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O tylko

Musimy

Jan Pocek
Musimy swoją Ojczyznę,
pachnącą różami i chlebem
wprzód nakryć własnym sercem
jak gdyby drugim niebem.
Dopiero nam zakwitnie
szczęściem swoim i naszym,
niby pszenicznym łanem,
albo zielonym lasem.

O, tylko wtedy, Ojczyzno,
wymawia Twe imię chłop szary,
gdy gromem rażona – konasz
lub, gdy o wolność się krwawisz! …
Wówczas wymawia Twe imię
krwią własną i bohaterstwem
na polach straszliwych bitew,
nad Odrą, Wisłą i Dnieprem! …
I nie zwierzęcość okrutna,
lecz sama miłość prosta
wymawia to Twoje imię,
przenajświętsze imię – Polska! …

Fot. Romuald Karaś, ze zbiorów Muzeum J. Czechowicza
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Drodzy Czytelnicy,
mogę powiedzieć: numer o poetach! O Janie Pocku,
Wacławie Iwaniuku, Pawle Kukolniku.
Poetom nigdy nie było łatwo.
A jednak poetów nie brakowało i nie brakuje!
Jaka to siła fatalna pcha niektórych do zostania
poetami?
Odpowiedzi nie ma, a jeśli jest to trudna i zawiła.
Jan Pocek (1917–1971), wybitny poeta, siał i orał rolę
w Zabłociu. Bywało, że czytał wiersze w Warszawie, ale
honoraria nie wystarczały na buty dla dzieci. Na jednym
ze zdjęć, które prezentujemy, wszystkie dzieci są bez obuwia, małżonka, teściowa, a i sam poeta w znoszonych łapciach. Pomnik Jana Pocka znajduje się w Markuszowie,
przy ruchliwej trasie Lublin – Warszawa.
Wacław Iwaniuk (1912–2001), także wybitny poeta, nie
ma pomnika. Urodził się w Chojnie pod Chełmem, w czasie wojny walczył w dywizji gen. Maczka, po wojnie nim
osiadł w Kanadzie, tułał się po świecie, zmarł w Toronto.
W Kanadzie mógł przeżyć dzięki pracy w rzeźni, produkował kiełbasy i pisał przejmujące wiersze, w których pokpiwał z peerelowskich poetów wiodących dostatnie życie za
wychwalanie partii, socjalizmu i wielkiego bratniego narodu. W Chojnie – w ostatnich latach – była szkoła imienia Wacława Iwaniuka, została zlikwidowana, bo w maleńkiej wiosce zabrakło uczniów. W Siedliszczu Gminna
Biblioteka nosi imię poety urodzonego w Chojnie, zgromadzono tam również szereg interesujących przedmiotów
i książek będących niegdyś własnością pisarza.
Paweł Kukolnik (1795–1884) jest zapomnianym poetą
rosyjskim, pochodził z Zamościa, jego matka była Polką,
ojciec Słowakiem, człowiekiem wykształconym, wiernym
carskim poddanym. Ten carski urzędnik położył olbrzymie zasługi w rozwoju oświaty w Zamościu. Paweł Kukolnik dziesięć lat spędził w miejscu urodzenia, z domu
wyniósł znajomość języka i kultury polskiej, co po latach
miało niebywały wpływ na jego twórczość literacką a i karierę zawodową, został cenzorem w Wilnie. Prezentujemy
fotografię jednej z publikacji Kraszewskiego opatrzonej
cenzorskim zapisem „Pozwolono drukować, z obowiązkiem złożenia w Komitecie Cenzury prawem oznaczonej
liczby egzemplarzy. Wilno, dnia 9 listopada 1857 roku.
Cenzor, Paweł Kukolnik”.
Na egzemplarzach książek, które opuszczały polskie
drukarnie w czasach PRL, nie umieszczano nazwisk cenzorów, cenzorzy – pracownicy Urzędu Kontroli Książek,
Prasy i Widowisk Teatralnych – skrywali się pod tajemniczymi znaczkami. W metryczce mojej powieści „Złoto
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Biłgoraja”, opublikowanej w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w roku 1988, cenzor ukrywa się pod kryptonimem
U-86.
Paweł Kukolnik – rosyjski cenzor i poeta – biedy nie zaznał. Pisał rosyjskie wiersze o wybitnych polskich postaciach. Przyjaźnił się z wieloma polskimi pisarzami.
To dziwne, że twórca może się zaprzyjaźnić z cenzorem?
Nic w tym dziwnego. Znałem dwóch cenzorów.
Z jednym (emerytowanym) do dzisiaj jestem w dobrej
komitywie.
Kajetan Kraszewski (1827–1892) – młodszy brat Lucjana i Józefa Ignacego – był astronomem, muzykiem, sprawnym medalierem, powieściopisarzem, autorem szkiców
historycznych, opowiadań obyczajowych, napisał także historię rodu Kraszewskich. W marcu 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wisznicach odbyła się międzynarodowa sesja naukowa Kajetan Kraszewski jako człowiek
pogranicza kulturowego. W 190 rocznicę urodzin pisarza.
Kajetan pozostawał i pozostaje w cieniu Józefa Ignacego. Tę mniej znaną postać z wielkiego rodu Kraszewskich
starali się przybliżyć prelegenci: pracownicy naukowi, językoznawcy, literaturoznawcy i regionaliści. Był jednak
Kajetan przede wszystkim doskonale gospodarującym
ziemianinem. Ogromnie pracowity, siał i orał podlaską
ziemię, nie zaniedbywał swych literackich i artystycznych
talentów. Kolekcjonował rzeczy piękne i cenne, stworzył
w swym dworze obserwatorium astronomiczne, komponował i pisał. Kochał swój kraj i ludzi.
Dużo miejsca na naszych łamach poświęcamy polskim Kresom, Polakom skazanym na zesłanie, ich drogom powrotu do Ojczyzny i tym rodakom, którzy wybrali życie poza granicami kraju. W tym numerze „Lublina”
interesujące wywiady z Anatolem i Mikołajem Diaczyńskimi – repatriantami z Kazachstanu i z Henrykiem
Wójcikiem – lublinianinem, dokumentalistą życia kulturalnego, osiadłym w Kanadzie. Polecam wstrząsający
reportaż Wojciecha Pestki o polskich zesłańcach z Workuty, którzy z „nieludzkiej ziemi” powrócili do Polski
w roku 1957 oraz piękną relację Henryka Radeja z wyprawy do Ziemi Świętej. A ponadto intrygujące szkice
literackie (Zbigniewa Waldemara Okonia o prof. Stanisławie L. Popku, Leszka Mioduchowskiego tajemnicach
Ryszarda Kapuścińskiego), felietony, wspomnienia, znakomite wiersze, recenzje ważnych i pięknych książek…
…i do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Zamościanin
Paweł Kukolnik

– zapomniany poeta rosyjski
Urodzony w Zamościu Paweł Kukolnik jest dzisiaj
postacią niemal całkowicie zapomnianą, ale w wieku XIX
odgrywał dość ważną rolę w życiu umysłowym Wilna jako
profesor Uniwersytetu Wileńskiego, wieloletni prezes Komitetu Cenzury w Wilnie, historyk regionu i wreszcie jako
piszący po rosyjsku mierny poeta.
Chcąc dzisiaj pisać o Pawle Kukolniku, trzeba chociażby w dużym skrócie przypomnieć jego życiorys. Urodził
się 24 czerwca 1795 roku z ojca Bazylego i matki Zofii
z Pilankiewiczów1. Ojciec przyszłego poety i cenzora rosyjskiego, Bazyli Kukolnik (1765–1821) położył w końcu
wieku XVIII znaczne zasługi w rozwoju oświaty w Zamościu. Był z pochodzenia Słowakiem wyznania unickiego, studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Lwowskim.
W roku 1789 mianowany został profesorem nauk przyrodniczych w Liceum Zamojskim, powstałym po zlikwidowaniu prze władze austriackie Akademii Zamojskiej
(po pierwszym rozbiorze Polski Zamość znalazł się pod
panowaniem Austrii). Bazyli Kukolnik wydawał podręczniki szkolne oraz pismo „Dziennik Ekonomiczny Zamojski”. Z polecenia Nikołaja Nowosilcowa w roku 1803 (Zamość był już wtedy pod zaborem rosyjskim) mianowano
go profesorem fizyki doświadczalnej w Instytucie Pedagogicznym w Petersburgu.
W Rosji potrzebowano wówczas ludzi wykształconych,
dlatego Bazyli Kukolnik wkrótce doszedł tam do stanowiska profesora uniwersytetu. Życie zakończył śmiercią samobójczą w roku 1821.
Petersburska kariera Bazylego Kukolnika ułatwiła start
życiowy jego synowi Pawłowi, na którego w młodym
wieku posypały się zaszczyty i stanowiska. Przyszły prezes Komitetu Cenzury w Wilnie prawie dziesięć lat swego
dzieciństwa spędził w Zamościu. Z domu wyniósł znajomość języka i kultury polskiej, co miało znaczący wpływ
na jego późniejszą twórczość literacką i przede wszystkim
na karierę zawodową (praca cenzora w Wilnie wymagała
znajomości języka polskiego). O prawdziwym wykształceniu Pawła Kukolnika brak pewnych wiadomości. Mikołaj Malinowski w swoich wspomnieniach uniwersyteckich nazwał go „najniedołężniejszym nieukiem” i tak pisał
nie bez ironii:

