematyka polska, aby w niej zagościć na stałe. Charakterystyczny podtytuł Stawro-Polskie sonety (przymiotnik napisany jest tu rozłącznie) podkreśla dwudzielność tematyczną
tego zbioru, w którym autor umieścił sonety o Polsce oraz
o ziemi Stawropolskiej i Kaukazie (jest wśród nich obszerny cykl sonetów Skała Lermontowa poświęcony pamięci
pobytu i śmierci tego poety na Kaukazie). Lektura zbioru
Dusza człowiecza rodzi pytanie, co skłoniło stawropolskiego poetę do tak wyraźnego wyeksponowania polskich motywów w tym tomie poezji. Odpowiedź wydaje się prosta
– zadecydowały o tym polskie korzenie poety i wrażenia
wyniesione z jego podróży po Polsce w latach osiemdziesiątych. Nie bez znaczenia był tu również większy margines swobody twórczej, jaki zapanował w ZSRR, kiedy na
czele tego państwa stał Michaił Gorbaczow.
Zbiór poezji Dusza człowiecza otwiera obszerny cykl
sonetów pt. Kościoły Warszawy (Sobory Warszawy), na
który składa się osiemdziesiąt utworów. Ich treść wykracza
jednak poza tematykę, którą sugeruje tytuł cyklu (w całym
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W licznych strofach poezji Bernarda odzwierciedliły się
też związane z Warszawą tradycje walk Polaków o wolność. Dotyczy to również okupacyjnej martyrologii Warszawy i Powstania Warszawskiego. Temat ten – tak nierozerwalnie związany z Warszawą – przejawia się m.in.
w sonecie Маły powstaniec. W jednym z sonetów cyklu zatytułowanego Do ojca Bernard nazwał Warszawę
„Wiecznym Bastionem Miłości” i tak o niej napisał:

cyklu wymieniona jest tylko nazwa katedry św. Jana na
Starym Mieście). Tytułowe „warszawskie sobory” spełniają w tym cyklu rolę swoistego symbolu Warszawy, miasta
dzieciństwa, które na zawsze utkwiło w pamięci lirycznego „ja”. Warszawę opiewali liczni dawniejsi i współcześni
poeci rosyjscy (Korinfski, Błok, Sajanow, Okudżawa, Matusowski, Dubrowin, Krugłow i in.), ale z największym
umiłowaniem pisał o polskiej stolicy Jan Bernard, który
poświęcił jej wiele wzruszających strof, jak chociażby ta
z sonetu Świt za oknem (Okonnyj rasswiet):
Daj mi, o Boże, o Warszawie
Prawdziwe stworzyć sonety.
Ja całe życie ją sławię
Jak kochający syn i poeta.

(Dusza człowiecza, s. 22)

Warszawa Bernarda to miłe sercu i tętniące życiem
miasto rodzinne, gdzie drogi jest każdy kamień. To także miasto miłych wspomnień o matce. Najbardziej przypomina o tym widok ulicy Miłej (I ja na Мiłoj ulice rоdiłsia…). Potok tak żywych wspomnień o warszawskim
dzieciństwie poety dochodzi do głosu zwłaszcza w sonecie Kościoły Waszawy:
[…] Echa tych dźwięków dawnej Warszawy,
Gdy się przed ogniem wojny kryłem,
Jak w kaukaskich górach błądziłem –
Wasz obraz wciąż mi w pamięci stawał.
(Dusza człowiecza, s. 11)
Warszawa w poezji Bernarda to także miłe dla ucha
dźwięki polskiej mowy, uliczni muzykanci, sylwetki pięknych warszawianek, warszawskie gołębie, ulica Marszałkowska, Łazienki, zabytki Starego Miasta, pomnik Mickiewicza. Takie właśnie uliczne obrazki kreśli poeta
w następujących sonetach: Spotkanie z ulicą Miłą, Stare
Miasto, Przed pomnikiem Adama Mickiewicza, Na Marszałkowskiej, Spotkanie w Łazienkach, Uliczni muzykanci,
Warszawskie gołębie i in.

Ty nie traciłaś Wiecznej Wiary,
Dążąc do Wolności Prawdziwej,
Jęczałaś w piekielnym dymie,
Obficie krwawiąc w poniżeniu.
(Dusza człowiecza, s. 67)
Na tle innych wierszy o Warszawie, które wyszły spod
pióra powojennych poetów rosyjskich, są to wyjątkowe
słowa. Jak wiadomo, poeci ci najczęściej wyrażali podziw
dla bohaterstwa, męczeństwa i odrodzenia Warszawy ze
zgliszcz, ale temat Powstania Warszawskiego zwykle był
przez nich pomijany ze znanych powodów politycznych.
Jan Bernard spojrzał inaczej na powstańczą Warszawę, dostrzegł sens w bohaterskim zrywie powstańców 1944 roku.
Warszawa – jak stwierdził w tym wierszu – dążyła do
„Wolności Prawdziwej” („k Swobodie Istinnoj striemias”),
przy czym słowa „Wolność Prawdziwa” napisał tu dużymi
literami. W odróżnieniu od wielu poetów rosyjskich z biografią frontową (Dołmatowski, Matusowski, Sajanow, Dubrowin, Krugłow i in.) Bernard, pisząc o Warszawie, nie
powielał wierszy z ideologiczną tezą o „wyzwalaniu” Polski, o radziecko-polskim braterstwie broni, lecz dostrzegł
w walce Polaków wyższy cel, ich pragnienie „Wolności
Prawdziwej”. Do czasu „pieriestrojki” w ZSRR utwór z takim spojrzeniem na czyn zbrojny Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego z pewnością nie mógłby pojawić
się w druku. Z tym większym przeto uznaniem należy odczytywać wiersze Bernarda o Polsce.
Spotkania Bernarda z Polską nie ograniczyły się tylko do Warszawy. W oddzielnych sonetach wspomnianego cyklu zjawiają się obrazy z innych polskich miast,
które odwiedzał poeta. Trasa jego podróży po Polsce wiodła przez Malbork, Gdańsk, Poznań, Kraków, Oświęcim,
Zakopane oraz kilka innych miejsc związanych z polską
kulturą, jak Żelazowa Wola i leśniczówka Pranie na Mazurach, gdzie przebywał i tworzył Konstanty Ildefons Gałczyński. Zachwyt rosyjskiego poety wzbudziła wiekowa
dostojność i piękno Krakowa, Oczarowanie tym starym
polskim grodem wyraża sonet Kopiec Kościuszki:
[…] Mój Wawel! Mój kopiec Kościuszki!
Tu stałem się krakowianinem!
(Dusza człowiecza, s. 60)
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W większości sonetów Bernarda na tematy polskie –
podobnie jak w Kopcu Kościuszki – wyraźnie wyczuwa się
pozytywny emocjonalny stosunek autora do przedstawianego obiektu, nie zaś tylko beznamiętny epicki opis.
W Stawropolu, gdzie mieszka i tworzy Bernard, często
wychodzą reedycje zbiorów jego poezji. Kolejne wydania
są niekiedy uzupełniane nowymi sonetami na tematy polskie lub religijne. Tak też jest w przypadku zbioru poezji
z roku 1991, który autor zatytułował Polskie sylwetki. Sonety i ballady (Polskije siłuety. Soniety i bałłady). Obecność polskich motywów w tym tomie obwieszcza tu już
sam jego tytuł. W zbiorze tym pojawił się po raz pierwszy nowy wiersz Pożegnanie z ojczyzną (Proszczanije s rodinoj), w którym została przypomniana postać kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego, autora popularnego do
naszych czasów poloneza Pożegnanie Ojczyzny. Nowym
utworem w tym zbiorze był też refleksyjny wiersz Młody
Kopernik (Junyj Kopiernik).
Nowe treści do tego zbioru wnosiły również wiersze na
temat niemieckiego obozu w Auschwitz. Wydanie Kościołów Warszawy z roku 1988 zawierało tylko jeden sonet
o nazistowskim obozie w Auschwitz – Chłopiec urodził się
w Oświęcimiu. Przedstawia on wstrząsający obraz maleńkiego chłopca, który rozmazuje po swej twarzy krematoryjny popiół z ciała swojej matki i nie wie jeszcze o dokonujących się wokół niego okrucieństwach. W edycji tego
cyklu wierszy z roku 1991 znalazły się dodatkowe wiersze
na tematy obozowe – Spowiedź, Dziecię z getta i Kapłan
Oświęcimia. Bohaterem ostatniego z tych wierszy (autor
określał je jako ballady) jest więziony w Auschwitz polski
kapłan, którego obozowi oprawcy skazali na męczeńską
śmierć w bunkrze głodowym. Jest wielce prawdopodobne, że wiersz ten zainspirowany został zasłyszaną przez
autora informacją o głodowej śmierci więzionego w Auschwitz polskiego franciszkanina, św. Maksymiliana Marii Kolbego, który dobrowolnie poświęcił swoje życie dla
uratowania życia współwięźnia, ojca rodziny Franciszka
Gajowniczka.
Bardzo mocno wyeksponowana w poezji Bernarda
Golgota narodu polskiego pod faszystowską okupacją
nie przesłoniła autorowi pamięci o polskich cierpieniach
na Wschodzie. Wszystko to jednak – jak wynika z treści kilku wierszy – „działo się w wieku niewoli” („Słucziłoś eto w rabskom wiekie…”), czyli w czasach rozbiorów
Polski (cytat z sonetu pt. Mój dziad). Sowieckie zbrodnie
przeciw Polsce i Polakom, którzy po roku 1917 mieszkali na terenie ZSRR i na wschodnich Kresach Polski, pozostają tematem „tabu” w poezji Bernarda, podobnie jak
w utworach wielu innych współczesnych poetów rosyjskich. I dotychczas nic nie wskazuje na to, by mogło się
tu coś zmienić.
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O przywiązaniu Jana Bernarda do polskości świadczą
chociażby te jego wiersze, w których okazuje się on tropicielem polskich śladów na Kaukazie. Jak wiadomo, na
Kaukazie przebywało w przeszłości wielu polskich zesłańców. Ich losy i pragnienie wolności przedstawiał poeta również w innych wierszach ze zbioru Polskie sylwetki. Oto ich tytuły: Polski kościół w Piatigorsku, Napis na
skale, Polak z Abchazji, Mój dziad. Podmiot liryczny wierszy Bernarda ma poczucie narodowej i emocjonalnej więzi z pokoleniami Polaków, których „dziadowie” cierpieli w niewoli i ofiarnie walczyli o wolność narodową. Sam
też nazywa siebie wnukiem dziada-bojownika (temat ten
podjęty został w wierszu Mój dziad). Owa więź uczuciowa pozwala głębiej rozumieć dążenia i życie duchowe Polaków. Stąd wypływa tak wyraźna i ciągle obecna w poezji Bernarda fascynacja Polską, jej historią i kulturowym
dziedzictwem.
Twórczą wyobraźnię Bernarda szczególnie inspirowało życie i dzieło dwóch koryfeuszy polskiej kultury – Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. Oddzielne wiersze
o nich umieścił poeta już w zbiorze wierszy Kościoły Warszawy, jak o tym świadczą następujące tytuły: Przed pomnikiem Adama Mickiewicza, Wiersze Mickiewicza, Żelazowa Wola i Chopin tęsknił…
Mickiewiczowi poświęcił Bernard obszerny cykl sonetów Krym Mickiewicza, który jest wyraźnie inspirowany Sonetami krymskimi polskiego poety. Po raz pierwszy
ukazał się on w zbiorze poezji Dusza człowiecza i w pierwotnej wersji liczył pięćdziesiąt pięć utworów. Reedycja
tego cyklu w następnym zbiorze poezji – Polskie sylwetki
została znacznie rozszerzona, liczba sonetów wzrosła tu
już do siedemdziesięciu ośmiu. I w tej rozszerzonej wersji Krym Mickiewicza ukazywał się w kolejnych zbiorach
poezji Bernarda – Rosyjski Paryż (1993), Niech się święci
imię Twoje (2003) i Warszawska lira (2008)5. W tym miejscu warto dodać, że tom poezji Warszawska lira jest najobszerniejszym dotychczasowym zbiorem wierszy Bernarda na tematy polskie.
Znaczną część sonetów cyklu Krym Mickiewicza tylko
pośrednio można odnieść do autora Konrada Wallenroda.
Zawierają one refleksje o roli poety, opisy krymskiej przyrody (często są one zbieżne z Mickiewiczowskimi), podejmują motyw wygnania i tęsknoty do pozostającej w niewoli ziemi ojczystej. I jeśli nawet nie pojawia się w nich
nazwisko polskiego poety, to przecież nie ulega wątpliwości, że Bernard tworzył swoiste wariacje poetyckie na temat Mickiewiczowskich Sonetów krymskich, które w Rosji
– jak wiadomo – miały wielu wielbicieli, tłumaczy i nawet
naśladowców.
Bernard, zauroczony Sonetami krymskimi i samym
Krymem, podjął wędrówkę śladami polskiego poety po tej
pięknej krainie. Sonety Mickiewicza stały się dla Bernarda
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swoistym przewodnikiem duchowym i artystyczno-poetyckim. Autor Polskich sylwetek starał się współcześnie
zrekonstruować świat przeżyć i doznań Mickiewicza podczas jego pobytu na Krymie, tak plastycznie odzwierciedlony w Sonetach krymskich. Mickiewicz w sonetach Bernarda jest przede wszystkim poetą wygnańcem, który
boleśnie przeżywa niewolę swojej ojczyzny i własny dramat wygnania z umiłowanej Litwy. Mówią o tym następujące sonety: Szlak wygnania, Rozmyślanie w dolinie, Wspomnienie o kajdanach i inne. Ostatni z wymienionych tu
sonetów tak kreśli duchowy dramat Mickiewicza podczas
jego krymskich wędrówek:
[…] Jak jednak tu na krymskim brzegu
Opiewać piękno górskich skał,
Gdy przemoc dławi bliski twój kraj
I jęczy w kajdanach polska ziemia?
(Polskie sylwetki, s. 306)
Cykl sonetów Krym Mickiewicza Bernarda jest szczególnie wyrazistym przykładem żywotności Mickiewiczowskich inspiracji twórczych w poezji rosyjskiej.
Niewątpliwie w większym stopniu niż Mickiewicz inspirowało Muzę Bernarda życie i dzieło Fryderyka Chopina. Oprócz wspomnianych już wcześniej wierszy Żelazowa Wola i „Chopin tęsknił…” poeta poświęcił temu
kompozytorowi dwa oddzielne obszerne zbiory sonetów
– Serce Fryderyka Chopina (2008) i Pożegnanie z Laskiem
Bulońskim (2010)6. Obydwa te zbiory ukazały się z okazji obchodzonej w roku 2010 dwusetnej rocznicy urodzin wielkiego kompozytora. Wydanie tych zbiorów jest
z pewnością swoistym ewenementem w dziejach muzyki
i poezji światowej. Nie znamy bowiem przykładu, ażeby
jednemu wybranemu kompozytorowi poświęcił kilkaset
sonetów zagraniczny poeta. A tak się właśnie stało w przypadku Bernarda, który w zbiorze Serce Fryderyka Chopina umieścił sto pięćdziesiąt sonetów o autorze Poloneza
As-dur, a następne sto osiemdziesiąt w zbiorze Pożegnanie z Laskiem Bulońskim. Do drugiego z tych zbiorów autor włączył jednak cykl dwudziestu czterech sonetów, zatytułowany podobnie – Pożegnanie z Laskiem Bulońskim,
który znalazł się już wcześniej w tomiku Serce Fryderyka
Chopina (s. 80–92)7.
Treść sonetów – zwłaszcza w pierwszym z wymienionych zbiorów – Serce Fryderyka Chopina odzwierciedla
drogę życiową kompozytora – jego szczęśliwe dzieciństwo
w dworku w Żelazowej Woli na Mazowszu, lata nauki domowej i szkolnej, pierwsze sukcesy artystyczne w przedpowstańczej Warszawie, wyjazd z kraju w roku 1830, lata
wielkiej sławy na estradach i w salonach europejskich stolic, romanse ze sławnymi kobietami (George Sand, Delfina Potocka), podróż na Majorkę w celach leczniczych,

wyjazd na koncerty do Anglii i Szkocji, wreszcie postępująca choroba i śmierć w Paryżu w roku 1849.
Tytuł Serce Fryderyka Chopina ma głębokie symboliczne znaczenie i określa tu koncepcję artystyczną całego zbioru, szczególnie dobitnie uwidocznioną w sonecie
Serce Chopina. Wyobraźnię poety poruszyło przedśmiertne życzenie Chopina, aby jego serce zostało przewiezione
z Paryża do Warszawy i pochowane w mieście jego młodości. W tym życzeniu dostrzega Bernard przejaw Chopinowskiego patriotyzmu, który został też bardzo czytelnie
wyrażony i w innych sonetach całego cyklu.
Powstanie większości sonetów Bernarda o Chopinie inspirowały różne wydarzenia z życia naszego kompozytora
lub fragmenty jego listów do rodziny i przyjaciół. Interesującym przykładem jest tu zwłaszcza sonet „Mój przyjacielu, jesteśmy jak skrzypce Stradivariusa…”, w którym
Chopin wypowiada następujące życzenie:
[…] Ja bardzo pragnę w boju podtrzymać powstanie,
Dopóki Ojczyzna jest w kajdanach…
(Serce Fryderyka Chopina, s. 53)
W tym życzeniu Chopina łatwo odnaleźć echo słów
z jego listu do Jana Matuszyńskiego, przyjaciela z lat szkolnych i powstańca 1831 roku. W liście tym kompozytor
ubolewa, że nie może u boku przyjaciół zasilić szeregów
walczących powstańców8. Patriotyczne uczucia, wywołane bólem z powodu klęski listopadowego zrywu rodaków,
są motywem przewodnim wielu sonetów wspomnianego zbioru.
Sonety Bernarda o Chopinie cechuje swoisty biografizm. Jest zatem oczywiste, że autor nie pominął wątku
związków, jakie w latach 1836–1847 łączyły Chopina ze
znaną francuską pisarką George Sand. Temat ten podjął
poeta w następujących sonetach: Nohant, Deszcz w Nohant, Nuda w Nohant, Solange i in. W kilku sonetach pisał też poeta o pobycie Chopina z rodziną George Sand
na Majorce oraz o ówczesnym stanie jego zdrowia. Autor przedstawił również bynajmniej nie sielankowe więzi uczuciowe, jakie łączyły kompozytora z głośną pisarką,
która pragnęła stworzyć wokół siebie mit dobrej i czułej
opiekunki genialnego przybysza z Warszawy.
Końcowego okresu życia Chopina dotyczą sonety
z ostatniego rozdziału zbioru, który autor zatytułował
Delfina Potocka. Ta sławna hrabina i utalentowana śpiewaczka odegrała ważną rolę w życiu kompozytora. Jednak głównym tematem owych sonetów Bernarda nie są
kobiety z otoczenia Chopina (wymienić tu jeszcze należy
szkocką arystokratkę Jane Stirling i szwedzką śpiewaczkę Jenny Lind), lecz jego osobowość jako geniusza muzyki. W sonetach Bernarda Chopin jawi się jako wielki
kompozytor i mistrz fortepianu, obdarzony niezwykłym
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go sonet Dzień podobny do snu, który zaczyna się następującym dwuwierszem:
Brodziłem po Lasku Bulońskim,
Być może, śladami Chopina.
(Pożegnanie z Laskiem Bulońskim, s. 77)

talentem, oczarowany ojczystą przyrodą i polską muzyką
ludową. Jednocześnie jest on płomiennym patriotą, ogarniętym stałą tęsknotą za utraconą ojczyzną, cierpiącym
z powodu jej klęsk i niewoli, wyrażającym swoją nostalgię
w nieśmiertelnych dźwiękach swojej muzyki.
Drugi zbiór sonetów Bernarda o Chopinie – Pożegnanie z Laskiem Bulońskim ukazał się w roku 2010, a więc
w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. Do tego zbioru wprowadził autor więcej sonetów o pogłębionej treści
lirycznej, głównie w końcowych dwóch rozdziałach.
Psychologiczny portret Chopina, jaki wyłania się z tego
zbioru sonetów, jest oczywiście podobny do tego, który
już wcześniej nakreślił poeta w tomie Serce Fryderyka
Chopina. Ale są tu też i sonety przedstawiające pominięte wcześniej wydarzenia z życia Chopina, jak chociażby
jego pobyt w Wiedniu późną jesienią 1830 roku i przygnębiający ówczesny stan jego ducha z powodu wybuchu powstania listopadowego i nieoczekiwanej choroby.
Więcej sonetów niż w pierwszym zbiorze poświęcił poeta
uczuciowym związkom, jakie łączyły młodego Chopina
z późniejszą śpiewaczką operową Konstancją Gładkowską. Temat ten podjęty został w następujących utworach:
Spotkanie w Ogrodzie Botanicznym, Rozmowa oczami, „On
koncertował w pałacowej sali…”, Głos panny Gładkowskiej,
Konstancja do Chopina. W ostatnim z tych sonetów zawarta jest charakterystyka sztuki Chopina, którą Konstancja wyraża takimi słowami w liście do niego:
[…] Twa sztuka jest jak światło w mroku,
Jak siła, która nas jednoczy,
Jak śpiew aniołów, głos proroków,
Jak pieśń, jak taniec nasz ochoczy,
Jak widok niw, tak miłych oku
I jak głos modlitw pełen mocy.
(Konstancja do Chopina)
Część sonetów o Chopinie wyraża liryczne wynurzenia poety związane z życiem i muzyką tego wielkiego artysty fortepianu. Charakterystyczny jest tu już sam początek rozdziału pt. Brodziłem po Lasku Bulońskim. Otwiera

Słowa te nie są fikcją literacką. Bernard odwiedził bowiem Paryż, dokąd przybył na spotkanie z matką, a przy
okazji szukał w tym mieście śladów pobytu nie tylko wielu
znanych Rosjan, ale też Mickiewicza i Chopina, czemu dał
wyraz w wydanym w roku 1993 zbiorze sonetów Rosyjski
Paryż (zob. sonety: Rankiem w parku i Łzy poety, s. 54).
Nie wszystkie z ponad trzystu sonetów Bernarda
o Chopinie można uznać za utwory w pełni udane pod
względem artystycznym. Istotne jest tu jednak autentyczne zauroczenie rosyjskiego poety wielkością i światowym
znaczeniem muzycznego geniuszu Chopina, którego Bernard prawdziwie czci i popularyzuje w Rosji poprzez swoją twórczość poetycką. W ujęciu Bernarda Chopin, na
równi z wielkimi twórcami polskiej poezji romantycznej,
jest nie tylko wielkim artystą, lecz również wyrazicielem
wolnościowych ideałów i dążeń Polaków. Polskie motywy w wielu wierszach Jana Bernarda, jego obszerne zbiory
sonetów o Warszawie, Chopinie i Mickiewiczu świadczą
o głębokim zafascynowaniu tego twórcy Polską i kulturą
narodu polskiego. Ze względu na bogactwo tematów polskich jego poezja jest wyjątkowym zjawiskiem we współczesnej literaturze rosyjskiej. Autora poetyckiej księgi
Warszawska lira można bez przesady uznać za szczerego
polonofila na rosyjskim Parnasie.
Jan Orłowski

1
Zob. Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce (Wiek XVIII–
XX). Wybrał i opracował Jan Orłowski, Warszawa 1995.
2
Zob. życiorys poety w zbiorku jego wierszy: J. Bernard, Мiеżzwiezdnaja аrka.
Stаwrоpol 1999, s. 3; zob. też: E. Kostrzewa: Chłopiec z Miłej. „Przyjaźń” 1986,
nr 51, s. 15.
3
Tytuły utworów poety i cytaty z nich podaję w tłumaczeniu własnym – J. O.
4
Я. Бернард: Душа человеческая. Ставро-Польские сонеты. Ставрополь
1988.
5
Я. Бернард: Русский Париж. Сонеты, легенды. Ставрополь 1993; tenże: Да
святится имя Твое. Тысяча сонетов. Ставрополь 2003; tenże: Варшавская
лира. Сонеты. Ставрополь 2008.
6
Zob. Я. Бернард: Сердце Фридерика Шопена. Сонеты. Ставрополь 2008;
Прощание с Булонским лесом. Сонеты. Ставрополь 2010.
7
Bardziej szczegółowe omówienie tego zbioru sonetów zawiera praca: J. Orłowski: Chopin w poezji Jana Bernarda. „Slavia Orientalis” 2010, nr 3, s. 307–322.
8
Zob. Korespondencja Fryderyka Chopina, t. I. Zebrał i opracował B. E. Sydow.
Warszawa 1955, s. 168.
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Pożegnanie z ojczyzną
Słyszy Ogiński gdzieś zegara dźwięk,
Jak bezlitośnie czas odmierza –
Droga odcięta, zwisa sztandaru strzęp,
Już czas się żegnać smutnym polonezem.
Gaśnie w alejach świetlików rój,
Promień księżyca lśni na fortepianie.
Żegnaj, ojczyzno, utul mój ból,
Bo smutek pali jak otwarta rana.
Na polach bitewnych tak wiele ciał
Synów narodu w walce zbratanych.
Tyś kompozytorze na koniu swym trwał,
Broniąc wolności dziś nam zabranej.
Ty w przestrzeloną sztandaru część
Zabrałeś garść ojczystej ziemi.
Kibitka stara w dal cię będzie nieść.
Ptaki pożegnają cię polonezem.

Wspomnienie o kajdanach
(Z cyklu Krym Mickiewicza)
Rozbłysła w słońcu przestrzeń wód
Jak w stepie rosa na burzanie.
Wspomniałeś znów klasztorny mur
Bazylianów i z Litwą swe rozstanie.
Tam trwożył sny Sybiru mróz,
W niewoli mrocznej długie trwanie;
Prosiłeś w myślach, by sprawił Bóg,
Że jasny dzień nad Polską wstanie.
To było tam… i był na ziemi raj.
Przez wiek się przyśnić nie mógł.
Jak jednak tu na krymskim brzegu
Opiewać piękno górskich skał,
Gdy przemoc dławi twój bliski kraj
I jęczy w kajdanach polska ziemia!

JAN BERNARD
WIERSZE
WYBRANE

Modlitwa Mickiewicza
Wszechmocny Boże! Dodaj sił,
Udźwignąć ciężar cierpień Polski,
Bym je wytrwale zawsze znosił
Jak jej wciąż niezłomny syn.
Me słowa są jak krew z mych żył,
Jak bojownicy dumnej Polski.
Tchną one duchem jej świętości,
Duch ten w nich od dzieciństwa był.
Włożyłem w nie moc swej ojczyzny,
Jej wszystkie bóle, krwawe blizny,
By źródła mocy z nich wytrysły.
Niechaj się zrodzi ze słów tych
Wezwanie dzwonów, wielki zryw
Serc bratnich pośród polskich niw.

Rozmyślanie w dolinie
Przypis tłumacza: przekłady trzech sonetów
z cyklu Krym Mickiewicza poświęcam
śp. Dr Eligiusza Przechodzkiego, z którym
w roku 1995 podróżowałem po Krymie
śladami polskiego poety.

Zbudować chatę gdzieś w dolinie,
Do kresu swoich dni w niej żyć,

n u m e r

Podziwiać loty ptasie nad głębiną –
Cóż piękniejszego może być?
Ból w duszy mej się nie rozpłynie,
Ran Polski dłużej nie da się kryć,
Przy niej jak przy zhańbionej świątyni
Na straży powinieneś tkwić.
Choć niewidoczne są kajdany,
Lecz w duszy słyszysz wciąż ich brzęk.
Bolą okrutnie Polski rany,
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Życie nie szczędziło burz i gromów,
Nie oczekiwałem też z nieba manny.
I oto pośród świątyń znajomych
Dziś znowu błądzę w czasie porannym,
Słyszę wśród ulic i domów nowych
Znów ciche pieśni mojej mamy.

Królowa Marysieńka

Bolesny w dali słychać jęk
I popiół z Polski wichrem gnany
Znaczy ślad dalszej drogi twej.

Czyżby to sama królowa Marysia
Sprzedaje kwiaty przy aptece?
Sen taki chyba przyśnił mi się dzisiaj –
I jak lekarstwo kupiłem bukiecik.

Polski kościół w Piatigorsku

To zapach snu mnie tak zachwycił
I to spojrzenie królewskie, kobiece;
Ja zaś jakbym z nieba zstąpił skrycie,
Żeby tu poczuć jak pachnie kwiecie.

Coś o tym słyszał górski orzeł
I brzózki co na skałach rosną,
Że pośród górskich tych przestworzy
Stał polski kościół w Piatigorsku.
Znalazłem ślad, gdzie był dom Boży –
Kawałek muru mały, szorstki…
Kto fundament jego założył?
Czy dziełem był zesłańców polskich?
Jak Polski cząstka kościół trwał
I jaśniał długo nad szczytami,
Jakby chciał strzec tych gór i skał.
A stojąc dziś nad ruinami,
Pytam sam siebie, kto sił tyle miał,
Czyimi go wzniósł rękami?

Kościoły Warszawy
Wzrastałem w cieniu świątyń Warszawy
I czułem, że w murach ich się kryła
Jakaś niepojęta baśniowa siła
Jak w szumie rzeki i dębów starych.
Echa tych dźwięków dawnej Warszawy,
Gdy się przed ogniem wojny kryłem,
Jak w kaukaskich górach błądziłem –
Wasz obraz wciąż mi w pamięci stawał.
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Widziałem wiele moim wzrokiem
Przeróżnych rzeczy na tym świecie;
Teraz w nadziei trwam głębokiej,
Że mi, królowo, powiesz przecież –
Sen to czy jakichś sił wyroki
Dziś mnie przeniosły w dawne stulecie?

***
Aż trudno dziś nam wprost uwierzyć,
Że świat się znalazł niby w matni,
Że jest jak ranne dzikie zwierzę
Już w rozbestwienia stadium ostatnim.
Narody całe na wygnaniu,
Czy ktoś tym zbrodniom kres położy?
Czy znowu świat na głowie stanie,
Czy runął już porządek Boży?
Od Herodów co w krwi się pławią,
Od czynów ich, co świat wciąż trwożą,
Naszego świata nie wybawią
Ni góry skarbów, ani wojny,
Ni twierdze, ni dywizje zbrojne.
Lecz święte Przykazania Boże.
Z rosyjskiego przełożył Jan Orłowski
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Proza i poezja
transsyberyjskiej kolei
z lubelskiej perspektywy, cz. 1

Zapraszam naszych Czytelników na wirtualną,
siedmiodniową podróż koleją transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku. Do przejechania ponad 9,2 tys.
kilometrów.
Dawniej jechało się kilka dni dłużej, bo skład pociągu
ciągnął wolniejszy parowóz ewentualnie spalinowóz, przy
tym podróżowało się dłuższą trasą: z Moskwy przez Jarosław. Obecnie pociągi kursują z Moskwy przez Niżnyj Nowogród albo jeszcze krócej, przez Kazań.
Rozstaw toru na całej trasie wynosi 1525 mm, a więc
jest szerszy niż w Polsce (1435), a dlaczego? Kto nie zna
pieprznej historii na ten temat – niech popyta kolejarzy,
oni będą wiedzieli…
Pasażerowie mają do wyboru trzy rodzaje miejsc:
– w przedziałach klasy „lux” – oczywiście, bardzo wygodnych i drogich, ale zazwyczaj podróżuje się wtedy
w nieciekawym towarzystwie,
– „kupe” (tak po rosyjsku) – odpowiednik naszej drugiej klasy; podróż w zamykanym 4-osobowym przedziale,
– „plackartnyje” – opcja najtańsza i zdecydowanie najciekawsza z towarzyskiego punktu widzenia; podróżuje się
w bezprzedziałowym wagonie, w którym są jedynie cienkie ścianki między każdymi czterema łóżkami ułożonymi piętrowo, w jednym takim wagonie jedzie kilkadziesiąt
osób – są zakochane pary, są grupy znajomych, są rodzice z dziećmi, są babcie z wnuczkami, są amatorzy tanich
alkoholi (mimo że oficjalnie pić nie można); chociaż jest
to trzecia, czyli najtańsza klasa to jest bezpiecznie, przyjemnie i czysto (dużo czyściej niż w większości polskich
pociągów).
Do dyspozycji wszystkich podróżnych jest bufet, restauracja, darmowy kipiatok (wrzątek), opieka tzw. wagonowej, a nawet tzw. kaowca, człowieka od zajęć
kulturalno-oświatowych.
Pociąg zatrzymuje się dłużej w większych miastach.
Osobiście oglądałem przyjazd pociągu w Nowosybirsku,
bo akurat tam przebywałem. Większość pasażerów poszła
na obiad do dworcowego restaurana, gdzie kelnerzy czekali przy nakrytych stołach. Przerwa trwała godzinę.
Strasznie mi się wtedy dusza rwała, aby wsiąść do pociągu, nie byle jakiego... chociażby na gapę i dojechać do

Władywostoku, ale w hotelu czekała moja lubelska wycieczka, którą miałem pilotować do domu.
Koniec wspominania. Wagonym spiunem, Copke i latarke wziunem, to fiu!… Odjazd – wpierjod znaczy sia…
Poniżej przedstawiam opisy kilku wybranych etapów podróży. Zacznijmy od… Pietiuszek.
Moskwa – Pietuszki
Z Moskwy do Jekatyrenburga można dojechać
przez Jarosław, Niżnyj Nowogród lub przez Włodzimierz.
Tę ostatnią trasę, która liczy ok. 240 km wybierają często miłośnicy współczesnej literatury rosyjskiej. Dlaczego? Ponieważ tędy jeździł z Pietuszek do Moskwy słynny Wieniczka, bohater głośnej powieści. Zaraz dowiemy
się, jakiej.
Pietuszki to stacja kolejowa, położona w połowie drogi
pomiędzy Moskwą a Włodzimierzem. Docierają tu również moskiewskie pociągi podmiejskie. Właśnie w takiej
elektryczce toczy się akcja niezwykłego i głośnego utworu
literackiego: Moskwa – Pietiuszki; jego autorem jest Wieniedikt Jerofiejew. Pierwsze wydanie książki ukazało się
w Izraelu w 1973 roku, zaś w ZSRR dopiero w okresie pierestrojki. Pamiętam, jak czytałem zachłannie książkę, zarówno z uśmiechem jak i politowaniem, zastanawiając się
nad beztroskim życiem bohatera utworu.
Wieniczka (w domyśle sam pisarz, który poznał dno alkoholizmu), pije ostro w pociągu, monologuje, filozofuje,
śpiewa, rozmawia z podróżnymi, żali się, że go wylali z kolejnej pracy za alkoholizm oraz za… sporządzanie i publikowanie w swoim zakładzie pracy osobliwych wykazów
statystycznych. Kierownictwo zakładu, patrząc na graficzne wykresy i tabele cieszyło się, że to rośnie dynamicznie
wydajność pracy i produkcja, tymczasem Wieniczka posługiwał się danymi statystycznymi, które dotyczyły ilości… wypitej wódki przez załogę. Wykresy obejmowały
wydajność (czytaj: spożycie): w okresach dziennych, dekadowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Nie udało się Wieniczce wykreślić krzywej statystycznej w pięciolatce, ponieważ pomysłowy bohater literacki poterał
rabotu i połucził wołczyj biljet… czyli został wylany na
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Tubylcy Pietuszek

Odpoczynek w Pietuszkach

Wieniedikt Jerofiejew
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Władywostoku, z uwzględnieniem: rodzajów klas w pociągu, poszczególnych wagonów, ilości wyżłopanych trunków w europejskiej oraz w azjatyckiej części kontynentu;
można by dociekać kak mnogo spirta wydudlili Rosjanie,
ile obywatele byłego WNP a skolko innostrancy, ile podczas jednego kursu tam, ile z powrotem, ile tygodniowo,
dekadowo itp. Przydałby się do tego drugi Wieniczka…
Tymczasem nasz pociąg zwalnia, by za moment przejechać ze stukotem przez most na Klaźmie – dopływie Oki.
Koła zgrzytają na rozjazdach, a po chwili nasz wagon zatrzymuje się vis-à-vis wokzała Włodimir. Mamy przesiadkę do Jekaterynburga, ale dopiero za kilka godzin. Warto więc oddać bagaże w kamieru chranienija i zobaczyć to
stare rosyjskie miasto.
Włodzimierz liczy prawie tyle samo ludności co Lublin
(345 tys.). Gród założył w 990 r. kijowski książę Włodzimierz Wielki – stąd jego nazwa. Miejscowość pełniła rolę
duchowej i symbolicznej stolicy Rusi do pocz. XIV wieku,
kiedy to podporządkowano miasto i księstwo włodzimierskie państwu moskiewskiemu. Gospodarcze i administracyjne znaczenie Włodzimierza było bardzo duże, szczególnie po ustanowieniu tu w XVIII w. guberni i siedziby
biskupstwa.
Wprawdzie bolszewicy zniszczyli większość świątyń
prawosławnych, w tym XII-wiecznych cerkwi, ale i tak
zachowało się kilka z nich. Włodzimierz leży przecież na
szlaku tzw. złotego pierścienia, wraz z nieodległym Suzdalem, Jarosławiem, Kostromą, Perejasławem Zaleskim, Rostowem i innymi miejscowościami, w których znajdują się
cenne monastery i cerkwie.
Na koniec ciekawostka dla geologów: wszystkie zachowane we Włodzimierzu zabytki z XII i XIII w. zbudowane są z białego wapienia z okresu karbonu. Skałę przywożono tu z okolic Moskwy.
Z Włodzimierza do Niżnego Nowgorodu

Jekaterynburg, miejscowa Miss Rosji

mordę. Nota bene: polskie określenie rozstania się Wieniczki z pracą jest jeszcze bardziej soczyste niż rosyjskie.
O, właśnie mijamy stację o nazwie „Sierp i Młot”,
uwiecznioną przez Jerofiejewa we wspomnianej książce.
Ciekawa byłaby statystyka wypitego alkoholu przez
pasażerów podczas siedmiodniowej, i ponad dziewięciotysięcznej kilometrowo podróży z Moskwy do