Po nadaniu szkole Jezuitów w Połocku tytułu Akademii
wysłany tam został Kukolnik jako wizytator i wziął z sobą
syna Pawła (dziś prezesa Komitetu Cenzury w Wilnie). Jezuici, chcąc pochlebić Bazylemu Kukolnikowi, dali szesnastoletniemu Pawłowi tytuł doktora praw2.
Tak oto młody Paweł Kukolnik, nie studiując w ogóle
prawa, został doktorem praw. Tytuł ten ochoczo nadawano wówczas w Akademii Połockiej wpływowym dygnitarzom rosyjskim.
Pracę urzędniczą rozpoczął Paweł Kukolnik w kancelarii Kolegium Rzymskokatolickiego w Petersburgu,
a następnie w różnych ministerstwach rosyjskich. Przyjęcie prawosławia w roku 1821 otwierało przed nim dalsze możliwości awansu. Po głośnym procesie wileńskim
w latach 1823–1824 przeciwko tajnym stowarzyszeniom
polskiej młodzieży uniwersyteckiej usunięto z katedry
między innymi wybitnego uczonego Joachima Lelewela.
W roku 1824 na jego miejsce władze rosyjskie mianowały Pawła Kukolnika. W ten sposób został on, nie mając
jeszcze trzydziestu lat i właściwych kwalifikacji, profesorem historii i statystyki na ówczesnym Uniwersytecie Wileńskim i do końca długiego życia zamieszkał w grodzie
nad Wilią.
Jako wykładowca pozostawił Paweł Kukolnik dość niechlubne wspomnienia o sobie wśród polskiej młodzieży
uniwersyteckiej. Wychowanek uczelni wileńskiej, profesor Ludwik Janowski tak o nim pisał:
Profesor ten, chociaż otrzymał doktorat praw w Akademii Połockiej, nie miał przygotowania naukowego i bardzo
słabe miał pojęcie o umiejętności, którą wykładał. Za protekcją w Petersburgu, narzucony na miejsce Lelewela, był
istną karykaturą swego genialnego poprzednika […]. Mówił nawet gładko i potoczyście, lecz nie mając dostatecznego wykształcenia i przeprowadzając z góry nakazane
nienaukowe poglądy, nie miał żadnego zachowania u słuchaczów. Kukolnik był nieużytecznym profesorem, miał jednak tę dobrą stronę, że często opuszczał wykłady3.
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Ludwik Janowski charakteryzował jednak Kukolnika
jako człowieka prawego i taką mu opinię wystawił: „nie
znajdujemy nigdzie śladu jego działalności szpiegowskiej
lub prowokatorskiej, co podonczas bardzo popłacało”4.
Społeczność polska doskonale rozumiała, że Kukolnika i jemu podobnych „uczonych” nasłano do Wilna, aby
wykorzenić z Uniwersytetu ducha polskiego patriotyzmu
i uczelnię ową całkowicie zrusyfikować. Te wysiłki władz
carskich gorliwie wspomagał ówczesny rektor Uniwersytetu Wileńskiego, rusofil Wacław Pelikan, który przed zamknięciem tej uczelni (dokonano tego po powstaniu listopadowym w maju roku 1832) taką oto opinię napisał
o Pawle Kukolniku w raporcie skierowanym do rosyjskiego ministra oświaty: „bardzo pewny, sumienny i zupełnie
rządowi oddany urzędnik: w ostatnich czasach dokładał
starań w celu utrzymania studentów w spokoju i współdziałał w dozorze nad nimi”5.
Wyrażenie „w ostatnich czasach” oznaczało tu oczywiście okres powstania listopadowego, a „dozór nad nimi”
to zapobieganie udziałowi studentów w walce z panowaniem rosyjskim nad zniewoloną Polską.
Oprócz Pawła Kukolnika na Uniwersytecie Wileńskim
zatrudnieni zostali też dwaj jego rodzeni bracia. Młodszy
Platon Kukolnik był egzekutorem i tłumaczem z języka
rosyjskiego, wsławił się jako szczególnie czujny, „oddany
tronowi, wzorowy urzędnik”6. Najmłodszy z owych braci, Nestor Kukolnik (1809–1868), póżniejszy znany poeta,
prozaik i dramaturg, był kasjerem Uniwersytetu oraz dyrektorem gimnazjum rosyjskiego w Wilnie. W roku 1834
zdobył duży rozgłos jako autor antypolskiego i wiernopoddańczego dramatu pt. Ręka Najwyższego Ojczyznę zbawiła.
Oddanie i sumienność Pawła Kukolnika w służbie rządowej należycie doceniły władze petersburskie. W roku
1829 mianowany został na stanowisko prezesa Komitetu
Cenzury rosyjskiej w Wilnie, które piastował (z przerwą
w latach 1841–1851) aż do roku 1865, kiedy to skierowano
go na emeryturę. Wprawdzie był już w wieku podeszłym
(miał siedemdziesiąt lat), ale można też snuć przypuszczenia, że w warunkach zaostrzonych po powstaniu styczniowym represji przeciw Polakom na Litwie i w Królestwie
uznano go wtedy za zbyt miękkiego i łagodnego wykonawcę antypolskiej polityki władz rosyjskich, bezwzględnie realizowanej przez ówczesnego gubernatora wileńskiego Michaiła Murawjowa.
Jako cenzor Kukolnik miał duży wpływ na rozwój polskiego życia literackiego w dziewiętnastowiecznym Wilnie. Prawie wszystkie wydania utworów Władysława Syrokomli i innych wileńskich pisarzy mają w pozwoleniu na
druk podpis Pawła Kukolnika. Utarła się o nim opinia, iż
„uchodził za cenzora surowego, lecz rozsądnego, nie szykanującego autorów i wydawców”7.
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Paweł Kukolnik zabiegał o znajomości w polskim środowisku literacko-naukowym ówczesnego Wilna. Bywał
w domu Salomei Becu, gdzie zetknął się z młodym Juliuszem Słowackim, także i podczas jego studiów na Uniwersytecie Wileńskim w latach 1825–1828. Kukolnik wielokrotnie uczestniczył w wieczorach muzyczno-literackich,
na których bywała elita intelektualna ówczesnego Wilna: Władysław Syrokomla, Eustachy Tyszkiewicz, Michał
Baliński, Ignacy Chodźko, Antoni Edward Odyniec, Józef Przecławski, Adam Honory Kirkor i inni. Przyjaźnił
się z dwoma wileńskimi poetami Syrokomlą i Wincentym
Korotyńskim, którzy w latach pięćdziesiątych XIX wieku drukowali w „Tece Wileńskiej” przekłady niektórych
jego wierszy. Do dziś zachował się egzemplarz wydanego
w roku 1861 zbioru wierszy Pawła Kukolnika z odręcznie
napisaną następującą dedykacją: Wikientiju Aleksandrowiczu Korotynskomu ot awtora8. O przyjaźni Syrokomli
z Pawłem Kukolnikiem pisał w swoim czasie rosyjski biograf tego ostatniego: „Z Syrokomlą, tym miejscowym miłośnikiem ludu, żył Paweł Wasiljewicz w najbardziej przyjaznych stosunkach”9.
Paweł Kukolnik nawet za życia był twórcą prawie nieznanym, zasięg oddziaływania jego poezji nie wychodził
poza wileńskie opłotki. Jeśli poetę tego warto przypomnieć, to chyba tylko ze względu na bardzo wyraźne polskie inspiracje w jego twórczości trwającej ponad pół wieku, dość różnorodnej, obejmującej bowiem liczne wiersze
okolicznościowe, ballady, listy poetyckie, powieści wierszem (Wróg-kusiciel, Maria, Legenda galicyjska, Trzy głosy)
oraz dramaty (Rozbójnik morski). Paweł Kukolnik zadebiutował już za życia Puszkina, zaś ostatnie wiersze opublikował w roku 1884, na krótko przed śmiercią10. Pisał
– jak sam przyznawał – głównie dla przyjaciół i nie dbał
o sławę poetycką. Jego dzieła, wydawane wyłącznie w Wilnie, nie zwracały uwagi petersburskich i moskiewskich recenzentów, nigdy nie osiągnęły szerszej popularności i nie
zapewniły mu trwałego i uznanego miejsca w literaturze
rosyjskiej.
Wilnianin Józef Bieliński, autor trzytomowej monografii o Uniwersytecie Wileńskim, tak pisał o literackich ambicjach Pawła Kukolnika:
Utwory swoje, religijnej przeważnie treści, drukiem ogłaszał i znajomym rozdawał. Po Wilnie krąży wiele anegdotek wesołych o jego poemacie Apostoł Juda.
Bolało go, że stał w cieniu dzięki sławie rodzonego brata Nestora Kukolnika, znakomitego literata i dramaturga.
Kto chciał rozdrażnić Pawła, zaczynał opowiadanie o Nestorze, jako znakomitym pisarzu rosyjskim11.
Gromka, chociaż przejściowa sława literacka Nestora
Kukolnika z całą pewnością nie ułatwiała jego starszemu
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Zezwolenie carskiej cenzury na druk
podpisane przez cenzora Pawła Kukolnika