Zanim rozpoczniemy kolejny etap podróży, przypomnijmy sobie, jak to było z budową kolei transsyberyjskiej, która w ub. roku obchodziła 100-lecie działalności.
Budowę magistrali rozpoczęto w dalekim Władywostoku, w 1891 roku, i to z czynnym udziałem samego carewicza Mikołaja, który raczył tam przybyć, ruszyć łopatą, a także dał się łaskawie sfotografować przy torowisku.
W tym czasie istniały już nieduże odcinki linii żelaznej,
np. Perm – Jekaterynburg, które włączono do powstającej
magistrali. Oczywiście, tory układano etapami, w różnych
częściach trasy, łącząc poszczególne kawałki.
Przy budowie kolei transsyberyjskiej pracowali geologowie, geodeci, różni inżynierowie, górnicy, minerzy, zwyczajni robotnicy, a także zakluczeni i zesłańcy. Do pomocy
używano gołych rąk, taczek, nosiłek, wozów, wagonetek,
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niedużych dźwigów i mnóstwa narzędzi. Należało teren
splantować, podsypać kamieniami, na to ułożyć drewniane podkłady, potem stalowo-żelazne szyny, metalowe
podkładki oraz przymocować je grubymi i długimi śrubami. Ponadto budowano mosty (położono 16 dużych
ponad dolinami największych rosyjskich rzek), ułożono
kilka tysięcy(!) mostków, przepustów, murków oporowych, wyrąbano setki kilometrów skalnych ścian, stawiano zwrotnice, semafory i inne urządzenia sygnalizacyjne,
budując jednocześnie przejazdy, nastawnie, dworce, magazyny i przystanki kolejowe. Niezbędne dla tak ogromnej
inwestycji miliony ton szyn, narzędzia i kolejowe urządzenia należało wyprodukować i sprowadzić z fabryk rosyjskich i zagranicznych.
Może ktoś obliczy, ile ważą szyny, które położono na
całym torowisku, skoro 1 metr bieżący takiej szyny waży
przeciętnie 60 kg? Tych metrów jest 9 250 000 x 2 czyli
18 500 000. A jeszcze trzeba uwzględnić wagę żelaznych
podkładek i śrub! Ile milionów pudów rudy żelaza i cennego manganu (dodaje się 1,5% do stali) trzeba było wydobyć z łona Ziemi? A ile węgla na wytopienie metali? Bogata jest nasza planeta, ale jak długo jeszcze?
Odległości pomiędzy stacjami nie mogły być większe
niż 53 wiorsty, tak aby jednotorową linią mogły przejechać 3 pary pociągów na dobę. Kilka lat temu zakończono elektryfikację linii – ile wówczas zużyto ton miedzi na
przewód jezdny linii trakcyjnej? I jeszcze należałoby zważyć linę nośną ze stali, obliczyć wagę wszystkich zawieszek i podpór.
Można się domyślić, że dwie malownicze rzeki: Wołga
i uchodząca do niej Oka, tworzące dobre miejsce obronne oraz zapewniające wodę, ryby i zdolności transportowe, zwróciło uwagę pierwszych osadników, którzy stworzyli podwaliny pod późniejsze miasto, Niżnyj Nowgorod.
Zdarzyło się ponoć pewnemu gamoniowi Gawryle, że
po przyjeździe do Nowgorodu nijak nie mógł wypatrzeć
Wołgi ani Oki. Okazało się, że roztargniony pechowiec
znalazł się, owszem w Nowogrodzie, ale Wielkim! Podobna historia zdarzyła się mojej koleżance, gdy po wyjściu
wieczorem z autobusu zobaczyła dużą rzekę. Zamiast pojechać z Lublina do Józefowa Roztoczańskiego, dziewczę
trafiło do Józefowa nad Wisłą. A wiozła z Lublina wiktuały na umówioną z kolegami imprezę andrzejkową. Nie
dziwota, że już od półwiecza żyje nadal w wolnym stanie.
Tymczasem Nowogród Wielki to znane z wydarzeń
historycznych miasto Aleksandra Newskiego, położone
w północno-wschodniej Rosji, pięciokrotnie mniejsze pod
względem ludności niż zwiedzany przez nas Niżnyj Nowogród, liczący sobie 1,3 mln mieszkańców.
Niżnyj Nowogród, założony w 1221 r. jako gród obronny księstwa włodzimierskiego, był włączony do państwa
moskiewskiego w XIV wieku. To bogate miasto oblegali

Polacy w czasie wojny z Moskwą, która toczyła się w latach 1609–1618. Wtedy to zasłynął kupiec z Niżnego Nowogrodu, niejaki Kuźma Minin, który razem z księciem
Dmitrijem Pożarskim, został uznany za rosyjskiego bohatera narodowego. Minin miał stanąć na czele powstania przeciwko Polakom, które wybuchło w Niżnym Nowgorodzie w 1611 r. Po śmierci pochowano go w tutejszej
Katedrze Archanioła.
Czytając w młodości lekturę szkolną, jaką była powieść
Matka Maksyma Gorkiego, dowiedziałem się o buntach
tutejszego proletariatu, i tak się tym przejąłem, że naszkicowałem portret Autora, co dało początek mojej fascynacji rosyjskim malarstwem, bynajmniej nie radzieckim.
W 1932 r. bolszewicy przemianowali nazwę miasta na
Gorki, i ta nazwa obowiązywała do 1990 roku. W tym
okresie miasto było zamknięte dla przybyszów, jako zmilitaryzowane; produkowano tu bojowe samoloty MiG,
samochody wojskowe GAZ (Gorkowskij Awtomobilnyj
Zawod), a z czasem okręty podwodne, w tym słynną jednostkę S-265, służącą polskiej marynarce przedwojennej jako ORP Orzeł. Jest takie podwórkowe powiedzenie
o wyżej wymienionym aucie Gaz 5, z których to pojazdów
korzystali polscy milicjanci i ubecja: Gaz piat’, z góry jechać, a w górę pchać.
Miasto szczyci się postacią Walerija Czkałowa, który urodził się niedaleko stąd. Ten znany lotnik oblatywacz, zasłynął z przelotu nad biegunem północnym. Był
pupilem Stalina oraz bohaterem Rosjan; zginął tragicznie
w Moskwie, podczas lotu doświadczalnego. Czkałowowi
wystawiono pomnik w Niżnym Nowogrodzie.
Warto zwiedzić tutejszy Kreml – będący dziełem ruskiej architektury obronnej z pocz. XVI w. i obejrzeć eksponaty sprzętu wojennego z II wojny światowej. Jeszcze
do zwiedzenia zostały liczne, cenne zabytki, np. wspaniałe budowle barokowe.
Trzeba się jednak pospieszyć, aby zdążyć na nasz pociąg, który odjeżdża do Jekaterynburga przed wieczorem,
trasą przez Kirow i Perm.
W Jekaterynburgu
Wyobraźmy sobie, że musimy pozostać przez jakiś
czas w Jekaterynburgu, aby połączyć się ze znajomymi,
którzy wyruszyli z Moskwy znacznie później, wybierając
krótszą trasę, przez Włodzimierz i Niżnyj Nowogród. Zanim do nas dołączą możemy zwiedzić pobieżnie miasto.
Robi ono zaskakujące wrażenie jako ogromna metropolia licząca 1,4 mln mieszkańców z nowoczesnym
city, zajmująca dużą powierzchnię, bo ponad 1100 km
kwadratowych. Dla porównania Lublin ma 147 km kw.
i mniej niż 350 tys. mieszkańców. Przez miasto przepływa Iset – dopływ Tobołu, który z kolei wpada do
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Irtyszu. Tak, to prawda, że znajdujemy się już na Nizinie
Zachodniosyberyjskiej.
Miasto założono w 1723 roku, nazywając go Jekaterynburgiem, co się tłumaczy jako zamek Katarzyny, na cześć
cesarzowej – żony Piotra I. Bogate złoża surowów mineralnych z pobliskiego Uralu były i są podstawą rozwoju
gospodarczego miasta.
Bolszewicy nadali miastu nową nazwę: Świerdłowsk,
od przybranego nazwiska Świerdłow niejakiego Jankiela
Chaimowicza Jurowskiego, który na polecenie Lenina zorganizował zagładę carskiej rodziny Mikołaja II i czynnie
w niej uczestniczył jako jeden z katów.
Po abdykacji cara w 1917 roku bolszewicy przetrzymywali cara wraz z rodziną w areszcie domowym w Piotrogrodzie, potem w Tobolsku, skąd przewieziono wszystkich do Jekaterynburga. Więźniów zamknięto w piwnicy
domu kupca Ipatiewa, który to budynek był zarekwirowany przez bolszewików. Niedomyślających się kaźni jeńców
rozstrzelano w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku. Oprócz
Imperatora Mikołaja II zabito jego żonę Aleksandrę, następcę tronu – kilkuletniego carewicza Aleksego, cztery
córki Mikołaja II oraz kilkoro służących. Zwłoki zamordowanych przewieziono do uroczyska Ganina Jama k. Jekaterynburga, oblano kwasem i spalono, zasypując w wyrobisku pokopalnianym.
Ten straszny, barbarzyński i niepotrzebny mord odbił
się ogromnym echem oburzenia w Europie i na świecie,
nastawiając wrogo większość narodów do bolszewizmu.
Mój dziadek, który wcześniej służył w carskim wojsku,
opowiadając mi to wydarzenie, używał straszliwych i głośnych przekleństw przeciwko czerwonym. Klął soczyście
w języku rosyjskim, polskim i niemieckim – te ostatnie
przekleństwa przywiózł z niewoli w Bawarii. Ba, dziadek
miał kuferek wojskowy, który jest ozdobą naszego mieszkania w Lublinie, wyklejony wewnątrz wieka kolorową fotografią rodziny carskiej. Obudzony gwałtownie o północy dziadek mógł wyrecytować wszystkie daty urodzenia
członków panującej za jego czasów dynastii Romanowów.
W czasach Jelcyna wyburzono dom Ipatiewa, w którym
np. urządzono Muzeum Ateizmu. Ustawiany przez mieszkańców krzyż w miejscu kaźni był często bezczeszczony
(skąd my to znamy?). Wreszcie w 1992 r. wmurowano
i poświęcono kamień węgielny pod cerkiew „na krwi” –
jak ją nazwano, ale dopiero po 11 latach nastąpiło uroczyste otwarcie świątyni pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Ziemi Rosyjskiej Jaśniejących.
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Carewicz Mikołaj i księżniczka
heska Alicja po ogłoszeniu zaręczyn

Car Mikołaj II Romanow z rodziną, rok 1911

Jekaterynburg – Tijumeń
Czas ruszać w dalszą drogę. Do zakończenia podróży we Władywostoku zostało jeszcze, ho, ho –
7160 km. Natomiast odległość z Jekaterynburga do

Aleksy Romanow – niedoszły następca tronu
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Tijumenia wynosi zaledwie 325 km. Mkniemy przez obszary Niziny Zachodniosyberyjskiej, pokonując wkrótce
Równinę Turiańską. Tu pociąg rozpędza się do 120, a nawet do 150 km/godz. Po 4 godzinach jazdy zatrzymujemy się na dworcu kolejowym w Tijumeniu – syberyjskim
mieście nad rzeką Turą.
Piszę te słowa z wyobraźni, posługuję się też „ściągawkami” z Internetu; dużo informacji wyczytałem z różnych
map (bo mapy się czyta, o czym przypomina pasażerom
miejscowość Czyta, położona na transsyberyjskiej trasie).
Ale teraz napiszę kilka wrażeń z własnych przeżyć.
W 1990 roku znalazłem się w Tijumeniu, ponieważ nasz
samolot lecący z Nowosybirska do Moskwy miał międzylądowanie dla uzupełnienia paliwa. Byłem wówczas pilotem
wycieczki. Po wyjściu na posadku, poczułem silny zapach
ropy naftowej. Zapytałem więc jednego z techników, który
się kręcił koło maszyny czy nasz samolot nie ma jakiegoś
przecieku, nota bene: maszyna była już wiekowa i nie wyglądała solidnie; wypadały z niej nity podczas lotu. Rosjanin uśmiechnął się i powiedział: znajesz pan, wokrug nadchożus’nieftenosnyje polja, truboprowody, rafinorowocznyj
zawod, i drugije ustrojstwa, ottogo wanjajet (widzisz, dookoła znajdują się pola naftowe, rurociągi, rafineria i inne
urządzenia; to one wydzielają ten zapach).
Lotnisko było prymitywne, miasta nie było widać nawet z daleka. Teraz już wiem, że jest bogate dzięki czarnemu złotu.
Wraz z opuszczeniem miasta Tijumeń, będziemy pędzić na wschód, na wchód i na wschód, z lekkim odchyleniem w kierunku południowym. Pociąg gładko mknie po
torach, które przecinają Równinę Iszymską. Nazwa krainy
wywodzi się od rzeki Iszyim, a nazwa miasta, gdzie się zatrzymamy, pochodzi od owej rzeki, nad którą leży ta zachodniosyberyjska mieścina; taką wyrobiłem sobie opinię
na podstawie dostępnych fotografii. To taki à la Chełm,
z podobną liczbą ludności (65 tys.).
Nazwa Iszyim jest pochodzenia tatarskiego, wywodząca się od słowa issym, niestety w tej chwili zapomniałem jego znaczenia; zdaje się, że oznacza wodę. Rzeka ma
swoje źródła w płn. Kazachstanie, przepływa przez stolicę
tego kraju, dostarczając wody, ochłody, ożywiając tamtejszy krajobraz, nawadnia też parki, skwery i fontanny. Nie
wszystkim może wiadomo, że Astana – dawna Ałma-Ata
– jest nowoczesnym, szerokoprzestrzennym miastem. Zanim Iszym połączy się z Irtyszem musi przepłynąć aż 2450
kilometrów! Na Syberii wszystko jest większe i rozległe, co
widać za oknem.
Takie oto słowa zanotował pewien pasażer, który przemierzał ten jednostajny odcinek, w drodze do Irkucka,
w lipcu 2010 r.:
Ponieważ w ciągu dnia i tak nie ma co robić, śpimy do oporu. Potem łazienka, jakieś jedzenie i dalej spanie lub czytanie.

Krajobraz za oknami monotonny – brzozowe zagajniki
na przemian z niewielkimi osadami. Temperatura w wagonie 35 stopni, więc nie jest tragicznie. Około godziny 14.
postój 10 minut – Iszyim. Robi się chłodniej, wydaje się, że
upał mamy za sobą. W końcu jesteśmy na Syberii i najwyższy czas na temperaturę poniżej 30 stopni.
W XVII w., w miejscu dzisiejszego miasta powstała osada, zwana Korinska Słoboda. Rozwijała się szybko dzięki
słynnym Nikolskim Jarmarkom (nie tylko Lublin organizował dawne targi pod patronem św. Mikołaja). W 1913
r. przez Iszyim przeprowadzono kolej żelazną z Tijumenjia do Omska, którą teraz wykorzystujemy. W 1921 r. bolszewicy krwawo rozprawili się z uczestnikami chłopskiego
powstania, które nazwano Iszymskim. Chłopi zbuntowali się przeciw zabierania im ziemi, zwierząt i ziarna oraz
wcielania siłą do kołchozów.
I jeszcze taka ciekawostka: przed kilku laty milicja zatrzymała na ulicy w Iszyimie dwóch rosyjskich więźniów,
odprowadzając ich do celi. Gliniarzom nie chciało się spisać danych osobowych zakliuczionych osobników, ponieważ świętowali jakiś prazdnik, więc gdy podpici stróże prawa się pospali, maładcy dali dyla z tjurmu, dostali
się na lotnisko, z którego jeden uciekinier porwał Cesnę
a drugi Jaka 52. Lecieli nisko i nie dali się namierzyć radarom, potem rozpłynęli się w sinej dali… W tym czasie podniesiono alarm w Moskwie, że może dojść do ataku terrorystycznego albo powtórzenia kompromitacji, gdy
pewien Niemiec wylądował samolotem na placu Czerwonym w pobliżu mauzoleum Lenina. Żartownisie – porywacze nie zostali dotąd odnalezieni. Tu trzeba koniecznie
przytoczyć pewną anegdotkę à propos. Podczas rodzinnego śniadania w Anglii, młody John opowiada swoje wrażenia z wycieczki do Moskwy. Na pytanie: „co cię synu
tam najbardziej zadziwiło”, odpowiedział: „ogromna kolejka ludzi, którzy stali po mysi olej”. Wątpiącym w opowieść rodzicom młodzian przysiągł, że na własne oczy widział stosowny szyld z napisem: maus oleum…
Iszyim – Omsk
Po opuszczeniu Iszyimia nasz pociąg pędzi ze stałą
prędkością ok. 100 km/godz. Tory ułożone są w miarę
prosto, ponieważ na Równinie Iszymskiej nie ma większych przeszkód terenowych poza rzekami. Wszystkie one
płyną na północ, ku obszarom położonym ok. 50 km niżej, które tworzą basen doliny Irtysza. Przy okazji zwracam uwagę, że Irtysz ma aż 4250 km długości, z tego 2010
km znajduje się w Rosji, reszta w Kazachstanie i Chinach.
Powierzchnia zlewni rzeki jest 5,5-krotnie większa niż obszar Polski.
Przed wjazdem na każdy most, tory są tak nakierowane, żeby dojechać do przeprawy pod kątem prostym.
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Potem znowu można przybrać stały kierunek wschodnio-południowy. Na tych dojazdowych łukach ludziska
wychylają się z wagonów, by wykonać zdjęcie „żelaznej
gąsienicy”. W pociągu bywa wesoło, ponieważ nie brakuje ani alkoholu ani ochoty do spożycia. Tak więc trwa integracja narodów i płci.
Ale już pociąg dudni na stalowym moście przez Irtysz,
potem zwalnia, a po kilku minutach ok. 1500 ton stali
i żelaza zamiera i cichnie przy peronie dworca w Omsku.
Słychać tylko głosy dworcowego megafonu oraz gwizdki kolejarzy. Oj, naobracały się koła wagonów i lokomotywy, naobracały, i to po ok. 500 razy na każdym przejechanym kilometrze. Może któryś z Czytelników zechce
obliczyć, ile wykonały one obrotów od Moskwy, oddalonej już o 2750 km?
Omsk, obecnie ponad milionowe miasto, został założony na pocz. XVIII w. z ukazu Piotra Wielkiego, dla obrony przed Kirgizami. Sto kilkadziesiąt lat później stał się
największym miastem syberyjskim i centrum rosyjskiego
przemysłu, stolicą guberni, znaczącym węzłem komunikacyjnym i lądowo-wodnym punktem przeładunkowym.
Pełnił też rolę stacji docelowej lub postojowej podczas
licznych zsyłek na Syberię, a ponadto centrum kolonii
karnych. Fiodor Dostojewski spędził tu lata swojego zesłania. Napisał wówczas Wspomnienia z domu śmierci (pisarz ma tu swoje muzeum).
W rejon Omska zesłano dziesiątki tysięcy Polaków, początkowo jako jeńców wziętych do niewoli podczas wojen w XVII w., następnie w czasie kampanii napoleońskiej
w 1812 r., później przywożono tu powstańców listopadowych i styczniowych, cywilnych spiskowców, a na koniec
przesiedleńców z terenów zajętych przez ZSRR w 1939 r.
Wielu Polaków musiało wykonywać niszczące zdrowie
i zabójcze dla życia prace katorżnicze.
Znana jest historykom próba wywołania tzw. powstania omskiego w 1836, niestety grupa polskich spiskowców została zdradzona. Rosjanie skazali aresztowanych na
okrutną karę śmierci przez zatłuczenie kijami; tylko jedna
osoba, spośród 12 katowanych przeżyła egzekucję sześciu
tysięcy (!) uderzeń, zostając wrakiem człowieka.
Obecnie w rejonie omskim żyje ok. 100 tys. osób polskiego pochodzenia; niektóre wsie są nazywane „polskimi”, szczególnie w rejonie Tarskim. Przybywający do
Omska turyści zazwyczaj jadą do oddalonego o 300 kilometrów na północnywschód zabytkowego miasteczka
Tara, gdzie można zobaczyć obiekty starej architektury
rosyjskiej oraz uczestniczyć w rejsie statkiem po Irtyszu.
Omsk wyróżnia się na tle innych rosyjskich miast.
Chociaż nie brakuje tu socrealistycznych budynków, to
jego niektóre zakątki są tak zagospodarowane, że czuje
się w nich dawną i współczesną atmosferę kultury, sztuki
i nauki. To miasto młodych, często awangardowych ludzi,
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ale nie pozbawione też marginesu społecznego. Niestety,
występuje tu szeroko pijaństwo, narkomania i prostytucja.
Miasto zdobią liczne rzeźby o pogodnej, anegdotycznej
tematyce, tak lubiane przez mieszkańców wielu miast na
świecie i turystów. Do tej pory nie mogę przeboleć, że mój
pomysł wykonania rzeźby Sen Leszka Czarnego na Placu
po Farze, zgłoszony jako wniosek do władz Lublina, nie
zyskał poparcia Rady Miasta, ponieważ w przeddzień obrad ukazała się w „Gazecie Wyborczej Lublin” krytyczna
opinia na ten temat. Zarzut dziennikarki był absurdalny
ale radnych wystraszył: Lublin ma już dosyć świętych akcentów, a tu jeszcze ma się „ukazać” Archanioł Michał, który rzekomo przyśnił się Leszkowi Czarnemu?...
Była nawet wykonana sensowna makieta pomnika autorstwa pewnego rzeźbiarza z Nałęczowa, za którą Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej zapłacił artyście. Ech
ten Lublin… czasami tonie we mgle.
Omsk – Barabińsk – Nowosybirsk
Z Omska do Nowosybirska jedzie się 8 godzin. Pociąg pokonuje w tym czasie 627 km, z przeciętną prędkością 78,5 km/godz. Można się zastanawiać, dlaczego tak
powoli, skoro tory biegną po płaskiej w większości Równinie Barabińskiej? Otóż w połowie drogi znajduje się miasteczko Barabińsk, gdzie pociąg zatrzymuje się na ponad
pół godziny, a przez to przeciętna prędkość spada. Na suchszej części Równiny Barabińskiej rozpościera się malowniczy step, pozbawiony zadrzewień.
Przyznam się, że niewiele znalazłem informacji o Barabińsku, owszem, wiem kto jest głową miasta, czyli burmistrzem, znam nazwiska deputatów gorsowieta, wgryzłem
się w tamtejsze problemy społeczne (alkoholizm), transportowe i mieszkaniowe, a także odkryłem nazwy kilku
przedsiębiorstw. Istnieją tam duże firmy spożywcze: mleczarnie, młyny, gorzelnia – a jakże!, spółdzielnia rybacka i fabryka konserw rybnych. W okolicach Barabińska
występują większe i duże, a nawet ogromne, polodowcowe jeziora syberyjskie, np. Sarlan, Ubinskoje, dostarczające dużych ilości ryb. Można je kupić na dworcu kolejowym: wędzone ryby, a nawet raki dostarczają niezawodne
babuszki.
Koło budynku stacji stoi parowóz-weteran kolei transsyberyjskiej. Typowe parowozy, które użytkowano dawniej
na tej trasie – najczęściej typu FED czyli Feliks Edmundowicz Dzierżyńskij – miały zespół napędowy suportu
składający się z 4 dużych kół; jedno z nich było bezpośrednio połączone, poprzez różne mechanizmy, z tłokiem
o średnicy 660 mm. Ponadto przód parowozu opierał się
na 2 mniejszych kołach. Zespolona z parowozem węglarka spoczywała na 4 kołach. Masa takiego zestawu: parowóz z węglarką, wynosiła 115 ton razem z wodą i węglem,
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z tego sam parowóz ważył 61 ton. Węglarka zabierała na
tzw. skrzynię ok. 8–10 ton węgla w zależności od gatunku, a do zbiornika ok. 30 ton wody. Taki zapas wystarczał
na przejechanie ok. 300–350 km.
Lokomotywa FED mogła uciągnąć ciężar do ok. 1600
ton, tj. łączny ciężar wagonów z ładunkiem, ale na płaskim
terenie. W niektórych miejscach trasy pociąg był wspomagany drugą lokomotywą, doczepianą z przodu lub z tyłu.
Za Barabińskiem pociąg wjeżdża w obszary tajgi, a niekiedy przecina płaty roślinności tundrowej. Kilkakrotnie
monotonną jazdę wśród brzeźniaków i lasów, ożywiają
kratownice mostów na dosyć dużych rzekach: Tartas, Ica
Om, Kargat, Culim; są one zbliżone wielkością do naszego Bugu. To lewostronne dopływy Obu, zdążające na północ. Ob przekroczymy w Nowosybirsku.
Ten obszar Syberii obserwowałem z okna tupolewa,
zdążającego nocą z Moskwy do Nowosybirska. Samolot
obniżył lot już sto kilometrów przed lotniskiem, więc widziałem doskonale w świetle poranka szmaragdową zieleń tajgi oraz rozsiane wśród niej liczne jeziora. Niektóre
lśniły w części bielą lodów, a odkryte przez roztopy wody
miały barwę ciemnoniebieską. Była to pora marcowego
przedwiośnia.
Dzisiaj to nie koniec wrażeń, ponieważ dojeżdżamy
już do Nowosybirska. Pokonaliśmy 3340 km od Moskwy,
przeznaczając na to prawie dwie doby.
Tuż koło dworca stoi sobie jubileuszowa lokomotywa
FED. To egzemplarz nr 3000. Ogromnie zdolni są ci Rosjanie, skoro potrafili w tej samej charkowskiej fabryce
produkować i parowozy i aparaty fotograficzne FED. Mam
w swoim domowym archiwum czarno-białe zdjęcie owej
lokomotywy, które wykonałem właśnie FED-em. I pomyśleć, że rodzony brat krwawego Feliksa, Ignacy Dzierżyński, był ulubionym nauczycielem mojej Mamy w Kazimierzu Dolnym, a jego dawne włości, niemal sąsiadują z moją
posesją…
W Nowosybirsku
Nowosybirsk zmieniał kilkakrotnie swoją nazwę,
ostatnio był Nowonikołajewskiem na cześć cara. Ten duży
ośrodek miejski, liczący 1,6 mln mieszkańców, uważany
jest za nieformalną stolicę całej Syberii. W 1991 r. spędziłem w Nowosybirsku 7 dni. Wycieczka, której przewodziłem nie była zorganizowana przez biuro turystyczne;
do wyjazdu doszło w drodze wymiany pracowników z zaprzyjaźnionych – jak to się powiadało – zakładów pracy, więc Rosjanie traktowali nas prawie jak swoich. Zaraz po hotelowym śniadaniu, wszyscy tzw. turyści gnali
na bazary, taszcząc torby z tureckimi swetrami i polskimi kosmetykami.

Przewodniczka Irena, z ramienia Inturistu, nie chcąc
tracić zarobku, oprowadzała mnie solo po mieście. Ładna to była kobietka, potomkini polskich zesłańców, no k’
sożaleniju nastojaszczij sowietskij czełowiek – żenszczina, znaczyt’sja. Kiedy ją zapytałem, na kogo będzie głosowała w pierwszych w historii Rosji wyborach prezydenckich: na Jelcyna czy Gorbaczowa – odpowiedziała ze
wzburzeniem:
– Ty Stas’ nie mieszaj mnie w gołowie, na czort mi kakaja nibud’ demokracija. Kiedyś była jedna partia i ona mówiła ludziom, jak głosować, a teraz to nawet strach wybierać, bo kto wie, czy ten przegrany nie będzie się później
mścił na tych co na niego nie głosowali?
– Co ty mówisz Irina, przecież glosowanie będzie tajne! – odrzekłem zdumiony.
– Tajne, tajne, my dobrze wiemy, jak to jest u nas
z tajnością…
„Masz babo placek” – pomyślałem, kończąc do niczego nieprowadzącą dyskusję. Zaproponowałem na zgodę
kawę w hotelowej restauracji, w której podawano także
duże porcje klukwy (żurawiny) ze śmietaną.
Kto nie żałuje rozpadu Związku Radzieckiego – ten nie
ma serca, kto chciałby przywrócenia Związku Radzieckiego – ten nie ma rozumu. Tak powiedział kiedyś znany generał Aleksander Lebiedź.
Moje czarno-białe zdjęcia z Nowosybirska gdzieś się
w domu zapodziały, więc posługuję się fotografiami z Internetu. W zasadzie pokazują one miasto tak, jak je widziałem podczas przebywania w śródmieściu. Ale zupełnie inne odnosiłem wrażenia, gdy dotarłem raz solo na
peryferie Nowosybirska. Zdawało się, że znalazłem się na
jakiejś biednej wsi. Mieszkańcy wylewali pomyje i wynosili śmiecie na polne uliczki. Widoki nie były przyjemne,
zapachy również. Na szczęście błoto, które pozostało z jesieni, było jeszcze zamarznięte, chociaż marcowe słońce
czasami dogrzewało.
Nad brzegiem Obu, na wysokim tu brzegu, stały drewniane domki, jedne ładniejsze i trochę zadbane, inne biedne i koślawe, otoczone połamanymi płotami. Wściekle
ujadały psy na łańcuchach, dostrzegając we mnie intruza.
Czasami jakaś kobieta w walonkach lub mężczyzna w trepach wychodzili zza opłotków, ale z nikim nie udało mi się
nawiązać rozmowy, a gdy dostrzegano w mojej ręce aparat fotograficzny, tubylcy szybko chowali się do domów.
Po chwili odkryłem przyczynę ich bojaźni. Był to prawdopodobnie wstyd i obawa spowodowane istniejącymi
tam, rozwalającymi się wychodkami. Niby zwykłe drewniane ubornyje lecz o zgrozo, ustawione tak na skarpie
nadrzecznej, że nieczystości leciały wprost do rzeki, czasami nie bezpośrednio, więc stromy stok skarpy pokryty
był zamarzniętymi i świeżymi – chyba to nieadekwatne
stwierdzenie – odchodami.
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Ale te kible nie były takie najgorsze w porównaniu do
anegdotycznego opisu konstrukcji wychodków na Syberii, mających się rzekomo składać z dwóch drągów: jeden
do zawieszenia kufajki, drugi do odganiania się od wilków. Zresztą w tymże Nowosybirsku musiałem korzystać
z hotelowej ubikacji, w której były tylko dziury w podłodze bez żadnych tam kabin. Ot, kto miał intymny interes,
ten kucał zerkając to na Rosjanina to na Uzbeka lub Jakuta obok. Kucnąłem i ja, a wtedy nadeszła babuszka, która
trzymała w ręku kawałki pociętej gazety.
– Tawariszcz, bumaga Tebe nie nużna? – zapytała.
– Nużna – odpowiedziałem, przełykając ślinę.
Wziąłem więc do ręki kawałek Prawdy, ale babuszka
nie odchodziła.
– Diesjat’ kopiejek – rozkazała.
– Oddam potem – odrzekłem, wiedząc, że nie sięgnę
teraz łatwo do kieszeni spodni po monetę.
– Desjat’ kopiejek, powtaraju!
Jakoś udało mi się wygrzebać kopiejki, więc zaspokojona finansowo kobieta przeszła zaraz do drugiego osobnika rozliczającego się z naturą, a kawałki organu prasowego KC KPZR posłużyły za papier toaletowy.
Przypomniały mi się również wykłady akademickie
z geografii regionalnej, gdy lubelscy profesorowie często powtarzali, że miasta pełne kontrastów występują
tylko w krajach Trzeciego Świata i w kapitalistycznych.
Pamiętam też takie oto stwierdzenie prowadzącego wykład: jeżeli zobaczycie gdzieś reklamę coca-coli, to możecie być pewni, że ten kraj jest uzależniony od imperializmu
amerykańskiego.
I bądź tu człowieku mądry: Nowosybirsk był oczywiście dla mnie miastem kontrastów, więc jakby miastem
kapitalistycznym, ale reklam coca-coli nigdzie w Rosji nie
widziałem, więc jakby komunistycznym.
W latach siedemdziesiątych, gdy gościliśmy służbowo
w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Lublinie pewną panią profesor z Moskwy, zaprosiłem ją na obiad. Pytając czego się napije: herbaty, kawy, wody mineralnej
czy coca-coli, młoda i przystojna Rosjanka zareagowała
stanowczo:
– Coca-cola niet, eto narkotik! Czerez czas daju lekcju w waszom uniwiersitete i nie mogu odurmanits’ja…
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Rozpoczęcie budowy kolei transsyberyjskiejz udziałem cara

Pasmo to będzie widoczne po prawej stronie torów aż do
Krasnojarska.
Od Nowosybirska zmienia się kierunek jazdy na północno-wschodni, dzięki czemu koło Aczyńska przekroczymy równoleżnik 56 szer. geogr. płn., i to o ćwierć stopnia. Jest to najdalej wysunięte miejsce na trasie z Moskwy
do Władywostoku. W stosunku do Lublina znajdziemy się
więc o ponad 570 km dalej na północ, czyli 5 stopni wyżej na globie ziemskim; o tę też wartość będziemy widzieli niżej Słońce z okien wagonu. Nie chce mi się obliczać,
o ile minut będzie tu krótszy dzień niż nad Bystrzycą, ale
liczę w tej sprawie na Czytelników.
Pierwszą miejscowością tego odcinka podróży, w której
się zatrzymujemy, jest 85-tysięczne miasto Jurga nad rzeką

W trakcie budowy

Nowosybirsk – Marijsk
Dzisiejszy odcinek podróży Transsyberyjską Magistralą będzie bardziej urozmaicony krajobrazowo niż poprzednie. Wprawdzie po wyruszeniu z Nowosybirska pociąg pokonuje 450-kilometrowy odcinek po równinnych
terenach południowego skraju Niziny Tomskiej i Cułymskiej, ale od miasteczka Jurga można już patrzeć na
wzniesienia północnego przedgórza Ałtaju Kuźnieckiego.
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Tom. Tu odgałęzia się linia kolejowa do Tomska, biegnąca jeszcze kilkaset kilometrów na północ, przez dzikie tereny Obwodu Chanty-Manijsk, do przysiółka Biełyj Jar,
gdzie kończy się jakoś głupio w tundrze. Łagiernicy nie
uspieli dalsze postroit’.
Od kilku godzin jedziemy przez syberyjską tajgę, ale
oto miasteczko… Tajga, założone podczas budowy magistrali kolejowej, dzisiaj 25-tysięczne. Działają tu duże
warsztaty kolejowe, a także Instytut Kolejnictwa. Z okolicznych lasów pozyskuje się drewno na podkłady.
Na stacji Tajga doszło w 1919 r. do zwycięskiej bitwy
5. Dywizji Strzelców Polskich (!), działających w składzie

Armii Kołczaka, z bolszewikami. W latach 30. XX w. istniał w okolicy duży łagier.
Po kolejnej godzinie jazdy zatrzymujemy się w Anżero-Sudżeńsku, 75-tysięcznym mieście w Obwodzie Kemerowskim. Ta dwuczłonowa nazwa pochodzi od dwóch
osiedli górniczych. W okresie pierestrojki nastąpił duży
spadek wydobycia węgla i redukcje zatrudnienia, co doprowadziło do tzw. wojny kolejowej. W czasie jej trwania górnicy wielokrotnie blokowali magistralę transsyberyjską. Wywołany przez to skandal, rozgrywający się na
oczach cudzoziemców, doprowadził do szybkich zmian
własnościowych kopalń, zwiększenia wydobycia węgla
i poprawy sytuacji ekonomicznej górników.
A oto i miasto Marijsk. Tu wysiada dużo turystów, którzy chcą zobaczyć wspaniałe tereny ałtajskie. Początkowo zamierzałem jechać dalej, ale gdy się przebyło tak daleką drogę, to warto opuścić pociąg na 2–3 dni i udać się
na południe, w góry.
Piszę te słowa w Lublinie o godz. 12.00 naszego czasu,
a w Marijsku już 19.00, więc turyści powinni poszukać
noclegu, a jutro znaleźć jakąś możliwość dotarcia w rejon
Ałtaju Kuźnieckiego, najlepiej w pobliże uroczego Rezerwatu Jergaki.
Krasnojarsk – Tulun

Transsyberyjska…

Odległość z Krasnojarska do Władywostoku wynosi jeszcze ok. 5200 km; dotychczas pokonaliśmy ok.
44% całej trasy. Do Irkucka zostało 1100 kilometrów,
a więc około 20 godzin jazdy, wliczając przystanki. W naszej podróży wirtualnej dotrzemy dzisiaj do miasteczka
Tulun, które znajduje się wśród syberyjskich pustkowi,
w odległości 700 km od Krasnojarska.
Pociąg przejeżdża początkowo przez pogórze Sajanów,
a potem krajobraz staje się coraz mniej urozmaicony. Monotonny pejzaż ożywiają lasy brzozowe, niekiedy modrzewiowe, pojedyncze domki lub przysiółki, płaty tundry, bagna oraz liczne rzeki, będące prawobrzeżnymi dopływami
Jeniseju. Nad jedną z nich, rzeką Kan, powstało miasto
Kańsk, prawie stutysięczne.
Mówi się o nim: siedlisko rozbójników. Były tu niegdyś trzy więzienia, obecnie są dwa obozy karne. Więźniowie po odsiadce często osiedlali się w Kańsku i dalej
popełniali przestępstwa, więc mieszkańcy budowali wysokie ogrodzenia i trzymali dla ochrony bojowe owczarki kaukaskie. Teraz jest trochę bezpieczniej. Połowa ludności mieszka w drewnianych domkach, wspomagając
się ekonomicznie dzięki uprawie warzyw lub hodowaniu
stadka drobiu.
Pierwotnie powstała tu osada kozacka, założona
w 1625 r.; obecne miasto żyje z górnictwa, włókiennictwa
bawełnianego oraz wojskowej bazy lotniczej. Pracodawcą
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są też obozy karne dla wyrostków i dziewcząt. Na Syberii
znajduje się kilkaset takich obozów, w okolicach Krasnojarska – kilkadziesiąt, i drugie tyle więzień dla dorosłych.
Belgijski fotograf Carl de Keyzer w trakcie swojej 11-miesięcznej podróży po Syberii odwiedził i sfotografował około 40 kolonii karnych wokół Krasnojarska. Oczywiście pokazano mu tylko to, co się nadawało
do zademonstrowania. Ponoć panujące w tych koloniach
gwałty fizyczne i psychiczne, sadyzm klawiszy, niedożywienie i brak higieny powodują, że setki osadzonych
umiera śmiercią naturalną lub gwałtowną przed odsiedzeniem kary, a ci, którzy dotrwają do wypiski są milczącymi
i zniewolonymi pozornie mścicielami.
Kto chce wiedzieć, jak funkcjonują putinowskie łagry
– bo tak je nazywają rosyjscy i zagraniczni obrońcy praw
człowieka – niech zajrzy do Internetu.
Zapomniałem napisać, że od Omska biegnie równolegle do magistrali kolejowej kilkutysięczny trakt drogowy
do Czity, wytyczony przed stuleciami. Czasami można go
dostrzec z okna pociągu, raz po lewej stronie, raz po prawej. Droga służyła kupcom, wojsku a także kibitkom z zesłańcami lub prowadzonymi pieszo przez sołdackie konwoje. Trzeba sobie uświadomić, że kolej transsyberyjską
wykorzystywano również do przewozu milionów więźniów, których deportowano do łagrów.
Nie warto zatrzymywać się w Kańsku, jedźmy więc dalej. Czeka nas teraz 500-kilometrowa podróż przez podobnie monotonny obszar, aż do miasteczka Tulun.
Będziemy opuszczać stopniowo chłodniejsze tereny północne, jako że dalsza część trasy wiedzie w kierunku
południowo-wschodnim.
Angarsk
Podam trochę informacji o tym mieście, położonym
w Obwodzie Irkuckim. Jak wszędzie w Rosji, tu również
nie brakuje pomników, w tym najnowszych. Można zobaczyć odlanego z brązu byka, również wilka, księgę próśb,
drzewo życia, źródło i inne. Jest też statua szczęścia, pomnik katorżników, konieczno statuja Lenina, i budzący
zdziwienie pomnik Deszczowej Taksówki.
Nie wiem, czym się kierowali włodarze miasta, fundując właśnie w Angarsku ten ostatni pomnik, nawiązujący
do dzieła Salvadora Dali. Oryginalny pomnik znajduje się
w muzeum artysty w Madrycie. Taksówką jest tam prawdziwy cadillac; po naciśnięciu guzika w aucie wylewa się
woda na głowy kukiełek. Ot, taka sztuczka artystyczna.
Zaciekawia duża tablica stojąca przed jednym ze sklepów w Angarsku, na której umieszczono zdjęcia złodziei,
którzy coś tam próbowali ukraść, może flaszkę wódki,
może końcówkę do wiertarki, może spodnie albo kawałek słoniny.
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W ZSRR – co rusz – widziałem podobne tablice ze
zdjęciami ludzi podpadniętych władzom. Najczęściej stały cztery duże plansze obok siebie z ok. dwustoma portretami różnej maści żulików. Każda z tablic miała własny
tytuł: Pijanicy, Bumelanty, Spekulanty, Zajcy – czyli złapani za jazdę na gapę. Pod zdjęciami znajdowały się nazwiska delikwentów, ich adresy zamieszkania i krótkie opisy popełnionych wykroczeń, np.: 12 marca br. taksówkarz
Anatolij Stakańczuk, leżał pijany na ul. Zakusnoj i zarzygał kwietnik. Vis-à-vis wymienionych czterech tablic stała zazwyczaj pojedyncza doska poczeta, czyli zawierająca
zdjęcia stachanowców, racjonalizatorów, lizusów, nadgorliwych partyjniaków, komsomolców, przodujących,
piersiastych dojarek itp., a więc osób, którymi władza się
szczyciła. Wot, każdaja strana imiejet swoji soobstwiennyje obyczaj.
Niedawno czytałem reportaż pewnego Polaka, który
odkrył dziwne zjawisko w Angarsku. Otóż koło miejscowych sklepów spożywczych lub monopolowych sterczą
mężczyźni o sinych nosach z jednym lub dwoma palcami uniesionymi do góry, przekazując w ten sposób bardzo
ważny komunikat: dwa palce znaczą, że brakuje dwóch pijaczków do flaszki, dysponujących rubelkami, jeden palec,
że dwóch już czeka, tylko jeszcze jednego brakuje.
W Rosji pije się z gwinta na ulicy, w bramie, na skwerku, albo w pojedynkę albo we trzech, bo Boh Trojcu lubit’. Inaczej się nie da, ponieważ półlitrówka (a tylko w takich sprzedaje się „normalną” wódkę), zawiera równo 21
bule. Wiadomo, że liczbę 21 można podzielić tylko na trzy
albo na jeden. Inaczej nawet Salomon by nie potrafił, który z pustego też nie naleje. Bul to jednostka pojemności
mierzona gulgoczącym odgłosem, jaki wydobywa się ze
szczęśliwego gardła. Jeżeli jeden pije, to dwaj pozostali liczą z wypiekami do siedmiu, a potem wyrywają flaszkę
z gardła szczęśliwca.
W PRL nie było tak demokratycznie, bo gdy robiono
składkę na wódkę to apelowano: towarzysze dawać po dysze, a towarzyszki – po dwie dyszki.
W Angarsku nie ma pijanych kobiet, ale zanim tak się
stało, wylano wiele… krwi. Tutejszy wielokrotny zabójca i gwałciciel, niejaki Popkow, ma na sumieniu śmierć
aż 81 kobiet. Zabójca był milicjantem, który cieszył się
dobrą opinią przełożonych, rodziny i sąsiadów, natomiast
ofiary wampira z Angarska to zapijaczone i rozpustne kobiety. Od dwóch lat morderca odbywa dożywotnią karę
w spec obozie, i od dwóch lat tutejsze kobiety przestrzegają abstynencji, zachowują się skromnie i pilnują przy
okazji cnoty. Jest to kuriozalny wypadek, kiedy zło w dobro się zamienia.
Stanisław Turski
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Stanisław
Rogala

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

nią. Wycierała suchą szmatką każdego dnia. Tak robili niektórzy przykro doświadczeni.
Po wizycie Ewy został jej tylko gliniany zielonkawy kubek z dwoma niby drgającymi listkami.
Dłużej już nie powinna go trzymać. Co prawda przyzwyczaiła się już… Idąc do pracy, mówiła mu – Wybacz.
Muszę cię zostawić. Czekaj na mnie! – przyjacielsko machała ręką i wychodziła. Wracając z pracy, w pośpiechu
otwierała drzwi, jakby w obawie czy czeka na nią. Upewniwszy się, że urna stoi na swoim miejscu, mówiła jej cześć
i pytała, czy dobrze pilnował domu, czy kot mu nie przeszkadzał. Oczywiście, nie otrzymywała żadnej odpowiedzi, bo jak… wystarczało, że sama mówiła, i to dużo, co tu
jej odpowiadać, był i już, wystarczało… Po tych słowach
powitania podchodziła blisko, głaskała chłodną ręką zielonkawy kubek, na moment zatrzymywała rękę na niby
drżących listkach i zdejmowała płaszcz. Takie powitanie
wystarczało.
Nawet dzieci już przyzwyczaiły się do jego obecności,
szczególnie Kasia, Tomek chyba też. Choć zięć, kiedy był
u niej, mówił bardzo mało, nieraz tylko spoglądał w jego
kierunku i milczał. Zwykle obaj milczeli. Tomek tylko raz
zapytał, kiedy zaplanowała przywieźć go ze szpitala: – To
jest konieczne, mamo? Chciała mu odpowiedzieć, że tak,
tak, ale powstrzymała się, a Tomek więcej nie pytał.
Choć milczał, zdaje się – wyczuwał jego obecność. Zdecydowanie wyczuwał, ale nie reagował... Od pewnego czasu nawet napomykał o tej jego obecności, ale nie zgłaszał
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żadnej pretensji czy wątpliwości... Tomek to był dobry
chłopak z ich kraju. Kasia miała wielkie szczęście, że spotkała tego chłopaka podczas spaceru nad morzem, nie to,
co ona – zawsze sama. Przyjechał kilka lat przed nimi,
już zdążył się zaaklimatyzować... Miała nadzieję, że zacznie kontaktować się z Mundkiem, choć go przecież nie
było. Bywało, że chwilami niemal czekała, kiedy zaczną ze
sobą rozmawiać. Uświadomiwszy sobie ten absurd, tylko
uśmiechała się i głęboko wzdychała.
Żyła sama. Pojawiali się różni „gości”, ale, jeżeli mieli jakieś zastrzeżenia, spławiała pod byle pretekstem. Ten
ostatni, nawet co nieco interesował ją. Przyszedł kilka razy,
ale ledwie wypił kawę, wychodził, chociaż nieraz proponowała mu pozostanie dłużej…, nawet już kilka razy wyczuła, że ma ochotę zostać, jednak wychodził… podawał
różne nagłe powody, najczęściej dzwonił jego telefon, niecierpliwie coś tłumaczył do słuchawki, nawet pokrzykiwał i wychodził… Bardzo słabo znała ten obcy język, choć
mieszkała tu już kilka lat, nie rozumiała, co go denerwowało. Ledwie rozpoznała kobiecy głos, za każdym razem
ten sam. Gdy pytała, lekceważąco machał ręką i tym szybciej wychodził…, więc nie pytała. Jednego razu bardzo zaskoczył ją, tylko ten jeden raz…, z wrażenia niemal zemdlała. Kilka razy pokornie zastrzegał się, z góry prosił
o wybaczenie, jeżeli… Kto jest u ciebie? Z kim mieszkasz?
– niespodziewanie krzyknął i chwycił się za głowę. Zaprzeczyła raz i drugi: – To niech szuka, skoro nie wierzy!
Bardziej przeraziło jego pytanie, niż nieoczekiwany krzyk.
– Są tylko dwa pokoje, może szukać! – ale on uciekł, jakby od swojego krzyku.
Po kilku dniach przeszedł ponownie, kolejny raz i następny… niespodziewanie, bez zapowiedzi. Czuła, że ją
sprawdza. Tym się nie przejmowała, nie miała co ukrywać, zawsze była sama… od kiedy tu przyjechała. Dwóch
synów mieszkało oddzielnie, bliżej pracy, w innym hrabstwie. Kasia mieszkała tylko blisko, ale też oddzielnie.
Miała Tomka, narzeczonego z poważnymi zamiarami.
Pracowała niemal okrągłe dzionki, z córką widywały się
tylko w niedzielę.
Chciał, to przychodził. Nie zabraniała. Był spokojny, już
nie denerwował się telefonami od tamtej kobiety. Zresztą
telefonów było coraz mniej. Więcej nie powrócił do tamtego pytania…, już mu zapomniała kłopotliwą i nieprzyjemną scenę i zawsze częstowała kawą, którą coraz bardziej
chwalił, jakby… Przy kawie nawet zaczynał czynić delikatne aluzje, co do jej samotności... Nie reagowała, udawała,
że niczego się nie domyśla, nie zauważa kwiatów od niego. Pewnie przynosił z własnego ogródka…
Przed pół rokiem Kasia urodziła córeczkę, śliczną i kochaną Waneskę. Miała obawy, jak dzieciak będzie reagował na jego obecność, kiedy nieraz zabierała wnuczkę do
siebie. Jednak nic niepokojącego w zachowaniu dziecka
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nie zauważyła. Najedzona Waneska była radosna, głośno
gaworzyła. Jej rączki i nóżki nie znały spoczynku. Kot potrafił zmęczyć się, ale nie dzieciak.
Ewa zadzwoniła z informacją, że okazyjnie będzie
przejeżdżała obok jej miasteczka. Służbowo jedzie nad
Morze Północne. Czy może ją odwiedzić? Ma do niej pewną delikatną sprawę. Dobra okazja ją obgadać, może nawet załatwić.
Ewa nie wiedziała, jak zacząć tę „delikatną sprawę”.
Kopciła papierosy, żłopała kawę, plątała słowa, przepraszała, żeby starała się ich zrozumieć, wynagrodzą jej, ale…
właśnie to było najgorsze… Sama się domyśliła. Ewa, tamta kobieta, którą Mundek wspominał kilka razy, pozostałe dzieci miały do niego swoje prawo, choć nie mieszkał
z nimi od szeregu lat…
Wyjęła urnę z mahoniowego pudełka spoczywającego na szafce, po jej środku. Chciała ją odkręcić. Nie mogła. Ręce jej drżały i ślizgały się po gładkiej powierzchni,
szczególnie po tych niby również drżących listkach. Musiała pomóc jej Ewa. Ledwie Ewa chwyciła urnę u dołu
i zakręciła nią, wieczko lekko ustąpiło, jakby nie było
zakręcone.
Spomiędzy szklanek wyjęła lekko zielony gliniany kubek i podała go Ewie. Nigdy nie wiedziała, po co go zabrała z kraju, kiedy go opuszczała, w jakim celu. Kupiła go na
ostatnim parafialnym odpuście, gdy przygotowywała się
do wyjazdu. To było… głupie. Całą drogę musiała uważać,
żeby go przypadkowo nie potłuc, potem ostrożnie wycierać przy każdym sprzątaniu w kredensie. Do czego był jej
potrzebny ten kubek?
Ewa ustawiła kubek na stole, przechyliła urnę, posypał
się z niej strumień szarego proszku. Wtedy coś ją ukłuło
poniżej serca aż chwyciła się za pierś. Ewa tego nie zauważyła. Powoli dopełniała niewielki gliniany kubek szarym
pyłem. Raz i drugi delikatnie stuknęła kubkiem o stół,
jakby chciała, żeby więcej szarego proszku zmieściło się
w jego środku. Wtedy podeszła do Ewy i zabrała jej kubek, czym dała do zrozumienia, że reszta zostaje dla niej.
Odstawiła kubek na środek szafki w miejsce, gdzie niedawno stała urna.
I Ewa pospiesznie odjechała. Ledwie zdążyły się
pożegnać.
Wczoraj, nim codzienny gość przyszedł na kawę, odniosła zielony gliniany kubek pod małe krzaczki kosodrzewiny wyrastające z jasnego piasku plaży…
Kubek zakopała dość głęboko, żeby jakieś wałęsające
się psisko nie nabrało ochoty…, jak sobie kiedyś życzył…,
a może lepiej było i kubek oddać rodzinie, na wzgórku na
Majdanku między innymi skremowanymi podczas wojny
położyć, jak obiecywała to Ewa?... Nieustannie zachodziła w głowę…, nagle odezwał się dzwonek do jej drzwi. –
Już, już, chwileczkę! Szybko pobiegła do nich…
■
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Oddany Bogu i ludziom
Ks. Prałat Prof. Edward Walewander 24 maja obchodził jubileusz 70-lecia urodzin. Uczestniczyli w nim pracownicy Instytutu Pedagogiki, w którym jest kierownikiem
Katedry Pedagogiki Porównawczej i Filozofii Wychowania,
członkowie Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL, biskupi
oraz liczni goście: koledzy, rodzina i przyjaciele.
W intencji Jubilata w kościele uniwersyteckim KUL odprawiona została Msza św. dziękczynna za życie i posługę
Ks. Prof. Edwarda Walewandra pod przewodnictwem abp.
Stanisława Budzika. Wraz z nim Mszę św. odprawiał abp senior Stanisław Wielgus, bp Ryszard Karpiński, bp Mieczysław Cisło, bp Józef Wróbel oraz ok. stu kapłanów. Uczestniczący w Eucharystii polecali Jubilata wstawiennictwu Matki
Bożej, aby obficie zaczerpnął sił na dalsze lata pracy naukowej i kapłańskiego świadectwa – powiedział na rozpoczęcie
Mszy Św. Metropolita Lubelski.
W homilii abp senior Stanisław Wielgus mówił, że jubileusz, to okazja podsumowania planów i zamierzeń. – Jubileusz, zwłaszcza w życiu kapłańskim, jest szczególną okazją,
by podziękować Bogu za przeżyte lata, […], za Boże błogosławieństwo, za opiekę i otrzymane łaski. Zwłaszcza za największy dar, jakim jest kapłaństwo – mówił abp Wielgus.
Podkreślił, że misją kapłana jest prowadzić innych do Boga.
Dodał, że w obecnych czasach łatwo zapomina się o roli, jaką
Kościół odegrał w czasach komunizmu, a nawet atakuje się
Go i poniewiera. A przecież bardzo wielu kapłanów poprzez
mrówczą pracę – kazania i konferencje, pracę z młodzieżą
– umacniało wiarę i patriotyzm, i to wszystko, co stanowi
wartości europejskie. Przypomniał, że ks. prof. Walewander
został księdzem, kiedy kapłani w Polsce byli prześladowani za oddanie dla Boga i pracę dla Kościoła. Konsekwentnie
i uparcie pokonywał przeszkody, by zrealizować powołanie
kapłańskie. I choć poświęcił się przede wszystkim pracy naukowej, to zawsze przez pryzmat duszpasterski. Nigdy nie
zapomniał o swoim zasadniczym powołaniu, o kapłaństwie.
– Prawdziwy teolog, to nie ten, który mówi o Bogu, ale rozmawia z Bogiem w każdej chwili swojego życia – powiedział
ks. Arcybiskup. Sprawdził się w wielu dziedzinach – w badawczej, której owocem są liczne publikacje, ale także wychowawczej i organizacyjnej.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Transferu
Wiedzy KUL. Uczestniczyli w niej pracownicy Uniwersytetu,
zwłaszcza Instytutu Pedagogiki, członkowie Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL, biskupi, do których dołączył bp
Artur Miziński Sekretarz Generalny KEP i bp senior diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jan Śrutwa, księża, studenci oraz
wielu gości z Polski i zagranicy, wśród nich rodzina, koledzy
i przyjaciele.
Po wysłuchaniu Gaude Mater Polonia odśpiewanego przez
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego UMCS, wszystkich uczestników uroczystości powitał ks. prof. Marian Nowak, Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL. Gratulacje i podziękowanie za ponad dwudziestoletnią aktywność na Wydziale
Nauk Społecznych wyraził dziekan Wydziału, ks. prof. Stanisław Fel i przypomniał związki Jubilata z KUL oraz drogę naukową i jego dorobek. Kolejno zabierali głos księża biskupi, współpracownicy, przyjaciele, przedstawiciele władz
miejskich i samorządowych, członkowie organizacji i stowarzyszeń, z którymi współpracował Ks. Edward Walewander.
Wszyscy podkreślali interdyscyplinarność zainteresowań
naukowo-badawczych ks. Profesora, godną podziwu wielość
publikacji i wystąpień z zakresu pedagogiki, teologii duchowości, historii Kościoła, badań nad Polonią oraz aktywność
w ogólnopolskim i międzynarodowym życiu naukowym
i społecznym i posługę kapłańską.
Dr Natalia Rykowska przedstawiła Księgę Jubileuszową pt.
Wśród swoich. Ksiądz profesor Edward Walewander (red. N.
Rykowska, T. L. Kuniszewska, R. Stopikowski, Lublin 2017).
Jest to pozycja w formie sztambucha zawierającego m.in.
wspomnienia, życzenia, sentencje i okolicznościowe ilustracje oraz liczne zdjęcia. – Ks. Profesor jest dla nas mistrzem,
autorytetem i wzorem – powiedziała dr Rykowska w imieniu uczniów, wychowanków, współpracowników i przyjaciół. Dedykując tę Księgę naszemu nauczycielowi, pragniemy w ten sposób wyrazić mu naszą serdeczną wdzięczność.
Wręczenia Księgi Jubileuszowej dokonał Rektor KUL
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Życzył Jubilatowi dalszej owocnej pracy. Podkreślił że Ks. Profesor Walewander
pięknie wpisuje się w historię Uniwersytetu i odpowiada na
współczesne wyzwania otaczającej nas rzeczywistości.

n u m e r

Różne są nagrody i wyróżnienia. Z pewnością każda sprawia radość, ale nie mogą równać się ze słowem dyktowanym
sercem, z bezinteresownym gestem – powiedział. Dziękując
wszystkim spotkanym na drodze życia, za udział w uroczystościach, za dar Księgi Jubileuszowej, za życzliwość, życzenia i modlitwę, Ks. Profesor Edward Walewander podkreślił
szczególną radość płynącą z bezinteresownego daru, ze słów
płynących z serca.
Ks. Prof. Edward Walewander z okazji Jubileuszu otrzymał dyplom honorowy i medal za zasługi od wojewody lubelskiego, Medal 700-lecia Lublina od prezydenta Lublina,
Medal Honorowy za Zasługi dla Fundacji „Semper Fidelis” oraz dyplom uznania od Stowarzyszenia Naukowego
Polska-Wschód.
Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego
UMCS z bogatym repertuarem polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich.
Wszyscy obecni na uroczystości zostali zaproszeni na
przyjęcie do Mensy Academica KUL.
Ks. prof. Edward Walewander jest kapłanem archidiecezji
lubelskiej, kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej i kapelanem Jego Świątobliwości. Urodził się 16
grudnia 1947 r. w Niemirówku koło Tomaszowa Lubelskiego.
Trzy lata studiów filozoficzno-teologicznych odbył na KUL,
a następne w Innsbrucku, gdzie w 1978 r. obronił doktorat.
Od 1980 r. rozpoczął wykłady z historii Kościoła nowożytnego na KUL. Od 1997 r. szef Katedry Pedagogiki Porównawczej. Był również duszpasterzem polonijnym i wychowawcą
w lubelskim seminarium.
Środowisko, w którym się wychowywał, zarówno to najbliższe – rodzina, jak i dalsze otoczenie szkolne i parafialne,
przepojone było miłością do ojczyzny, polskiej tradycji oraz
kultury, a jej istotną częścią była pobożność maryjna niedalekiego Krasnobrodu. Te wartości kształtowały tożsamość Ks.
Profesora już od najmłodszych lat przypadających na okres
po II wojnie światowej. Spłacał za nie dług wdzięczności wobec Kościoła Lubelskiego i najbliższych1.
Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi napisał: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha
świadków aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to
dlatego, że są świadkami”2. Ksiądz Walewander wspominał,
że w jego domu rodzinnym i w sąsiedztwie, w całej wsi ciągle
wracano do przeżyć wojny. Stąd jego zainteresowania przeszłością. Wszystkich, którzy wtedy bronili Ojczyzny i cierpieli dla niej, otaczał należnym szacunkiem, wdzięcznością
i pamięcią. Swoimi czynami zapisali historię epoki, a później
szczerze i prosto opowiadali o tych okrutnych czasach. Na
ich wspomnieniach wyrosło pokolenie Jubilata, spadkobiercy
Por. E. Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła Lubelskiego 1939–
1945, Lublin 2009, s. 11.
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i następcy ludzi wspólnej myśli i czynu, którzy chcą żyć życiem prawdziwego Polaka i polskiego patrioty. Przeszłość
jest matką teraźniejszości i przyszłości. Ksiądz Profesor przy
różnych okazjach przywołuje opowieści o polskich bohaterach dnia codziennego w Kraju i za granicą3. Jest zainteresowany wszystkim, co formuje społeczeństwo i pojedynczego człowieka.
W jubileuszowych przemówieniach dominowały dwa
aspekty życia czcigodnego Jubilata; podkreślano kapłaństwo i dorobek naukowo-dydaktyczny. I co ciekawe, osoby świeckie zwracały uwagę, także w Księdze Pamiątkowej
Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, na wymiar duchowy szeroko pojętej służby ludowi Bożemu. Szacowne i licznie zebrane grono kapłanów w dużej mierze podkreślało osiągnięcia naukowe. To trochę tak, jakby te dwa
wymiary trudno było pogodzić w jednej osobie. A jednak
Ks. Profesor Edward Walewander zintegrował w sobie misję
i powołanie kapłana, profesora i człowieka oddanego Bogu
i ludziom. Może śmiało za psalmistą powiedzieć: „wszystkie
moje źródła są w Tobie” (Ps 87).
Edward Walewander był najmłodszym z trójki dzieci Józefa i Apolonii z domu Semczuk. Urodził się i wychowywał
w Niemirówku (parafia pw. NMP w Krasnobrodzie). Miał
starszego brata Ryszarda i siostrę Halinę. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Obco brzmiące nazwisko rodowe
według rodzinnej tradycji pochodziło od protoplasty przybyłego z Flandrii. Osobowość chłopca kształtowało piękno
przyrody, bogactwo tradycji i pamiątek historycznych. Wyrastał w rodzinie głęboko religijnej i patriotycznej, przywiązanej do tradycji, pracowitej, cieszącej się szacunkiem otoczenia. W wychowaniu dzieci przestrzegano tradycyjnych
zasad. Zdolności humanistyczne chłopca zauważono już
w szkole powszechnej. Wyróżniał się zwłaszcza w języku polskim. Ksiądz proboszcz Tadeusz Boguta z niedalekiej Tarnawatki na lekcjach religii kształtował jego duchowość, co
zaowocowało już w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim odwagą w wyznawaniu
wiary; w internacie Edward zaproponował kolegom wspólne, głośne i na klęcząco odmawianie modlitw wieczornych4.
Chciał być nauczycielem, uczyć i wychowywać młodzież.
Trafił do Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego w Lublinie. Była to szkoła o wysokim poziomie, ze świetnie prowadzonymi przez Emilię Józefacką i Annę Krzymowską lekcjami historii, z niezapomnianym wychowawcą klasy Jerzym
Rozmejem, absolwentem Uniwersytetu Lwowskiego. „To on
– powtarzał nieraz Edward, kiedy był jeszcze uczniem – rozbudził i zwielokrotnił moje zainteresowanie książką, nauczył

1

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym
Evangelii nuntiandi, 41, Wrocław 2001.
2

3

E. Walewander, Działalność wychowawcza, s. 15.

L. Morgiel, Wspomnienia z zawodówki, [w:] Wśród swoich. Ksiądz Profesor
Edward Walewander, s. 270–271.
4
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dokładności i akuratności w pełnieniu obowiązków i szacunku do człowieka”5.
Po maturze w 1968 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Na drogę powołania kapłańskiego powołał go
sam Bóg, a w rozpoznaniu i jej realizacji dopomogło solidne wychowanie rodzinne, życzliwe wsparcie księży pracujących w krasnobrodzkiej parafii, a zwłaszcza ks. kan. Kazimierza Wójtowicza. Wybór kapłaństwa dla rodziców Edwarda
a zwłaszcza dla mamy, stał się wielką radością. Ksiądz Józef
Zbiciak, ojciec duchowny wspomina Edwarda Walewandra
jako studenta myślącego, zaangażowanego w studia i w życie duchowe, chętnie biorącego udział w dyskusjach naukowych o tematyce kościelnej, społecznej i historycznej6. Był
nastawiony społecznie, otwarty, koleżeński, uczynny, szczery, zdrowo krytyczny, pogodny i z dużym poczuciem humoru. Zaangażowany w życie wspólnoty seminaryjnej udzielał
się w prace i posługi na rzecz Seminarium. Był szczerze i głęboko religijny, przekonany o łasce powołania kapłańskiego7.
Po trzech latach jako uzdolniony i wyróżniający się alumn
został wysłany na studia teologiczne do Innsbrucka w Austrii. Tam zdobył tytuł magistra, a w roku 1978 doktora teologii. W Innsbucku przyjął także święcenia kapłańskie. Do
Lublina powrócił w 1978 r. Po rocznej pracy duszpasterskiej
jako wikariusz w Katedrze Lubelskiej, otrzymał od księdza
biskupa Bolesława Pylaka funkcję prefekta w Seminarium
lubelskim. Pełnił ją w latach 1979–1983. Przywiązywał dużą
wagę do formacji religijno-moralnej i kulturalnej kleryków.
Chętnie też brał udział w formacji duchowej kandydatów do
kapłaństwa, celebrując nabożeństwa, prowadząc medytacje
i konferencje ascetyczne8.
Młodzieńcze zainteresowania Księdza Jubilata znalazły
z czasem rozwinięcie w studiach specjalistycznych w dziedzinie historii, historii Kościoła, duchowości chrześcijańskiej
i pedagogiki. Uwieńczone zostały wszystkimi możliwymi
stopniami i tytułami akademickimi oraz licznymi publikacjami. Są to monografie, studia, sprawozdania i komunikaty naukowe, noty bibliograficzne, recenzje, biogramy typu słownikowego, a także publicystyka historyczna i pedagogiczna9.
Ten imponujący dorobek był możliwy z pomocą łaski Boga.
Głęboki patriotyzm wyniesiony z domu rodzinnego, pogłębiony związkami z ziemią ojczystą i z jej zwłaszcza trudną historią (powstanie styczniowe, II wojna światowa, itd.),
z systematycznym pogłębianiem wiedzy na ten temat wyraził się pracą w Instytucie Polonijnym KUL, w Lubelskim
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, poprzez liczne wykłady
W. Śladkowski, Ksiądz Prof. Edward Walewander w oczach zaszczyconego Jego
przyjaźnią, tamże, s. 20.

5

6

J. Zbiciak, Ku kapłaństwu, tamże, s. 445.

7

Tamże, s. 446.

8

Tamże.

Por. Ł. Ryszka, Bibliografia prac ks. Edwarda Walewandra (1974–2014). Wydana z racji 40-lecia kapłaństwa, Lublin 2015.
9

i odczyty w różnych środowiskach naukowych, także w Austrii i w Niemczech. Główne kierunki naukowych poszukiwań Ks. Prof. Edwarda Walewandra to pedagogika chrześcijańska i problematyka polonijna. Badał także możliwości
ożywienia działalności polonijnej w USA. Amerykanin John
Grondelski tak scharakteryzował badania Ks. Walewandra,
prowadzone przez wiele lat nad Polakami na Wschodzie:
„Ksiądz prof. Walewander wykonał trudną do przecenienia
i niezastąpioną pracę, dokumentując historię Polaków w byłych sowieckich republikach. Jest to praca szczególnie ważna, ale też i szczególnie trudna. Większość ludzi, którzy migrują, niezależnie od tego, czy to wybór, czy przymus, należy
do tak zwanych »szarych mas« – to najczęściej ludzie niemający specjalnych warunków i pilności do siedzenia i spisywania swej historii. Większość czasu i sił poświęcają na walkę o przetrwanie. Zapisać historię tych ludzi to nie sprawa
przeczytania książek i zestawienia cytatów. Jest to raczej zadanie podobne do mozolnej pracy poszukiwacza złota, który
stojąc w zimnej wodzie, długo i cierpliwie przesiewa ręcznie
piasek, poszukując wśród mnóstwa pospolitych kamyków tej
czystej i prawdziwej grudki”.10 Pracę w Instytucie Badań nad
Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym łączył z poszukiwaniami w dziedzinie pedagogiki. Zwracał uwagę na społeczną
działalność duchowieństwa, na wychowanie przez liturgię,
pielęgnowanie zwyczajów, dbałość o poziom i edukacyjną
rolę duszpasterstwa. Podkreślał wychowawcze znaczenie życia sakramentalnego i stosowanie w kościelnym nauczaniu
katolickiej teorii pedagogicznej11. Bliska mu była też biografistyka i pedagogika porównawcza. Ksiądz Profesor Edward
Walewander od 1997 r. pełnił funkcję kierownika Katedry
Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki Wydziału
Nauk Społecznych KUL w Lublinie. Wypromował 215 magistrów i dziesięciu doktorów. Cztery prace magisterskie oraz
prawie wszystkie doktoraty zostały wydane drukiem. Habilitowało się czterech doktorów.
Jubilat otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, które przekazał jako dziękczynne wota Matce Bożej Krasnobrodzkiej. Są one wyrazem uznania Jego pracy i zasług jako osoby duchownej: godność kanonika honorowego Kapituły
Archikatedralnej Lubelskiej i kapelana Jego Świątobliwości
i w dziedzinie nauki: renomowane instytucje odpowiedzialne za rozwój i poziom nauki w Polsce i za granicą doceniły
osiągnięcia Ks. Profesora. O Jego aktywności nie tylko naukowo-dydaktycznej świadczą pełnione funkcje w stowarzyszeniach i organizacjach, jak też członkostwo w ponad
20. towarzystwach naukowych, w komisjach, komitetach
i radach: w Towarzystwie Naukowym KUL, w Towarzystwie Naukowym Polska-Wschód z siedzibą w Warszawie,
Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2002, „Studia Polonijne”, t. 24, Lublin 2003, s. 236.
10

W. Chmielewski, Dla dobra wychowania chrześcijańskiego i nauki, [w:] Wśród
swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, s. 78.
11

n u m e r

Towarzystwie Polsko-Austriackim w Lublinie, Radzie Fundacji Rozwoju KUL, Komisji Rewizyjnej do skontrolowania agend gospodarczych i finansowych KUL, Lubelskim
Klubie Polonijnym, Komitecie Badania Polonii Wydziału
I Nauk Społecznych PAN, Komisji Historycznej ds. beatyfikacji Służebnicy Bożej Matki Kolumby Białeckiej, Catholica Unio Internationalis, Radzie Naukowej Centrum Studiów
Latynoamerykańskich CESLA Uniwersytetu Warszawskiego, Komitecie Honorowym Obchodu Jubileuszu 100-lecia
„Strzechy” w Wiedniu, powstałej w Lublinie Radzie Porozumiewawczej Badań nad Polonią i Polakami na Obczyźnie, w Komitecie Organizacyjnym 50. Międzynarodowego
Kongresu Amerykanistów w Warszawie w dniach 10–14 lipca 2000 r., Radzie Naukowo-Programowej Centrum Języka
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (UMCS), Radzie Naukowej Zakładu Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Radzie Programowej Ośrodka Myśli
Politycznej w Krakowie, Radzie Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie”, Senackiej Komisji Bibliotecznej KUL, Radzie
Naukowej Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i w Radzie
Programowej Fundacji „Polonia Semper Fidelis”. Współpraca tych gremiów z Profesorem świadczy także o szerokim zasięgu Jego inicjatyw.
Zorganizował też dziesięć sympozjów polonijnych (prawie wszystkie o zasięgu międzynarodowym) i siedem ogólnopolskich o tematyce pedagogicznej.
Swoją działalność naukową Ks. Jubilat – jako wzięty kaznodzieja – wiązał zawsze z posługą kapłańską. Oprócz wiedzy przekazywał ideały, z jakimi sam szedł przez życie od
dzieciństwa: wiarę, miłość do Kościoła i Ojczyzny, uszanowanie godności każdego człowieka, zwłaszcza prostego,
a także wysoką kulturę. Nauka, kultura i ewangelizacja zawsze szły w parze w życiu i powołaniu Ks. Edwarda Walewandra. Nadal gorliwie angażuje się w sprawy duszpasterskie, na zaproszenie Księży proboszczów wygłasza kazania
i homilie podczas świąt kościelnych, na odpustach parafialnych i uroczystościach rodzinnych. Udziela ślubów i prowadzi pogrzeby nie tylko osób mu bliskich, znajomych. Ludzie
chętnie słuchają Jego słowa, budującego pobożność i ducha polskości, korzystają owocnie ze sprawowanych sakramentów, zwłaszcza ze spowiedzi i kierownictwa duchowego.
Zawsze ma czas dla człowieka, dla swojej rodzinnej parafii,
współpracuje z „Gazetą Krasnobrodzką”. W 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pisał między innymi,
że „o kraju rodzinnym trzeba zawsze pamiętać i wciąż o nim
myśleć, pracować dla jego rozwoju i bronić za wszelką cenę
jego niepodległości. […] Nigdy, w żadnej sytuacji nie można zapomnieć o Ojczyźnie, nie wolno biernie patrzeć na to,
co się z nią dzieje. Zwłaszcza wtedy, gdy dzieje się coś złego.
Gdy walczy się z krzyżem Chrystusa. Gdy nie szuka się prawdy, a zamiast dobra promuje się zło”. Jubilat z tej specyficznej
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„katedry” jaką jest ambona w kościele, pedagogizuje swoich słuchaczy w mieście czy w małej podlubelskiej wiosce.
Swoją posługą kapłańską, która wypływa z osobistego kontaktu z Bogiem na modlitwie, potrafi pomóc człowiekowi
w codziennym trudzie życia12. Ksiądz Czesław Galek wspomina, jak Ksiądz Edward zawsze sumiennie traktował praktyki religijne, prowadził bogate życie wewnętrzne. Spędzał
wiele czasu w kaplicy seminaryjnej. Często można Go było
spotkać z różańcem w ręku podczas spacerów. Zachowywał
silentium sacrum, które tworzyło odpowiedni klimat do kontaktu z Bogiem. Cenił sobie strój duchowny i służbę Bożą13.
Kilka tomów kazań i przemówień ogłoszonych drukiem14
daje wgląd w Jego postawę kapłańską i wyczucie duchowych potrzeb dzisiejszego świata. Jest kimś bliskim dla wielu, z którymi się zetknął w czasie swojej pracy duszpasterskiej. Opowiadają oni w ofiarowanej księdze jubileuszowej
o swoich relacjach i spotkaniach z Księdzem Profesorem,
o tym co pozostawiło niezatarty ślad w dziedzinie ich wiedzy, w wychowaniu i duchowości. W bezpośrednich kontaktach, na wycieczkach, wspólnych wyjazdach, uroczystościach
rodzinnych czy kościelnych zawiązywały się nici przyjaźni
niezwykle trwałych i pięknych, prawdziwe i wierne, trwające całe lata, w radościach i smutkach. Harmonijna jedność
człowieczeństwa i kapłaństwa wciąż rodzi dobre owoce przyjaźni. Ksiądz Profesor Edward Walewander zawsze cenił i dalej sobie ceni każdą nić przyjaźni. Wspiera ją nadal swoją
obecnością, słowem i modlitwą15. Martwi się kłopotami swoich przyjaciół, cieszy się ich sukcesami. Stara się uczestniczyć w ich życiu. Czasem zachodzi na herbatę. Są tacy, którzy przychodzą i tacy, którzy odchodzą. Ale wciąż za jednych
i za drugich czuje się odpowiedzialny. A i oni, bardziej lub
mniej, czują się związani z Jubilatem. I tak razem idziemy
przez życie16.
Drogi Księże Jubilacie! Przewielebny Księże Profesorze
Edwardzie!
Prosimy przyjąć serdeczne wyrazy wielkiego uznania i życzenia dalszych sukcesów i twórczych osiągnięć. Pomyślności, zdrowia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa w życiu
osobistym, w podjętej misji kapłańskiej, nauczycielskiej i naukowej. Niech Bóg dalej prowadzi!
s. Teresa Leonarda Kuniszewska MSF

12
K. Chałas, Rozmodlony kapłan, uczony, wymagający pedagog i przyjaciel, [w:]
Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, s. 71–72.
13

Cz. Galek, Kolega i promotor, tamże, s. 139–140.