bratu wstępu na Parnas rosyjski. Ale nie tylko to miało
znaczenie najważniejsze. Nierówna była skala ich talentu
pisarskiego. Pawłowi Kukolnikowi nie można odmówić
łatwości rymowania, ale jego zaściankowa, moralizatorska
twórczość okazała się zjawiskiem epigońskim i anachronicznym na tle wartości artystycznych wielkiej realistycznej literatury rosyjskiej drugiej połowy XIX stulecia.
Niezależnie od nikłych walorów literackich spuścizny
pisarskiej Pawła Kukolnika warto wszakże – jak wspomniano – poświęcić nieco uwagi jego utworom o tematyce polskiej. Pierwszym z nich był obszerny wiersz Lipiński
w Wilnie (1838), którego bohaterem jest głośny skrzypek,
kompozytor i pedagog Karol Józef Lipiński (1790–1861).
Sława artystyczna owego „polskiego Paganiniego” (taki
przydomek zyskał wśród współczesnych) rozbrzmiewała
po Europie od Londynu i Paryża po Petersburg, Moskwę

i Kijów. W roku 1938 Lipiński przybył na występy do Wilna, gdzie jego koncertu wysłuchał Paweł Kukolnik. Kunszt
artystyczny sławnego skrzypka opisał poeta we wspomnianym wierszu, wyrażając najwyższe uznanie dla jego
gry, w której usłyszał „miłej ojczyzny najświętsze melodie”.
Kukolnik, najwyraźniej nie chcąc ryzykować dobrej posady w Komitecie Cenzury, żadnym szczegółem nie ujawnił polskości Lipińskiego, dwukrotnie nazwał go w swoim
wierszu „słowiańskim Arionem” (Arion – półlegendarny
grecki poeta i śpiewak grający na lirze, który żył na wyspie
Lesbos na przełomie VII i VI wieku p.n.e).
Trzynaście lat później napisał Kukolnik obszerny wiersz
Do Luizy Ludwikówny Wróblewskiej (1851), który ze
względu na sposób ukształtowania narracji i moralizatorską tendencję przypomina popularne gawędy Syrokomli.
Autor spożytkował tu obiegowy wątek literacki o czarodziejskim zwierciadle, które odbija nie aktualny, lecz przyszły wizerunek człowieka. Owo zwierciadło z „gawędy”
Pawła Kukolnika ukazywało pięknej i dumnej młodej damie jej twarz w latach starości. To sprowadziło ją na drogę cnoty, kazało wyzbyć się próżności i gorliwie spełniać
dobre uczynki wobec bliźnich.
Powieść wierszem Trzy lata życia (1872), wyraźnie wzorowana na Puszkinowskim Eugeniuszu Onieginie, powstała w późnym okresie twórczości wileńskiego cenzora. Autor umieścił w niej epizodyczną, bardzo negatywną postać
polskiego hrabiego Wszędobylskiego (znaczące nazwisko miało tu wydźwięk satyryczny), który był początkowo skromnym starościcem, lecz dzięki protekcji wpływowej stuletniej wojewodziny został hrabią i poznał wielki
świat. Kukolnik kreował Wszędobylskiego na podobieństwo światowca Oniegina, zaś ów polski wątek, związany
z przygodami hrabiego, wprowadza do powieści Trzy lata
życia różne realia obyczajowe z życia ówczesnej prowincjonalnej arystokracji polskiej.
Dziełem z tematyką wyłącznie polską jest powieść wierszem pt. Wróg-kusiciel (w oryginale występuje krótki tytuł Wróg), której pierwszą część stworzył Kukolnik w roku
1853, a więc w okresie bliskiej znajomości i przyjaźni
z Władysławem Syrokomlą. Czytelnikom polskim znana
była tylko pierwsza część Wroga-kusiciela dzięki przekładowi Syrokomli, który wyjaśnił w przypisie, iż powieść tę
przełożył „dla jej zacnej tendencji i wybornego rysunku
naszego szlacheckiego żywota”12. Tłumaczenie Syrokomli
ukazało się w roku 1856 w trzecim tomie jego Gawęd, rymów ulotnych i przekładów, dokonane zostało – jak wynika z owego przypisu – bezpośrednio z rękopisu udostępnionego przez Pawła Kukolnika polskiemu poecie, co było
potwierdzeniem ich bliskiej znajomości.
Bohaterem tego utworu jest szlachcic Jakub Wolski,
który wiódł bogobojne życie w swojej zasobnej zagrodzie
w pobliżu Częstochowy. Miał piękną i gospodarną żonę
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Wilno…

Agatę oraz dwóch synów. Przyjaźnił się z miejscowym
księdzem i nie skąpił wosku na świece dla Pani Jasnogórskiej. I wszystko szłoby dobrze, gdyby podstępny szatan kusiciel nie czyhał na zgubę szlacheckiej duszy. Przybył on pewnego razu do dworu Wolskiego pod postacią
bogatego pana, który zajechał, aby naprawić swój uszkodzony powóz. W podzięce za gościnę i pomoc zostawił
bilet londyńskiej loterii. Po raz drugi zjawił się ów szatan po dwóch miesiącach. Przybrał wtedy postać Żyda,
który za dużą sumę złotych czerwońców chciał odkupić
ów bilet loteryjny. Pan Wolski przepędził jednak Żyda,
ale pieniądze, które tak łatwo mógł zdobyć, a nie zdobył,
odebrały mu spokój wewnętrzny. Wkrótce okazało się,
że na ów bilet padła wielka wygrana. Wzbogacony nagle
poczciwy szlachcic zapragnął urzędu starosty, a skromnej dotychczas pani Agacie zachciało się olśnić znajome
damy wytwornymi strojami. Ksiądz zaś na próżno nalegał, aby pan Wolski przeznaczył pieniądze na kościół.
Wtedy po raz trzeci zjawił się szatan pod postacią bogatej
damy, która kusiła panią Agatę opowieściami o urokach
rozkosznego życia w stolicy. Wbrew przestrogom plebana pan Wolski uległ zachciankom żony, sprzedał majątek
i wyjechał z rodziną do Warszawy, aby zakosztować wielkopańskiego życia. Tym krokiem nierozważnego szlachcica ku własnej zgubie kończy się pierwsza część powieści Wróg-kusiciel.
Część druga tej powieści nigdy nie była w Polsce tłumaczona i jest zupełnie nieznana polskim czytelnikom. Autor przedstawił w niej perypetie życiowe pana Wolskiego.
Pani Agata zdobyła wielkie powodzenie w salonach warszawskich, ale nie zeszła na drogę występku. Pan Wolski
zaś przez piętnaście lat prowadził hulaszcze i rozwiązłe

życie. Dawne szczęśliwe pożycie rodzinne zostało zburzone. Jeden z synów zmarł z powodu choroby, drugi zginął
w awanturniczym pojedynku. Ze zgryzot zmarła też pani
Agata. Szatan osiągnął swój cel – doprowadził pobożnego niegdyś szlachcica do moralnego upadku. Pod wpływem śmierci dobrej i wiernej żony dokonuje się w bohaterze głęboki wstrząs duchowy. Pan Wolski zrozumiał swoje
grzechy i porzucił Warszawę, aby rozpocząć nowe życie.
W epilogu Wroga-kusiciela znowu spotykamy księdza
z parafii, gdzie niegdyś mieszkał pan Wolski. Teraz już
jako biskup odwiedza on podległe mu świątynie. Trafił do
biednego dawniej klasztoru, który został odnowiony i bogato ozdobiony. Mnisi wyjaśnili zdziwionemu biskupowi, że w ich klasztorze przebywa brat, który przekazał na
klasztor cały swój majątek, ciągle odprawia pokutę i modli się żarliwie. Biskup zapragnął go zobaczyć i po chwili
rozpoznał w mnichu szlachcica Jakuba Wolskiego, swego
dawnego parafianina.
Jak widać, Wróg-kusiciel jest barwną opowieścią o pokutującym grzeszniku, który zrywa z występnym życiem
i wraca na drogę cnoty. Podobny moralizatorski wątek
obiegowy podejmowało w przeszłości wielu pisarzy rosyjskich (Niekrasow, Dostojewski, Tołstoj, Leskow i inni).
Paweł Kukolnik przeniósł ów wątek w polskie środowisko
szlacheckie, tworząc dość egzotyczną dla czytelnika rosyjskiego powieść o tematyce obyczajowej. Nie ulega wątpliwości, że Wróg-kusiciel jest utworem, który zrodził się
z polskich inspiracji, wyrósł z ducha popularnych w ówczesnej naszej literaturze gawęd szlacheckich. W pierwszej
jego części odnajdujemy atmosferę życia, obyczajowość
i krąg pojęć moralnych mieszkańców prowincjonalnego dworku szlacheckiego. Mniej udane i mniej barwne są
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natomiast sceny rozwiązłego miejskiego żywota polskiego szlachcica w drugiej części powieści.
Spuścizna poetycka Pawła Kukolnika stanowi dość osobliwe zjawisko literackie, które wyrosło na styku dwóch
prężnych literatur: rosyjskiej i polskiej. Poeta ten był niemal całkowicie oderwany od głównych nurtów literatury rosyjskiej. Chociaż pisał po rosyjsku, to jednak w jego
utworach trudno byłoby doszukać się realiów życia ówczesnego społeczeństwa rosyjskiego, jego dążeń, problemów, czy chociażby tylko rosyjskiego kolorytu etnograficzno-obyczajowego. Wynikało to z „samoizolacji” tego
poety, z okoliczności, że większość swego życia spędził
w Wilnie, a więc daleko od rdzennie rosyjskiego środowiska. Kukolnik ukształtowany został jako poeta w dużym stopniu przez polską kulturę literacką, którą zastał
w swej wileńskiej przystani życiowej. Rzeczą naturalną
było w tych warunkach silne oddziaływanie poezji polskiej na jego skromny talent literacki, czego najpełniejszym wyrazem stał się właśnie Wróg-kusiciel. Stanowisko
prezesa Komitetu Cenzury rosyjskiej w Wilnie niewątpliwie ułatwiało Kukolnikowi dostęp do dzieł miejscowej poezji polskiej przed ich ukazaniem się w druku.
Historia literatury rosyjskiej – prawdę mówiąc – nie
przyznaje się do Pawła Kukolnika. W podstawowych
opracowaniach dziejów tej literatury próżno by szukać o nim nawet drobnej wzmianki. Tuż po śmierci poety krótki zarys jego życia i działalności napisał Rosjanin
Szwierubowicz we wspomnianej pracy Bracia Kukolnikowie. Zwięzłą informację o tym poecie, z wyliczeniem kilku
jego dzieł zawiera rosyjski Słownik encyklopedyczny z roku
1895. Na pierwszym miejscu podano tam, że był on profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, ale nie wspomniano
nawet, kiedy i gdzie się urodził13.
W piśmiennictwie polskim Paweł Kukolnik traktowany
jest jako twórca z polsko-rosyjskiego pogranicza literackiego. Hasło osobowe o nim – jak wspomniano – zamieścił Polski Słownik Biograficzny (zob. przypis 1), a wcześniej Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana14.
Cytowany wyżej Józef Bieliński tak pisał o jego śmierci:
„Kiedy dożywszy sędziwej starości, zakończył życie w Wilnie w dniu 3 września 1884 roku, społeczeństwo polskie,
które za własne uważał, wzięło czynny udział w oddaniu
mu ostatniej posługi”15.
Po śmierci Pawła Kukolnika ukazało się w prasie polskiej kilka nekrologów, w których pisano o nim z szacunkiem. Warto tu przytoczyć jeden z tych nekrologów, który
ukazał się na łamach „Tygodnika Powszechnego”:
Dnia 3 września r. b. zmarł w Wilnie 90-letni starzec
ś.p. Paweł Kukolnik niegdyś następca Lelewela na katedrze
uniwersyteckiej, profesor historii powszechnej, a następnie przez długie lata znany cenzor wileński. Nieboszczyk

przy silnej organizacji fizycznej do końca życia prawie
zachował był przytomność umysłu, dużo wiedział i pamiętał z dziejów piśmiennictwa i społeczeństwa naszego
w pierwszej połowie bieżącego wieku, ale nawet opowiadać nie lubił o czasach ubiegłych. Był on przedostatnim
bodaj z garstki profesorów wszechnicy wileńskiej16.
Jak widać, nie wspomniano tu nawet o tym, że Paweł
Kukolnik był poetą rosyjskim. Nie określa się tu jednoznacznie jego narodowości i sugeruje się, że wraz z upływem czasu umacniał się jego życzliwy stosunek do polskości. Mało to jednak jak na Polaka rodem z Zamościa,
wychowanego w dzieciństwie w polskiej rodzinie, ale stosunkowo dużo jak na obdarzonego w młodości zaufaniem
zwierzchników profesora zrusyfikowanego Uniwersytetu
Wileńskiego i rosyjskiego urzędnika państwowego. W zakończeniu zaś z satysfakcją przyznaję, że przed napisaniem tego szkicu z zainteresowaniem przeczytałem artykuł współczesnej badaczki rosyjskiej Diny Prokofjewej
o propolskich sympatiach zapomnianego poety Pawła Kukolnika rodem z Zamościa17.
Jak sądzę, z twórczości poetyckiej Pawła Kukolnika
warto przypomnieć w naszych czasach zwłaszcza wiersz
Lipiński w Wilnie, w którym autor opisał koncert pochodzącego z Lubelszczyzny znakomitego skrzypka i kompozytora. Wiersz ten nigdy nie był tłumaczony na nasz język
i jest zupełnie nieznany polskim czytelnikom.
Jan Orłowski
Informacje o życiu Pawła Kukolnika pochodzą z następujących źródeł: Polski
Słownik Biograficzny, t. XVI, zesz. 68, Wrocław 1971, s. 120–121 (tamże hasło
osobowe i o Bazylim Kukolniku); A. I. Szwierubowicz, Brat’ja Kukolniki. Oczerk
ich żyzni, Wilno 1885.
2
M. Malinowski, Księga wspomnień. Wydał Józef Tretiak, Kraków 1907, s.
117–118.
3
L. Janowski, W promieniach Wilna i Krzemieńca, Wilno 1923, s. 102–103.
4
Tamże, s. 103.
5
Zob. H. Mościcki, Pod znakiem Orła i Pogoni. Szkice historyczne, wyd. 2, zmienione, Lwów – Warszawa 1923, s. 198–199.
6
Tamże, s. 199.
7
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Paweł Kukolnik