K. Walewander, Kazania i przemówienia, t. 1, Lublin 2013; t. 2, Lublin 2014;
t. 3, Lublin 2015.
14

E. Głowacka, W. Zgodziński, Wyjątkowy Wujek, [w:] Wśród swoich. Ksiądz
Profesor Edward Walewander, s. 155.
15

Nauczyciel i wychowawca. Z racji rocznicy urodzin z ks. Edwardem Walewandrem rozmawia Aleksandra Rutkowska, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, Lublin 2007, nr 1 [w:] http://pracownik.kul.pl/edward.walewander).
16
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Natalia
Rykowska

Piękny jubileusz,
piękna książka

W dniu 24 maja 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyły się uroczystości Jubileuszowe Ks. prof.
dr. hab. Edwarda Walewandra. W związku ze zbliżającą
się 70. rocznicą urodzin Księdza Profesora, doktorzy wypromowani przez Jubilata przygotowali księgę pamiątkową: „Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander”, która ukazała się nakładem Towarzystwa Naukowego
KUL JPII. Świętowanie jubileuszu jest okazją do pełnego wdzięczności spojrzenia w przeszłość, podsumowania
dotychczasowych dokonań i wyrażenia wdzięczności za
wkład wniesiony w życie innych osób czy społeczności.
Anonsowana księga ofiarowana Księdzu Profesorowi jest rodzajem sztambucha, pamiętnika, czyli księgi,
w której spisuje się wspomnienia, życzenia, sentencje itp.,
ozdabiane okolicznościowymi ilustracjami. Jest to obszerna publikacja poświęcona życiu i dokonaniom wybitnego Profesora. Stanowi dzieło zbiorowe siedemdziesięciu
ośmiu autorów, prezentujących różnorodne wspomnienia
i materiały dotyczące Jego dorobku naukowego. Składa się

z trzech części. W części wprowadzającej została zamieszczona przedmowa abp. Stanisława Budzika, Metropolity
Lubelskiego (s. 7–8) oraz przedstawiono drogę życiową
Dostojnego Jubilata (s. 13–24).
Pierwsza część księgi zawiera wykaz prac doktorskich,
napisanych pod kierunkiem Ks. Profesora (s. 29–30) oraz
spis recenzowanych przez Niego prac doktorskich (s. 32–
34) i habilitacyjnych (s. 35), które powstały w różnych
ośrodkach naukowych Polski, poczynając od Uniwersytetu Gdańskiego, poprzez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytety Wrocławia,
Uniwersytet Rzeszowski czy też uczelnie lubelskie: KUL
i UMCS. Tytuły rozpraw i ośrodki naukowe, w których
one powstawały, świadczą o rozległych horyzontach badawczych Księdza Profesora. W tej części zamieszczono
również wykaz recenzji wydawniczych wykonanych przez
Ks. Profesora (s. 36–38).
Z lektury księgi wynika, że nie tylko praca intelektualna, nie tylko duszpasterstwo teologii uprawianej, ale
i działalność akademicka, zajmuje bez reszty czas zacnego Jubilata. Jest promotorem dziesięciu prac doktorskich
i 215 prac magisterskich. Z powyższej grupy czterech autorów rozpraw doktorskich przygotowało rozprawę habilitacyjną. Za wszechstronną aktywność i niezwyczajny dorobek otrzymał Ksiądz Profesor wiele prestiżowych
nagród.
Warto podkreślić, że całe swoje kapłańskie życie Jubilat związał z archidiecezją lubelską. Do Lublina przybył z Niemirówka, aby zdać maturę, a następnie zdobyć
formację do kapłaństwa. Stąd wyjechał na studia do Innsbrucka, do Lublina powrócił po obronie rozprawy
doktorskiej, aby rozpocząć pracę jako wikariusz parafii
katedralnej w Lublinie, a następnie pełnił funkcję prefekta w lubelskim Wyższym Seminarium Duchownym. To
w Lublinie, obok posługi kapłańskiej, rozwijała się także
kariera naukowa Księdza Profesora.
Część druga zawiera wspomnienia (s. 41–459), składa się z siedemdziesięciu ośmiu artykułów napisanych przez grono profesorów, współpracowników, przyjaciół, uczniów i wychowanków Księdza Profesora.

n u m e r

Przedstawiają oni kolejne etapy życia Jubilata i jego bogatą, wielopłaszczyznową działalność. Wypowiadają się
w niej osoby, które przez wiele lat towarzyszyły Księdzu
Profesorowi w drodze życiowej. Piszą nawet osoby, które
miały kiedyś wpływ na edukację i karierę życiową Jubilata. Warto przede wszystkim podkreślić, że wśród osób
wypowiadających się w niniejszej publikacji niemało jest
tych, których On formował, pracując przez tyle lat na różnych stanowiskach podczas swej długiej działalności duszpasterskiej i naukowej. Wymowne są zamieszczone w tej
książce wypowiedzi Jego uczniów i studentów. Ten niecodzienny odzew siedemdziesięciu ośmiu osób z Polski i zagranicy wiele mówi o osobowości Profesora.
Z lektury książki wynika, że główny bohater to duch
niespokojny. Wciąż szuka sposobów, jak ze swoim nauczaniem dotrzeć do ludzi wierzących i niewierzących. Z lektury zgromadzonych wypowiedzi, a zwłaszcza z kilku tomów opublikowanych przez Niego kazań i przemówień,
wynika, że jest gotów głosić Ewangelię wszystkim i wszędzie. Wiemy i to, że Jego przepowiadanie wywołuje pożądany skutek.
Ksiądz Prof. Walewander zastanawia się, dlaczego ludzie tęsknią za sobą, za innymi ludźmi, a rzadziej tęsknią
za Bogiem. Najczęściej daje na to pytanie bardzo proste
odpowiedzi. Radzi, by człowiek usiadł w ciszy i wsłuchał
się w to, co ona do niego mówi. Trwaj w niej, podpowiada, miej cierpliwość. Daj sobie czas, by odezwała się w tobie prawdziwa tęsknota za Stwórcą.
Może z tej publikacji wypływa też ważna podpowiedź,
byśmy zajmowali się też sobą, tak zwyczajnie dzień po
dniu. Można zatem mieć nadzieję, że wiele z publikowanych wspomnień wytrąci Czytelnika z codziennego letargu, doda mu sił do pokonania niemocy i zobojętnienia,
a jeśli potrzeba, bardziej umotywuje życie, jego wartość,
ale i przemijanie.
Z tych licznych, przepięknych świadectw o życiu i dokonaniach Jubilata szczególną uwagę należy zwrócić na
dwa teksty. Ks. Czesław S. Bartnik (s. 48–55), przedstawiając życie, działalność naukowo-dydaktyczną oraz posługę
akademicką Księdza Profesora, napisał: „W dawnych wiekach panował zwyczaj nadawania jakiejś postaci epitetu,
który charakteryzował daną osobę i jego twórczość. Było
to praktykowane szczególnie w dziedzinie teologii, filozofii i nauki. […] Jak najkrócej scharakteryzować wybitną
osobę Ks. prof. Edwarda Walewandra w jego twórczości
naukowej, w pracy i w ogóle w życiu? Myślę, że można go
nazwać doctor aestheticus i elegans, gdyż chyba we wszystkim góruje u niego estetyka i elegancja.
Owa estetyka miała i ma nadal swój szeroki i mocny wpływ na otoczenie. Zauważyła to zapewne i Redakcja Księgi Pamiątkowej na samym początku jej pisma do
mnie: „Postanowiliśmy przygotować dla Ks. Profesora
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Edwarda Walewandra Księgę pamiątkową... i chcieliśmy zaprosić uczniów Księdza Profesora...”. Co się chyba wykłada, że zostałem zaproszony do wypowiedzi jako
„uczeń Ks. Profesora Walewandra”. I wielu czytelnikom
mogłoby się wydawać, że jest to po prostu lapsus Redakcji.
Otóż nie! Bowiem i ja, dzięki bliskiej znajomości i przyjaźni z tym niezwykłym Człowiekiem już od roku 1968,
stałem się w pewnym sensie »uczniem Księdza Profesora Walewandra« choć we wspomnianej dziedzinie estetyki bycia i działania nie nazbyt pojętnym. Owszem, był
on moim uczniem, a nawet i wychowankiem, w dziedzinie historii filozofii i teologii fundamentalnej – i to bardzo pojętnym – ale ja byłem i jestem Jego uczniem: Jego
estetyki i kultury bycia, myślenia, wartościowania i zachowania się wobec ludzi i rzeczy. Zresztą jest ogólna zasada, że uczniowie uczą zwrotnie swego nauczyciela”1.
Z kolei ks. prof. dr hab. Marian Nowak konkluduje: „Bogaty dorobek naukowy dostojnego Jubilata, owocna
i skuteczna działalność dydaktyczna i wychowawcza oraz
organizacyjna zyskiwały szczególną wartość i siłę oddziaływania przez postawę skromności, prostolinijność, lojalność i prawdziwość słów, postaw i czynów, które razem
przewracały w naszych czasach nie tylko kategorię, ale
i rzeczywistość moralnej cnoty”2.
Podsumowując, należy zauważyć, że prezentowana na
łamach periodyku „LUBLIN” księga jubileuszowa „Wśród
swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander”, przygotowana przez zespół redakcyjny w składzie: Natalia Rykowska, Teresa Leonarda Kuniszewska MSF i Robert Stopikowski powstała niewątpliwie z potrzeby serca jego
współpracowników, przyjaciół, uczniów i wychowanków.
Jest ona jednak nie tylko wdzięcznym darem dla samego
Dostojnego Jubilata, ale jest również ważną pozycją dla
czytelników, ze względu na bogactwo i różnorodność problematyki zawartej w zamieszczonych w niej artykułach.
Prezentowana publikacja pozwala odkryć wiele nowych
wymiarów posługi duszpasterskiej i osiągnięć w pracy
naukowej Księdza Profesora oraz ukazuje Go jako osobę
bardzo szanowaną, życzliwą i cenioną w środowisku naukowym. Jak podkreśla Ryszard Skrzyniarz: „W czasach,
gdy zagonienie ludzkie skupia się przede wszystkim na
swoich sprawach i problemach, taka postawa Człowieka,
Kaplana i Profesora buduje, dodaje otuchy. Jest godna do
naśladowania”3.	
■
Ks. Cz. S. Bartnik, Esteta myśli i postępowania, [w:] Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, red. N. Rykowska, T.L. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Lublin 2017, s. 48–49,
1

Ks. M. Nowak, Słowo Dyrektora Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL, [w:] Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, red. N. Rykowska, T.L. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Lublin 2017, s. 295.
2

R. Skrzyniarz, Uczony, dydaktyk, protektor. Ks. Prof. Edward Walewander we
wspomnieniach, [w:] Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, red. N.
Rykowska, T.L. Kuniszewska MSF, R. Stopikowski, Lublin 2017, s. 346.
3
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Gdzie Wentspils,
gdzie Niemirówek

W roku 2010 – w połowie września – wyruszałem
na Łotwę. Do domu pracy twórczej w Wentspils, na zaproszenie łotewskich środowisk literackich, jechałem z sakwojażem wypełnionym przewodnikami po Rydze, Mitawie, Jełtawie, Windawie, opracowaniami historycznymi,
wspomnieniami, a także tomem Polacy na Łotwie. Publikacja pod redakcją Księdza Profesora Edwarda Walewandra ukazała się w roku 1993 w serii Instytutu Badań
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Lektura zawartych w tomie rozpraw historycznych, socjologicznych, literackich, językoznawczych jest dla czytelnika zainteresowanego Wschodem ucztą duchową, ale nie
brakuje w nim pasjonujących drobiazgów oraz ciekawostek, mnie szczególnie ucieszyła wzmianka o działającym
w Wentspils Oddziale Związku Polaków na Łotwie posiadającym siedzibę przy Lielais prospekt a także numer telefonu organizacji. Ventspsils – nadmorskie miasteczko]
z niezamarzającym portem, zamieszkane przez Łotyszy,
Rosjan, Litwinów, Białorusinów, Niemców, Polaków, Cyganów. Dom pracy twórczej zwany „Pod trzema piórami”
– z racji trzech okazałych piór ozdabiających fronton budynku – usytuowany w centrum miasta, obok muzeum
kotwic morskich, vis-à-vis okazałej świątyni luterańskiej.
Cerkiew prawosławna, ukryta wśród wiekowych kasztanów, także solidna i wyzłacana, kościół rzymskokatolicki
pw. Świętego Krzyża ze stuletnią historią – przykro mówić – biedny i zaniedbany. Najbliższej niedzieli uczestniczyłem w porannym nabożeństwie celebrowanym przez
młodego proboszcza. Wierni, licznie wypełniający świątynię, w różnym wieku, skromniutko ubrani, zdawali się
być pogrążeni w żarliwej modlitwie. Po mszy nie byłem
jedyną osobą pragnącą porozmawiać z duszpasterzem.
Ksiądz – energiczny trzydziestoparolatek – dostrzegł mnie
już w czasie celebry, mogę powiedzieć, że chętnie przystał
na rozmowę, zaproponował godziny popołudniowe, kiedy
– jak zapewniał – pogawędki nikt zakłócać nie powinien.
Stawiłem się punktualnie. Na podwórku plebanii młody psiak Tytan za ogrodzeniem z przerdzewiałej, drucianej siatki, dół pod oczko wodne, wokół rozrzucone głazy
przygotowane do wyłożenia dna i ścian zbiornika, pokryta

papą przekrzywiona komórka z desek z niedomykającymi
się drzwiami, stary niebieski „żuk”, tak „na oko” trzydziestoletni. Od razu widać, że w tym gospodarstwie się nie
przelewa. Nim przekroczyłem próg plebanii otworzyłem
skorodowane drzwi pojazdu, rzuciłem okiem na sfatygowane siedzenie kierowcy, kurz na desce rozdzielczej. Lubię, ba, kocham stare narzędzia, machiny, pojazdy, moje
zainteresowanie nie uszło uwagi gospodarza, dostrzegł
mnie przez okno i wybiegł rozentuzjazmowany. Już bez
sutanny, w dżinsach, białej koszuli. – Uruchomię go! –
zapewniał z miną fachowca, któremu nawet najbardziej
zdezelowany sprzęt nie ma prawa odmówić posłuszeństwa. Pojazd wyprodukowany przed laty w Lublinie był
prezentem od Polaków z Wilna, nowe opony od pewnego
przedsiębiorcy z Gdańska, a silnik – choć z wielotysięcznym przebiegiem – przygotowany do generalnego remontu! I tu ciekawostka! Został zakupiony za całe 300 polskich
złotych na Zamojszczyźnie, w miejscowości Niemirówek!
Informację o możliwości kupna silnika wyszperał w Internecie jeden z parafian, zainteresowany porozumiał się
z właścicielem i bez zwlekania wyruszył w 1000-kilometrową podróż. Że daleko? Nie dla kogoś, kto ma pasję i potrzebę realizacji swych planów. Po dwóch dniach był już
u siebie w Wentspils, szczęśliwy z zakupionego mechanizmu. Dziś rozpisuję się na temat niewielkiej miejscowości na Zamojszczyźnie, gdzie w pogoni za zdezelowanym
silnikiem dotarł pewien pasjonat z Łotwy, toż to rodzinna miejscowość księdza Edwarda Walewandra! Ale czy
wówczas, we wrześniu 2010 roku, miałem o tym poinformować mojego rozmówcę? Nie. Nie wydawało mi się
to istotne.
Wystrój plebanii skromny, ot, duży stół przykryty plastikowym obrusem, jakich w Polsce używano powszechnie
40 lat temu, proste drewniane krzesła. Gospodarz postawił
na stole słoik miodu, na Łotwie jest częściej i chętniej używany niż cukier, zalał wrzątkiem kawę. Jak zwykle podszedłem do regału z książkami, mam taki odruch, niewątpliwie brzydki, ale trudno mi w sobie pokonać potrzebę
lustracji książek w mieszkaniach, do których trafiam. Tam
nie było ich wiele, na półce osiem egzemplarzy, ale, ale...
wśród nich dostrzegłem błękity grzbiet tomu, z którym
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od paru dni się nie rozstawałem, nic innego tylko Polacy
na Łotwie pod redakcją ks. Walewandra! – To publikacja
mojego przyjaciela! – obwieściłem z dumą, co jednak na
właścicielu książki – zdaje się – nie zrobiło wrażenia. Jak
tu trafiła? Może podrzucił ją ksiądz Marian Woźniak z odległego o 80 kilometrów Talsu, ksiądz Marian jest z diecezji lubelskiej i dwa razy w roku bywa w Lublinie i tyleż
razy w Wentspils. A może inny lubelak, bo i ci docierają,
ot, malarz M.K. rok cały restaurował obraz świętego Antoniego i już po powrocie do Lublina zażądał 350 złotych
dopłaty. A jakże, uzyskał. Sam mu ją dostarczyłem.
Teraz kilka słów o gospodarzu, o posiadaczu publikacji, której poświęciłem tyle gorących emocji i refleksji. To
ksiądz Marcin Witkowski z Białostocczyzny, paulin, imię
zakonne Sylwan. Na Wschód skierował go generał zakonu, był więc na Ukrainie, w Donbasie, nad Morzem Azowskim. Na Łotwie jest od trzech lat, opanował język, po
łotewsku porozumiewa się z Łotyszami i Cyganami, bo
w Wentspils wspólnotę parafialną tworzą także Cyganie.
Dziś stanowią 30 procent parafian kościoła pw. Świętego
Krzyża, a będzie ich niewątpliwie więcej, bo ojciec Sylwan
czuje w sobie siły misjonarza, z pasją nawraca bliźnich
na wiarę katolicką. Miasteczko zamieszkuje tysiącosobowa społeczność cygańska, a proboszcz zna ich wszystkich!
Kiedy w 2010 roku z Francji wyrzucili brać romską do Rumunii, w tym czasie przyszło mu bronić przed łotewskim
sądem Cygana niesłusznie posądzonego o kradzież roweru. Nie dawał rady, poprosił o pomoc adwokata, zapłacił 100 łat (około 140 dolarów), a oskarżony – taka była
umowa między nim a plebanem – miał odpracować honorarium dla adwokata, właśnie wybudować oczko wodne. Drugi z braci cygańskiej, kiedyś luteranin, dzięki pracy
misyjnej przeszedł na katolicyzm. Swego mistrza i nauczyciela pokochał jak brata, jak wymodlonego przyjaciela.
Celowo napisałem „wymodlonego”, bowiem o przyjaciela
modlił się przez pół roku pobytu w więzieniu. Za co tam
trafił? Szedł z Rosji przez Białoruś na Łotwę, dał oficerowi 50 dolarów za umożliwienie przekroczenia granicy. Pogranicznik wziął pieniądze, a chłopaka zamknął. Pewnie
sumę uznał za niewystarczającą. Po wyjściu na wolność
trafił w ramiona misjonarza. Ten nawróconemu nadał
imię Gwido. To Gwido towarzyszył wymodlonemu przyjacielowi w wyprawie po silnik do Niemirówka.
Gwido modlił się o przyjaciela, ojciec Sylwan modli
się o zorganizowanie pielgrzymki łotewskich Cyganów
na Jasną Górę. – Może za rok, dwa ruszymy! – obiecuje sobie i im. Na razie prowadzi pielgrzymki do Agłony.
Z czterdziestoma pielgrzymami, wyposażeni w kuchnię
polową, 18 dni zdążają do Bogurodzicy Agłońskiej, nazywanej Królową Północy. Agłona to wieś w Łatgalii, o 40
kilometrów na północny wschód od Dynenburga. Jest to
najbardziej na północ wysunięte Sanktuarium Maryjne.

3 (80)

m a j

-

c z e r w i e c

2 0 1 7

•

5 9

W roku 1980 modlono się tam na uroczystościach 200-lecia kościoła, a Jan Paweł II nadał świątyni status bazyliki. W tejże bazylice w roku 1986 obchodzono 800-lecie
chrztu Łotwy, a 8 września 1993 roku był tutaj nasz Papież
i odprawił Mszę świętą w obecności 300 tysięcy wiernych.
*
Mozolę się z tą relacją w styczniu 2016, ojciec Sylwan
jest już na Ukrainie, w Kamieńcu Podolskim. Kreślę te
słowa w trakcie przygotowań do Międzynarodowej Sesji
Historycznoliterackiej „Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś”,
którą od szesnastu lat organizuję pod szyldem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia około 200 pisarzy, wydawców, publicystów ze
Wschodu odwiedziło Lubelszczyznę, na setkach spotkań
z polskimi czytelnikami dzielili się refleksjami na temat literatury, polityki, zmian w świadomości społecznej. Sesja
trwa, rozwija się, także dzięki aktywnemu wsparciu Księdza Profesora Edwarda Walewandra. To wsparcie, duchowe, organizacyjne, ale także konkretne, solidne wsparcie
finansowe. Dostrzegli je urzędnicy odpowiedzialni za
kulturę w mieście, w roku 2015 Ksiądz Edward otrzymał
z rąk prezydenta miasta Lublin tytuł Mecenasa Kultury
roku 2014.
Cenię sobie współpracę z Edwardem, jestem wdzięczny za Jego solidność, aktywność, terminowość, za dopingowanie mnie do energiczniejszej i wydajniejszej pracy
redaktorskiej, literackiej, organizacyjnej. Nasza współpraca – tu użyję terminu z języka sprawozdań organizacyjnych – kwitnie na wielu polach i płaszczyznach. Słów
kilka o wydawnictwie czasopisma „Lublin. Kultura i społeczeństwo” redagowanym przez niżej podpisanego od
lat bez mała czternastu. Edward jest błyskotliwym, płodnym, ofiarnym, i – tu po raz drugi użyję ważnego i szczególnego epitetu – „terminowym” autorem, ponadto dzięki swej pozycji w środowisku, sympatii i uznaniu wśród
naukowców, społeczników, także ludzi polityki, organizuje sieć autorów, zabiega o ważne i aktualne szkice i rozprawy, a tym samym niewątpliwie posiada wpływ na kształt
pisma. Wielokrotnie telefonuje do autorów pisma, dzieli się refleksjami z lektury, gratuluje pomysłów, tematów,
tekstów. Cementuje nasze środowisko.
**
Ksiądz Profesor Edward Walewander był przewodniczącym I edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im.
Józefa Łobodowskiego. Przypomnę, że nagroda przyznawana jest pisarzom i tłumaczom literatury krajów Europy
Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei pojednania między narodami. Patron nagrody, wybitny poeta polski Józef Łobodowski (zmarły w Madrycie w 1988
roku), znany szeroko ze swych antykomunistycznych
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działań i przekonań, tytułujący się atamanem Łobodą,
wzywał do studiowania historii i kultury ukraińskiej, co
jego zdaniem miało skutkować przyjaznym współistnieniem Polaków i Ukraińców. Pomysł honorowania pisarzy i działaczy pojednania zrodził się w Stowarzyszeniu
Pisarzy Polskich, idea wzbudziła zainteresowanie, wsparło ją między innymi Stowarzyszenie Polska-Wschód, którego szefem Oddziału Lubelskiego jest Ksiądz Profesor.
Wręczenie nagród odbyło się w Łucku w maju 2015 roku
w Instytucie Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.
Pierwszymi laureatami zostali Olena Krysztalśka – ukraińska poetka i tłumaczka literatury polskiej, Wasyl Słapczuk – ukraiński prozaik oraz prof. Feliks Czyżewski, wybitny naukowiec z Lublina, od lat rzecznik pojednania
polsko-ukraińskiego. Trójka laureatów – co należy odnotować – to stali autorzy dwumiesięcznika „Lublin”.
Kilka dni temu Wojciech Pestka – prozaik i tłumacz,
redaktor „Lublina” – zaproponował, aby zgłosić Wasyla
Słapczuka, znanego Polsce z przełożonych na nasz język
książek: Kobieta ze śniegu oraz Księga zapomnienia zgłosić do międzynarodowej nagrody literackiej „Ecce Homo”.
Uradował mnie tą propozycją. Napisałem rekomendację,
o drugą będę prosił Księdza Profesora.
***
Rozwodzę się o kontaktach Księdza Edwarda z pisarzami, wyznam, że ogłosiłem mego Przyjaciela Duszpasterzem Środowiska Literackiego Lublina, czym – jak mniemam – sprawiłem Mu cichą satysfakcję. Od paru więc
lat Edward na tradycyjnych spotkaniach opłatkowych
– w Muzeum Literackim Czechowicza – kieruje słowo
Duszpasterza do pisarzy. Poruszające są to słowa o potrzebie wspierania słabych i zagubionych, o Bogu wśród
nas, trwaniu w wierze i miłości Ojczyzny.
Brać literacka to ludzie ubodzy. Nie od dziś i nie od
wczoraj. Stary Norwid we fraszce skierowanej do młodego jeszcze Sienkiewicza pisał z przekąsem, ale i zazdrością, że nasz prozaik każdego ranka może czyścić solidne obuwie. Na buty pisarzom dzisiaj grosza nie brakuje,
ale na inne potrzeby niewątpliwie tak. W minionym roku
Ksiądz Edward, ramię w ramię ze swymi przyjaciółmi ze
środowisk naukowych, hojnie wspierali akcję lubelskich
pisarzy zbierania środków na wózek inwalidzki dla ukraińskiego autora.
Cóż mogę jeszcze dodać? Serdeczne Bóg zapłać
Edwardzie!
Dziękuję za wszystko!

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Literacka nagroda 700-lecia
Miasta Lublina
1. Literacka Nagroda 700-lecia Miasta Lublina przyznana zostanie za – opublikowany w języku polskim –
tom wierszy, prozy, eseistyki o szczególnych wartościach
artystycznych poświęcony szeroko rozumianej tematyce lubelskiej, tj. historii miasta, jego ludziom, klimatowi
duchowemu.
2. Konkurs ma charakter otwarty. O nagrodę mogę
się ubiegać autorzy zamieszkali pod każdą szerokością
geograficzną.
3. Termin zgłaszania kandydatur i książek: 15 października 2017 roku.
4. Do zgłaszania kandydatur uprawnione są organizacje literackie, biblioteki, instytucje kultury a także twórcy
w imieniu własnym.
5. Zgłoszenia kandydatur oraz publikacje należy kierować pod adres: Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, ul.
Złota 3, 20 – 112 Lublin.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród: grudzień 2017 roku.

Uwaga młodzi autorzy!
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ogłasza doroczny – XX już – konkurs na debiutancki tomik
poezji lub prozy. W konkursie mogą wziąć udział młodzi
autorzy z Lublina i Lubelszczyzny, nie zrzeszeni w literackich związkach twórczych.
Na konkurs należy nadesłać zestaw wierszy (ok. 30 – 35
utworów) lub około 70 stron prozy z tytułem, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego ksero, opatrzonych godłem (dowolnie obranym słowem, a nie znakiem
graficznym!), z dodatkiem zaklejonej koperty, opatrzonej
takim samym godłem, a zawierającej informację o autorze: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres, numer telefonu).
Zestaw nadesłanych utworów nie może być wcześniej
publikowany ani nagradzany w innych konkursach.
Prace należy nadsyłać do 1 października 2017 roku
pod adres: Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza,
ul. Złota 3, 20–112 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs SPP”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017
roku. Nagrodą dla zwycięzcy będzie opublikowanie jego
tomiku jako osobnej pozycji wydawniczej nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Informacje o konkursie pod lubelskim numerem telefonu: (81)532 30 90.
Uwaga: Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac!
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Józef
Zięba

Debiut odnowiony

Zbigniew Strzałkowski
Order Stęsknionego Krokodyla

W maju 1957 roku ukazał się mój debiutancki tomik
„Stęskniony krokodyl”. Wydany na powielaczu w serii sześciu tomików członków Klubu Literackiego. Autorami serii byli: Anka Markowa, Jurek Księski, Jan Stanisław Stefaniak, Zbyszek Stepek, Staszek Weremczuk i ja. Tomiki
zostały oficjalnie ostemplowane przez cenzurę, a więc
i nasz debiut był oficjalny, chociaż przez nikogo nie firmowany. Nikt nie mógł tej serii firmować, gdyż nie funkcjonowała jeszcze Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, a Klub
Literacki nie miał osobowości prawnej. Na karcie tytułowej (okładki nie było) znajduje się tylko imię i nazwisko,
miejsce i rok wydania.
Mimo prymitywnej szaty graficznej ukazanie się w jednym czasie sześciu debiutów poetyckich uznano za „historyczne” wydarzenie w życiu literackim Lublina. Świadomość „ważności” tego wydarzenia mieli też członkowie
Klubu Literackiego reklamujący się jaskrawym plakatem:
Tego jeszcze w Lublinie nie było! Własne utwory sprzedają autorzy!!
Przy stolikach ustawiały się kolejki, a młodzi poeci pisali długie dedykacje i rozdawali autografy. Odbywało się
to na placu Litewskim w czasie dorocznych „Obchodów
Dni Oświaty, Książki i Prasy”.
Nasz Klub powstał po likwidacji pod koniec 1956 roku
Koła Młodych, które istniało przy Lubelskim Oddziale

Związku Literatów Polskich, a któremu patronował Zarząd Wojewódzki Związek Młodzieży Polskiej (ZMP).
W 1955 roku nowym prezesem Koła Młodych został Zbyszek Stepek, który w roku 1954 ukończył studia polonistyczne na KUL-u. Pisał fraszki i krótkie opowiadania,
niektóre publikował.
Ze względu na ów „patronat” do Koła Młodych nie
należałem. Uczestniczyłem tylko w powstających na
KUL-u efemerycznych „grupach poetyckich”. Przewodził
im Piotrek Mazurek, który zmienił nazwisko na Kuncewicz. Pisał długie o bogatej metaforyce poematy i wymyślał programy grup literackich. Pierwszą była „Golkonda”.
– Golkonda – tłumaczył niewtajemniczonym – to indyjskie miasto słynne z szlifierni diamentów. Członkowie
grupy „Golkonda” powinni szlifować z takim uporem poetyckie słowo, jak się szlifuje diamenty, by osiągnąć błyszczący całą barwą tęczy brylant. W okresie prymitywnego
i zgrzebnego socrealizmu, tak niekonwencjonalnie sformułowany „program” bardzo mi odpowiadał.
Piotrek polecił, by każdy z członków grupy napisał programowy utwór poetycki. Wywiązałem się z tego zadania. Piotrek napisał cały poemat. Na zebraniu grupy, które
odbyło się na końcu długiego uniwersyteckiego korytarza, odczytaliśmy swoje programowe utwory. Pozostali
członkowie tłumaczyli się brakiem czasu i koniecznością
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przygotowywania prac seminaryjnych. Wynikało z tego,
że ten „wspaniały” program nie zdołał poruszyć i twórczo
zapłodnić ich wyobraźni. Piotrek wkrótce wymyślił program nowej grupy poetyckiej, którą nazwał: „Atlantyda”.
Atlantyda – dowodził – to zatopiony ląd najstarszej europejskiej kultury i najszlachetniejszych ludzkich wartości. Członkowie grupy winni przez swą twórczość wartości te wydobywać i pomnażać. Program został przekazany
bardzo sugestywnie i zyskał kilku zwolenników, ale nie
było możliwości, by go szerzej rozpropagować. Wkrótce
nadarzyła się ku temu okazja.
W maju 1956 roku z inicjatywy Zbyszka Stepka, nowego prezesa Koła Młodych, został ogłoszony konkurs literacki. Jego celem było powiększenie liczby członków Koła,
które nie przejawiało żywszej działalności. Oferta Stepka zainteresowała naszą grupę. Postanowiliśmy skorzystać z okazji i zamanifestować swoją obecność. Namawiałem kolegów, by każdy wysłał na konkurs jeden, a najlepiej
dwa zestawy utworów, opatrując konkursową kopertę hasłem „Atlantyda” i sygnując kolejnym numerem. W sumie wysłaliśmy na adres Lubelskiego Oddziału ZLP kilkanaście prac konkursowych. Poczta przynosiła kolejne
„Atlantydy”. Zaniepokoiło to panią Marię Bechczyc-Rudnicką, która podejrzewała polityczną prowokację, kojarząc
„Atlantydę” z Paktem Atlantyckim, który był, jak głosiła propaganda, największym wrogiem „miłującego pokój
obozu”, a w szczególności Polski Ludowej. Poleciła przed
posiedzeniem jury rozpieczętowanie kopert…
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 16 czerwca 1956
roku w Klubie Pracowników Książki Prasy i Radia (późniejsza „Nora”). W dziale poezji wraz z Piotrkiem Kuncewiczem zostałem wyróżniony drugą nagrodą (pierwszej
nie przyznano). Otrzymałem na pamiątkę wydane w 1955
roku w Czytelniku „Wiersze wybrane” Józefa Czechowicza
z wypisaną na maszynie wklejką: II N A G R O D A w dziale poezji Konkursu Literackiego Koła Młodych przy Lubelskim Oddziale ZLP i ZW ZMP w Lublinie. Otrzymuje
Kol. J.W. Zięba. Lublin, dn. 14.6.56. Za Jury: Trzy podpisy: Anna Jakubiszyn, Zbigniew Stepek, trzeci podpis nieczytelny. Wklejka została dodatkowo opatrzona okrągłą
pieczęcią z napisem: Związek Literatów Polskich, Oddział
ZLP w Lublinie.
Po wręczeniu nagród odbył się wspólny wieczór autorski. Laureatów zaproszono na spotkanie z członkami
Lubelskiego Oddziału ZLP w lokalu przy ul. Granicznej.
Przebywanie w towarzystwie „prawdziwych” literatów
„nobilitowało” nas dodatkowo. Zostaliśmy członkami
Koła Młodych, ale ja w żadnym jego zebraniu nie uczestniczyłem, gdyż wkrótce nastąpiły historyczne wydarzenia,
które zatrzęsły posadami Polski Ludowej.
Pod koniec czerwca wybuchło w Poznaniu stłumione krwawo robotnicze powstanie, a następnie nastąpił

„przewrót październikowy”. W wyniku tego „przewrotu”
został zlikwidowany Związek Młodzieży Polskiej i rozwiązano pozostające pod jego patronatem koła młodych.
Na pożegnanie Koła Młodych zorganizowaliśmy wspólny
wieczór autorski. W „Sztandarze Ludu” z dnia 19 grudnia 1956 roku ukazała się sprawozdawcza notatka informująca, że: Był to niecodzienny wieczór poetycki. Niecodzienność jego polegała na tym, że grupa młodych zebrana
w środę w Klubie Stowarzyszeń Twórczych, swoim wystąpieniem żegnała dotychczasową działalność w Kole Młodych istniejącym przy Związku Literatów i witała jednocześnie nowy etap pracy. Obecnie będzie się on koncentrował
w Klubie Literackim. […] Na ostatnim wieczorze zaprezentowali swoje utwory: Stanisław Weremczuk, Anna Markowa, Jan Stefaniak, Wojciech Kiełczewski, Stefan Kwapiszewski, Józef Wiesław Zięba, Jerzy Księski i Zbigniew Stepek
[…] Z poezji za najbardziej dojrzałe wiersze uznałbym
Zięby „Rok 1956”, Weremczuka „Ojciec Maksymilian Kolbe” oraz Markowej „Notatka optymistyczna”. […] Wieczór
upłynął w bardzo miłej atmosferze.
Atmosfera na wieczorze była przyjemna, ale polityczna
już niekoniecznie. Po „październikowych emocjach” partia zwierała rozluźnione szeregi i próbowała kontynuować
w nieco złagodzonej formie polityczny reżim. W Lublinie
wyraźnym tego dowodem było niedopuszczenie do wydania drugiego numeru „Pod Wiatr”. Nie miałem złudzeń.
Wiedziałem, że niewiele się zmieni. Wyraziłem to w wierszu „Rok 1956”, który się kończy zwrotką:
Tak rok odchodzi,
rok nadziei,
pięćdziesiąty szósty,
zwykły rok.
Pozostali członkowie Klubu też się nie łudzili, ale
mimo reżimowych ograniczeń nie zamierzali rezygnować z twórczej działalności. Spotykaliśmy się w prywatnych mieszkaniach na towarzyskich „biesiadach”. Czytaliśmy nowe wiersze i dyskutowaliśmy o literaturze i sztuce.
Uczestniczyliśmy poprzez spotkania autorskie w życiu
lubelskich środowisk twórczych. Utrzymywaliśmy żywy
kontakt z awangardową grupą plastyków „Zamek”. Na jednym z takich spotkań padł pomysł wydawania własnego
„organu prasowego”. Lesław Gnot, redaktor naczelny, wyraził zgodę, by w „Kurierze Lubelskim” ukazywał się „niezależny” dodatek literacki zatytułowany „Teraz”. (Pod naciskiem „czynników zewnętrznych” po siódmym numerze
dodatek przestał wychodzić.)
Członkowie Klubu Literackiego mieli już w teczkach
i szufladach dostateczną ilość utworów na debiutancki
tomik. Wobec braku możliwości normalnego druku, ktoś
zaproponował, by wydać serię tomików na powielaczu.

n u m e r

Plac Litewski, Dni Oświaty, Książki i Prasy 1957 r.
Od lewej: Stanisław Weremczuk, Jan Stefaniak,
Jerzy Księski. Fot. Waldemar Michalski

Bardzo mi się ta propozycja podobała, gdyż już „wydałem” na początku 1957 roku odbity na maszynie w czterech egzemplarzach „tom wierszy” zatytułowany: „Pożegnanie lat dwudziestu czterech”.
Byłem w tym czasie młodym, bezrobotnym poetą. Dysponowałem wolnym czasem. Chociaż nie miałem zielonego pojęcia o technice powielania i redakcyjnego doświadczenia z zapałem zająłem się realizacją „genialnego”
pomysłu. Dobrą radą służyły mi Lala Księska i Elka Kuśmicka, urzędniczki Wojewódzkiego Wydziału Kultury,
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który gotów był nasze przedsięwzięcie sfinansować. Otrzymałem pieniądze na zakup papieru, matryc białkowych,
opłacenie maszynistki i obsługującego powielacz.
Przecinanie na gilotynie „zadrukowanego” jednostronnie papieru, składanie i zszywanie tomików drutem odbywało się w introligatorni Biblioteki Głównej KUL. Wykonywali tę pracę sami autorzy. Efekt nie był imponujący.
Wydawnictwo nosiło cechy pośpiechu i amatorstwa. Na
te mankamenty nie zwracaliśmy uwagi. Nasza inicjatywa
potwierdzała, że w Lublinie istnieje żywe i twórcze środowisko literackie młodych. Po uzyskaniu stempla cenzury
mogliśmy na kiermaszu sprzedawać swoje tomiki. (Tylko Anka Markowa wstydziła się prymitywnej zgrzebności wydawnictwa i na kiermasz wysłała swego męża, który jednak podpisów na jej tomiku nie składał.)
Byłem pewny, że cenzura nie puści odczytanego na
wspólnym wieczorze autorskim wiersza „Rok 1956”, więc
go nie włączyłem do powielaczowego tomiku. Uzupełniam nim obecne wydanie „Stęsknionego krokodyla”.
Przypominając swój „książkowy” debiut, pragnę upamiętnić sześćdziesiątą rocznicę powstania i działalność
Klubu Literackiego oraz przywołać pamięć nieżyjących
jego członków: Janusza Danielaka, Zbyszka Jakubika,
Annę Markową, Jurka Księskiego, Zbyszka Stepka i Staszka Weremczuka.
Józef Zięba

Lata minęły, wiersze zostały
Pięćdziesiąt lat minęło, jak jeden wiersz! Niektórzy autorzy nie przyznają się do debiutanckich książek, Józef Zięba wprost przeciwnie, w osiemdziesiątym piątym
roku życia powiewa debiutanckim tomem, jak sztandarem. Przed tym manifestem poetyckim uchylam kapelusza. Bo Józef Zięba pod sztandarem prawdy, wiary,
bezkompromisowości, wytrwałej pracy, miłości kraju, sztuki, przyjaciół i rodziny kroczył przez całe życie.
Swoimi książkami i pomysłami zaskakiwał i zaskakuje
czytelników i mieszkańców miasta. Pisze o tajemnicach
i barwnej historii Lublina, zadbał, aby w Lublinie powstało Muzeum Czechowicza i pomnik tego wybitnego poety, planuje odbudować lubelska farę i na szlaku Legionów
Polskich wiodącym przez Lubelskie postawić bohaterom
pomniki i utworzyć izby pamięci. Na spotkaniu jubileuszowym wystąpił z medalem „Stęsknionego krokodyla”,
który otrzymał przed wielu laty z rąk autora Zbigniewa
Strzałkowskiego, przyjaciela oczarowanego wierszami debiutanckiego tomu. Piękny medal, piękny tom, piękny jubileusz. Gratulacje!
zwf
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Pożegnanie

Poetom Powstania

Żegnałem ciebie tyle razy
i w mróz, i we śnie, i wierszami,
lecz słowom swym nie chciałem wierzyć
i wciąż wracałem śmieszny Odys.
			