Lipiński w Wilnie
Jakaż to wieść rozniosła się po Wilnie,
Co na ulicach gromadziło ludzi?
Co ich porusza dzisiaj tak silnie
I co tak wielką ciekawość budzi?
Co się zdarzyło, jaka przyczyna
Zebrała tłum w wiosenny czas? –
Wybuchła radość w grodzie Giedymina –
Słowiański Arion zjawił się wśród nas!
Tak jak na niebie nowe zjawisko
Zostawić każe bieg zwykłych spraw,
Tak on też zmusza zapomnieć wszystko,
Gdy się rozdźwięczy jego skrzypiec gra.
Jak tylko zjawił się w naszym grodzie,
Zapomniał każdy o swojej szkodzie,
O swarach, waśniach i brzemieniu trosk…
Na ustach wszystkich był nasz sławny gość.
Serc niecierpliwych czuje się drżenie,
Kiedy nadejdzie słodka chwila ta,
Gdy wreszcie gość nasz swym natchnieniem
Dusz naszych struny poruszy w nas!
Godzina owa już nadeszła wreszcie,
Blask świateł w sali, słuchaczy tłum,
Nie wszyscy chętni mogli się tu zmieścić…
Oto i on już przybył tu!…
Oklasków burza na powitanie,
Nieśmiałe kroki – skromności znak!…
Mistrz wszystkim wokół nisko się kłania.
Układność w sobie ma i takt.
Jak berło wzniósł swą magiczną laskę,
Na sali umilkł wnet gwarny szum;
Niezwykłym swego spojrzenia blaskiem
Jak mag zniewolił liczny tłum.
Zaległa cisza. Nikt zmącić jej się nie ośmiela…
Wtem przemknął smyczek po strunach
skrzypiec czarodzieja,
Ze strun kaskada cudnych dźwięków spływa,
To jak po zdradzie miłosnej cierpienie,
Albo jak cudne słowicze pienie,
Lub rozśpiewana ojczysta niwa,
To jak fujarki dźwięk z dalekich gór,
Lub bezcielesnych dziew syreni chór…
Dźwięk każdy co spod smyczka jego spływa,
Głęboko w serca ludzkie wciąż się wrywa,
Słuch pieści, w żyłach krew ożywi,
Obudzi w duszach święte porywy!

Jak jasne gwiazdy pośród ciemnej nocy
Poezji blaskiem płoną mistrza oczy.
Zachwytu chwile wiecznie trwać nie mogą,
Ale zostaje po nich pamięć błoga.
To one są jak młodości złotej czas,
Jak pierwsza miłość wiecznie żywa w nas.
Po latach trudu i po życia poniewierce,
Gdy nam siwizna już pobieli skronie,
Powiemy sobie, by pocieszyć serce –
Słuchaliśmy cię niegdyś, nasz słowiański Arionie!
30 kwietnia 1838 r.
Z rosyjskiego przełożył Jan Orłowski
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Ze stepów Azji Środkowej do Polski
Rozmowa z Mikołajem Diaczyńskim, najstarszym w Polsce
repatriantem z Kazachstanu i jego synem Anatolem, pisarzem
Jesteśmy we wsi Wydrza w gminie Grębów w powiecie tarnobrzeskim. Obszar ten leży po prawej stronie Wisły, ale historycznie to jest dawna Ziemia Sandomierska – „region-matka”, kolebka, niegdyś wydarty
puszczy przez dawnych osadników-Sandomierzaków,
z którego w czasach wczesnych Jagiellonów „wypączkowało” także województwo lubelskie. Jest letnia, słoneczna pogoda.
Widzę niewielki parterowy domek z ogrodzonym
drewnianym płotkiem spłachetkiem ogrodu-sadu, w nim
kilka śliw, nawet morela, co niesie ze sobą dalekie wspomnienie krajów południowych i ciepłych. – Tutaj niestety podmarzły, co konstatuje z troską i smutkiem w głosie
syn pana Mikołaja Diaczyńskiego, przybyły wraz ze mną
pisarz Anatol Diaczyński. Dalej mały stawik, w którym
niegdyś były – owszem – karasie i liny, ale teraz grasują
w nim jedynie żarłoczne szczupaki.
W miejscu pod ścianą domu, które niegdyś nazywano
„przyzbą” − do siedzenia prosta drewniana ława i stolik ogrodowy. Na ławie gospodarz: Mikołaj Diaczyński
− niewysoki człowiek szczupłej i żylastej budowy. Twarz
szczera, pogodna, ale trochę jakby zamknięty w sobie,
co jest zresztą typowe dla repatriantów, ludzi którzy
wiele, wiele lat życia przeżyli na sowieckim Wschodzie.
Mikołaj Diaczyński bynajmniej nie wygląda na swoje 90
lat. Cera zdrowa, jak u człowieka, który całe swoje życie przeżył na świeżym powietrzu, w najrozmaitszych
skrajnych warunkach pogody i klimatu: paliło słońce,
chłostały wiatry, gnębiły mrozy… Blond włosy, co prawda przerzedzone nad czołem, ale zaledwie przyprószone siwizną.
Żywe i bystre spojrzenie przymrużonych ciemnych
oczu, w ruchach jakaś ukryta energia, mimo że nie jest
już sprawny. Porusza się – zadziwiająco zręcznie – przy
pomocy dwóch kul. To pamiątka z tamtego życia − ślad po
zadawnionej, nieleczonej należycie i we właściwym czasie chorobie Heinego-Medina (polio). Umysł żywy i żwawy, pamięć i słuch też nie zawodzą. Posługuje się polszczyzną poprawną, ale z wyraźnymi śladami kresowego
rodowodu w akcencie, wymowie, czasami doborze słów.
Jako polonista rozpoznaję cechy kresowej polszczyzny

południowo-wschodniej, typowej dla obszarów należących dzisiaj do Ukrainy, a ściślej – do strefy wołyńskiej.
Gdy Mikołaj Diaczyński relacjonuje warunki oraz koleje życia w Kazachstanie i nie znajduje polskiego określenia, wplata oczywiście pojedyncze słowa rosyjskie, a czasami nawet pochodzenia kazachskiego, wspólne językom
tamtego centralnoazjatyckiego, stepowego regionu geograficznego. Takim słowem jest np. „saman” – słowo na
tamtych obszarach określające bloki formowane z surowej, suszonej w słońcu gliny/ziemi wymieszanej z drobno
ciętą słomą, suchą trawą itp. Ale w polskiej mowie pana
Mikołaja − ani śladu domniemanych „rosyjskich naleciałości”, które często Polacy pochopnie przypisują repatriantom ze Wschodu.
Towarzyszy nam w rozmowie wspomniany już syn gospodarza, znany pisarz Anatol Diaczyński, autor popularnych książek o tematyce repatrianckiej., Pisarz w latach 90. XX w. wybrał obywatelstwo polskie, zamieszkał
w Polsce i sprowadził tu swoją rodzinę. Od czasu do czasu wtrąca komentarze i dodatkowe objaśnienia do wypowiedzi swojego ojca.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Jest Pan chyba najstarszym polskim repatriantem z Kazachstanu. Jak się Pan
tam znalazł?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Prawdopodobnie najstarszym! Urodziłem się w 1927 roku, łatwo obliczyć, że mam
90 lat. Do Polski dotarłem po rozpadzie Związku Sowieckiego, a w Kazachstanie znalazłem się, rzecz jasna, nie
z własnej woli – zostaliśmy tam wywiezieni z Żytomierszczyzny. Byłem wtedy małym chłopcem, liczyłem sobie 9
lat życia.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Mieszka Pan dzisiaj we wsi
Wydrza, a gdzie się Pan urodził?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: We wsi Januszewka na Żytomierszczyźnie, niedaleko na wschód (ok. 100 km) od
granicy przedwojennej Polski, w okolicach miasta Marchlewsk (dawniej i dzisiaj: Dowbysz). Rzeka tam była
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MIROSŁAW GRUDZIEŃ: A życie codzienne na
Marchlewszczyźnie? Czy pamięta Pan, na przykład, co
jadaliście?

Mikołaj Diaczyński

piękna – Słucz. Tam wtedy była sowiecka Ukraina, a nasz
rejon to był Marchlewskij Polskij Nacjonajnyj Rajon – mówili na to Marchlewszczyna, po polsku „Marchlewszczyzna”. To był biedny region. Stacji kolejowej nie było, długo nie było też bitych dróg.
Byłem małym chłopcem, słabo pamiętam czasy życia
w Januszewce. Każdemu dziecku − kraj dzieciństwa krajem szczęśliwym. Pamiętam tylko, że tam były piaski, lasy,
bagna, rozlewiska, i tak bez końca, prawie połowa Marchlewszczyzny taka była. Tam już kończył się Wołyń, a zaczynało się Polesie.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Czy Pańska rodzina od
wielu wieków zamieszkiwała obszar Żytomierszczyzny?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Moja matka Ewa była ze
starej rodziny spod Żytomierza. Ale ojciec Józef był z centralnej Polski, z Łodzi. Dobrowolnie się osiedlił na Żytomierszczyźnie jeszcze za carskich czasów, w czasie pierwszej wojny światowej. Ożenił się z tamtejszą gospodarską
córką, założył rodzinę, włożył w tę ziemię dużo pracy,
dużo potu.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Pan nosi imię Mikołaj. Czy
w dzieciństwie przychodził do Pana święty Mikołaj z podarkami, dostawał Pan od niego cukierki, zabawki? Czy
pielęgnowano polskie zwyczaje świąteczne?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Oho, ho! Pamiętam oblewanie wodą, śmigusa-dyngusa na Wielkanoc. Owszem,
był kiedyś Mikołaj, miałem wtedy jakieś trzy, cztery lata…
Potem nie było już bezpiecznie obnosić się z polskimi
zwyczajami i to jeszcze religijnymi. Z Kazachstanu pamiętam już tylko Dziadka Mroza, to właściwie był rosyjski Died Moroz, on przychodził do dzieci, ale już nie do
mnie. I to na Nowy Rok, nie na Boże Narodzenie, wiadomo, tych świat już nie można było obchodzić, a przynajmniej na oczach urzędników. Cukierki? W Kazachstanie
cukierków nie było, przez wiele lat nie wiedziałem, co to
jest. Dopiero po wojnie dzieci zaczęły dostawać – właśnie
na święta – malutkie torebeczki z ciastkami.

MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Oj, niewiele! I to tylko
przez porównanie z tym, co potem było w Kazachstanie.
Byłem dzieckiem. Pamiętam, że przed wywózką jedliśmy
dużo owoców i warzyw, dobra tam ziemia była dla sadów
i ogrodów, melony, morele, buraków było mnóstwo. Kaszy jadłem w bród. No i dużo jajek. Bo potem w Kazachstanie to jajka nie uświadczyłeś, wszystko trzeba było oddać państwu.
Echa wojny polsko-bolszewickiej
ANATOL DIACZYŃSKI: Urodziłem się po ostatniej
wojnie, pamiętam i takie opowieści z Kazachstanu, kiedy w mojej rodzinie wspominali Marchlewszczyznę. Najczęściej przywoływali obrazy polskich ułanów i ich biało-czerwone proporczyki. Widzieli ich tylko dwa razy
w życiu, podczas wojny polsko-bolszewickiej: wiosną 1920
roku, kiedy wojsko polskie szło na Kijów.
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Szczególnie cieszył się mój
ojciec, bo Polskę kochał nad życie. Niestety, już jesienią
tego samego roku wojna się kończyła i wojska polskie wycofywały się do Polski. Takie dwa krótkie mgnienia, przebłyski polskości, a potem już tylko ciągle świat sowiecki.
Nie z naszej winy znaleźliśmy się wtedy poza granicą Polski. Tak wykreślono granice.
ANATOL DIACZYŃSKI: Teraz ze zdumieniem czytam, co piszą historycy, publicyści, co głoszą politycy.
Dowodzą z przekonaniem, że można było inaczej rozegrać tę polityczną partię szachów, ponoć można było
przesunąć polskie granice dalej na wschód, przygarnąć
naszą Żytomierszczyznę do Ojczyzny. Bolszewicy byli
wtedy gotowi na ustępstwa, ziemia jeszcze paliła się im
pod nogami, przegrali wojnę, Polska zadała im upokarzający cios. Ale cóż, stało się inaczej, nie wykorzystaliśmy zwycięstwa.
Dzieciństwo na wulkanie
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Jako mały chłopiec nawet
nie wyczuwałem, że nad naszym rodzinnym domem zbierają się czarne, burzowe chmury. Wiem o tamtych czasach
niewiele, tylko tyle, co mi później bardzo ostrożnie i po cichu opowiadali najbliżsi.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Co Pan pamięta z życia
w tym Polskim Rejonie?
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MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Większość stanowili Polacy, Ukraińców trzy razy mniej, było też trochę Niemców,
konkretnie: chłopów niemieckich, co ich jeszcze carowie
sprowadzili. Tamtejsi Polacy byli chłopami osiadłymi we
wioskach. Wszyscy ci chłopi-Polacy byli katolikami, mówiono wtedy „jak katolik, to Polak”. A bolszewikom się
to nie podobało, bo oni wsi i chłopów nie lubili. Dla nich
najważniejsi byli robotnicy z fabryk, proletarijat.
ANATOL DIACZYŃSKI: Z czasem większość wykształconych Polaków, przeważnie z miast tego regionu bolszewicy powywozili, albo rozstrzelali jako „polskich szpiegów”. Robotników było na początku niewielu,
były tam przecież jedynie dwie małe huty szkła i fabryka
porcelany w Marchlewsku. Bolszewicy wybudowali jeszcze w Marchlewsku elektrownię, szpital i dwie nowe huty
szkła, robotników więc przybyło, przywozili tam również
polskich robotników z innych sowieckich miast. W 30tym roku dołączono do Rejonu jeszcze kilka wsi.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: A jak tam było z nauką po
polsku?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Były tam polskie szkoły
i liczne punkty nauki czytania i pisania po polsku dla dorosłych, wychodziła specjalna gazeta, dużo ludzi chciało
się uczyć, byli zainteresowani Polską.
ANATOL DIACZYŃSKI: Jedynie co drugi Polak umiał czytać i pisać, u Niemców było z tym lepiej,
u Ukraińców zaś gorzej. Potem się z tym poprawiło. No,
ale z miłości do Polaków władze walczyły z analfabetyzmem, chodziło o to, abyśmy mogli czytać bolszewicką
propagandę, „uświadamiać się”, jak oni chcieli i zaplanowali. Były nawet polskie sądy, polskie książki, polskie gazety. Dopiero po rozwiązaniu Polskiego Rejonu w 1935
roku zaczęły się prześladowania nauczycieli, urzędników,
a nawet polskich działaczy partii bolszewickiej, którzy
stworzenie tego rejonu popierali i ofiarnie nim kierowali.
Bo Polaków na Ukrainie, przed 1937 rokiem, było dużo,
byli bardzo czynni, także w bolszewickich władzach było
ich dużo.
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Walka z katolickimi księżmi trwała nieustannie, z każdym rokiem była coraz
ostrzejsza, a najwcześniej rozpoczęła się właśnie na Marchlewszczyźnie. Kościołów i kaplic było wtedy niewiele,
ot na palcach policzyć. A wszystkich księży nagle gdzieś
zabrali, ogłosili, że to „polscy szpiedzy”, co robili „krecią
robotę” przeciwko sowieckiemu ludowi. Po tej strasznej
czystce jeszcze pozwalali przyjeżdżać księżom spoza rejonu, a potem zabronili i takich przyjazdów. Po 1938 roku