Ty byłaś postrzępionym zboczem,
co zbliża się i znów odchodzi
załomem cienia i księżyca.
Drżałaś mi wiatrem, prósząc śniegiem,
zmieniałaś świat na kwiat konwalii,
co każe wiecznie zapominać
i krokodylom arie śpiewać.
Więc nie wiem nawet czyja wina,
czy tej jesieni, co odeszła,
czy zimy,
która wraz z tobą z dala przyszła?
Prosiłaś, żebym ci wybaczył,
dobrze,
niech będzie świat bez mgły i śnieżyc,
w którym się wszystko zapomina.

/Notatki z lektury/
nad liter bruzdą – widzisz jeszcze
mój obraz: idę przez powietrze,
a za mną miasto moje idzie.
Gajcy

Balladą lasów na bagnetach
w rozdarte waszą pieśnią piersi
przepływał ciężką chmurą czas,
na którym serce szuka Boga
sycząc głowniami żywych ciał.
A trzeba było kochać cegły
i oderwany salwą z muru cień,
i płonąć ogniem gwiazd i domów
młodzieńczych w garść ściśniętych lat.
***
Spłonęły żarem rzeki ulic,
z wyrwanych okien wybuchł bluszcz.
Błyskiem magnezji ginąc serca
prochem opadły z gruzem w dół.
Porwane zwisły skrzypiec struny,
/na skrzypcach tych nie zagrać więcej/
niebieski płomień zgniotły czołgi
i w gorycz pytań zastygł czas.

Księżycowy pejzaż
Nie śpi się, Staszku, w takie noce,
gdy księżyc gładzi srebrną szczotką
pełznących wzgórz aligatory.
Dziewczyna tańczy z horyzontem
w sukience srebrnej w duże grochy,
które granatem krążą w koło,
gdy wiatr rozwieje je pieszczotą.
Noc tak wstydliwą jak dziewczynę
w bieliźnie wziąłbyś z kruczym włosem,
by uszanować stąpań ciszę
i bosych nóg pieśń jak tęsknotę.

Same się piersi bezszelestnie
otworzą ciszą wzgórz dojrzałe
dając ramionom moc uścisku
i ustom wyszeptane słowo.
Te noce, Staszku, tak prostują
drzewa i pola z resztką śniegu,
aż pozostaje ich zdziwienie,
które gwiazdami wszechświat spełnia
i radość wplata w drżącą zieleń.

n u m e r

Modlitwa

Módl się za mnie
W.M.

Chciałem im oddać siebie,
ale, kiedym zanurzył w piersi
szukające dłonie,
odwróciłem twarz.
Módl się za mnie,
bo pytam o sens najprostszych spraw
i nie rozumiem nawet,
dlaczego dwa i dwa
nie może być trzysta osiemdziesiąt trzy.
Módl się za tego,
który rozłupuje złote łuski dni
i często nie znajduje nic.
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Otokarowi Brzezinie

O prawdę włożoną w słowo jak nogę w but
co rano proszę,
żebym przestąpił z uśmiechem rzucony kamień
patrząc w przecięty dachami horyzont.
O prawdę słów na bruku,
gdy będę szedł piechotą, proszę,
żebym nie uciekł błyszczącym samochodem
od odrapanych nędzą ścian
i szyb patrzących w dół.
O prostą prawdę słów, jak bicie serca proszą,
żebym się nie stał hawajską gitarą,
na której cztery ręce mogą grać
sentymentalne tango.

Módl się za mnie,
ty, która znasz drogi prostopadłe
jak promienie gwiazd,
bo w wargach zcierpły mi słowa
i opadły
lekkie
jak przedwcześnie wysuszony liść.

3 (80)

/czeskiemu poecie, który nie widział nagiej kobiety/

Kochałeś gwiazdy nie dlatego, że świecą,
ale, że są odległe i giną w głębinie,
dziwny poeto.
Wzgórza kochałeś, co ciche przychodzą tak blisko,
że można gładzić ich łagodne grzbiety,
dziwny poeto.
Ginąłeś w śniegu zapaloną iskrą
i byłeś w chmurach marzącą planetą,
żeby z ciążącą zgryzotą nie usnąć,
dziwny poeto.
Miałeś uszy otwarte, na śpiewy górskiego potoku,
gdyś ważył słowa nabrzmiałe księżycem,
więc czemuś nazywał je ciągle miłością,
dziwny poeto.
Podziwiałeś we śnie kształt nocnych demonów,
mostów płomiennych
i dróg przedłużonych wysmukłością topól,
dziwny poeto.
Nie wiodły cię one do kobiecych nóg
i szeptu spadających loków,
choć nazywałeś je wiecznie tęsknotą,
o dziwny poeto!

JÓZEF
ZIĘBA

WIERSZE
SPRZED LAT…
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Józef
F. Fert

Judaszowa dolina
Judasz. Biografia kulturowa
Pamiętasz, Zbyszku1, jak kiedyś w niezobowiązujących ramach lubelskiego Starego Miasta gadaliśmy o dramacie (tragedii?) Judasza? Głównie gadał nasz przyjaciel
Bernard, ale my też tam coś pomrukiwaliśmy... Bernard
przysięgał, jak to on, że wkrótce ogłosi swoje dzieło, które zmieni definitywnie bieg rzeki o imieniu Judasz, która, no która nie wiadomo czego jest dopływem i gdzie ma
ujście...
Kiwaliśmy głowami ze zrozumieniem, głównie to Ty
kiwałeś, jako człek bezgranicznie oddany pielęgnowaniu
ziół, kwiecia i wszelkiego literackiego chwastu na lubelskiej grzędzie. Ja się nieco stawiałem, ale – jak dziś myślę
– tak raczej „pro forma” niż na serio. Ostatecznie, dopijając nieco już zwietrzałe piany „perły” czy innej wzburzonej rzeczki wylewności, ustaliliśmy, że spotkamy się
za rok, dwa i otrzymamy gruby fascykuł Bernardowego
sądu nad najdziwniejszą pod słońcem, przynajmniej pod
naszym słońcem, postacią dziejów, jaką jest Judasz Iskariota. Ty, Zbyszku, wydasz to drukiem, a ja – dokonam
fundamentalnej i krytycznej oceny dzieła naszego utalentowanego przyjaciela.
Pech chciał, że nim dzieło Bernarda objawiło się wszem
i wobec, pewne uniwersyteckie wydawnictwo wydało
drukiem przekład książki Petera Stanforda Judasz. Biografia kulturowa. Po pracy Stanforda zostało nam, którzy chcielibyśmy coś do „worka Judaszowego”2 dorzucić,
jeno czytanie, czytanie, czytanie... No, może jeszcze dołożenie kolejnej sensacyjnej powieści do światowej biblioteki „bestsellerów” literackich wykorzystujących tragicznego Judasza do lepszych lub gorszych, mądrzejszych lub
głupszych iluzji literackich3.

P. Stanford: Judasz. Biografia
kulturowa. Tłum. B. Gutowska-Nowak. Kraków 2016. Tytuł
oryginału: Judas. The Troubling
History of Renegade Apostole. [2015].
Copyright for Polish Translatio
an Edition by Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przypomnijmy starodawne dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica (Acernusa):
Worek Judaszów, to jest Złe nabycie majętności... Kraków 1600. Dodajmy, że nasz
– tj. lubelski – burmistrz i dożywotni rajca, poeta i mieszczanin lwowsko-zamojsko-lubelski jest prawdziwą ozdobą Koziego Grodu nad Bystrzycą, a jego
epitafium nagrobne, ocalałe, mimo zburzenia kolegiaty (fary), można oglądać
do dziś w lubelskiej katedrze.

Można już – oczywiście, nie tylko po lekturowych doświadczeniach z książką Stanforda – powiedzieć, że Judasz to jeden z „kluczy” kultury ogólnoludzkiej, nie tylko chrześcijańskiej i nie tylko śródziemnomorskiej – to
postać-symbol-topos-mit-stereotyp, a zarazem prawdziwy archetyp kulturowy, jak Kain, Gilgamesz, Jazon, Odys,
Edyp, Roland, Napoleon..., w którym skupia się nieokiełznana energia emocji i myśli, fantazji i racjonalizacji,
losu i przypadku... Tak, Judasz porusza do dziś wyobraźnię ludzi na całym świecie. I nie zasłonią go, ani tym bardziej unieważnią biblioteki poematów, powieści, esejów
i traktatów... Jak błyskawica przelatuje przez nasze myśli to jedno: „Ty, Judaszu...” – i omdlewa w nas cała duma
i pewność siebie. Całe „piękno” stworzenia bożego. Ty, Judaszu – przez dwa tysiące lat pomrukuje niczym zbliżająca się lub oddalająca burza wyzwisko, piętno, znamię
ekskomuniki nad naszymi głowami. I nic nie zatrze jego
siły. Choćbyśmy byli najzagorzalszymi wyznawcami kielni i węgielnicy, sierpa i młota oraz stu tysięcy gwiazd nieobliczalnego „losu”. Zawsze ktoś – w najbardziej nieodpowiednim momencie naszego żywota – może syknąć (lub
wrzasnąć): „Ty, Judaszu!”. W postaci tej, która przez wieki
obrastała w znaki i znaczenia skoncentrowała się zasadnicza kwestia: czy Judasz to narzędzie wybrane przez Boga

3
Rok przed wydaniem książki Stanforda ukazała się fascynująca książka Amosa Oza: Judasz. Przeł. L. Kwiatkowski. Poznań 2015. Oryginał hebrajski: Judas.
2014. Ta znakomita powieść nie znalazła nawet przypiskowej adnotacji w książce Stanforda; to nie przypadek: badacz angielski koncentruje się w swym eseju

historycznym na faktografii i dziejach motywu-toposu-stereotypu, nie pozwalając sobie na snucie fantastycznych narracji.

Zbigniew W. Fronczek – redaktor „Lublina”, towarzysz biesiad i rozmów autora eseju.
1

2
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czy wręcz przeciwnie – przez szatana, a może w „każdym”
z nas tkwi jak uśpiony bakcyl jego zgubne przeznaczenie?
Prawdziwa literatura, ta, która uskrzydliła twórców
Księgi Wyjścia, Iliady, Odysei, Antygony, Eneidy, Boskiej Komedii, Don Kichota, Tartufe’a, Konrada Wallenroda (i jego wtórnik – Pana Tadeusza) i Sienkiewiczowskie Quo vadis? – szła ku światłu prawdy, może bez pełnej
wiedzy, ale z ogromnym poczuciem i potrzebą jej definitywnego wyświetlenia, rozpoznania istoty ludzkiego losu,
bez założeń wstępnych; to tak, jak tworzy się plan wyprawy na jakieś K2, jakąś Świnicę czy Łysą Górę. I nie doszła
do celu. Owszem, przyniosła arcydzieła, ale nie przybliżyła nas do istoty rzeczy nawet na krok. Nie pomogło nawet
odkrycie w latach siedemdziesiątych XX wieku źródłowego dokumentu, prawdopodobnie z połowy II wieku, czyli
tzw. Ewangelii Judasza, którego papirusowy odpis w języku koptyjskim z połowy III lub może początku IV wieku
odnaleziono przypadkowo w Egipcie 200 km na południe
od Kairu4. Ta gnostycka z ducha historia przedstawiająca zdradzieckie wydanie w ręce bezbożnych Jezusa przez
Judasza wywołała początkowo zamęt wśród interpretatorów dramatu, który rozegrał się dwa tysiące lat temu.
„Według doktryny tej grupy [gnostyckiej, z której wyłoniła się Ewangelia Judasza – przyp. J. F.] Judasz posiadał
wyższą, doskonalszą wiedzę (gnozę), dzięki której poznał
ukrytą tajemnicę zdrady oraz zbawcze skutki śmierci Jezusa”5. Przy wszystkich zastrzeżeniach doktrynalnych należy spojrzeć na Ewangelię Judasza jako na „ogromnie cenne świadectwo sposobu myślenia i religijności w II wieku
po Chrystusie. Poszerza ono naszą wiedzę na temat tego
wielkiego zamieszania intelektualno-religijnego, od którego nie zdołało się uchronić młode wówczas chrześcijaństwo”6. Skracając rzecz, aczkolwiek i sama Ewangelia Judasza jest tekstem drobnym, czymś na kształt „treścianu”
(konspektu) mającego służyć pomocą w trakcie „wykładu”
wygłaszanego „z pamięci”, co przypomina poetykę targumów, żydowskiej tradycji objaśniania w zrozumiałym dla
ludu języku aramejskim nieczytelnych tekstów ksiąg świętych, zapisywanych tradycyjnie po hebrajsku, czyli w języku, który po powrocie Narodu z niewoli babilońskiej
(586–538 przed Chrystusem) stawał się coraz mniej zrozumiały i wymagał „objaśniania” w narzeczu powszechnie
używanym, czyli „przekładu” na język aramejski; otóż próbując rzecz zrozumieć, znajdujemy w owej Ewangelii Judasza zaskakującą hipotezę, mającą rzekomo uracjonalnić

potworny czyn Judasza, że działał on zgodnie z wolą Bożą:
„I rzekł mu Judasz: «Wiem, kim jesteś i z jakiego wyszedłeś miejsca. Wyszedłeś z eonu nieśmiertelnej Barbelo i od
tego, który cię wysłał». [...]”.7 Cień tej gnostyckiej interpretacji historii zbawienia przesuwa się nawet przez karty
rozprawy Stanforda; oto wyłuskując z tekstów kanonicznych Nowego Testamentu historię zdrady Judasza, znajduje w pierwszym liście św. Pawła do Koryntian trudny
do ujednoznacznienia wyraz πάραδίδετο (od czasownika
πάραδίδομί), który według Stanforda niekoniecznie oznacza – jak to powszechnie od wieków się przyjmuje – że Jezus został „wydany”, czyli „zdradzony” przez Judasza, ale
zawiera odcień znaczeniowy znacznie słabszy, który proponuje on czytać jako „oddany (w ręce)” lub „przekazany”,
czyli „za pomocą słów nienacechowanych równie wielkim dramatyzmem” (s. 48). Ten cień gnostyckiej interpretacji „czynu Judasza” snuje się przez całe wybitne dzieło
Stanforda, choć greckie przekazy kanoniczne nie pozostawiają tu wątpliwości, jak należy oceniać czyn Judasza, począwszy od ewangelii Marka (najstarszej), a na Janowej –
najmłodszej – skończywszy. W łacińskim przekładzie św.
Hieronima (ok. 340–419 lub 420), czyli w Vulgacie, inkryminowany tekst z listu św. Pawła brzmi jednoznacznie: „in qua nocte tradebatur” (έν τη νυκτί πάραδίδετο),
co u Wujka brzmi tak: „(Pan Jezus) nocy, której był wydan” (1Kor 11, 23)8. A przecież o znaczeniu decyduje najczęściej kontekst, tak jak o tonacji muzycznej przesądzają znaki przykluczowe... W świecie kultury semiotyka
ostatecznie przesądza o semantyce, a w ewangelii Marka czytamy9: „Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem
z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda, ten,
który je ze Mną». Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: «Czyżbym ja?». On im rzekł: «Jeden z Dwunastu,
ten, który ze Mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn
Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada
temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie
wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie
narodził»”. (Mk 14, 17–21). I nieco dalej, zupełnie jednoznacznie: „Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca”.
(Mk 14, 42). W wersji greckiej: έγείρεστθε άγωμεν ίδου
ό παραδίδους με ήγγίκεν, co Vulgata tłumaczy: „Surgite,
eamus; ecce, qui me tradit, prope est”. Jakkolwiek głęboko sięgamy w tkankę słów i znaczeń, pozostaje cień niedomówienia: czy Judasz to jednoznacznie zdrajca, którego

Tzw. Kodeks Tchacos (od nazwiska znalazcy); zob. Ewangelia Judasza. Wstęp
ks. A. Tondera, przekład i oprac. ks. W. Myszor. W: Apokryfy Nowego Testamentu. Apostołowie. Cz. II: Bartłomiej… Judasz… Uczniowie Pańscy. Red. Ks.
Marek Starowiejski. Kraków 2007, s. 887–906. W tymże tomie: Teksty o Judaszu zaczerpnięte z apokryfów i innych utworów. Oprac. ks. M. Starowiejski. W:
Apokryfy... Dz. cyt., s. 907–937.

7

4

5

Tamże, s. 891.

6

Tamże, s. 894–895.

Ewangelia Judasza. Dz. cyt., s. 896.

Może warto przywołać polski odwieczny spór wokół określenia „traditor”,
użytego przez Galla Anonima wobec biskupa Stanisława; słówko oczywiście
wieloznaczne, jako że obok dosadnego „zdrajca”, może też znaczyć: „oddawca”, „przekaziciel”, „nauczyciel” (czyli ten, który pośredniczy w przekazywaniu
wiedzy).
8

9
Jeśli nie zaznaczam inaczej, cytaty biblijne podaję za edycją: Biblia Jerozolimska. Poznań 2006
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miejsce na wieki jest w ostatnim kręgu Dantejskiego Piekła, w paszczy samego trójgłowego Lucypera, który wiecznie pożera trzech największych zdrajców: Brutusa, Kasjusza (ci dwaj spiskowali przeciw Juliuszowi Cezarowi) oraz
Judasza. Ten ostatni krąg piekielnych mąk nazwał Dante
niezwykłym imieniem „Giudecca”, urobionym od imienia
„Judasz” a zarazem... „Żyd”.
Tak oto dochodzimy do jednej z najważniejszych
warstw refleksji kulturowej Stanforda – do odwiecznego
splątania ewangelicznej zdrady Judasza z przygasającym
i wzmagającym się przez wieki cywilizacji chrześcijańskiej
płomieniem nienawiści wobec Żydów (żydów)10.
Stanford subtelnie wywodzi, jak to przez wieki neutralne w zasadzie imię-predykat Judas (Juda), czyli człek
wywodzący swe korzenie z Judejczyków, zmienia się
w symbol całego narodu judejskiego (żydowskiego; nasze określenie idzie wszak z łacińskiej formy Iudaeus, od
Juda, która przez języki romańskie dotarła do nas w postaci „Żida”/ „Żyda”), by utożsamione z bezecnym czynem
arcy-żyda (Judasza) na wieki zapłodnić makabryczną wizją chrześcijańską kulturę europejską, w której dokonuje się utożsamienie jednego spośród Dwunastu – zdrajcy
– z całym narodem (ściślej – z jedną z jego gałęzi: Judejczyków), z którego się miał wywodzić. Stanford nie dotarł, opisując antyżydowskie ekscesy wybuchające raz po
raz w Europie, do naszych śląskich czy małopolskich wsi
i miasteczek, gdzie każdego roku w Wielkim Tygodniu
odbywa się ceremonia pastwienia się nad kukłą znienawidzonego Judasza... Nie zobaczył żadnej z bożonarodzeniowych historyjek ludowych, które przez pokolenia wystawiały na widok publiczny i obnażały bezeceństwo „Żyda”
w ludowych „herodach”, wędrujących od wsi do wsi ze
swym mściwie antysemickim przekazem... Ale cała światła i kulturalna Europa zachodnia dostarczyła mu dość
przykładów tej szczególnej destylacji ewangelicznego obrazu „pocałunku Judasza”, który zaowocował ostatecznie
na naszych oczach jako jeden z najhaniebniejszych aktów
ludobójstwa – dwudziestowieczny Holocaust...
Przypomnijmy młodszemu społeczeństwu, że wśród
najpiękniejszych obrzędów Kościoła, w wielkopiątkowej
Modlitwie Powszechnej wpleciony jak cierń przez wieki tkwił przekaz, który usunął i zmodyfikował w duchu
ekumenicznym dopiero za naszych dni papież Paweł VI:
„Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum”11.
Język polski rozróżnia przynależność narodową (Żyd) od przynależności wyznaniowej (żyd) poprzez stosowną ortografię.
10

W przekładzie: „Módlmy się także za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan
nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego”.
Cyt. z: Mszał rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych. Przekład polski
opracowali mnisi Opactwa w Tyńcu. Tyniec 1949, s. 517.
11

Peter Stanford w swym głębokim studium kulturowym
nie omieszkał poszukać wyjaśnienia tego tragicznego żądła wzajemnej wrogości pomiędzy chrześcijaństwem i judaizmem, które przez wieki zatruwało i zatruwa pobożne współżycie tej jednej, bądź co bądź, rodziny religijnej.
Pierwsze kroki w dramatyczne jutro młodego chrześcijaństwa („galileizmu”, jak szydzili prawowierni żydzi) były
napiętnowane okrutną niepewnością – z jednej strony
„ciepła” przystań rodzinnej synagogi, wspólnoty od wieków czytającej i komentującej (po aramejsku) „pisma”...
a z drugiej „skandal” ukrzyżowania i zmartwychwstania
ich Nauczyciela... W tym kontekście zaczynała nabierać
„barwy” i znaczenia mało ważna, jak się początkowo zdawało, „robota” jednego z nich – Żyda z Kariotu, Judasza...
Krok po kroku obydwie żydowskie wspólnoty zaczęły się
od siebie coraz bardziej oddalać. A gdy doszło jeszcze
uwięzienie Piotra, ukamienowanie Szczepana, „apostazja” Pawła... W pewnym momencie młode chrześcijaństwo odkryło przerażającą prawdę, że jeden z uczniów Jezusa, jeden z najbliższych pracowników Winnicy Pańskiej
okazał się, okazał się... bardziej Żydem niż uczniem Jezusa; człowiekiem, który wprawdzie doznał skruchy, jak
opowiada św. Mateusz: „Wtedy Judasz, który Go wydał,
widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną». Lecz oni odparli: «Co
nas to obchodzi? To twoja sprawa». Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się. A potem poszedł i powiesił się.” (Mt 27, 3–5), lecz nie dopuściwszy do swego
sumienia jakiejkolwiek nadziei, sam wydał na siebie wyrok. Tak pękała wątła nić wspólnoty i zaczęła narastać niczym lawina wielowiekowa „biografia kulturowa” Judasza.
Pora kończyć. Pora na jakiś „optymistyczny” akcent.
Bracia w wierze, zrzucający w Wielki Piątek ze szczytu
ratusza czy kościelnej wieży, okładający kijami i palący
słomianą kukłę Judasza, pomyślcie przez chwilę, czy na
pewno wiecie, że ten, któremu los wyznaczył jedno z najgorszych miejsc w dziejach, zasługuje jedynie na haniebną śmierć, odtrącenie i pogardę?
Józef F. Fert
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Niezwykły pokaz mody
Niezwykły i wyjątkowy
Czwarta już edycja lubelskiego wydarzenia kulturalnego „Odczaruj jesień życia” cieszyła się dużym uznaniem. Nie tylko media określały ją pochlebnymi słowami:
„niezwykła” i „wyjątkowa”, „niepowtarzalna” i „jedyna”,
„szykowna” i „dystyngowana”. Odbyła się 25 kwietnia
2017 roku w lubelskiej Galerii Olimp w ramach obchodów Tygodnia Dialogu Międzypokoleniowego. Patronat
nad tym wydarzeniem roztoczył pan dr Krzysztof Żuk,
prezydent miasta Lublin.
Na wybiegu tego niezwykłego Pokazu Mody zaprezentowali się seniorzy i juniorzy. Całość Pokazu wyreżyserowała Renata Chmielewska, utalentowana i znana stylistka.
Specjalną choreografię przygotował Piotr Mochol, trener
tańca. Oryginalne fryzury modelek i modeli specjalnie na
tę okazję stworzyła Anna Chołota prowadząca Studio Fryzur i Stylizacji w Lublinie. Makijaż wykonany przez Annę
Żarko odmłodził lica seniorów i nie postarzył twarzyczek
juniorów. W bezpośrednim sąsiedztwie wybiegu ulokowano miasteczko dla Seniora, gdzie swoje usługi oferowali
m.in. fryzjerzy, wizażyści, dietetycy i ubezpieczyciele. Nad
bezpieczeństwem zebranych tam czuwali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Program sprzed
Pokazu prowadziła Ewa Dados, popularna lubelska dziennikarka telewizyjna i radiowa.
W „Kurierze Lubelskim” z dnia 27.04.2017 można było
przeczytać: „ujrzeliśmy niezwykły pokaz mody, w którym
wzięły udział osoby, które wkroczyły w złotą jesień swojego życia, dając przykład, jak doskonale wyglądać w tym
wieku. Na scenie ujrzeliśmy dwadzieścia energicznych
osób, które zaprezentowały się w strojach Pani Renaty
Chmielewskiej w oparciu o ofertę butików Galerii Olimp.
Razem z seniorami zaprezentowali się też najmłodsi modele, aby dać wyraz więzi łączącej pokolenia mieszkańców
Lublina. Pokaz miał swoją niepowtarzalną oprawę, dzięki
specjalnie stworzonej na tę okazję choreografii autorstwa
Piotra Mochola. Pokazali się w eleganckich strojach wizytowych, efektownych kreacjach wieczorowych, oficjalnych
klasycznych stylizacjach biznesowych, ale też w zestawach
casual i w przebraniach na co dzień”.

Podczas „Odczaruj jesień życia” odbyły się też pokazy i występy artystyczne. Układy taneczne prezentował
Zespół Taneczny Flow z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Lublinie. Zachwycały niesamowite Lubelskie Czaderki. Wśród nich zauważyłem – ja, autor tego tekstu – moje
przeurocze i tańczące jak anioły partnerki m.in. ze wspaniałych balów przebierańców i balów maskowych studentów lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To przede
wszystkim Nimfa i dwie Krystyny. Tryptyk dynamicznych
figur tanecznych mojego tańca z Krystyną znalazł się nawet wśród fotogramów prezentowanych na ścianach Studia Foto-Rożek. Podczas Pokazu wystąpił także Zespół
Pasjonata, który ukazał duże wokalne możliwości swoich
członków. Podziwiano również Zespół Mała Akacja i solistów Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”. W sumie było więc co oglądać i czego słuchać, dzieląc się swoimi wrażeniami z zebranymi.
Inspiracje i motywacje
„Inspiracją dla imprezy był – stwierdzono we wspomnianym już tekście »Kuriera Lubelskiego« – system aktywizacji społecznej seniorów, jaki od dłuższego czasu
realizowany jest w Lublinie. Ma ona na celu też zaprezentowanie energii i pokładów dobrego humoru jakie w nich
drzemią, a także pokazanie, jak ważną część mieszkańców stanowią”. Owe inspiracje były opozycją do robienia z osób 60+ wesołych staruszków, z wysokimi cyframi PESEL-u. Było „przełamywanie stereotypów na temat
przeżywania jesieni życia”, jak podkreśliła to olśniewająca urodą i erudycją Monika Lipińska, wiceprezydent Lublina. Było niepowtarzalnie szykownie i dystyngowanie.
Amatorki modelki zachwycały różnymi kształtami ciała,
uśmiechem i gracją, a amatorzy modele męskością. Wśród
modelek brylowała Krystyna Szydłowska, wybitnie utalentowana artystka Teatru Muzycznego w Lublinie. Wśród
zaś modeli znalazł się dr Jan Sarzyński, emerytowany fizyk
z UMCS i także ja – Roman Tokarczyk – profesor wyższych polskich uczelni i innych krajów świata.
Gdy inspiracje Pokazu są przekonywające i mają charakter obiektywny, to motywacje udziału w nim modelek
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Profesor Roman Andrzej Tokarczyk jako model na wybiegu

i modeli odznaczały się subiektywizmem. Mogę tutaj
wspomnieć o kształtowaniu się tylko moich motywacji,
ponieważ tylko ja je znam. Nie były decydującą motywacją moje przypadkowe role modela podczas rejsów luksusowymi statkami. Zdarzyło się to trzykrotnie, w Mediolanie, Neapolu i Efezie i trzykrotnie zachęcono mnie
wówczas do prezentowania niezwykle barwnych i efektownych strojów Elvisa Presleya, króla rock and rolla.
W każdym z tych pokazów dla bogatych turystów w roli
modelki uczestniczyła moja żona – Czesława. O niektórych moich zdjęciach wykonanych przez Studio Foto-Rożek jego właściciele – Państwo Bożena i Andrzej Rożkowie mówili, że przypominają modela. Nie przyjmowałem
tego jednak zbyt poważnie. Nie przypuszczałem także, iż
podczas balów karnawałowych, inspiratorzy i organizatorzy naszego Pokazu, zwracając się do mnie, rzeczywiście zaproszą mnie do roli modela. Sprawa nabrała poważniejszego charakteru dopiero wtedy, kiedy zadzwoniła
do mnie Renata Chmielewska z zaproszeniem na spotkanie organizacyjne dotyczące naszego lubelskiego Pokazu
Mody. Byłem tym dość mile zaskoczony, ale obiecałem, że
odpowiem telefonicznie po zastanowieniu się.
Aby przynajmniej tylko nieco osłabić możliwe przecież samoośmieszenie, poprosiłem na Facebooku o opinie.
Napisałem tam: „Jutro pokaz mody w lubelskiej Olimpii.
Z duszą na ramieniu wystąpię tam jako model w smokingu, obok m.in. Krysi Szydłowskiej w przepięknej sukni, prezentowanej z niebywałym wdziękiem”. Pojawiły się
dość liczne słowa otuchy dla mnie. Wspomnę tutaj tylko
o nielicznych, pomijając SMS-y i bezpośrednie rozmowy.

Agnieszka Weinberger-Zarzycka, prawniczka, napisała: „Trzymam kciuki. Panie Profesorze, jest Pan stworzony do smokingu”. Halina Sowa, wyróżniająca się wytwornym poczuciem dobrego gustu, orzekła: „Romanie.
Zawsze wyglądasz szykownie i elegancko. Pokaż zdjęcia
na profilu”. Krystyna Żmuda wyraźnie okazała niecierpliwość: „Czekamy na fotki. Powodzenia”. Wojtek Brakowiecki, dziennikarz telewizyjny i kolega Rotarianin poparł
te oczekiwania: „Profesorze, dołączam się do prośby o bogatą dokumentację fotograficzną”. Dla Konrada Łakomego, błyskotliwego i uszczypliwego prawnika, byłoby to za
mało. „Trzeba zrobić film i to najlepiej w 4K”.
Margherita Villa, prowadząca Studio Bella Vita w Brukseli i bywalczyni imprez w polskiej brukselskiej Ambasadzie, przesłała mi takie oto słowa: „Gratuluję Romku interesującej roli. Powodzenia”. Zareagował Henio Tytoń, mój
przyjaciel od lat szkoły średniej: „Gratuluję tej szczególnej
roli. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Wrzuć luz i będzie dobrze”. Jan Stępień, poeta, grafik, rzeźbiarz i życiowy
partner sławnej profesor Marii Szyszkowskiej, skwitował
to zwięźle: „Romanie, moje gratulacje”. Daniel Wojtczak,
wykładowca akademicki z Legnicy, wyraził pewność: „Panie Profesorze, jestem pewien, że świetnie pan sobie poradzi”. Ella Elizabeth, uwodzicielsko osobliwa dama zadeklarowała: „Ja chętnie wybiorę się na pokaz osobiście
podziwiać modeli i kreacje”.
Krystyna Szydłowska za pośrednictwem Facebooka
przesłała mi słowa: „To już jutro Romeczku prezentujemy
ubiór i... siebie, do miłego zobaczenia”. Odpisałem Jej: „To
już dzisiaj ta nasza podwójna prezentacja – stroju i siebie.

n u m e r

Anna Żarko w trakcie wykonywania makijażu
modelowi Romanowi Andrzejowi Tokarczykowi

Odliczam sekundy, minuty, kwadranse biciem serca. Dla
mnie i dla wszystkich pozostajesz wzorem nad wzorami
podboju scen wielkiej sztuki i wybiegów pokazów mody.
Pragnę uszczknąć choćby tego odrobineczkę dla siebie –
proszę o twoją na to zgodę”.
Piękno i pokazy
Najważniejszym, bodajże, przesłaniem pokazów
mody, także i naszego Pokazu, należy lansowanie piękna
poprzez gustownie ubranych, urodziwych ludzi – modeli. W bardzo rozległym pojęciu piękna, ogarniającym różnorodne sfery kultury materialnej i duchowej, uroda ludzi
dobrze ubranych to tylko jeden z jego licznych przejawów.
Niemal wszystkie, niezliczone definicje piękna, zgodnie
domagają się bezinteresowności w jego ocenach, mimo
obecnego w nich zawsze subiektywizmu. Domagają się,
aby to, co pretenduje do piękna było przynajmniej ładne
i pozostawało w ostrym kontraście do brzydoty. Było jakimś wyrazem tęsknoty za doskonałością. Oskar Wilde
był nawet przekonany, że „piękność jest formą geniuszu,
piękność jest czymś więcej niż geniusz, gdyż nie potrzebuje komentarza”.
Urodę ludzi, tak ważną m.in. w pokazach mody, sławią
mnogie wersy poezji, setki tysięcy stron powieści, potężne zbiory złotych myśli, sentencji, aforyzmów i przysłów.
W koncepcjach hierarchii wartości zdrowie dzierży prymat najpierwszego dobra, uroda plasowana jest na drugim miejscu, a bogactwo na trzecim. Są jednak i tacy,
dopóki są zdrowi i dostatecznie bogaci, którzy wynoszą
urodę ponad inne wartości, pielęgnują ją z ogromną troską i poprzez jej pryzmat postrzegają innych ludzi. Ale
i oni nie są w stanie uchronić się przez ulotnością urody. Uroda, uznawana za dar Boga, jest podarunkiem tylko na ograniczoną liczbę lat. Pokazy mody z udziałem seniorów jako modeli są próbą przypisywania im urody, bez
względu na ich wiek.
„Piękno bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty”
– stwierdził Ralph Waldo Imerson. Osiąganie tego należy
głównie do choreografii. Na lubelski Pokaz zajął się tym
z powodzeniem Piotr Mochol, trener Formacji Tańca

3 (80)

m a j

-

c z e r w i e c

2 0 1 7

•

7 1

Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej Gamza z ponad
25-letnim doświadczeniem i sukcesami pracy artystycznej. Jako zdolny choreograf, potrafił amatorom na wybiegu nadawać ruchu artystycznego z muzyką w tle. Dla
każdej uczestniczki i każdego uczestnika Pokazu potrafił
skomponować zestawy eleganckich kroków, gestów, zwrotów i innych ruchów ciała miłych dla oczu widzów. Sam
też porusza się tak pięknie, że pozostaje niedoścignionym
wzorem sztuki choreografii.
Jak wiadomo, fryzjerstwo spełnia życzenia klientów
zainteresowanych strzyżeniem włosów, ich pielęgnacją,
układaniem, farbowaniem, myciem i zmianami kolorów.
Włosy, ich ukształtowanie i kolory mają duży wpływ na
wygląd i samopoczucie człowieka. „Ptaka upiększają pióra, kobietę włosy”, głosi przysłowie germańskie. Ktoś zauważył, że „kiedy kobieta ścina włosy to znak, że zamierza
zmienić swoje życie”. Udręką dla wielu mężczyzn jest łysienie. Toteż H. Jackson Brown radzi nie tylko fryzjerom:
„Nie mów mężczyźnie, że łysieje: on to już wie”. O doskonałym fryzjerstwie i stylizacji wyglądu ludzkiej głowy
wszystko wie Anna Chołota prowadząca w Lublinie Salon
Fryzjerski o nazwie Studio Fryzur i Stylizacji. Przewinęły się tam setki zwykłych ludzi oraz osobistości życia publicznego i artystycznego. Zajmowała się fryzurami modelek i modeli naszego lubelskiego Pokazu.
Makijaż, jak powiedziała Krecia Pataczkówna, to „twarz
z drugiej ręki”. Nazwa „makijaż” pochodząca od angielskiego make up określa kosmetyki upiększające skórę człowieka, szczególnie twarzy. Czyni się to głównie poprzez
malowanie, szminkowanie i pudrowanie. Yves Saint Laurent był przekonany, że „najpiękniejszym makijażem dla
kobiety jest pasja. Ale łatwiej kupić kosmetyki”. W nieco
złośliwym przekonaniu Ryszarda Podlewskiego „kosmetyki nie odmładzają starych kobiet, ale na pewno postarzają młode”.
Bardziej trwała niż uroda fizyczna jest uroda duchowa
człowieka. Maksymalista i jednocześnie idealista w odniesieniach do ludzkiego piękna Antoni Czechow domagał się, aby: „w człowieku wszystko powinno być piękne
i twarz i ubranie, i dusza i myśli”. Dla Zofii Nałkowskiej,
jakby nie zauważającej urody ubrania z pokazów mody,
„największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka”. W obecnych jednak czasach dominacji kultury obrazkowej nad kulturą duchową, twarz, czyli to, co wyrosło dookoła nosa, decyduje o losie człowieka. Jest jakby wekslem
honorowanym na całym świecie za okazaniem. Podczas
prób do naszego lubelskiego Pokazu, w jego trakcie i po
nim rozważałem przeczytane gdzieś słowa: „W wieku 20
lat masz taką twarz, jaką dała ci natura. W wieku 30 – jaką
wyrzeźbiło ci życie; a po 50 – na jaką sobie zasłużyłeś”.
Niezbyt przyjemny nawyk przekazywania ludziom
prawdy o ich urodzie mają lustra. Przysłowie rosyjskie
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zakazuje: „nie sarkaj na zwierciadło kiedy gęba szpetna”.
Na ogół jednak chyba większość ludzi nie uskarża się na
braki w swojej urodzie, podobnie jak w mądrości. Przysłowie polskie pociesza wątpiących o swojej urodzie: „Każda potwora znajdzie na siebie amatora”. W różnych ocenach i opiniach piękno kobiet, określanych płcią piękną,
odwiecznie góruje nad urodą mężczyzn. Według wszakże nadzwyczaj dowcipnej i piekielnie niekiedy złośliwej
Marii Czubaszek wierutnym kłamstwem jest stwierdzenie,
że wszystkie kobiety są piękne, lecz tylko niektóre z nich
zaniedbane, bo „po niektórych tego zupełnie nie widać”.
Modelki naszego Pokazu były i zadbane i piękne.
Osobiście nigdy nie byłem zadowolony ze swojej
urody, ale upatrywałem pięknej partnerki na wspólne
życie. Spotkałem ją już w szkole średniej, a w latach
naszych studiów została moją Żoną. To Czesia, która
wygrywała nieformalne konkursy na najbardziej urodziwą. Jako profesorka w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica miała przydomek
Barbi. Kryterium urody miało znaczenie, gdy w czasie naszej nauki w biłgorajskim Liceum Pedagogicznym
zostałem obok Czesi wybrany do pocztu sztandarowego tej szkoły. Nie traktowałem poważnie w dzieciństwie
słów koleżanek podśpiewujących „jesteś piękny jak różyczka, więc cię włożę do koszyczka”. Nieco poważniej
i znacznie później, gdy byliśmy już małżeństwem z Czesią, dość często, dzięki jej zjawiskowej urodzie, jak to
powtarzała Bożena Rożek, wpadały w moje uszy dotyczące nas zwroty w rodzaju „piękna para”. Żałuję więc
bardzo, że z powodu nie najlepszego zdrowia moja rówieśniczka Czesia nie mogła wziąć udziału w opisywanym tutaj Pokazie Mody.
Z ponad półwiecza już szczęśliwego małżeństwa
z Czesią przyznaję rację różnym obiegowym prawdom.
Nie wątpię, że uroda kobiety jest potężną formą władzy
nad mężczyzną. Nie wątpię ani przez chwilę, że „nieskończony jest urok dziewicy, a nieustanna zazdrość
żony”. Za nieco przewrotne uznaję słowa, że „inteligencja kobiety jest w jej urodzie, uroda mężczyzny w jego
inteligencji”. Nie dostrzegała w tym przewrotności Marlena Dietrich, gdy podkreślała: „piękność jest dla kobiety
ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie”. Rozbieżne są wymagania dotyczące urody mężczyzn. Dla jednych wystarczy
jeśli jest „tylko troszkę ładniejszy od diabła”. Dla drugich wprawdzie „mężczyzna to mężczyzna. Ale przystojny mężczyzna to zupełnie coś innego”. W przekonaniu
jeszcze innych, jak Jeanne Moreau, „uroda mężczyzny
tkwi w jego sukcesach”. Zróżnicowanie osobowości modelek i modeli naszego Pokazu stwarzało mocny grunt
dla snucia tego rodzaju rozmyślań o pięknie, urodzie
i ich związkach z pokazami mody.

Roman Andrzej Tokarczyk z pracownicą kateringu

z modelką Krystyną Szydłowską

z fryzjerką Anną Chołotą
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O istocie mody
Zachęty do uczestniczenia w Pokazie Mody zachęciły mnie do ogólnego, przynajmniej, zainteresowania jej
istotą, sensem, definiowaniem. Przytaczam poniżej tylko
wybrane, jak się może wydawać, myśli dotyczące sedna
mody.
Znawcy problematyki mody dostrzegają jej obecność
w różnych dziedzinach życia społecznego – języka i mediach, nauce i sztuce, codzienności i celebrowaniu świąt.
Najbardziej jednak jest widoczna w ubiorach. Jako taka
wynika z tyle psychicznych co społecznych potrzeb projektowania atrakcyjnych ubiorów, a przez noszące je osoby naśladowania obowiązujących w swoim czasie i miejscu jej kanonów. Od pojęcia mody odróżniane są ściśle
z nią związane pojęcia stylu i elegancji.
Dość rozległe pojęcie stylu życia ogarniać może ubiór,
wygląd, zachowanie, literaturę, muzykę i różne sztuki
piękne. To projektanci modnych ubiorów inicjują indywidualne style w modzie, zmierzające do zaspokojenia potrzeb ich użytkowników. Osoby przywiązujące nadmierną
wagę do stałego podążania za wymaganiami obowiązującej mody bywają określanie z pewną ironią modnisiami.
Jednakże w indywidualnym wyrazie człowieka uległego
modzie, co modne nie musi być stylowe, eleganckie i gustowne w odbiorze tego przez innych. Obecnie niektórzy
projektanci mody nawet zupełnie świadomie starają się
szokować ubraniami, z których każda część nie pasuje do
innych części. Wprowadzając przynajmniej odrobinę złego gustu porównują go do szczypty papryki pobudzającej
apetyt w jedzeniu.
Organizatorzy naszego lubelskiego Pokazu Mody sprzeciwiali się zdecydowanie brakowi gustu i tandetności. Poszukiwali eleganckiego stylu pasującego jak ulał do każdej
modelki i każdego modela. Stylistka tego Pokazu, Renata
Chmielewska powiedziała, że przed zaproponowaniem mi
smokingu dokładnie oglądała moje liczne zdjęcia na mojej stronie Internetu. Chciała być przy tym „trendy” o tyle,
o ile wybrała do zaprezentowania coraz częściej wybierany obecnie m.in. przez aktorów i artystów smoking granatowy, a nie jak wcześniej czarny. Moda ustanawia więc
szczególne prawa ubioru, stylu i gustu uzgadniane z duchem określonego czasu. Gdy elegancja stylu i dobry gust
pozostają, to moda jest zmienna, przemija, to, co modne
swego czasu następnie wychodzi z mody. Nie tylko nudyści zalotnie zauważają, że „jedynie pierwotny strój Ewy nigdy nie wychodzi z mody”.
Rozległa poetyka mody, w ujęciu Coco Chanel wyjaśnia, że „moda nie istnieje tylko w sukienkach i tkaninach.
Moda jest w niebie, na ulicach, moda na związek z ideami, stylem życia i tym, co się dzieje”. Donatella Versace
wzniośle dodaje: „moda polega na marzeniach i tym, aby
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skłaniać do marzeń innych ludzi”. W rozmowach kuluarowych z niektórymi modelkami naszego Pokazu dowiadywałem się, że poprzez uczestnictwo w nim spełniają się ich
marzenia o próbach roli aktorek, pragnienia dzielenia się
radością z poczucia własnej urody z innymi.
Gdy byłem uczniem biłgorajskiego Liceum Pedagogicznego pani Regina Siepkowska, profesorka języka polskiego, zachęcała mnie do wyboru zawodu aktora. Obiecywała nawet poparcie dla mnie w tym względzie ze strony
Jana Machulskiego i Stanisława Mikulskiego – Jej przyjaciół – wówczas aktorów lubelskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy, odwiedzających nasze Liceum. Zachętom
tym sprzeciwili się zdecydowanie moi Rodzice, skłaniając
mnie do wyboru zawodu prawnika, jako dającego większą gwarancję na materialną samodzielność. Zawodu aktora obawiałem się i ja, ponieważ pamiętałem moje mocno czerwieniejące uszy podczas występów w szkolnych
teatrzykach. W trakcie naszego Pokazu wprawdzie nie
czerwieniły mi się już uszy, ale zapewne przydałaby się
aktorska rutyna.
Moda bywa także kojarzona ze sztuką. W przekonaniu filozofa Francisa Bacona „moda to jedynie próba zrozumienia sztuki przybierającej żywe formy i angażującej
się w życie społeczne”. W sztuce często to, co dziś brzydkie za kilka lat bywa ładne. Natomiast w modzie wprost
przeciwnie – to, co dziś ładne, za kilka lat bywa brzydkie.
Zarówno moda jak i sztuka poszukują najdoskonalszych
kolorów. Jest to widoczne nawet na rynku ofert kolorów
samochodów. Kolor srebrzysty został wyparty przez kolor czarny, a ten jest wypierany przez kolor biały. W modzie ubraniowej, według wielu projektantów „kolor czarny
jest zawsze elegancki, jest to najbardziej kompletny kolor
na świecie, bo tworzy go cała paleta kolorów”. Podzielam
tę opinię w pełni.
Cele mody
Dobrze znane i wnikliwie opisywane są główne
cele mody: praktyczne, reprezentacyjne, ozdobne, obyczajowe i erotyczne. Ludzie ubierają się z różnych względów,
przede wszystkim jednak dla komfortowego samopoczucia i ładnego wyglądu. W naszym lubelskim Pokazie przeważały chyba względy nie tyle reprezentacyjne, co prezentacyjne – pokazywanie wybranego ubioru, a w nim
siebie. Być może pewną rolę odgrywały także cele ozdobne i nawet erotyczne. O tych celach mogliby wypowiadać
się tylko główni aktorzy Pokazu – modelki i modele, gdyby chcieli okazywać szczerość.
Nie przeważał w naszym Pokazie najbardziej oczywisty
praktyczny cel mody jako osłona przed zimnem, ochrona
podczas pracy i wymogi stawiane w służbach, w których
obowiązują mundury. Doświadczeni projektanci ubiorów
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twierdzą, że „nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednia odzież”. Projektując ubrania nie dla mody lecz dla wygody, wykluczają z modnej odzieży to, w czym nie można
pokazać się na ulicy. Według pragmatyków mody dobrze
skrojone i dobrane do sylwetki ubranie „jest zbroją, która
pozwala nam przetrwać codzienność”. Zdolni projektanci mody potrafią kształtować modę maskującą ułomności
ludzkich kształtów.
Każdy niemal mężczyzna wie, że „suknie żony są ceną
spokoju jej męża”. Natomiast każda niemal kobieta zna tę
prawdę, że aby mogła być lepsza od swych konkurentek
powinna lepiej się od nich ubierać. Doceniając swoje wysokie walory, powinna nie tylko wysoko nosić głowę, ale
i buty z wysokimi obcasami. Modyści twierdzą, że „kobieta w dobrych butach nigdy nie jest brzydka”. Wiele kobiet wprost nie wyobraża sobie siebie w butach na niskich
obcasach. Victoria Beckham, na przykład, wyznaje, że
w butach na płaskiej podeszwie nie może się skupić. Nasze lubelskie modelki nie były aż tak bardzo jednostronne; z wdziękiem spacerowały po wybiegu w butach zróżnicowanych form i podeszw. Jak dowcipnie stwierdzały,
były zdolne do picia szampana tylko z dwóch okazji – gdy
były w butach na wysokim obcasie i kiedy ich buty miały płaską podeszwę.
W czasach obecnych modne ubranie pozwala realizować „cele reprezentacyjne ludzi zainteresowanych robieniem kariery”. Aby być ludźmi sukcesu, muszą zadbać
o swój wygląd, jeździć efektownym samochodem, mieszkać w luksusowym domu w wyszukanej okolicy, słowem
– prowadzić elitarny tryb życia. Zaprzeczeniem tego byłaby „poważna figura, a w łokciu dziura”. Dla zachowania swojej wysokiej pozycji w zawodzie, poważna figura
musi dostosowywać się do obowiązującego w nim kodu
właściwego ubioru. W niektórych organizacjach i instytucjach pomagają w tym profesjonalni styliści. Właściwy
ubiór stanowi odpowiednie medium, przy pomocy którego przekazujemy informację o sobie innym ludziom. Aby
była ona właściwie odbierana, nadawcy obrazu ubioru
i jego odbiorcy muszą działać na tych samych długościach
fal komunikowania się. Na przeszkodzie temu mogą stawać zahamowania mentalne zwane psychicznymi filtrami, jak zwłaszcza różnice kulturowe, wiek, uprzedzenia,
wcześniejsze doświadczenia. Wydaje się, że w naszym lubelskim Pokazie Mody tego rodzaju przeszkód nie było.
Poprzez modne ubranie realizowaliśmy podczas naszego Pokazu cele ozdobne, poprawialiśmy nasze dobre samopoczucie i umacnialiśmy naszą godność. Chyba uniknęliśmy narcyzmu przesadnych modnisiów i nie
popadliśmy w bezdenną próżność. Mieliśmy ochotę się
stroić. „Kiedy nie masz ochoty się stroić – wyjaśnia Anna
Dello Russo – to znaczy, że masz depresję”. Zdobiły nas
różne kolory, ponieważ dobrze w nich wyglądaliśmy. Nie

Roman Andrzej Tokarczyk urzeczony pięknością z plakatu

pytano nas, dlaczego modelka nosiła kapelusz a model
muszkę, bo pytanie powinno było brzmieć – dlaczego by
tego nie nosić, skoro wyrażało to własny styl ubierania się.
Staraliśmy zaprzeczać zaznaczającej się obecnie tendencji ubierania się gorzej niżby to należało w odpowiednich
miejscach i sytuacjach bądź też wynikało ze statusu materialnego i społecznego pewnej osoby. Źle wyglądają i rażą
innych ludzie brzydko ubrani w teatrze i operze, na koncercie i balu, podczas różnych uroczystości publicznych
i nawet nabożeństw kościelnych.
Obyczajowe, czy też etyczne cele modnego ubioru
zmierzają zarówno do poszanowania siebie jak i pełnego
szacunku odbioru nas przez innych ludzi. Andrzej Majewski sugeruje, że „człowiek wymyślił ubranie, by ukryć
swoją powierzchowność i odkryć swoje wnętrze”. Tylko
oderwani od rzeczywistości idealiści głoszą zbyt wzniosłe
hasło „nie patrz na ubiór, zawsze patrz w głąb serc”. Oczywiście należy pochwalać harmonię urody ducha z harmonią właściwie ubranego ciała. Z zachowania człowieka rozpoznajemy jego wnętrze, a ze stroju jego styl życia,
obyczaje, stanowisko i to z kim on przestaje. Interesujący ubiór wywodzi się zwykle z interesującego trybu życia
i do takiego trybu zachęca. W elegancji ubioru wyraża się
nasz gust jak i innych ludzi. Czynnikami wpływającymi na
sposoby ubierania się ludzi są uwarunkowania genetyczne
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i wychowanie, zawodowe i kulturowe, szacunek dla siebie
i otoczenia społecznego. Ale „nie ubiór czyni homoseksualistę” lecz człowiek mniejszościowej orientacji seksualnej ubiera się na swój styl.
Bez wątpienia niektóre ubiory spełniają funkcje natury erotycznej i seksualnej. Zbyt wyszukane odstępstwa od
przeważających norm kulturowych w ubiorze przez krytyków bywają oceniane jako dewiacje. Największym chyba powodzeniem w tym względzie cieszy się piękna bielizna kobiet podniecająca ludzkie zmysły. Modelki podczas
naszego lubelskiego Pokazu podniecały zmysły widzów,
mimo że nie prezentowały takiej bielizny. Działał sam magnes ich pięknych kształtów ciała. Nie wiadomo, jak prezentowane przez nasze modelki stroje działały na obecnych podczas Pokazu mężczyzn. Zapewne wszakże miały
znaczenie nie tylko takie, o jakim wspomina Francoise Sagan: „Strój kobiecy ma znaczenie tylko o tyle, o ile zachęca mężczyznę, by go z niej zdjął”. Dla wielu mężczyzn „nie
potrzebna najpiękniejsza bielizna, to ubiór Adama (czyli golizna) pobudza zmysły”. Jednakże Julia Roberts wyznała: „Nie odpowiada mi pokazywanie się nago w filmie.
Według mnie, gdy gram w ubraniu jest to spektakl, gdy
gram bez ubrania, to dokumentacja”. Nasz lubelski Pokaz
Mody, mimo że nie służył filmowi, bliski był intencjom tej
pięknej aktorki amerykańskiej.
Ubrania i stroje
Wbrew brakowi stroju Ewy i Adama – nagości – to
„szata czyni człowieka. Nadzy ludzie mają mały albo żaden wpływ na społeczeństwo”, zauważył Mark Twain.
Ubiór należy do wyróżniających człowieka cech, ponieważ zwierzęta z natury nie mają ubiorów. Wyjątkiem są
psy i koty niektórych multimilionerek wydających krocie
na odzież i ozdoby swoich pupilów. Skromniejsze ubrania uznawane są za ozdobę młodzieży, natomiast ludzie
w kwiecie wieku wyżej cenią sobie bardziej ozdobne przyodziewki. Należy znowu podkreślić duże znaczenie właściwego ubrania w biznesie. W biznesie „ubranie powinno być nie rzucające się w oczy, dobrze skrojone i dobrej
jakości. Przyjęte są ciemne garnitury i białe koszule. Kobiety nie powinny nosić spodni, zbyt krótkich spódnic, ani
sukienek bez rękawów” – radzi Jacqueline Dunkel, znawczyni etykiety w biznesie.
Podczas ekskluzywnych rejsów luksusowymi statkami linii „Cunard” z moją Żoną Czesią, każdego wieczoru
ubieraliśmy się półoficjalnie albo oficjalnie, albo galowo.
Takie ubiory przewidywała obowiązująca na tych statkach
– „Queen Mary 2”, „Victoria”, „Elizabeth” – etykieta w czasie kolacji a po niech imprez kulturalnych, szczególnie
wytwornych balów: Kapitana, Czarne i Białe, Wiktoriańskiego, Przebierańców, Kapelusza i innych. Obowiązujący
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danego wieczoru ubiór podawała codzienna pokładowa
gazeta z poprzedniego dnia. W drzwiach wejściowych pokładowych restauracji, teatrów i sal balowych stał elegant
wpuszczający do ich wnętrza tylko osoby ubrane zgodnie
z obowiązującym dress code. Kiedyś, gdy Czesia i ja ubraliśmy się „po swojemu”, w srebrzyste kamizelki, czarne koszule i czarne spodnie, kontroler uznał je za „kongenialne”
i z pełnym kurtuazji ukłonem zaprosił nas na salę.
Na zaproszenie Stowarzyszenia Banków Europejskich
trzykrotnie uczestniczyłem z Czesią w elitarnych konferencjach naukowych odbywanych po części w Mediolanie
i po części w Castel Gandolfo. W Mediolanie mieszkaliśmy w apartamencie pięciogwiazdkowego Hotelu „Michelangelo” a w Castel Gandolfo Hotelu „Billa” znanego m.in.
jako mekka światowego hazardu kasynowego. Do programu kulturalnego owych konferencji należały także pokazy mody damskiej i męskiej z rolami modeli wybieranych
spośród uczestników tych konferencji. Czesia prezentowała się przepięknie w długich czarnych sukniach balowych. Mnie ubierano w czarne i czarno-białe smokingi.
Otrzymaną w prezencie białą strojną koszulę i nietypową czarną muszkę założyłem na Bal Sylwestrowy w lubelskiej restauracji „Europa”. Nie uszło to uwadze Konrada
Łakomego i także pięknej absolwentki UMCS, zazdrośnie
strzeżonej przez jej sponsora.
W trakcie rejsu Perły Morza Śródziemnego, podczas
pokazów mody w Neapolu i Efezie dla turystów i z rolami modeli spełnianymi przez turystów, Czesię wybierano
do prezentacji sukien i kurtek skórzanych, a mnie do pokazywania strojów wylansowanych przez króla rock and
rolla – Elvisa Presleya. Przypominały mi się wtedy lata
szkoły średniej w biłgorajskim Liceum Pedagogicznym,
gdy grywałem na gitarze klasycznej. Przymilne koleżanki podśpiewywały wtedy słowami przeboju Karin Stanek
„chłopak z gitarą”. Złośliwi niektórzy koledzy starali się
urazić mnie określeniem „biłgorajski Presley”. Były to czasy, kiedy moja bujna jeszcze wtedy czupryna mogła jakoś tam kojarzyć się z gwiazdorem Presleyem. Toteż bywam nieco zdziwiony, gdy jeszcze i obecnie wspomniany
Jan Stępień dopatruje się we mnie jakiegoś podobieństwa
z Presleyem.
Nie wiem, kogo bardziej lubiła moja Czesia – Presleya
czy mnie – gdy bez pamięci tańczyliśmy z rozmachem
rock and rolla. Presley kusił Love Me Tender, a ja szeptałem Jej „kochaj mnie tak mocno i nieustannie jak ja
ciebie”. Gdy podróżowaliśmy z Czesią dookoła Stanów
Zjednoczonych, odwiedziliśmy posiadłość po Presleyu
w Memphis, Graceland. To obecnie Narodowy Pomnik
Historyczny USA, co roku odwiedzany przez ponad 600
tysięcy odwiedzających. Gdy jechaliśmy z Jerozolimy do
Tel Awiwu w Izraelu, przez kilka godzin przebywaliśmy
w przydrożnym barze będącym Mekką tego pieśniarza.
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Tam nie tylko Izraelczycy sobowtóry Elvisa śpiewają hity
legendarnego piosenkarza lecz także bujają się w rytmie
zawodzących dźwięków gitary oraz w otoczeniu fotogramów i rzeźb.
Na nasz lubelski Pokaz Mody stylistka Renata Chmielewska nie ubrała mnie w stroje wylansowane przez
Presleya. Zamierzam je kiedyś założyć na Bal Przebierańców lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani stylistka ubrała mnie w ciemnogranatowy smoking pokazywany m.in. w kolekcjach Yves Saint Laurenta czy Calvina
Kleina. Jest to jakiś ukłon trendu mody w stronę retro
z lat trzydziestych ubiegłego wieku, gdy materiał granatowy uchodził za równie atrakcyjny jak kolor czarny. Jak
wiadomo czarny smoking powinno się zakładać dopiero po godz. 18.00. Natomiast smoking granatowy nawet
wcześniej, toteż mój granatowy smoking prezentowany
po godz. 16.00 nie naruszał norm obowiązującego kodu
ubioru. Smoking wybraliśmy w butiku lubelskiej Galerii
Olimp współpracującym z Quatro Fashion kierowanym
przez panią Renatę. Wybór nie sprawił trudności, ponieważ gotowy smoking, bez potrzeby żadnych przeróbek, leżał na mnie „jak ulał”.
Nasza stylistka wystylizowała mnie na pokaz według
reguł dress code »black tie«, czyli eleganckiego stroju wieczorowego. Obowiązuje w nim biała koszula z nakładką
i mankietami zapinanymi na spinki, czarna muszka, czarne lakierowane pantofle i czarne jedwabne skarpetki. Ze
stylistką mogłem także porozmawiać o dress code »white tie«. Kod ten oznacza powinność założenia fraka, białej specjalnej koszuli, białej kamizelki i białej muszki. Takich ubiorów nie ma w otwartym handlu, zwykle należy
je specjalnie zamówić. Frak taki uszyła mi Pracownia Krawiecka Teatru Muzycznego w Lublinie przed wyjazdem
z Przyjaciółmi, Państwem Elżbietą i Leszkiem Szczepańskimi na Bal Noworoczny w Wiedniu. Frak założyłem kiedyś na Bal Prawnika w Lublinie i na wytworne przyjęcia
w niemal pałacowych wnętrzach Państwa Teresy i Jerzego Rybków, także naszych Przyjaciół. Frak drażni niektórych, np. moją Żonę Czesię, która dopatruje się we mnie
pingwina, gdy ten ubiór założę na siebie. Nie rezygnujemy jednak z fraka na przyszłe pokazy mody w Lublinie.
Pokaz mody
Podobnie jak w każdym pokazie mody także w naszym lubelskim Pokazie, były modelki i byli modele, była
odpowiednia stylizacja i była specjalna choreografia, było
fryzjerstwo i był makijaż. Wprawdzie istnieje pogląd, że
„każdy dzień jest pokazem mody a świat wybiegiem”, lecz
nasz Pokaz miał charakter niecodzienny, niemal odświętny i odbył się na specjalnie przygotowanym wybiegu. Nie
konkurował wcale z największymi pokazami mody na

świecie organizowanymi w Paryżu, Mediolanie, Londynie
czy Nowym Jorku. Nie prezentowaliśmy jakichś specjalnie uszytych na ten Pokaz ubrań, jak to bywa na największych pokazach, lecz wybrane z kolekcji ubrań dostępnych
w lubelskiej Galerii Olimp. W słownictwie pokazów mody
ubrania takie nazywane są prêt-â-porter.
Zawodowi modele mają dość rygorystycznie przestrzegane „terminy przydatności” do publicznych pokazów, natomiast nas w Lublinie nie obowiązywały żadne granice
wieku modeli. Nasi modele mieścili się w granicach od
kilku lat do aż znacznie ponad 70 lat! Nasze modelki nie
miały jakichkolwiek kompleksów wobec tych sławnych
modelek, jak Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda
Evangelista, Claudia Schiffer czy też Anja Rubik. Nie przypominały szkieletów, ofiar głodowej diety, niemal bulimii
jak wiele zawodowych modelek. Nie konkurowały także o prymat najdłuższych nóg w świecie, podobno sięgających do nieba. Na ziemi jednak w Księdze Guinnessa
odnotowano 126 cm nóg, przy wzroście 183 cm Adriany
Sklenarikovej-Karembau, modelki słowackiej, jako właścicielki najdłuższych nóg na świecie. Prymat ten kwestionuje australijska modelka Caroline Arthur z nogami
o długości 130 cm przy wzroście 187 cm, a więc z nogami
około 69% wysokości jej sylwetki. Nasze modelki pokazały się bezpłatnie, ani myśląc nawet o 30,5 mln dolarów
rocznie Kendal Jenner zarobionych przez nią w 2016 roku.
Nasi lubelscy modele nie znaleźli swoich nazwisk nawet obok znanych polskich męskich modeli, tym bardziej
modeli o światowym rozgłosie. Cała nasza męska trójka
z lubelskiego Pokazu debiutowała w roli modeli zdecydowanie zbyt późno. Nie mamy sześciopaku i szczęk przypominających dłuta Michała Anioła. Mamy więcej niż 3%
tłuszczu w ciele, a więc ponad normę zawodowych modeli. Staraliśmy uwodzić organizatorów i publiczność lubelskiego naszego Pokazu naturalnymi, dość typowymi
cechami męskiej urody. W odróżnieniu od naszych koleżanek z Pokazu żaden z nas nie był modelem plus size.
Jako zwykli ludzie pokazywaliśmy ubrania dla zwykłych
ludzi, ale gustownie ubranych. Wchodziliśmy w role ambasadorów elegancji nie dla wąskich elit lecz dla większego grona ludzi dbających o swój schludny wygląd.
Wprawdzie „zegar tyka wszystkich”, jak zauważa nie tylko Stanisław Jerzy Lec, ale ludzie młodzi nie chcą jeszcze
tego dostrzegać. Ludzie starsi już muszą. W naszym lubelskim Pokazie wystąpiły dzieci, młodzież, ludzie średniego
pokolenia, pełnej dojrzałości i nawet jeszcze starsi. Był to
więc Pokaz wielopokoleniowy. Jednoczyło owe pokolenia
pragnienie wspólnej radości, uśmiechu, dystansu do siebie i związków z innymi ludźmi. Łagodziliśmy tym różne
nasze życiowe wstrząsy. Decydując się na udział w Pokazie, staraliśmy się wykorzystać ciekawą szansę doświadczenia czegoś niezwykłego, aby nie żałować, że z niej nie
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skorzystaliśmy. Podobała mi się przy tym myśl Gabriela Garcii Marqueza: „Nigdy nie przestawaj się uśmiechać,
nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz, kto
może się zakochać w twoim uśmiechu”.
Podczas naszego Pokazu, w bezpośrednich kontaktach
z młodzieżą, my modele – seniorzy wierzyliśmy słowom
Zofii Nałkowskiej, że „starość jest tylko dalszym ciągiem
młodości”. Jako „przeterminowane dzieci” uświadamialiśmy sobie niezbitą prawdę, że „być starym to jedyny sposób, by żyć długo”. „Mało kto umie być starym” – biadał
Francois de La Rochefoucauld. My jednak, modele – seniorzy staraliśmy się być przekonani, że „nic tak nie odmładza, jak powrót do błędów młodości”. Owładnięci
duchem młodości, po dość forsownych próbach przed
Pokazem, wieczorami czuliśmy się niemal tak samo jak
w czasie poranków. Nasze modelki, niemal jak wszystkie
kobiety bez względu na swój wiek, uznawały się za piękne.
Podczas naszego Pokazu nie ukrywały się pod ubraniami,
lecz dzięki ich elegancji z wdziękiem odsłaniały swoją urodę. Piękniały w blasku fleszy fotograficznych i świetle reflektorów, a nie tylko przy zgaszonych świecach.
O dużym znaczeniu ubrania na tzw. forum publicznym
przekonywałem się wielokrotnie. Oto, na przykład, kiedyś
Andrzej Kurowski, były wojewoda lubelski i kolega Rotarianin, zaprosił mnie ze względu na mój garnitur, który mu się spodobał, na wspaniały koncert Beaty Rybotyckiej, Gwiazdy Krakowskiej Piwnicy Pod Baranami na
lubelskim Zamku. To chyba ten garnitur zwrócił uwagę tej
przeuroczej pieśniarki i artystki, bowiem w trakcie prowadzenia konferansjerki zwracała się wprost do mnie. Zaproponowała nawet, pół żartem pół serio, nasz wspólny
wyjazd na narty do szwajcarskiego kurortu Saint Moritz.
Odwzajemniłem się zaproszeniem na nasze wspólne tango w Paryżu, oczywiście po nartach w Szwajcarii. Uwodzicielska Gwiazda kokieteryjnie i głośno, biorąc za świadków kilkaset słuchaczy na sali, zapytała – „Umowa stoi?”
„Umowa stoi” – odpowiedziałem bez najmniejszego nawet
zawahania. Natomiast Anna Popek, podczas Balu Charytatywnego w lubelskiej Czarciej Łapie, specjalnie dla mnie
wylicytowała koszulkę z monogramem Anji Rubik – AR.
To także pierwsze litery moich imion.
Po Pokazie
Po naszym Pokazie napisałem na Facebooku: „Stylizacje Pani Renaty Chmielewskiej to prawdziwe arcydzieła. Jej polor, kultura osobista, wdzięk, zniewalający
uśmiech sprawiają, że gotów jestem na ciągłe poddawanie się jej stylizacjom, po wizycie w Salonie Fryzur i Stylizacji Pani Anny Chołoty i z makijażem wykonanym przez
Panią Annę Żarko. Pan Piotr Mochol, jako autor choreografii Pokazu, uwiódł nas wszystkich – modeli – swoją
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urodą i nieziemskim, wprost chyba Amora, sposobem poruszania się. Nauczył nas z powodzeniem elementarnych
ruchów modela na wybiegu. Uczynił to tak, że wszyscy
my, amatorzy – modele, darzymy Go szczerym uznaniem
i przyjaźnią”.
Jeszcze przed Pokazem, i tym bardziej po jego zakończeniu, nie mogłem podołać licznym prośbom i propozycjom wspólnych ze mną fotografii i nagrań video.
Zwracali się z tym do mnie znani ludzie i wiele pięknych
kobiet. Część z tych fotografii, głównie wykonanych
przez znakomitego fotografika Andrzeja Rożka, znalazła się na mojej stronie Internetu, pod zakładką Galeria Fotografii, a w niej pod tytułem Pokaz mody. Wiele zdjęć z tego Pokazu opublikował „Kurier Lubelski”.
Na pytania nieobecnych na Pokazie odpowiedziałem na
Facebooku zwięźle: „Było nadzwyczajnie”. Heniowi Tytoniowi wyznałem: „Byłem na luzie. Ci, którzy to oglądali nie uciekali z Pokazu”. Margherita Villa, po obejrzeniu zdjęć z Pokazu zaproponowała: „Może następny
pokaz mody w Brukseli?”. Odpowiedziałem: Droga Villo, zacytuję Twoje słowa naszej skądinąd korespondencji „MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ”. (Niekiedy przybrane
imię Villa brzmi dla mnie równie atrakcyjnie jak imię
Margherita).
Zanim pojadę do Brukseli, przytoczę niektóre reakcje na nasz Pokaz i związane z nim zdjęcia. Ograniczam
się tylko do tych dostępnych na Facebooku, wszystkie
z serdecznymi pozdrowieniami. Pozdrowienia odwzajemniam z radością, komplementy przyjmuję bez popadania w zadufanie.
Dotychczas Nieznajoma Krystyna Wronko-Szala najpierw biada: „Nie poznałam”, a już po upływie tylko minuty
deklaruje: „Z chęcią bym poznała”. Natomiast moje znajome: Ewa Sobkowicz – „Znakomita fotka!; Aga Pe – „Panie
Profesorze, świetne zdjęcie, jak zawodowy model”. Grażyna Kar – „Świetna Fotka!!!”; Sylwia O-k – „Panie Profesorze. Zdjęcie niczym z journala”; Agnieszka Kowalska-Olczyk – „Cóż za szyk!”; Halina Sowa: „Super, Andrzeju”;
Stefania Kurek – „Super”; Barbara Kobylarz – „Cóż
tu można powiedzieć, jak zwykle klasa na wysokim
poziomie!!!!!!!!”.
Uwagi o urodzie: Ewelina Kupis – „Bel homme”; Stefania Szłu – „Bello”; Katarzyna Szuprowska – „Super, Panie
Profesorze. I ten zawsze zniewalający uśmiech”; Ciwia Mizak – „Rewelacyjnie Pan wygląda”; Konrad Rusin – „Pan
Profesor jest ponadczasowy!!!”; Lukas Szendi – „Klasa!
Nic dodać nic ująć. Pan Profesor mógłby z powodzeniem
w Hollywood brylować”. Magdalena M-I – „Panie Profesorze, idzie Pan z duchem czasu”; Wiesława Woźniak –
„Ekstra, Panie Profesorze”.
Administratorzy Facebooka złożyli mi gratulacje z racji
niemal ciągłego grona 5000 moich znajomych. Tylko dla
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mnie pokazali zdjęcia kilku wybranych Przeuroczych Pań.
W reakcji na to napisałem: „Zapraszam na kawę ze śmietanką WSZYSTKIE PANIE, które zostały pokazane tylko
dla mnie”. Na to: Halina Sowa – „Ja chętnie”; Grażyna Kar
– „Ja chętnie piję kawę bez śmietanki”. Ja – „Kawa zmieszana z koniakiem?”, Krystyna Szydłowska – „Ja chętnie
bez śmietanki ♥ kociaku... za to w Twoim towarzystwie
♥ będzie miło również w towarzystwie dam”. Ja: „Co się
odwlecze to nie uciecze”; Stefania Kurek – „Ja też chętnie
kawkę wypiję, czuję się zaproszona”.
Po Pokazie długo rozmawiała ze mną dziennikarka
Radia Centrum, traktując moją wypowiedź jako wywiad.
Każdego dnia odzywają się i docierają do mnie jakieś miłe
echa Pokazu. Wszystko co popełniłem w związku z tym
Pokazem mieści się w ramach mojego życiowego motto,
myśli Blaise Pascala, dostępnej na mojej stronie Internetu:
„Skoro nie można być uniwersalnym i wiedzieć wszystko,
co się da wiedzieć o wszystkim, trzeba wiedzieć wszystko po trosze. O wiele bowiem piękniej jest wiedzieć coś ze
wszystkiego niż wiedzieć wszystko o jednym: to najpiękniejsza rzecz taka uniwersalność”.
PS. „Panie Profesorze – napisał Pan prawie książkę na
temat pokazu mody. Przeczytałam ją z wielką łapczywością – zawiera tyle interesujących wiadomości. Świetne
jest pańskie motto! Też tak uważam. Jeszcze raz pozdrawiam!” Wiesława Woźniak, Facebook.

Roman Andrzej Tokarczyk

Roman Andrzej Tokarczyk jako model na wybiegu

Jak nazwać jubileusz?
W

k
Przeglądam kartkę poświęconą jubileuszom. Okazuje się, że prawie każdy jubileuszowy rok
zwi rzywy
erc
m
ma swoją własną nazwę. Pamiętamy raczej tylko jubileusz 25-lecia, bo to srebrny, czy złoty, jaiadl
e
kim określamy 50-lecie oraz diamentowy, czyli odnoszący się do 60-lecia. A jak określane są te
drobniejsze? Również barwnie. Oto jubileusze od pierwszego roku do dziesięciolecia: 1 – papierowy, 2 – perkalowy, 3 – muślinowy, 4 – jedwabny, 5 – drewniany, 6 – wełniany, 7 – gliniany, 8 – porcelanowy, 9 – blaszany, 10 – żelazny. Następne rocznice, już co pięć lat, są określane jako: 15 – brązowy, 20 – kryształowy, 25 – srebrny, 30 – koralowy, 35 – perłowy, 40 – rubinowy, 45 – szafirowy, 50 – oczywiście złoty, 55 – szmaragdowy,
60 – diamentowy I i 75 – diamentowy II.
Na tej mojej kartce nie ma nazwy dla rocznicy 70-lecia. Zaproponowałem, żeby 13-lecie np. małżeństwa określać
jako żelazno-muślinowy. Ktoś mi podpowiedział, że lepiej takie trzynastolecie współżycia małżeńskiego nazwać po prostu – pokrzywowym. Dobrze, że już się uplasowałem w tej kategorii diamentowej. A powyżej diamentów już nie sięgam.
Darujmy sobie tę ewentualność, raczej bardzo rzadko dostępną ludziom.
(giez)
12 VI 2017
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Małgorzata
Wielgosz

3 (80)

m a j

-

c z e r w i e c

Taniec żywiołów
na fotografiach
Pawła Totoro Adamca

Moje ulubione spektakle to „Il fiori, il sangue, il
grano. Kore e Demetra nell’isola”, w tłumaczeniu z włoskiego „Kwiaty, krew, ziarno. Demeter i Kora z wyspy” Barbary Crescimanno i Veronici Racito, które wystąpiły na Zaczarowanym Lublinie. Festiwalu Opowiadaczy w 2013 r.
w Ośrodku Brama Grodzka–Teatr NN w Lublinie. I drugi również antropologiczny: „Wielka Matka” (włos. „Sa
Mamma Manna”) Danieli Marcello, także pokazany na festiwalu Zaczarowany Lublin. Spotkania z Opowiadaczami
Świata edycji z 2014 r. Edycjami opiekowała się dyrektor artystyczna festiwalu Ewa Benesz. Spektakl „Wielka Matka”,
podobnie jak pierwszy z wymienionych, porusza tematykę
mitu o Demeter i Korze i zainspirowany jest sardyńskimi
legendami związanymi z Demeter oraz ofiarami składanymi w intencji urodzajności ziemi. Legendy te przytaczane są w swobodnej interpretacji, utrzymującej nić łączności ze śródziemnomorskimi mitami o cyklicznym zanikaniu
ducha wegetacji. Może dlatego tak podoba mi się również
twórczość fotografa, charakteryzatora, architekta krajobrazu Pawła Totoro Adamca, tak bardzo nawiązująca do świata przyrody w stanie rozkwitu i zanikania, związków na linii człowiek–natura, nadając obydwojgu niezwykłe, boskie,
nadprzyrodzone właściwości.
Obecnie artysta prezentuje na wystawach cykl „Królowie lubelscy” pokazany po raz pierwszy w Centrum Kultury w Lublinie, a zrealizowany w ramach stypendium
Prezydenta Miasta Lublin i dwie części serii „Królowie
nadbużańscy” z V i VI Land Art Festiwal. W pierwszym
z wymienionych projektów wzięły udział osoby powyżej 60. roku życia, wcielając się w role nierzeczywistych
władczyń Lubelszczyzny. Cykl „Królowie nadbużańscy”
utrwala z kolei wykreowaną dynastię władców Podlasia,
złożoną z autentycznych mieszkańców tego terenu. Projekt w pierwszej odsłonie służył aktywizacji seniorów ze
wsi położonych nad Bugiem. Drugą część cyklu artysta
stworzył, by dopełnić nierzeczywistą dynastię władców
Podlasia o pokolenie dzieci ze wsi Bubel Granna, Bubel
Łukowiska i Gnojno położonych w dolinie Bugu. Na przełomie 2016 i 2017 roku obydwie serie „Królów nadbużańskich” można było oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, których wernisaż uświetniał żeński zespół
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Sokotuchy, wykonując pieśni obrzędowe. Obecnie wystawy wędrują po galeriach i festiwalach w całej Polsce, przy
czym artysta nie zapomina o różnych miejscowościach
na Lubelszczyźnie, organizując prezentacje w: Dęblinie,
Białej Podlaskiej czy Puławach. Fotografie niedługo zostaną również pokazane w Galerii Pomost Dzielnicowego Domu Kultury SM Czechów czy Klubie Osiedlowym
Miniatura w Lublinie, ale również we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury: w Centrum Kultury Zamek czy
Café THEA Instytutu Grotowskiego i wielu innych interesujących miejscach.
Paweł Totoro Adamiec samodzielnie wykonuje zarówno kostiumy, charakteryzacje, jak i oczywiście fotografie.
Zdjęcia „Królów lubelskich” i dzieci z cyklu „Królowie

nadbużańscy” igrają kolorami, starsze pokolenie „Królów
nadbużańskich” jest w stonowanej czaro-białej kolorystyce. Wiele z artystycznie wykreowanych przez niego postaci nasuwa skojarzenia z porami roku, odradzaniem się ziemi, a inne dla kontrastu wręcz przeciwnie z zamieraniem.
„Królowie nadbużańscy” kojarzą się z rytualnym zbiorem
ziół, szamańskim praktykowaniem magii ochronnej. Zdają się być odpowiedzialni za plony i zioła. Niektóre postacie są skąpane w kwiatach i pędach, tak jak Flora, Szamanka czy Zielarka, inne wyglądają niczym przeniesione
z mitologii. Rebelia czy Kapłanka kojarzą się zaś z mrocznym czasem przebywania Kory w Hadesie.
Wykreowane w tym fotograficznym teatrze galerii postaci typy są tak różnorodne jak charaktery ludzkie, ale
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zdają się pochodzić ze świata nadprzyrodzonego. Patrząc
na zdjęcia ma się wrażenie, że postaci na nich zaraz zaczną wykonywać szamańskie, rytualne czynności, zabiegi magiczne. Królowe skąpane w kwiatach, ziołach, roślinnych pędach zdają się praktykować magię sprzyjającą
urodzajowi, a mroczne odbierającą, hamującą wegetację
roślin. Niektóre postacie kojarzą się z magią dobrego początku, świtem, słońcem, światłem dającym życie, urodzajem, płodnością natury, inne ze zmierzchem, księżycem,
stanem odpoczynku, snem, hibernacją. Jedne, utożsamiane z mrokiem jak Kapłanka czy Rebelia, występują w czarnych strojach i posiadają rekwizyty obrzędowe w postaci
kadzideł i świec, ale już ognista Iskra w czerwonej szacie
konotuje ciepło, jasność, blask. Ogień wiąże się również
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z wiecznością i oczyszczeniem. Zarówno on jak i woda
mają symboliczne znaczenia odrodzenia i odnowy. Woda
z jednej strony daje życie, z drugiej to nieokiełznana siła
siejąca zniszczenie, z pewnością coś o tym wie wykreowana Topielica czy lodowa Wróżbitka. Przyroda i żywioły są
kluczowe dla zdjęć Pawła Totoro Adamca. Autor tych ciekawych i pięknych prac to Człowiek Roku 2016 w kategorii Kultura w plebiscycie „Dziennika Wschodniego”. Ciekawe, czym nas zaskoczy w 2017.

Małgorzata Wielgosz
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Li s t z P ol s ki
K o c h ani W nukow ie,
witam Was po dłuższym milczeniu. Przez zimę dałem
Wam trochę odpocząć od siebie, a była ona kapryśna
i długa. Można rzec, że ciągnęła się do maja, bo ostatni śnieg padał u nas w nocy z 9 na 10 maja i to tak intensywnie, że do poranka było biało. I cała wiosna była zimna – aż do teraz. Ponad połowę tej zimy przekoczowałem
w mieście u Waszych rodziców, tzn. pomieszkiwałem, ale
człowiek u kogoś zawsze czuje się jak na wygnaniu, choćby była to najbliższa sercu osoba. Było mi dobrze i ciepło,
i do lekarza blisko. Moje stare nogi dają już znać o sobie,
że się w życiu nachodziły i już nie chcą. Ortopeda coś tam
mruczał pod nosem o zwyrodnieniu stawu kolanowego
i pocieszał, że oby nie było gorzej. Przepisał jakieś tabletki,
ale ja wolałem smarować maścią nie tylko kolano, ale obie
nogi i wygrzewałem je przy grzejniku. Teraz doczekałem
się letniego słońca i to mi najbardziej pasuje. Siądę sobie
pod klonem w sadku, w cieniu, a nogi wystawię do słońca
i po jakimś czasie czuję się o wiele zdrowszy. Trochę pochodzę, odwiedzę sąsiadów, wstąpię do sklepu, a po południu obowiązkowa drzemka. Dopiero pod wieczór, gdy się
nieco ochłodzi, biorę się za jakąś drobną robotę. No bo jak
to tak? Nie można być takim darmozjadem! Zawsze trzeba coś z siebie dać ludziom lub zwierzętom, albo przynajmniej zrobić porządek wokół siebie.
Pewnie nie wiecie, że nasz zakątek trochę posmutniał
i pustoszeje. Młodych nie ma, bo powyjeżdżali. Zmarł ten
mój dalszy sąsiad Marianek, co na podwórzu wyhodował
taką piękną brzozę. Też pod nią przesiadywał jak ja pod
klonem. Mówił, że ona go leczy, bo słyszał o takich właściwościach brzozy. No i tak go wyleczyła, że w maju był jego
pogrzeb. Może gdyby odstawił alkohol, to jeszcze by pożył. Rok temu dom wyremontował, nie oszczędzał siebie
ani pieniędzy, ale po zaduszkach to już ledwo łaził. Zapomniał nawet o choince na święta, co to miał sobie wyciąć
z moich za stodołą. Spodziewał się wnuków i rodziny z wizytą. Podobno nie przyjechali i to go też na pewno dobiło.
A na samotność i kłopoty najlepszym lekarstwem zawsze
jest drugi człowiek. Kiedy wróciłem na wieś, to on był już
w szpitalu i nawet nie pogadaliśmy po zimie. Pożegnałem

go tylko w kościele, bo na cmentarz już nie bardzo miałem ochotę i siły jechać, ale wiem, gdzie go pochowali, to
będę go tam odwiedzać przy okazji.
W ludziach krew się burzy z byle powodu. Czy tam
u Was jest tak samo, czy to tylko przypadłość Polaków
w ojczyźnie? Kiedyś sąsiadki kłóciły się o kury, o zagubione jajko, o roznoszone po wsi plotki, a to wszystko
było z ciemnoty, z niedostatku i kłopotów. Teraz ludzie
tak ciężko nie pracują, mają maszyny i... mają pieniądze.
Państwo dopłaca rodzinom do dzieci, są dopłaty rolnicze, rolnikom umożliwiono sprzedaż produktów na wolnym rynku bez podatku do 20 tys. zł dochodu za towar,
a w ludziach jakaś złość i zawiść nadal siedzi. Naskakują
na siebie z byle powodu, a potem dochodzą swojej racji,
podsycając konflikt. Zwykle wina leży po obu stronach.
Przecież widzę, co ci ludzie teraz kupują i w jakich ilościach oraz w jakich domach mieszkają. Fakt, że zaopatrzenie jest o niebo lepsze niż kiedyś. Sklepy są zadowolone, a ludzie jakby nie. Ciągle im mało i coś im się nie
układa. Mnie się zdaje, że teraz ludzie za dużo patrzą w telewizory i bardziej są skupieni na przyziemnych sprawach.
Biegają do banków, ciągle mają jakieś opłaty, zaległości do
spłacenia, gonią ich terminy, procenty i dlatego są podenerwowani. Bez przerwy gadają przez telefony kieszonkowe i krzyczą jedni na drugich. Kiedyś też dochodziło do
awantur, ale ludzie się godzili, kielicha wypili i musieli dogadać się ze sobą, bo byli sobie potrzebni. Teraz każdy siedzi na swoim, pilnuje pieniędzy z renty i warczy na resztę
świata. Nie chwali się, nie dzieli z innymi, tylko dusi ten
swój „dobrobyt”. Widać, że ludzie nie mają teraz do siebie
zaufania. A tak nie powinno być.
Jestem Wam bardzo wdzięczny za przekazane mi nagranie ze spotkań z Waszym ojcem, kiedy odwiedził Was
w Wielkanoc, zwłaszcza z powitania i rozpakowywania
bagażu. Cieszę się, że mogłem Wam zrobić taką niespodziankę z naszego chleba razowego, wędliny i pierogów
z kapustą. Zdradzę Wam, że były duże opory przed tą podróżą, zwłaszcza z powodu lotu samolotem i dużej walizy. Ojciec Wasz bał się, że albo sam pobłądzi na lotnisku,
albo zgubi bagaż, gdyż nie rozpozna walizki i nie dogada się z nikim w obcym języku. Jak się okazało, wszędzie
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byli jacyś Polacy, co służyli mu radą i dzięki temu szczęśliwie doleciał ze wszystkim. Oglądałem te filmiki już nie
raz, bo miło jest popatrzeć na Was takich wyrośniętych
i dorodnych chłopów. Tylko, że ta Wielkanoc hiszpańska
bardziej przypomina mi nasze Boże Ciało niż rezurekcję.
Grunt, że wiara chrześcijańska jeszcze tkwi w duszach tubylców i tradycje religijne są żywe. Wy też o tym nie zapominajcie, bo to nie może być tylko ciekawostką dla turystów. Wiara ma być żywa i nie tylko od święta. Co by nie
pisać, jestem z was dumny!
Dziś przechyla się szala wiosny i lata. Niebawem dni
zaczną się skracać, a noce wydłużać. Ciotka Helka miała

Kawka z panem Prusem
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takie przysłowie, że „po Bożym Ciele zima się ściele”. I jest
w tym dużo racji. Już zauważyłem pierwsze żółte liście
na wiśniach i na jabłoni. Mocniejszy wiatr niebawem je
zdmuchnie. I takie jest to nasze życie. Do zdmuchnięcia.
Ściskam Was mocno. Życzę zdrowia i łask Bożych na
nadchodzący czas. Obiecuję jeszcze coś napisać pod koniec lata.
Dziadek Stach
22 czerwca 2017 roku

W

k
W niedzielę skusiła nas do Nałęczowa zapowiedź „grasowania” po miasteczku samego autora
zwi rzywy
erc
m
„Lalki” – Bolesława Prusa. Przeobraził się w pisarza p. Tomasz Karczewski ze stolicy, prezes Toiadl
e
warzystwa Cyklistów. Tę „majówkę” nałęczowską z Prusem organizuje się od roku1999. W drugiej i kilku następnych spotkaniach jako Bolesław Prus pojawiał się przed Pałacem Małachowskich
w Parku uzdrowiskowym, we fraku i czarnym kapeluszu na głowie aktor lubelskiego Teatru im. Osterwy Ludwik Paczyński, a jego żona Hania towarzyszyła mu jako Oktawia. W tym roku pp. Paczyńscy przybyli jako goście.
Zawsze występowałem w roli życzliwego obserwatora nałęczowskiej imprezy. W 1978 r. podjęliśmy też w gronie nałęczowian, dyrektorów Uzdrowiska i burmistrza miasta Leona Ginalskiego, reaktywowanie „Głosu Nałęczowa” jako jednodniówki.
Byłem w zespole redakcyjnym tego pierwszego – wznowionego
– numeru pisma. To dawne lata. Tak jak rok 1972, kiedy w Hrubieszowie obchodzono sesją naukową w 125. rocznicę urodzin
Bolesława Prusa. Wtedy dr Krystyna Tokarzówna z Instytutu Badań Literackich w Warszawie swoim referatem przypomniała sieroce lata Aleksandra Głowackiego. Przez całe życie Prusa gnębiły
nerwice lękowe wyniesione z lat osamotnienia domowego, a także uczestnictwa w zrywie powstania styczniowego. „Trzeba podziwiać – pisała dr Tokarzówna – charakter tego dziecka, które w takich okolicznościach nie zatraciło się, ale wyrosło na człowieka,
któremu na pomniku nagrobnym napisano Serce Serc”.
O bardziej intymnych sprawach Bolesława Prusa można przeczytać w nowej książce Moniki Piątkowskiej pt. „Prus. Śledztwo
biograficzne” (Znak, Kraków 2017). Na nałęczowskiej ławeczce
Bolesława Prusa przy Pałacu Małachowskich autor „Lalki” nie ma smutnego wyrazu twarzy, ma oblicze poważne, a turyści i wczasowicze obsiadają w jego towarzystwie z uśmiechniętymi nieraz „gębami”. W tym roku witał się Bolesław
Prus chętnie również z przygodnie przebywającym i w Nałęczowie gośćmi. Pamiętam, kiedyś młodzi ludzie pytali Ludwika Paczyńskiego vel Bolesława Prusa, jaką teraz pisze powieść i czy będzie ona tak ciekawa jak „Lalka”. Albo czy
będzie pisarz podpisywał swoje nowe książki. Zdaje mi się, że dziś w ogóle młodych książki mniej interesują, wolą się
spotykać z pisarzem na wspólnej ławeczce. Ja wybrałem wspólną kawkę z przyjaciółmi u „Eweliny”, gdzie na budynku
kawiarni widnieje tabliczka przypominająca wieloletnią obecność Prusa w tym domu na nałęczowskich wczasach. Szkoda, że „coroczny” Bolesław Prus na swojej majówce nie odwiedza Eweliny. Również tu zbierałby gwarantowane brawa.
(giez)
30 V 2017
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Ks. Edward
Walewander

Dwie Ojczyzny,
jedna wiara
Otrzymałem właśnie – i to z dedykacją – od ks. infułata Grzegorza Pawłowskiego jego najnowszą książkę
biograficzną, zatytułowaną wymownie Kapłański testament sługi Mesjasza. Tytuł odpowiada w pełni treści publikacji, bowiem w przyszłym roku Autor obchodzi 60-lecie
święceń kapłańskich. Ma zatem prawo mówić o testamencie duchowym.

Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub
Hersz Griner), Kapłański testament
sługi Mesjasza, Wyd. Gaudium,
Lublin 2017, Słowo wstępne
ks. abp H. Muszyński, ss. 266

Ksiądz Grzegorz należy do innego pokolenia niż piszący te słowa. Wiele się na to składa. Głównie tragiczny czas
wojny. Kiedy ks. Grzegorz – tak Go nazywam, bo po imieniu nazywany jest w lubelskim gronie kapłańskim – przyjmował w 1958 r. święcenie kapłańskie, miałem niespełna
jedenaście lat. Od tego czasu odległość między nami zaczęła maleć, coraz bardziej wyrównywać się, aż zatarła się
całkowicie w 1974 r. w dniu moich święceń kapłańskich.
Dla mnie był On zawsze jednym z tych wzorów, na których budowało się moje powołanie. Kiedy poznałem Jego
drogę życiową, korzenie, losy tak brutalne i tragiczne, że
trudno je w pełni zrozumieć, nie mając z tamtych czasów
własnego doświadczenia, zrozumiałem jeszcze jedno, i to
jakże ważne, mianowicie to, że antysemityzm jest tworem
sztucznym, irracjonalnym, komuś do czegoś potrzebnym,
ale w myśleniu ludzkim pozbawionym spaczonych intencji po prostu traci rację bytu. Całe życie ks. Grzegorza jest
tego ewidentnym dowodem.

Mógł On po prostu wejść w kapłaństwo, a nie tracąc
samoświadomości swych żydowskich korzeni, pozostać
tam, gdzie – jak sam wyznaje – widział swą pierwszą Ojczyznę, w której doświadczył jak gdyby swych drugich narodzin, uratowany przez zwyczajnych ludzi. Ich chrześcijaństwo było jednym z motywów, którym zawdzięczał swe
życie. Mógł i odpłacił za swe powołanie, za wspólnotę wiary i szansę posługi w jej głoszeniu. Ale on wiedział, że jest
także druga Ojczyzna, którą jako swoją miał też Mesjasz.
Wiedział, że i jemu jako słudze Mesjasza wypada także zanieść Jego Orędzie do tych, którzy więzami krwi byli jego
braćmi. Z Polski wyjeżdżał w 1970 r. mocno rozdwojony,
z żalem w sercu i tęsknotą, którą przeczuwał. Nikt go nie
wyganiał, a ks. Wojciech Olech, kanclerz kurii lubelskiej,
o wyjeździe słyszeć nie chciał. Kiedy ks. Grzegorz od niego wychodził, tak energicznie drzwi zamknął, że aż szyba się zbiła. Widział jednak swe powołanie w służbie Mesjaszowi, a była ona szczególnie paląca tam, gdzie Mesjasz
w ludzkim ciele ogłaszał Królestwo Boże, gdzie cierpiał
i zmartwychwstał.
Ale ta pierwsza Ojczyzna, Polska – nie tylko jako kraj,
ale także, a może w pierwszym rzędzie Polacy – pozostali na zawsze tym, co najdroższego zagnieżdża się w sercu
człowieka. Po wielu latach pobytu w Izraelu nie musiał jechać do Polski, choć bywa tu często. Bóg tak sprawił, że
Polacy tam, w Izraelu, szukają jego posługi już przez blisko pół wieku. Jednym głosi Mesjasza w języku proroków,
drugim w tym, w jakim sam na polskiej ziemi wzrastał.
Cóż można by dodać do tak lapidarnie ujętego życiorysu? Zdawać by się mogło, że nic. A jednak...
Jest w nim coś wprost bezcennego. To właśnie ta niezwykła książka, o której wspomniałem na początku. Napisana wierszem. Streścić ją trudno. Bo jak streścić Pana
Tadeusza? Owszem, można, ale będzie to tylko wyliczenie wątków dzieła. Jego koloryt i – jak byśmy dziś powiedzieli językiem pozbawionym czucia – infrastruktura,
zawierająca treści rozumiane tylko językiem serca i duszy, pozostaną niedopowiedziane, właściwie nieobecne.
Tak samo jest z poetycznym wspomnieniem ks. Grzegorza. Wiersz bezpretensjonalny, a zarazem o tak przekonywającej wymowie, pisany nie tyle pod dyktando reguł
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rymotwórczych, i pod wpływem przeżywanych i stale
przyzywanych zdarzeń, spotykanych ludzi, chwil bolesnych i radosnych, a nade wszystko stale i we wszystkim
przeżywanej obecności Boga. Bóg to wszechmoc i potęga
– wyznał, Jego sprawiedliwość wszystkich dosięga; dobrzy
osiągną szczęście wieczne w królestwie Pana, a złych czeka
męka wieczna w królestwie szatana (s. 56).
Autor wypowiedział w ten sposób swą miłość z pozoru
dzieloną między historię Jahwe i Jego obecność w Narodzie Wybranym, a także historię Odkupienia i Boga Objawionego w Kościele, Ojczyznę zamordowanych przez
Niemców rodziców i rodzeństwa, a nawet wytępionego w Zagładzie Narodu, czyli tę Ojczyznę, która dała mu
nowe narodziny – Polskę. Jest to podział pozorny, gdyż
wszystkie te wartości stopiły się w jedno: w miłość Boga
i człowieka, kimkolwiek on jest.

Wielka
Międzynarodowa
Nagroda Literacka im.
Józefa Łobodowskiego
dla pisarzy, tłumaczy
i popularyzatorów
literatury środkowej
i wschodniej Europy
1. Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego fundowana przez Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Polska – Wschód”, oraz Fundacje „Willa Polonia” (Lublin) i „Dla Pokoleń” (Lublin) przyznawana jest
co roku.
2. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
a) Dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka
ukazała się w przekładzie na język polski.
b) Dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki
współczesnego autora polskiego na jeden z języków środkowej i wschodniej Europy.
c) Dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy
na polu polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów środkowej i wschodniej Europy.
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Dlatego my, tutaj w Polsce, na Lubelszczyźnie; my, tzn.
wszyscy kapłani pamiętający jeszcze z parafii Żółkiewka
swego wikariusza z odległych lat, i wszyscy, którym On tutaj, w tej swojej ojczyźnie, głosił Chrystusa – Mesjasza, i ci,
którym Go do dziś niesie w języku polskim i hebrajskim
w Ziemi Świętej, witamy go zawsze jak brata, wdzięczni
za to, że tak piękną swą epopeją wzbogacił naszą pamięć
i ożywił nasze uczucia.
Na koniec wypada tylko zachęcić wszystkich, żeby sięgnęli po jego książkę, w której poetycko wyznał swą szczerą i wielką miłość do Polski i do Chrystusa. Niech to będzie odtrutka na każdą truciznę niszczącą to, co chcemy
chronić i kochać wraz z ks. inf. Grzegorzem Pawłowskim
– Jakubem Herszem Grinerem: Żydem, Polakiem i kapłanem katolickim.
■

3. Wraz z Nagrodami, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu Nagrody przyznaje się dyplomy honorowe dla:
w punkcie a) – tłumacza nagrodzonej książki;
w punkcie b) – jej autora.
4. Do Nagrody mogą być zgłaszane książki wydane w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających edycję
konkursu.
5. Termin zgłaszania kandydatur i książek: 5 października 2017 r . Warunkiem uznania zgłoszenia za niewadliwe jest załączenie do pisemnego wniosku dwóch egzemplarzy zgłaszanego dzieła w kategoriach Nagrody dla
książki pisarza z krajów wschodnich i tłumacza literatury
polskiej, zaś w ostatniej z kategorii szczegółowego przedstawienia dokonań kandydata do nagrody. Zgłoszenia
wraz z publikacjami należy kierować pod adres: Muzeum
im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20 – 112 Lublin z dopiskiem „Konkurs im. Józefa Łobodowskiego.”
6. Do dokonywania zgłoszeń uprawnione są narodowe
organizacje literackie, wydawnictwa, biblioteki, instytucje kultury i twórcy indywidualni (we własnym imieniu)
z krajów środkowej i wschodniej Europy.
7. Nagroda może być przyznawana za jedną książkę,
za wydawnictwa kilkutomowe lub za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu życia lub
twórczości autora.
8. W szczególnych okolicznościach Jury zakłada możliwość przyznania Nagrody dla Redakcji wybitnego pisma
literackiego.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród – grudzień 2017 roku.
10. Jury powołanemu przez Organizatorów przewodniczy Ks. prof. dr hab. Edward Walewander.
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Alicja Lejcyk-Kamińska

2017 – rok
Stanisława Kierońskiego

Stanisław Kieroński w otoczeniu
przyjaciół. Za mikrofonem Ewa Hadrian.

Rok – od 30 maja 2016 do 8 czerwca 2017 – nazwałam rokiem Stanisława Kierońskiego, bowiem nikt tak
często nie wyznaczał mi spotkań literackich.
Maj 2016. Narodziny nowego poety. Jego debiutancki tomik wierszy Włóczę się po życiu uświadamia mi, że
przez 40 lat, niemal codziennie, widywałam się z zupełnie innym Staszkiem. Życie połączyło nasze losy najpierw
na uczelni, studiowaliśmy filologię polską, potem przyszły
lata teatralne, kiedy występowaliśmy na tej samej scenie
w teatrze Dren 59, wreszcie praca w „kulturze”. No i na
świat przyszliśmy również tego samego dnia 18 stycznia,
wprawdzie Staszek rok wcześniej, jak zawsze z wyprzedzeniem. Ma to już w genach, musi być pierwszy. Więc przez
40 lat, kiedy wspieraliśmy się radami, gratulowali poczynań, przeżywali wspólne niepowodzenia, byłam pewna, że
znam go znakomicie. Przecież wiedziałam o jego politycznych ambicjach. W 1968 był jednym z organizatorów tzw.
„wydarzeń marcowych”, wraz ze starszym naszym kolegą
Zbigniewem Fronczkiem organizowali strajk i i demonstracje studentów. Moi koledzy wychowani w duchu romantyzmu, sami postanowili wcielić się w Konrada Gustawa. Aresztowanie Zbyszka stało się dla nas wielką traumą,
ale i nowym wyzwaniem. To wtedy właśnie Staszek zadebiutował jako organizator, potrafił „wykopać” niemal spod
ziemi pieniądze na grzywnę za Zbyszka. Wtedy też ujawnił się jego talent oratorski, umiał przekonywać do swoich
racji. Dla nas, pokolenia powojennego wychowującego się

na literaturze romantycznej wolność, miłość i honor to
nie były puste słowa. Stąd Staszka oddanie polityce i pracy na rzecz wolności i lokalnych społeczeństw. Wciąż „zaganiany”, reformujący, wciąż działający. W każdej pracy
spalał się niemal doszczętnie, nigdy nie liczył się z kosztami i czasem. Więc kiedy majowego popołudnia – minionego roku – otrzymałam zaproszenie na wieczór autorski Staszka Kierońskiego, byłam tak samo zaskoczona jak
większość kolegów z roku, a przecież powinnam wiedzieć
więcej, nie raz wspominał, że nieustannie coś pisze: notuje, skrobie, dłubie. Ale przecież – my poloniści – już tak
mamy, że w różnych chwilach chwytamy za „pióro”, więc
czemu Staszek miał być inny?
A jednak...
Objawił się jako dojrzały poeta, debiutancki tomik
Włóczę się po życiu jest zapisem jego peregrynacji życiowych, od młodzieńczego buntu i niezgody na brak wolności, po piętnowanie obłudy i kłamstwa. Staszek zawsze
powtarzał, że najważniejsza jest prawda i wolność myślenia. Może dlatego choć bardzo dziwiłam się, że oddaje swe
talenty polityce, popierałam go i głosowałam, wierząc, że
uczciwość w polityce jest możliwa.
Czytając jego wiersze z tomiku pierwszego zrozumiałam, że Staszek też wątpił, bo wiedział już;
jak trudno znaleźć gwiazdę przewodnią
w przesycie samego siebie

n u m e r

całopaliłem się w ogrodzie życia
rąbałem drewno nie patrząc gdzie lecą wióry
kłamałem i płakałem
grałem o siebie znaczonymi kartami
kochałem i przeklinałem,
szydziłem i przepraszałem
klękałem przed ołtarzami
i odwracałem się do nich plecami
stawałem sobą koło siebie
przychodziłem i odchodziłem
wojny wypowiadałem z nadzieją na pokój
rozejmy zawierałem z konieczności
maszerowałem w czwórce wedle rozkazu
mięśnie naprężałem na musztrze paradnej
upadałem i wstawałem
dawałem siebie i zabierałem
a ty pytasz czy jestem niewinny
(z tomu Włóczę się po życiu)
A jednak w swoich poczynaniach poetyckich pozostał
młodzieńczo niewinny. Wciąż walczy z jednaką gorliwością i wrażliwością, nie może pojąć obojętności tych, od
których zależy rzeczywistość. Wciąż nie godzi się na bylejakość, nie godzi na niesprawiedliwość i zło otaczającego świata.
Najbardziej jednak poruszają mnie wiersze „osobiste”
poświęcone najbliższym.
dziś znowu widziałem
numer telefonu do Ciebie
popatrzyłem na wysokie drzewa za oknem
pokręcone przez czas
nie pogadaliśmy ze sobą Tato
mieliśmy tyle okazji
coś zmarnowaliśmy
chorzy na ambicję racji nieokreślonych
niepełnosprawni emocjonalnie
budowaliśmy barierę przeciw swoim uczuciom
i nagle TY poszedłeś do domu Ojca niebieskiego
a ja chciałem rozmawiać
albo
w zapaleniu świecy na grobie
szukałem słów od Ciebie
w płomieniu znicza
tworzę wizję tego co za progiem
nie powiedziałaś Mamo
że odchodzisz
(z tomu Włóczę się po życiu)
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Ojciec dla Staszka był niedościgłym wzorem mężczyzny, Polaka-patrioty, wzorował się więc na nim, a ojciec
popierał syna w dążeniu do prawdy i wolności. Nie było to
wcale łatwe dla pilota wojskowego, kiedy żądano od niego
„wpłynięcia” na syna. Staszek zaangażowany w wydarzenia 1968 r., agitujący, strajkujący wraz z kolegami z Humanistyki, w końcu aresztowany, był dla ojca sporym kłopotem. Staszek odpłaca mu dziś pamięcią i wiernością idei,
którą wyznawali.
Niezmiennie, kiedy przeglądam wiersze z drugiego tomiku Zbieram słowa wciąż trafiam na aforyzm poświęcony tym najbliższym, najbardziej ukochanym.
Tak długo żyjemy
jak długo inni o nas pamiętają
tak szybko umieramy
jak szybko zapominamy o innych
(z tomu Zbieram słowa)
Stanisław Kieroński ma dwie wielkie miłości: Rodzina i Ojczyzna, często te dwa uczucia zlewają się w jedno,
mój ulubiony wiersz z drugiego tomiku to spór o Polskę
tak od wieków toczymy spór o Polskę
z przerwą na niedzielne
i świąteczne msze weselne
od czasu do czasu godzi nas
okrągła rocznica chrztu Mieszka
przypominamy sobie na pięć minut
nie ma miłości Boga
bez miłości człowieka
aby wszystko było jedno
ale już przed obiadem
wychodzą z nas wilcze demony
skaczemy sobie do gardeł
między eucharystiami
między kolejnymi podniesieniami i uniesieniami
(z tomu Zbieram słowa)
Może ten wiersz powinien stać się manifestem naszego pokolenia? Pokolenia ludzi, którzy zdołali poznać
przyjaźń „wielkiego brata”, znali smak cenzury i donosów
„przyjaciół”, tak jak i my zamkniętych w mrocznej klatce PRL-u. Rolą poety jest pamiętać i przekazywać prawdy uniwersalne.
jeśli prawda leży pośrodku
to gdzie jest środek
bo kłamstwo
odwrócona prawda
nie zna granic. (z tomu Zbieram słowa)
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Sala wypełniona przez
najżyczliwszych czytelników

W kraju, gdzie wciąż deprecjonowane są prawdy, gdzie
poprawia się historię dla własnych korzyści, gdzie patriotyzm odmieniany co dzień w środkach masowego „rażenia” traci swój prawdziwy sens. Stanisław Kieroński jawi
się patriotą-kronikarzem, uważnym obserwatorem codzienności, poetą wyczulonym na wszelkie niuanse polskości, wciąż nie toleruje kłamstwa, obłudy i ścieżek na
skróty.
Wydeptujemy ścieżki
na skróty…
w pogoni za ruchomymi piaskami…
oddalamy się od głębi
ksiąg (z tomu Zbieram słowa)
Widzi zagrożenia i subtelnie przestrzega
jeśli nie słuchasz serca
pogubisz się w układzie krążenia
jeśli nie słuchasz rozumu
bywasz własnością groźnego tłumu
(z tomu Zbieram słowa)
Po wieczorze autorskim Staszka na fb na gorąco zanotowałam: „Wczoraj, 7 czerwca 2017 r., Staszek Kieroński
miał swój wieczór autorski, wydał już drugi tomik wierszy
Zbieram słowa. Sprosił znamienitych kolegów, żeby przeczytali wiersze, zaśpiewali i wspólnie powspominali lata
studenckie.
Staszku dziękuję, że udało Ci się przywołać naszą młodość. Ela Igras, jak zawsze znakomita, przypomniała się
lubelskiej publiczności, która nagrodziła jej występ burzliwymi oklaskami”. W trakcie wieczoru myślałam sobie, jak

to możliwe, że Ty i Ela miast cieszyć ludzi słowem i głosem oddaliście swój czas polityce. Proszę, wracajcie na estradę i do zarządzania kulturą, zamiast tracić czas i zdrowie na wątpliwej jakości życie polityczne.
Po opublikowaniu moich gorących jeszcze wrażeń, odezwało się wielu naszych wspólnych przyjaciół. I o dziwo
wszystkie komentarze (24) były zgodne, a Waldek Bugaj,
bliski przyjaciel Staszka z czasów studiów, po przeczytaniu
komentarzy podsumował: „Popieramy Cię, Alu, w każdym słowie”.
Stanisław Kieroński tego wieczoru był szczęśliwy, wiersze wywołały aplauz słuchaczy. Po spotkaniu – koncercie,
kilkudziesięciu uczestników wieczoru z tomikami w długiej kolejce pokornie czekało na wpis autora. Cały nakład
został wyprzedany, czyż może być większe szczęście dla
poety?
Wiem już, że Staszek przygotowuje kolejny tomik, bo
przecież jak sam mówi „poezja kształtuje nasz sposób myślenia”. Wiem też, że nie zrezygnuje z polityki, tam ceni
się efekty i skuteczność. A on jest niezwykle skuteczny
i prawy.
Stanisław Kieroński ma w sobie pasję tworzenia i jasny
program polityczny. Od zawsze impulsem do działania
były słowa amerykańskiego prezydenta J.F. Kennedy’ego,
które sparafrazowane brzmią: nie pytaj, co Polska może
zrobić dla ciebie, tylko, co ty możesz zrobić dla Polski.
On wie, chociaż…
urodzeni z genem samozagłady
w kraju polami malowanymi srebrem
złotem
na których maki czerwone strzegą
nostalgii niezłomnego honoru
przydrożne zadumane biało
niebieskie kapliczki
łączą ziarnko do ziarnka
przechowują pieśni gminne
w kraju gdzie lasy śpiewają rapsody wolności
zgniatamy w piekielnym imadle ślepoty
ręce braci
zaplątujemy orła białego w węzeł polski
żaden miecz go nie przetnie.
(z tomu Zbieram słowa)
Gratuluję Stanisławie.
Alicja Lejcyk-Kamińska
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Jerzy
B. Sprawka

Wyspowiadać
się wierszem
Obecnie, kiedy zabrakło osoby, a pozostał tylko jej
duch i pamięć wspólnie spędzonego czasu, niewytłumaczalny przymus wewnętrzny sprawia, że kolejny raz sięgam do ofiarowanych mi przez autorkę – Zofię Nowacką-Wilczek kilkunastu tomików Jej poezji.
Urodzona 25 kwietnia 1947 roku w Krasnymstawie,
po ukończeniu szkoły średniej im. Władysława Jagiełły,
podjęła i ukończyła studia filologiczne (anglistykę) w lubelskim UMCS, a potem podjęła trud długoletniej pracy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie.
Bystra i wnikliwa obserwatorka życia, zdolna aforystka, twórczyni znakomitych fraszek debiutowała jako poetka w 1981 roku na łamach dwutygodnika „Kamena”. Jej
utwory zamieszczane były często w „Kulturze i Życiu”,
„Kierunkach”, a także w znaczącym piśmie, jakim był miesięcznik „Poezja”. Utwory Jej autorstwa zamieszczały także liczne pisma literackie i kulturalne.
Debiutancki zbiorek zatytułowany Pół wierszem, pół
serio1 zawiera utwory o charakterze refleksyjnym, w których autorka porusza odwieczne kwestie życia i śmierci.
W pierwszym utworze pomieszczonym w tym tomiku pisze, przedstawiając się:
składam się z domu
męża dzieci
grzesznych myśli
słów obcych
czasem z ciała […]
[…] robię remanent z siebie
aby znów nie wiedzieć
ile kiedyś ze mnie
wydadzą reszty
w pieniądzu
słowie
i w prochu
(„Refleksja na temat własny” s. 3)

Takimi i podobnymi rozmyślaniami o doczesności
i przemijaniu, Zofia Nowacka-Wilczek obdarza czytelnika niemal w każdym kolejno wydanym tomiku wierszy.2 Sprawy ludzkie nie są jej obojętne. Przywary i niedoskonałości obnaża w sposób dyskretny, bez obłudnego
moralizatorstwa. Jej horyzonty twórczości są rozległe,
poszerzone o znakomicie skonstruowane fraszki, oraz
przeżywające obecnie swój renesans limeryki3. Swoje utwory liryczne przedstawiała także w wersji anglojęzycznej, dokonując osobistej translacji. Pielęgnując głębokie uczucia macierzyńskie, pisywała i ogłaszała drukiem
książeczki dla dzieci.
Do Związku Literatów Polskich Nowacka-Wilczek została przyjęta w 2001 roku, by z miejsca rozpocząć społeczną pracę w Zarządzie Lubelskiego Oddziału jako sekretarz. Tę ważną dla bytu każdego podmiotu funkcję
pełniła przez trzy kadencje, do 2011 roku, Jej kontakty ze
środowiskiem literackim Lublina cechowała stałość i życzliwość. Była aktywnym członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza, a także innych
stowarzyszeń twórczych.
W tym okresie Lubelski Oddział Związku Literatów
znajdował się w stanie bezdomności. Po bezpardonowej
eksmisji z lokalu na Starym Mieście, biuro Związku „wylądowało” niemal na bruku.4 Ówczesny Prezes LO ZLP prof.
dr hab. Stanisław Popek „urzędował” w swoim prywatnym
mieszkaniu do chwili przyznanego literatom (staraniem
profesora S. Popka), pomieszczenia w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Dolna Panny Marii 3.5
Doskonale pamiętam zaangażowanie i włożony wysiłek
fizyczny osób, biorących udział w przenosinach „związkowego majątku” z tymczasowego lamusa do nowego lokalu. Jedyną kobietą spośród wielu członkiń, które mogły wziąć udział w trudach przeprowadzki była właśnie
Tytuły kolejno wydanych tomików Zofii Nowackiej-Wilczek przedstawiam
w bibliografii.
2

Wywodząca się z angielskiego forma (XIX w). ludowego wiersza żartobliwego o zabarwieniu ironicznym.
3

4
O tej sytuacji piszę w swojej książce pt. Syndrom tułacza, Lublin 2015, w szkicu Próba wyjścia (ss. 15–17).
1

Zofia Nowacka-Wilczek, Pół wierszem, pół serio, Lublin 1994.

5

Obecnie dawny Woj. Dom Kultury nosi nazwę Wojewódzki Ośrodek Kultury.
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Zofia Nowacka-Wilczek (1947-2016)

Zofia Nowacka-Wilczek. Wspólny wysiłek przy urządzaniu pomieszczenia stwarzał okazje do wyjawiania prywatnych trosk oraz dzielenia się swoimi planami twórczymi.
Z chwilą, gdy powierzona mi została funkcja skarbnika
LO6 miałem możność bliższego poznania przyszłej autorki znakomitych liryków pomieszczonych w tomiku zatytułowanym: Śladem niedomilczeń.
podobno w kapliczce drewnianej
dziś już niedołężnej
obok której kiedyś
moje ścieżki wiodły
i paciorki dziecięce
w biegu przyklękały
gdzie kwiatom łasić się kazała [...]
(Śladem niedomilczeń, „Wiernie” s. 34)
Twórczość Zofii Nowackiej-Wilczek została dostrzeżona przez krytykę polską i międzynarodową. Świadczą
o tym liczne nagrody i odznaczenia oraz wyróżnienia
w konkursach ogłaszanych przez zagraniczne podmioty,
m.in. zdobyła Nagrodę Główną Wydawnictwa „Polish Books”, Londyn 2007 oraz II Nagrodę w Międzynarodowym
(W czasie długotrwałej choroby, obowiązki skarbnika Michała Korzana, przejął Jerzy B. Sprawka i pełnił je od 2001 do 2007 r.)
6

Konkursie „Polish American Academy of Poets”, w Wellington i New Jersey (2003 i 2005).
Należy przypomnieć, iż pośród wielu prestiżowych nagród Zofia Nowacka-Wilczek jest laureatką nagrody im.
Józefa Czechowicza.
Trud jej twórczej pracy doceniły władze samorządowe
i państwowe, nadając poetce szereg odznaczeń. W tym
m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Medal
Województwa Lubelskiego „Za szczególne zasługi w jego
rozwoju”, Medal Prezydenta Miasta Lublin (2006), Srebrny Wawrzyn Literacki oraz Złoty Krzyż Zasługi (2008).
Dusza poetycka Zofii Nowackiej-Wilczek przepełniona była troską o wiarę katolicką, o zachowanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie polskich tradycji patriotycznych. Dbała o pozostawienie po sobie dobrych
i trwałych wspomnień.
Z żyznej gleby środowiska literackiego Lubelszczyzny
wycięty został jeszcze jeden dorodny, owocujący krzew.
Spowiedź wyrażana wierszem dobiegła końca, aby w modlitewnej ciszy, w skupieniu odejść od konfesjonału życia
i odbyć zadaną pokutę.
Mając świadomość przemijania, dała tego wyraz
w utworze, który w całości na zakończenie tych refleksji przytaczam.
to stało się gdy już całkiem
wygasili modlitwy
gdy już miało być dobrze
nawet bez protekcji nieba
to stało się na zbyt ostrym dyżurze
życia
(Obłaskawianie niepokoju, „Śmierć” s. 31)
Bibliografia twórczości Zofii Nowackiej-Wilczek:
Pół wierszem, pół serio (poezje), Lublin 1994.
Obłaskawianie niepokoju (poezje), Lublin 1995.
Dla mnie to fraszka (fraszki), Lublin 1997.
Widok z lotu słowa (poezja polsko-angielska, trans. autorska), Lublin 1997.
Oścież (poezja), Lublin 1999.
Fraszkowisko (fraszki), Lublin 2001.
Magiczna hulajnoga (wiersze dla dzieci), Lublin 2003.
Aferyzmy (fraszki), Lublin 2004.
Myśli niepokorne (Unhumbly) (poezja polsko-angielska), Lublin 2005.
Po obu stronach lustra (poezja), Warszawa 2006.
Śladem niedomilczeń (poezja), Chełm 2010.
Czasobranie (poezja), Lublin 2014.
Limeryki, Lublin 2014.
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Jerzy
B. Sprawka

Życia zbyt mało
***
Państwowa Policja Skarbowa
poszukuje Listem Gończym
Roberta vel Buńka Rogowskiego
urodzonego w Krasnym Stawie
dnia siódmego maja tysiąc
dziewięćset sześćdziesiątego
trzeciego lub trzydziestego
szóstego roku pańskiego –
(akt parafialny nieczytelny
z powodu zmęczenia papieru)
[...]
[Robert Rogowski, Listy z daleka z cyklu List gończy s. 51]

Nie bez powodu przytoczyłem powyższy fragment
wiersza, wykorzystując jego treść jako motto.
Takimi pełnymi autoironii utworami poeta zaskakuje,
co i rusz. W poczuciu zagubienia i osamotnienia, w poszukiwaniu swojego „ja” rozsyła „listy gończe”, choć za wskazanie poszukiwanego nie wyznacza żadnej nagrody. Niczego nie obiecuje! Do rozsyłania za sobą takich „listów”
może się odważyć osoba zdająca sobie sprawę z własnych
słabości. Mogą to być różnego rodzaju kompleksy, a szczególnie dokuczliwe wrażenie stałego niedowartościowania.
Tak niedawno był obok, iż zdaje się czuć jego oddech,
słychać głos, ciepło podanej przy powitaniu dłoni. Z głębokim westchnieniem wspominam nieprzeciętnego człowieka, jakim był urodzony w Krasnymstawie AD 1936 Robert Rogowski. Do Lublina przybył po maturze, by podjąć
studia w Akademii Medycznej. Głęboka wrażliwość sprawiła, że z tych studiów zrezygnował bez żalu. Wystarczyła
jedna wizyta w prosektorium, aby definitywnie rozstać się
z zawodem wybranym przez opiekunów przyszłego autora niezmiernie ciekawej poezji.
W młodzieńczym wieku, będąc już studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Historii Sztuki, ogłosił się publicznie jako poeta. W 1958 roku

debiutował wierszem w prestiżowym dwutygodniku „Kamena”, redagowanym jeszcze wtedy przez założyciela tego
literackiego pisma, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, popularnego KAJ-a.
Powoli z charakterystycznym (żeby nie powiedzieć
nonszalanckim) u Roberta stosunkiem do rzeczywistości, poznawał ciekawą i trudną zarazem dziedzinę historii sztuk wszelakich. Zgłębianie tajemnic powstawania
„cudów świata” od starożytności po współczesne mu czasy odcisnęło w jego duszy niezaprzeczalne piętno. Obcując na co dzień z lubelskimi artystami, takimi jak: Tytus
Dzieduszycki (przed wyjazdem do Paryża), Włodzimierz
Borowski, Przemek Zwoliński czy Andrzej Kołodziejek
i Jasio Ziemski, nie pomijając choćby innych, niezwykle
barwnych postaci, jakimi byli: Zygmunt Bobołowicz, Wojciech Kossowski, Eugeniusz Kwerko, Marian Makarski,
przystąpił do grupy plastycznej „Inops”. Współzałożycielem, a raczej współwskrzesicielem, działającej w 2. połowie ubiegłego wieku przy KUL grupy, może się szczycić
żyjący i tworzący do chwili obecnej naukowiec dr Zbigniew Jóźwik.
Po co o tym wspominam? Ponieważ osobiście się znałem z tymi nieprzeciętnymi osobami. Bliska z nimi zażyłość i niemal stały kontakt z „szefem” tej grupy – dosłownie, gdyż Jerzy Ludwiński opiekował się tzw. „Grupą
Zamek” – także u mnie wykształciła duchową wrażliwość,
jakże odmienną od obowiązującego w latach piątej i szóstej dekady XX wieku lansowanego trendu – socjalizmu
realnego.
Robert Rogowski w swej wyczulonej duszy stworzył
wzorzec niemal klasycznego, połączonego ze współczesnością modelu piękna. Wyczuwał jego sekretne tajemnice i dziwną, przemawiającą do niego niezrozumiałym
dla innych językiem wizję sztuki. Stał się żarliwym konsumentem i twórcą, objawiającej się w wielu aspektach życia
niedostrzeganych przez innych, wyjątkowości. Wyliczanie tu jego pasji i wykonywanych zawodów nie ma sensu.
Było ich wiele i różnorodne. Wszystko to, co robił, traktował jako przygodę poznawania nieznanego lub pogłębiania posiadanej o przedmiocie wiedzy poprzez fizyczne niemal dotknięcie tajemniczego pierwiastka ukrytego
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Rogowski ogłosił drukiem tomik poezji i zatytułował go
Ballada zamojska1.
Paroletni trud ciężkiej pracy przy odnawianiu zamojskiej Starówki zaowocował wymarzonym tomikiem poezji, który niemal w całości autor poświęcił temu uroczemu miastu i jego budowniczym.
Zamknęły się nad miastem
Morandowe dłonie
W białych liliach San Antonio
płacz płonie
jak w kołysce dziecko
Na arkadowych łukach
skamieniał muzyczny chór

Robert Rogowski

w odwiecznym dziele natury, oraz w każdym przedmiocie powstałym w wyniku ludzkiej wyobraźni – i ludzkimi rękami.
Ktoś, nieznający Roberta bliżej, mógłby rzec: „niefrasobliwy pasikonik z bajki La Fontaine’a” i ów, mający taką
o nim opinię naraziłby się na wzruszenie ramion. Nic więcej. Ci, którzy go dobrze znali i mogli się zwracać zdrobnieniem – „Busio” poznali wartość jego serdecznej przyjaźni. Fakt. Postawa, jaką Robert Rogowski demonstrował
wobec codziennych „żywiołów” była brawurowa, ale i rozważna. Krytyczny wobec siebie (czasami niesłusznie), dążąc do sprawiedliwości, sprawiedliwie postępował z innymi. Daleki od osądów i wyroków, nigdy nie potępiał
drugiego człowieka. Trzymał się nieco na uboczu, jakby
nie dowierzał własnym siłom. A przecież całym swoim
życiem i pracą udowadniał to, co jakby w pośpiechu, już
na „ostatni dzwonek” objawił swoją poetycką twórczością.
Tak. Zapewne było to spowodowane „zniecierpliwieniem Nieuchronnego”. Czas upływał. Wielokrotne rozmowy i prowadzone pomiędzy nami konsultacje, mające na
celu wydanie tomu poezji, przeciągały się w nieskończoność, żeby nie powiedzieć – do znudzenia. Przyznam, iż
stałe odkładanie druku spowodowane było chronicznym
brakiem pieniędzy. Obiecywał, że kiedy powróci z pracy
w Niemczech, to na pewno odłoży tyle, iż będzie go stać
na pokrycie kosztów związanych z wydaniem książki, o jakiej ciągle marzył. Pocieszał się przy tym, że sam sobie zaprojektuje okładkę, szatę graficzną etc.
Od prasowego debiutu Rogowskiego upłynęło 55 lat.
Jakąż to trzeba było się wykazać cierpliwością, nieustającą nadzieją i wiarą. Zwątpili już wszyscy, tylko On i nieliczni ufali, że taki czas nadejdzie, że nadejść musi. Wreszcie nadszedł ten przełomowy moment AD 2003. Robert

[Bernardo Morando]

Ballada zamojska, to niezwykle interesujący tomik poświęcony miastu i jego architektonicznym detalom. Kamieniczkom i utworzonym z nich ulicom. Podobny tom
poezji, zakochanego w Krakowie pisarza Jana Lohmanna ukazał się w 1972 r.2 U obu poetów wyrażane są głębokie uczucia do miast, w których przyszło im spędzić jakiś
wycinek życia.
Można by rzec, iż nadwerężona zapora psychiczna
(obawa przed śmiesznością z powodu posiadanego wieku?
Wszak w chwili druku Ballady Rogowski osiągnął wiek 67
lat) ustąpiła i wstrzymywany dotąd napór twórczych wód
popłynie wartką strugą. Taka była nadzieja. Jednakże spowolniony wylewem nurt zaczął się przemieniać w rozleniwioną rzekę. Dojrzały wiek i nieustanna troska o zachowanie resztek zdrowia sprawiły, że na przestrzeni kilku
lat autor Ballady zamojskiej zdołał wydać drukiem jeszcze trzy pozycje książkowe: Listy z bliska, Obrazy z daleka oraz Inna cisza.3
Wymienione tomiki swoją zawartością znacznie się
różnią od debiutanckiego dzieła. Chociaż sygnały filozoficzno-egzystencjalnych rozważań można było dostrzec
w Balladzie zamojskiej i w takich utworach jak: Tylko jeden ptak, czy Modlitwa apokryficzna.
Listy z daleka – poeta na pierwszej stronie zamieszcza
wytłuszczonym drukiem krótką obietnicę w trybie warunkowym, którą natychmiast deprecjonuje. „Jeżeli będę żył...
marzenia ściętej głowy”.
Domniemywać można, iż autor w tej wypowiedzi ukrywa jakieś tajemnice. Uważa, że nie nadszedł czas na ujawnianie swoich planów. W jego założeniu ma to być niespodzianka, którą pieczołowicie przygotowuje.
1

Robert Rogowski, Ballada zamojska, Zamość, 2003.

2

Jan Lohmann, Spotkania z miastem, Kraków, 1972.

Robert Rogowski, Listy z bliska, Lublin, 2012, Obrazy z daleka, Lublin, 2012,
Inna cisza, Lublin, 2015.
3
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W jednym z utworów bez tytułu pisze:
Naplewat` na kolej najważniejsza przyjaźń
Ratuj duszy strzępek teatralną grą
Padnij na kolana Rozerwij koszulę
Bij się w piersi Płacz Wykrzycz cały ból
Strzelaj przyjacielu jeśli cię zawiodłem [...]
(Listy z bliska, s. 60)

Moim zamiarem nie było omawianie całokształtu twórczości zmarłego 21 stycznia 2017 r. przyjaciela. Na to jest
zbyt wcześnie. Natomiast czułem się w obowiązku przybliżyć, chociażby w skrócie złożoną postać o wielkiej wrażliwości poetyckiej, nieobojętnej na ludzkie słabości, z którymi Robert się utożsamiał.
Kończąc ten krótki szkic pragnę odesłać ewentualnych
czytelników do sięgnięcia po utwory Roberta Rogowskiego, człowieka, który jak mało kto znosił swoje cierpienia z godnością. Pocieszenia przyjmował z franciszkańską pokorą, ale też pociechę starał się dawać innym. I to
była wielkość tego człowieka, który do ostatnich chwil życia najbardziej borykał się z samym sobą.
I na koniec już zamknę te rozważania cytatami zaczerpniętymi z ostatniej książki Rogowskiego Inna cisza, a czytelnik niech sobie odpowie sam.
Czy można przewidzieć termin przekroczenia granicy
światła?
Tu leżą me szczątki doszczętnie spalone
I czują się dobrze bo są już popiołem
A kiedy spojrzałem w spopielone resztki
Nie jestem dziś pewien – wszystkie były moje?
Kolor się nie zgadza i jest ich za dużo
Ze dwa razy więcej niż za życia miałem […]

[Spalony ze wstydu s. 80]

Tomy wierszy wydane
w latach 2012 – 2015.

Zmarłem z nadmiaru wypitego wina z Chios
Gdybym z Samotraki spożywał tak samo
Żyłbym dzisiaj w chwale u boku mej Filis
Wino samotrackie daje moc i prężność
Wybacz mi i nie płacz – byłem u Faniasza
Co podłą lurą raczył mnie dni siedem
Podrabiał je oszust! Wpędził nas do grobu
Obaj żeśmy wtedy po tygodniu zmarli

Filis Moja! Czemu żem nie został w domu
Przekąsić u Faniasza? – chyba tylko korkiem!

[U Faniasza s. 83]

Tu leżę pod kamieniem prostym
Progiem był kiedyś przed Domem [...]

[Bywalec s. 81]

Twórczość poetycka Roberta Rogowskiego wymierzona jest przeciwko próbie ograniczania ludzkiej niezależności. Autor cennych i odważnych spostrzeżeń nie dba
o poklask. Nie próbuje nikogo nawracać, czy też kierować
„na właściwą drogę”. Uważa, że do celu wiedzie tyle dróg,
ilu jest ludzi na świecie, i że każdy – wędrujący przed
nami i kroczący po nas – podąża wyznaczonym przez los
traktem.

[...i zmarłem s. 82]

Jerzy B. Sprawka

I zmarłem ze wstydu bo słowo
Raz dane że jeden za wszystkich
Wszyscy za jednego Święte jest
Jak zamtuz Tutaj przysięgali
Czekam więc przyjaciół i zgrzytam [...]
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Był poeta,
człowiek dowcipny

Na Krakowskim Przedmieściu, na parterze kamienic oznaczonych numerami 53 i 55 – jeszcze do czasów
stanu wojennego – były reprezentacyjne sklepy lubelskie;
słynne delikatesy, obok drzwi wejściowych umocowano
dwa wielkie lustra, gdzieś siedemdziesiąt centymetrów
nad chodnikiem do – jeśli mnie pamięć nie myli – wysokości dwóch metrów. Przed jednym z nich – jak głosiła fama – w pewien wiosenny ranek roku 1965 stanął Robert Rogowski zwany przez przyjaciół Busiem, rozłożył
turystyczny stoliczek, ustawił na nim przybory do golenia i rozebrany z koszuli przystąpił do porannej toalety.
Nikt z lublinian nie goli się publicznie, Busio uczynił to
jako jedyny i przez wiele, wiele lat był bardzo dumny ze
swego występu.
W czasie studiów na KUL-u organizował teatr akademicki i w roli Hamleta odniósł wielki aktorski sukces.
Lubił aktorskie popisy a i prowokacje artystyczne także.
Pewnego razu, wracając rankiem z jakiejś nocnej libacji,
zatrzymał się przed budynkiem straży pożarnej. – Jest tam
kto? – pokrzykiwał ironicznie, ale odpowiedzi nie było.
Poirytowany brakiem reakcji miał nacisnąć przycisk alarmu, przeciągle zawyła ochrypnięta syrena, wtedy w budynku zaroiło się od strażaków, wybiegali rozpychając się
i dopinając pasy, toporki, hełmy i mundury. Zasalutował,
czy też pozdrowił wybiegających i zawołał: „płonę, płonę z pożądania Łucji z Lammermooru, wody proszę nie
oszczędzać!”. Strażacy bez ociągania powieźli delikwenta
na izbę wytrzeźwień.
Przywołuję historie sprzed lat, aby utrwalić obraz
młodego i swawolnego Busia-studenta, rozmiłowanego w malarstwie, zafascynowanego teatrem i literaturą.
O dziwo, obiecujący plastyk i aktor nie wykazywał lęku
przed stróżami porządku, kontrolerami, naczelnikami,
rewizorami, ale czuł respekt przed sztuką, artystami i –
o dziwo – przed funkcjonariuszami sztuki czy literatury.
Jak to wyglądało w życiu? za moment wyłożę.
Od czasów licealnych pisał wiersze, zaprezentował
je kolegom ze studiów, pokiwali z uznaniem głowami,
wieść o Jego poezjowaniu zatoczyła szerokie kręgi i niebawem został zaproszony na spotkanie literackie młodych autorów na lubelskim Zamku. W trakcie spotkania

pewien literat, posiadający w swym dorobku dwa wiersze opublikowane w lubelskiej prasie, recenzował teksty
niewiele młodszych kolegów. Twórczość Busia – o czym
dowiedziałem się po latach – poddał druzgocącej choć
nieuzasadnionej krytyce. Wiersze nie były złe, wprost
przeciwnie, były interesujące, świeże, melodyjne (Busio
cenił muzyczność utworu), ale cóż, młodzi krytycy bywają okrutni, nie szczędzą razów konkurencji. Skrytykowany autor nie odzyskał młodzieńczego tupetu.
Uczęszczał – a jakże – na spotkania literackie Koła
Młodych Pisarzy przy Związku Literatów Polskich, ale
i tu nie zdobył uznania. Pomny surowej krytyki siedział
cichutko jak zając pod miedzą. Maria Bechczyc-Rudnicka, pierwsza dama Lubelskiej Literatury, ale także opiekunka Koła Młodych Pisarzy, została poinformowana
przez życzliwe osoby o teatralnych popisach Busia na lubelskich ulicach. Osoby informujące doskonale wiedziały, że takie artystyczne awantury nie zyskają uznania
w oczach pierwszej damy. I faktycznie! Gniewny poeta,
siedzący – jak się rzekło: niczym przysłowiowy zając –
otrzymał zakaz publikacji przez dwa lata! I polecenie posłusznie wypełnił.
Tę opowieść usłyszałem z ust samego ukaranego. Zaśmiewałem się do rozpuku z wyroków Bechczyc-Rudnickiej. Nie rozpoznawał źródeł mojej uciechy. Podejrzewam,
że myśl o zlekceważeniu poleceń – że tak powiem – funkcjonariusza literatury, nie była nawet brana pod uwagę! Na
początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia pojawiał się
w „Tygodniku Współczesnym”, piśmie utworzonym przez
grupę młodych – jak wtedy o sobie mówiliśmy – twórców.
Kiedyś nieśmiało wyciągnął plik pożółkłych maszynopisów. Przeczytałem bezzwłocznie. Na moją rzuconą mimochodem refleksję: „piszesz znakomite wiersze”, przyjrzał
mi się nieufnie. – Cóż widzisz w nich ciekawego? – zapytał po długim namyśle.
– Odwagę – wypaliłem.
Chyba Go nie przekonałem.
Lubił poezję Baudelaire’a i niejednokrotnie usiłował
wciągać mnie do rozmowy o poezji parnasistów. – Zostaw tego starego dewianta, świeżość, prawda i dobro, to
są wartości niosące poetę! – pouczałem.

n u m e r

– Zło Baudelairea jest kamuflażem – usiłował przeciwstawiać się moim racjom – to dobry człowiek i niezwykły artysta.
– Zły człowiek i jeszcze gorszy artysta – mówiłem
z przekory. – Zatwardziały heretyk i bluźnierca!
– Kiedy to takie fascynujące! – mówił z żalem, że nie
dostrzegam piękna we francuskich frazach. – Jaka w nich
głębia myśli, odczuć, emocji i jaka niezwykła forma! Autor wykorzystuje wszystkie środki, jakimi rozporządza
sztuka!
– I tkwi w marazmie, przebrzydły obłudnik i narkoman! – kpiłem zdecydowanie z fascynacji Busia, nie zaś
z uwielbianej przez niego poezji.
Wspólnie z moim przyjacielem Tadeuszem Otrockim, ówczesnym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Piotrowicach, organizowaliśmy w tejże miejscowości Świętojańskie Noce Poezji. Zabrałem kiedyś i Busia.
Tadeusz potrafił zgromadzić życzliwą publiczność, poetom nie żałował wykwintnych trunków. Młodzi, rozochoceni autorzy odważnie prezentowali swe wiersze. Publiczność biła brawo, Busio sarkał. – To prostackie strofy,
publiczność należy raczyć poezją dworską, wyszukaną! –
przekonywał mnie, a może siebie. I jak można się domyślić, wyrecytował dwa wiersze Baudelaire'a. Cóż, publiczność nie domyśliła się, nie odgadła, że miał to być dla niej
poetycki deser, rzecz przyjęła raczej chłodno.
W Piotrowicach, dawnej posiadłości Kajetana Koźmiana – poety i senatora, pod modrzewiami sadzonymi przez
Norwida, smakowaliśmy roztoczańskie piwo i komentowaliśmy zachowania, apetyty i potrzeby poetów. Usłyszałem wtedy o Jego pielgrzymce do Mirona Białoszewskiego.
Rozczarowany poetyckim klimatem miasta nad Bystrzycą zwrócił się ku Warszawie, zamarzył o spotkaniu prawdziwych luminarzy literatury. Którejś jesieni napisał list
i poprosił o spotkanie samego mistrza Mirona. Na spotkanie zabrał jednego z lubelskich kolegów. Kiedy zastukali,
drzwi otworzył im sam gospodarz, żaden przyodziewek
nie krępował jego ciała, wybitny polski poeta stał przed
nimi goluteńki. Popatrzył na przerażone twarze swych gości, uśmiechnął się dobrotliwie i powitał kwestią: „widzę,
że jesteście starannie wygoleni, w białych koszulach, pewnie także wykąpani, sprawimy więc sobie seans cielesnej
uciechy! Zapraszam serdecznie!”.
– Nie skorzystaliśmy z wylewnej serdeczności. Uciekliśmy przerażeni – wspominał. – Jeszcze ze dwa razy się
obejrzałem, czy ten wyuzdany golas nie pojawi się za nami
na ulicy. Obawiałem się, że będzie próbował nas zatrzymać siłą!
Na początku lat dziewięćdziesiątych, o których już
wspomniałem, Busio – pracujący wówczas w Niemczech jako dekorator i sztukator – zasmakował w kapitalizmie, odniósł chwilowe sukcesy finansowe i miał nawet
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w planach ufundować Koźmianowi pomnik. Nie jestem
przekonany, czy ten poeta-polityk, głośny przeciwnik
Mickiewicza, zasługuje na pomnik, ale przeciwko pamiątkowej tablicy upamiętniającej poetyckie i pamiętnikarskie
dokonania senatora nie protestowałbym. Cóż, skończyły
się nasze wyjazdy do Piotrowic, upadł „Tygodnik Współczesny”, Busia spotykałem rzadziej, projekt tablicy pamiątkowej odszedł w niepamięć. Dochodziły do mnie wieści,
że odnalazł w sobie potrzebę pisania i wstąpił w szeregi
ZLP. Powrotem do poezji szczerze mnie uradował, wstąpieniem w szeregi ZLP – zasmucił.
W czerwcu 2013 – w czasie lubelskich dni książki –
przed gmachem Biblioteki Wojewódzkiej na niewielkim
stoliczku prezentował swe publikacje. Podarował mi wtedy Listy z bliska i Obrazy z daleka. Usiadłem pod daszkiem stoiska poety i leśnika Adama Polskiego, dumnego
nie tylko z opublikowanych książek, ale również z prezentowanych sadzonek drzew i pogrążyłem się w lekturze podarowanych mi tomów. Nie kryłem i nie kryję podziwu. W bliskiej mi poetyce lat siedemdziesiątych
przedstawił kondycję prowincjonalnego twórcy zagubionego w nowym świecie, trapionego, tropionego, tępionego przez grupy wszelkiej maści kontrolerów, urzędników, komorników. Z niedowierzaniem przyjmował
gratulacje…
Parę dni później na warzywnym targu przy Braci Wieniawskich natknąłem się na Busia, chwilkę potem pojawiła się poetka W. M. poszukująca pomidorów. Nie znali
się, dokonałem prezentacji. Nie taił zachwytów poetessą w wieku nieco pobalzakowskim, deklarował gotowość
namalowania jej aktu wśród arbuzów. Trwała wymiana
uprzejmości i zachwytów, przekomarzano się w terminie
ustalenia spotkania, ale przecież nie zapomnieli, w jakich
celach przybyli na bazar. Ona kupiła pomidory, on szpinak i kartofle.
– Czy Busio to dobry portrecista? – zapytała mnie dwa
czy trzy dni później w trakcie równie przypadkowego
spotkania.
Chciałem powiedzieć, że niezrównany, ale wtedy mogłaby mnie nazwać stręczycielem, zachowałem się powściągliwie i oświadczyłem, że opinie o malarstwie naszego artysty są krańcowo rozbieżne. To też było kłamstwo,
bo o ile mi wiadomo, Busio nie namalował żadnego portretu, że o akcie nie wspomnę.
W młodości kipiał energią i pomysłami. W wieku dojrzałym stał się ironizującym filozofem. Kochał ludzi, ale
wobec wielu pozostawał zdystansowany. Napisał niewiele,
ale bez wątpienia pozostawił znakomite wiersze.
Przywołuję parę scen, parę refleksji z jakże bogatego
i pięknego życia artysty. Był artysta w Lublinie – mogę
westchnąć.
Szkoda, wielka szkoda Busia…
■
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Stanisław
Turski

KSIĄŻKI
NAJGORSZE…

Lubelskie
potknięcia

Książki zachwycają, ale niektóre irytują. Jedne
się zatrzymuje, trafiają na półkę, sięga się po nie przez
całe życie, inne się odrzuca. Publikuje się zazwyczaj recenzję książek ważnych, modnych, poczytnych, ale
i nad książkami pełnymi błędów też niekiedy należy się
zatrzymać
Znowu mnie podkusiło, aby sięgnąć po najnowsze wydawnictwa promocyjne o Lublinie. Wpadła mi do ręki seria kilku dobrze się prezentujących na pierwszy rzut oka
folderów. Dlaboga dlaczego nie ma w tytule wyrazu „Lublin”? Nie ma też informacji w postaci logo o jubileuszu
700-lecia miasta!
Dopiero na ostatniej stronie okładki widnieje słowno-graficzne logo: „Lublin miasto Inspiracji” oraz adres internetowy: „Lublin.eu”.
Szukając nazwy wydawcy, trafiam na III stronę okładki. Dowiaduję się, że jest nim Referat ds. turystyki (małą
literą a szkoda) Wydział Sportu i Turystyki Urząd Miasta Lublin.
Tekst: G. P. Redakcja i korekta: Małgorzata S.-W. (pozostańmy litościwie przy inicjałach).
Oczywiście, najpierw zabieram się do czytania. Niby
ciekawie napisany tekst, jednakże zawiera za dużo błędów
stylistycznych i merytorycznych. Oto kilka przykładów literackich „kwiatków”:
„Kamienica Grodzka 3 to konieczny do odwiedzenia
punkt na mapie Starego Miasta”.
„W poklasztornych budynkach mieści się Państwowy
Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena” (nieprawda,
mieści się w Europejskim Centrum Kultury).
„Renesansowa fasada bazyliki kryje w sobie barokowy
wystrój wnętrza z jedenastoma kaplicami i pięknym złoconym ołtarzem. W święta można tu podziwiać obraz Pożar Lublina w 1719 r. przedstawiający kozi gród” (można
podziwiać każdego dnia).
„Do 1991 r. klasztor przechowywał największe na świecie relikwie Krzyża Świętego, zostały jednak skradzione”.
(nieprawda, że na świecie, nieprawda, że klasztor przechowywał – znajdowały się wówczas w kościele).
„Rynek 13 zaś to hołd dla Biernata z Lublina”.

„Rynek 10 na swojej fasadzie wysławia Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, choć jego związek z tym miejscem
jest niejasny”.
„Niegdyś przy tej ulicy (chodzi o Archidiakońską) urządzano były (tak jest w druku) jatki rzeźnicze, których beneficjentami byli przede wszystkim pobliscy dominikanie”.
„Jej dzisiejszy kształt zawdzięczamy klasycystycznym
architektom” (Brama Grodzka).
„Stare Miasto to miejsce poza czasem i przestrzenią.
Warto znaleźć w sobie odwagę, aby zagłębić się w te miejsca i na nowo napisać ich historie” (autor znalazł odwagę
i już to zrobił…).
Większość wymienionych błędów rzeczowych i stylistycznych, a także zaniechanie zamieszczenia wyrazu „Lublin” na okładce, charakteryzują dwa inne foldery z tej serii: Idealne na weekend, oraz Dla młodych. Dlaczego? Ano
dlatego, że G.P. bez żenady pisze to samo i tak samo, czyli kopiuje i wkleja duże partie takiego samego tekstu, który zamieścił w folderze Staromiejskie zaułki.
Pojawiają się też nowe stylistyczne „perełki”, jak np.
zdania:
„Dziś staromiejskie kamienice to restauracje, klimatyczne knajpki i kawiarnie (…)”; (pomijając grafomańskie sformułowanie to autor nadużywa przymiotnika „klimatyczne” w swoich tekstach).
„Architektoniczny majstersztyk w 1752 r. został jednak
strawiony przez pożar” (chodzi o archikatedrę).
Wg autora podczas II wojny światowej czynili zło Polakom i Żydom bezimienni naziści, co obrazują następujące
zdania: „Muzeum na Majdanku zajmuje teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego”. W odniesieniu do
zamku: „Podczas II wojny naziści urządzili tam katownię”.
O Niemcach jako sprawcach holocaustu i hekatomby
lublinian, Polaków i wielu narodów Europy ani słówka!
Brak wiedzy, odwagi czy nadmiar niemądrej poprawności?
Już nie będę przytaczał kolejnych dziwnych określeń,
poprzestając na zwrotach typu: „wyjątkowy nurt” (Bystrzycy); „Rehabilitacja zamku nastąpiła dopiero w 1954 r.
(…) „700-letnie dzieje Lublina” (a przecież wiadomo, że
dzieje Lublina to kilkunastowiekowa historia).

n u m e r

Tekst innego folderu, Dla młodych, jest w zasadzie powtórzeniem tych samych rozdziałów i akapitów, które zawierają pozostałe wydawnictwa tej serii. Ot, wspomniano o „akademickości” Lublina – jak to określa autor, oraz
o modzie na kawę, a resztę tekstu pan G.P. zerżnął sam
z siebie… Wydaje się, że ta ostatnia pozycja wydawnicza
powstała na siłę, skoro nie zawiera propozycji adekwatnych do tytułu.
Serię uzupełnia folder Między wojnami, z tekstem tego
samego autora. I tu miła niespodzianka: tekst jest napisany ciekawie i poprawnie! Natchnienie? Pomoc bliźnich?
Autor wie najlepiej. Niestety, czołowa okładka jest tak
samo pozbawiona informacji, że folder dotyczy Lublina.
Podoba mi się szata graficzna tej serii wydawniczej, dobrej jakości papier oraz druk. Szkoda więc, że pani redaktor i korektor w jednej osobie nie przyłożyła się do pracy,
ponieważ marna polszczyzna i błędy merytoryczne stają
się przysłowiową łyżką dziegciu w beczce miodu, a taka
potrawa nigdy nie smakuje… podatnikom, którzy składają się finansowo na realizację przedsięwzięcia promocyjnego o wątpliwej skuteczności.
Czyżby w niemalże 350-tysięcznym Lublinie nie było
lepszych polonistów?
Mam też przed sobą jeszcze inny informator, wydany
tak jak poprzednie, przez Referat ds. Turystyki (już wielką literą) Wydział Sportu i Turystyki Urząd Miasta Lublin, pt.: Lublin smaków. Przewodnik po miejscach inspiracji, z tekstem Waldemara Sulisza – świetnego fachowca
od historii i sztuki kulinarnej.
I tu jestem w kropce. Tekst jest dobry stylowo, zawiera
moc ciekawych informacji, zdjęcia są właściwie dobrane,
a jednak budzi we mnie pewną wątpliwość. Wynika ona
z faktu, że wydawca – organ bądź co bądź samorządowy
(ten sam referat ds. turystyki), uprawia tu jawną reklamę
kilku lokali gastronomicznych. Co innego, gdyby informator zawierał tylko opisy potraw, zachwalał je i promował, ale reklamowanie prywatnych, wybranych subiektywnie obiektów, chociażby znakomitych, za pieniądze
podatnika nie powinno być stosowane. Co myślą lubelscy restauratorzy, czytając, że w lokalu (…) jest najlepsze śniadanie, a lokal (…) jest królem pubów w Lublinie?
Informator przedstawia walory ośmiu lokali gastronomicznych oraz dwóch restauracji hotelowych, wymieniając ich pełne nazwy. Ponadto zamieszcza ich adresy
pocztowe, mailowe i numery telefonów. O innych istniejących lokalach gastronomicznych nie wspomniano ani
słowem…
Gastronomiczny folder dla wybrańców – taki tytuł powinno mieć owo wydawnictwo, jednakże nie za nasze
pieniądze.	■
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Przysłowia i powiedzenia lubelskie

Nosić sowy do Aten, drwa
do lasu, biedę do Lublina
Czasownik „nosić” posiada wiele znaczeń. Nosi się
brodę, wąsy, okulary, spodnie, nosi się wysoko głowę…
Nosi się wodę ze studni, ale dotąd dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. Nosi ziemia, wilk, dziecko, ale także
licho, diabeł, a i sam Bóg!
Powiada się o tym czy innym łotrze, że to zbrodniarz,
jakiego ziemia nie nosiła. Ziemia więc nosi ludzi godnych,
poczciwych, ale i nikczemników. Wilk nosi razy kilka nim
jego poniosą, w wieku szczenięcym – jak wielu ironizuje – nosiło się koszulę w zębach, licho kogoś gdzie nosi,
diabli niosą, a i sam Pan Bóg nosi kule wystrzelone przez
żołnierza.
Nosi się kogoś na barana, w sercu urazę, pod pachą bagaże, w rękach potrawy do stołu. Nosi się tarczę na rękawie, zegarek na ręce, na szyi szalik, na stopach buty, w kieszeni chusteczkę, portmonetkę, bywa że niekiedy pistolet.
Niektórzy noszą nawet sowy do Aten, choć to rzecz
absolutnie zbędna i niepotrzebna, w Atenach od wiek
wieków nie brakowało sów, były wszak – że tak rzeknę
– wszechobecne, pozostały bowiem symbolem bogini
Ateny. Z ludzi wykonujących tę niepotrzebną robotę naśmiewał się Arystofanes, niezrównany grecki komediopisarz. Ale jak świat długi i szeroki zawsze się znajdą wykonawcy nieprzydatnych prac i robót! Hiszpanie śmieją
się z takich, którzy podejmują wysiłki sprzedaży miodu
pszczelarzowi, Francuzi z noszących wodę do rzeki, Anglicy zaś z handlarzy gotowych wozić węgiel do Newcastle, a przecież stamtąd – jak wiadomo – węgiel eksportowano na cały świat. A i w Polsce wesołość budzili noszący
drwa do lasu.
Skąd na tej długiej liście rzeczy niepotrzebnych wziął
się i nasz Lublin z biedą? Powiedzenie „nosić sowy do
Aten, biedę do Lublina” usłyszałem na wykładzie prof.
Marii Grzędzielskiej (1906 –2000), wielkiej erudytki obdarzonej swoistym poczuciem humoru, prowadzącej na
lubelskim UMCS wykłady i ćwiczenia z poetyki, stylistyki, wersyfikacji, a także z historii literatury oświecenia
i romantyzmu.
Powiedzenie wziąłem za przysłowie osobiste pani profesor, sięgała po nie od czasu do czasu, kiedyś zorientowawszy się, że fraza budzi ciekawość słuchaczy wykładu,

wyjaśniła, iż – owszem – jest to powiedzenie osobiste,
ale… samego Onufrego Zagłoby!
Frazę „nosić biedę do Lublina”, miasta cierpiącego na
niedostatek, nie wypowiada jednak bohater Sienkiewicza,
ale… Kazimierza Glińskiego (1850–1920)! Nowelka Glińskiego Zagłoba w Babinie powstała w pierwszych latach
XX stulecia, w czasach wielkiej popularności Trylogii, ale
także wzrostu zainteresowania Rzeczpospolitą Babińską.
Parę lat przed dziełkiem Glińskiego wesołość polskiego
czytelnika budziła lektura opowiastki Adolfa Nowaczyńskiego Mikołaj Rej w Babinie.
Zagłoba znany jest przynajmniej z dwóch powiedzeń
odnoszących się do Lubelszczyzny. Kiedyś westchnął nad
lichością końskowolskiego piwa (liche piwsko w tej Końskowoli), to znowu wzbudził powszechny aplauz podpowiedzią staroście zamojskiemu, by królowi szwedzkiemu w zamian za oferowaną Lubelszczyznę podarować
Niderlandy.
Powiedzenie o noszeniu biedy do Lublina wyblakło,
czy też wypadło z języka polskiego, stało się to – jak
mniemam – nie ze względu na jakiś gwałtowny wzrost zamożności mieszkańców koziego grodu, lecz najzwyczajniej uległo zapomnieniu.
Nosić biedę – to czynność mało konkretna, zwrot jest
metaforyczny, więc nieprecyzyjny, nieostry.
Znosić biedę – to czynność bez wątpienia konkretna,
choć niełatwa, przykra i dotkliwa.
Co jeszcze można robić z biedą? Odrzucić lub obrzucić
przekleństwem lub wulgaryzmem. Widziałem kiedyś tors
młodego mężczyzny obleczony w koszulkę z obraźliwym
– by nie powiedzieć wulgarnym – słowem wycelowanym
w biedę. Słowo dwusylabowe, pięcioliterowe, którego nie
powtórzę. Czytelnika, który nie odgadł i pozostaje zawiedziony, pocieszę anegdotką. Zagłoba (z opowiastki Glińskiego), mędrek-prześmiewca nie sięgał po wulgaryzmy
lecz po wykwintne metafory. W trakcie przejazdu przez
Lublin ze śmiechem pouczał swych towarzyszy podróży:
– Mówcie głośniej waszmościowie, nic nie słyszę, bo tu
bieda piszczy!
■