w Związku Sowieckim nie było już czynnego choćby jednego katolickiego kościoła. Przechwalili się takim sukcesem, być może, aby nam dokuczyć. Byliśmy już wtedy daleko, w Kazachstanie.
Co mieliśmy robić, my Polacy-katolicy bez księży?
Zbieraliśmy się po cichu po domach na modlitwy, to
były takie kółka różańcowe. Stare kobiety, wiekowe babcie uczyły dzieci religii, odmawiały modlitwy na pogrzebach. Książeczki do nabożeństwa przechowywały niczym
największe świętości. To nasze wielkie zwycięstwo, że nie
pozwoliliśmy się zruszczyć, że no wywózce do Kazachstanu, na tej niezwykle trudnej do przeżycia ziemi, zachowaliśmy naszą wiarę.
ANATOL DIACZYŃSKI: Wtedy zaczął się już kolejny okres utrwalania władzy, Sowieci postanowili budować
przy swej zachodniej granicy obronny pas umocnień wojskowych, tak zwaną „linię Stalina”. Wtedy uznano Polski
Rejon za pas przygraniczny. Mieli pretekst, aby tę ziemię
oczyścić z ludzi niepewnych, bo ci mogą sprzyjać wrogowi. A ten wróg to była właśnie „pańska Polska”. A myśmy byli Polakami – wszyscy co do jednego – potencjalni diwiersanty.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Pokój Polski z Rosją Sowiecką i podporządkowaną jej Ukraińską Republika Sowiecką podpisany w Rydze przewidywał, że Polacy po
stronie sowieckiej będą mogli wybrać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, o ile przedtem mieszkali w tzw.
Kongresówce (oficjalna nazwa za ostatnich carów: Priwislinskij Kraj)…
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Mój ojciec nie mógł wrócić, chociaż pochodził z Łodzi. Byli ludzie, którzy chcieli
wyjeżdżać do Polski, inni nawet próbowali uciekać przez
granicę. Nic z tego, nie pozwalali. Zresztą tam we wsi Januszewka ojciec miał wszystko, do czego się serce przywiązało. Został ze swoimi. Jak się później okazało − na
własną zgubę.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Co to znaczy?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Bo zaczęto go podejrzewać o Bóg wie jakie rzeczy. Jeszcze przed wywózką do
Kazachstanu już go mieli na oku – najpierw OGPU, potem
NKWD. Na razie w Januszewce zostawiali ojca w spokoju,
ale po wywózce do Kazachstanu wkrótce zabrało go tamtejsze NKWD i więcej się nie zobaczyliśmy. Tak to wtedy bywało.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Było to więc już po wywózce do Kazachstanu. Proszę nam powiedzieć, jak w ogóle
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ludzki opór. Wiele wsi głodowało, ludzie ginęli z głodu,
dzieci umierały setkami. Ale u nas takiego wielkiego głodu, jak na wschodniej Ukrainie, zwłaszcza nad Donem,
nie było.
Zapewne wtedy politycy w Moskwie doszli do wniosku,
że z Polaków nie da się zrobić prawdziwych sowietskich
ludiej, więc lepsze będzie wywiezienie wielu dziesiątek tysięcy Polaków z Marchlewszczyny bardzo daleko, na gołe,
dzikie stepy Kazachstanu.

doszło do wysiedlenia Polaków z Polskiego Rejonu do
Kazachstanu?

MIROSŁAW GRUDZIEŃ: W październiku 1935 roku
Polski Rejon Narodowy został rozwiązany i zlikwidowany. Represje – zsyłki do łagru i wyroki śmierci – dotknęły
co czwartego mieszkańca „polskiej wyspy”.

Przyczyny likwidacji „polskiej wyspy” i deportacji

Wywózka i pierwsze lata w Kazachstanie

MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Trzeba zacząć od początku. Po śmierci Lenina na czele państwa sowieckiego stanął Stalin. Ludzie nie wyobrażali sobie tego, co on tam po
cichu uknuł. A tu jeszcze pod koniec lat 20-tych z jego
rozkazu zaczęto „rozkułaczanie”, ot, bogatszych gospodarz
wywozili do łagrów, a z ich gospodarstw zaczęło się tworzenie kołchozów. Bolszewicy napuszczali wtedy „biedniaków” na bogatych gospodarzy, żeby donosili na nich
do władzy, ale nie zawsze rzecz toczyła się po ich myśli.
U nas na Marchlewszczyźnie bardzo dużo gospodarzy
uznali za „bogatych kułaków”, gdzieś tak co piątego, drugie tyle za „średnich kułaków” i „podkułaczników”. To
i prześladowania były tu większe, objęły prawie połowę
mieszkańców. Już w 1933 roku wysiedlono kilkaset rodzin, innych przesiedlano do większych wsi.
Nie chcieliśmy tych kołchozów, wykręcaliśmy się, jak
tylko było można, ukołchozowienie więc szło bardzo wolno. Na początku lat 30-tych na wschodniej Ukrainie prawie wszyscy byli już w kołchozach, a u nas na tej Marchlewszczyźnie – zaledwie trzecia część. Jeśli były, to tworzyli
je Niemcy i Ukraińcy − Polacy nie. Nie chcieli kołchozów,
nie chcieli się też „rozkułaczać”. Ciągle mieli nadzieję, że
władza sowiecka jest tu tylko chwilowa, że przyjdzie znowu polskie wojsko i przyłączy te ziemie do Ojczyzny. Nawet były grupy „kułaków” ukrywające się w lasach i na bagnach, z bronią, które stawiały opór, walczyły, próbowały
przedrzeć się przez granicę do Polski.

MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Najpierw była uchwała Politbiura bolszewickiego KC w Moskwie ze stycznia 1935 r.
o przesiedleniu 15 tysięcy rodzin polskich i niemieckich
z Ukrainy do Kazachstanu. 28 kwietnia 1936 roku Sownarkom (rząd sowiecki) wydał pamiętny dekret nr 776–
120 „O wysieleniji”, czyli o deportacji. Mówił on o przewiezieniu chłopów polskich i niemieckich w całej masie
do Kazachstanu i budowaniu tam nowych gospodarstw na
niezamieszkałym stepie.

Anatol Diaczyński

ANATOL DIACZYŃSKI: Wtedy właśnie bolszewicka
propaganda po raz pierwszy zaczęła mówić o „polskich
tajnych organizacjach”, kierowanych z Polski i wrogich
Związkowi Sowieckiemu.
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Bolszewicka władza była
niezadowolona. Dopiero Wielki Głód (1930–33) złamał

ANATOL DIACZYŃSKI: To był ich pierwszy massowyj ekspierimient, robiony właśnie na Polakach, poszliśmy wtedy na pierwszy ogień. Bolszewicy nauczyli się, nabrali dużej wprawy w organizacji wywózek,
w czasie wojny im się to przydało, gdy zaczęli przesiedlać Niemców Nadwołżańskich, Kaukaskich, Kałmuków, Tatarów z Krymu, Czeczenów z Kaukazu i wiele
innych narodów.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Zgodnie z końcowymi raportami NKWD, wywózki na Syberię i do Kazachstanu objęły wówczas łącznie około 50 tys. Polaków, nie tylko z Marchlewszczyny. Ale ci wywiezieni
mieli szczęście. Potem było jeszcze gorzej – ludobójcza rzeź Polaków, których uznano − jakbyśmy to dzisiaj nazwali − za V kolumnę . Była to masowa „likwidacja polskich spiskowców i szpiegów” na mocy prikazu
narkoma Jeżowa z 1937 roku. W ramach tej właśnie
„polskiej „operacji ” został zabity, jak już wiemy, ojciec pana Mikołaja.
Panie Mikołaju, wiadomo, że na wiosnę 1936 roku
ogłoszono ukaz Sownarkomu.
Proszę powiedzieć, jak przebiegała wywózka? W jakich
warunkach, o jakiej porze roku byliście wywiezieni? Co
pozwolono wam zabrać ze sobą?
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Mikołaj Diaczyński
i Mirosław Grudzień

MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Wywózki zaczęły się już
we wrześniu. Zapowiedzieli jeszcze w sierpniu i dali dwa
tygodnie na spakowanie. Na kilkadziesiąt osób wypadał
jeden „bydlęcy” wagon, do którego miał wejść też zapas
żywności i zwierzęta domowe. Pozwolono zabrać jedno
zwierzę z gospodarstwa domowego, większość wzięła krowę, niektórzy konia. Konie były do jazdy wierzchem, do
ciągnięcia wozów, do transportu jucznego. Do orki na nowym miejscu najprzydatniejsze były woły, należało więc
kastrować byki, jak za dawnych czasów.
Podróż koleją trwała do trzech tygodni. Na początku
października nasz transport dotarł do północnego Kazachstanu i nastąpił wyładunek w małej miejscowości,
która się wtedy nazywała Tajncza, obecnie po kazachsku
Tajanszy. Miejsce, które nam wyznaczono na osiedlenie,
nazywało się Odinnadcataja toczka posielenija, po polsku
„jedenasty punkt osiedlenia”. Taki napis widniał na słupie.
Na trzy eszełony („rzuty”) Polaków wypadał tam jeden
eszełon z Niemcami. Polaków było więc znacznie więcej.
Od gołego stepu do wzorowego kołchozu
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: I co tam zobaczyliście? Jakie warunki was tam czekały?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Przerażenie, ogromne przerażenie i strach. Bo wokół goły, suchy, „głodowy” step.
Trawa i chaszcze stepowe − burzany, bez drzew, bez krzaków. Stało tam tylko kilkanaście ogromnych namiotów
żołnierskich z brezentu.
Powitało nas tam też NKWD, jakżeby inaczej. Zapowiedziano, że jako specpieriesielencom nie wolno nam
opuszczać naszego „punktu osiedlenia” bez specjalnego
zezwolenia.
Miejscowi ludzie, specjalnie przywiezieni wcześniej,
przygotowali saman – tak nazywano ubitą glinę, albo nawet ziemię, wymieszaną z drobno pociętą suchą trawą, stepowymi chaszczami, badylami dla umocnienia. Produkt
wrzucano w wielkie pojemniki, stepowe słońce wysuszało, po pewnym czasie twardniał i powstawały bloki samanu, takie duże ziemne cegły. No a potem trzeba było z nich
budować ziemianki. Jedna połowa na rodzinę, druga dla

zwierząt. W pierwszą zimę – pamiętam to doskonale –
w każdej połówce mieszkało po dwie, trzy rodziny.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: I jak sobie dawaliście radę?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Co było robić? Pierwszą
zimę przetrzymaliśmy, od wiosny trzeba było wybudować
wieś i pomieszczenia dla bydła, zanim nadejdzie szybka
kazachstańska zima, a zimy tam bardzo srogie, ciągną się
do ośmiu miesięcy. Ściany ziemianek należało pomazać
gliną, chałupki pokryć czyli zrobić jakieś dachy ze zdrewniałych badyli burzanów, bo przecież prawdziwego drewna nie było. Podłóg nie było, bo niby z czego? Tylko ubita
ziemia. Tak to było przez 20 lat, do czasów Chruszczowa.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Co jadaliście?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Najważniejsze jadło – tak
do lat 70-tych – to ziemniaki, ziemniaki, ziemniaki, na
wszystkie sposoby. Ziarno – dla nas zostawało to gorszej
jakości, odpadowe. Kur było mało, jajka prawie wszystkie
trzeba było oddać, mięsa dla nas nie było. Do picia? Ciepła
woda, odtłuszczone mleko i przed długie lata „herbatka”
z poziomek zbieranych w jarze. Prawdziwej herbaty nie
było. I jeszcze taka historia; było tam słone jezioro, 12 kilometrów od naszej wsi. Woda parowała, a wtedy osadzała się sól się osadzała. Zgarnialiśmy tę sól z brzegów jeziora do worków i takiej używaliśmy w domu.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: A jak opieka medyczna?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Pamiętam, że był jeden felczer, jego żona uchodziła za pielęgniarkę. I jedna położna. Czy można się dziwić, że w takich warunkach chorowało i umierało dużo dzieci? Umierały zwłaszcza zimą.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Ile osób liczyła wtedy Pańska rodzina?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Ojciec, matka i czwórka dzieci, razem sześć osób. Byłem wtedy najstarszy
z dzieci. Znajomi, krewni zostali porozrzucani po innych
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punktach, odnajdowali się długo potem, bardzo powoli,
bo przecież nie było wolno się swobodnie poruszać po
tych „punktach osiedlenia”, poruszanie się było możliwe
tylko za specjalnym zezwoleniem.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Spotykaliście w Kazachstanie Polaków z poprzednich zesłań?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: O wcześniejszych polskich
zesłańcach nie słyszeliśmy. Tacy byli raczej w kopalniach
Karagandy, albo na Syberii, to już poza Kazachstanem.
U nas nie, bo tu był goły step. Ale pamiętam, że w naszej wsi było kilka rodzin, które zesłano po wojnie 1939
roku. Potem większość z nich się gdzieś zapodziała, nie
wiedzieliśmy, co się z nimi stało. Może trafiły do innych
miejscowości? Ale teraz myślę, że może dostali się do armii Andersa albo Berlinga, bo do września 1939 roku byli
obywatelami Polski, więc mieli prawo wstąpić do polskiego wojska. Pod koniec wojny, jak powiadam, już ich nie
było w naszej wsi.
A nam przecież nie wolno było pójść nawet do sąsiednich wsi, chyba, że za specjalnym zezwoleniem, byliśmy
pod nadzorem, od początku była specjalna komiendantura NKWD, aby nas pilnować, żeby komuś nie przyszło
do głowy uciekać. Nie mieliśmy osobistych dokumentów,
były trzymane wszystkie pod kluczem, a bez nich ani rusz,
nie było co myśleć o zmianie miejsca. Takie więzienie bez
murów. Tak było do połowy lat 50-tych, u nas we wsi zlikwidowano komiendanturę 1 stycznia 1956 roku, już za
czasów Nikity Chruszczowa.
Polacy na obcej ziemi
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Jak Polacy zachowywali się
na zesłaniu?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Tam byli nie tylko Polacy,
razem z nami wysiedlano z Marchlewszczyzny niemieckich chłopów, dobrzy byli z nich gospodarze. Wysiedlono również sporo rodzin mieszanych. W czasie wojny
przesiedlono do nas kaukaskich górali, Czeczeńców. Tym
ostatnim bardzo źle się żyło na stepowej równinie, bez gór,
nie mogli się z tym oswoić, wymierali szybko. Klimat był
chyba dla nich za ciężki. Byli nawet Koreańczycy z Dalekiego Wschodu, znad oceanu, dla nich rygor był lżejszy,
byli tymczasowo.
W domu każdy mówił do swoich w swoim ojczystym
języku, a z tymi obcoplemieńcami mówiliśmy po ukraińsku, ale z domieszką słów rosyjskich, polskich, niemieckich, taka dziwna „internacjonalna” mowa. Większość zesłańców była z Ukrainy, ukraiński znali wszyscy, później
i rosyjski.
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MIROSŁAW GRUDZIEŃ: A jak młodzi, nie zapominali polskiej mowy? W życiu rodzinnym, między swoimi
mówili po polsku?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Z tym były kłopoty. Przecież po wybudowaniu wsi i malutką szkołę tam postawiono, czteroklasówkę. Ale tam uczono jedynie po rosyjsku.
A jako nauka obcego języka, to tylko niemieckiego! O języku polskim nie było wcale mowy! Chcieli skazać nasze dzieci na obrusienje. No i przez to chcieli zrobić z nas
prawdziwych sowietskich liudiej . A przecież trzon tej wsi
– to byli Polacy, wieś nosiła polską nazwę – Zielony Gaj.
Na pamiątkę tych lasów, gajów, drzew, które pamiętaliśmy z Ukrainy.
Siedmioklasówka, zupełnie rosyjskojęzyczna powstała we wsi tuż przed wielką wojną, czyli przed niemieckim napadem na związek Sowiecki w 1941 roku. Nazywaną ją Wielikaja Otieczestwiennaja (Wielka Ojczyźniana
), dzień jej rozpoczęcia liczyli nie od 1939 roku, ale właśnie od 1941.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: I jak to było podczas
wojny?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Wszystkich mężczyzn, jacy
tylko mogli broń nosić, pod koniec wojny wzięli do Armii
Czerwonej i prosto na front, nawet porządnie ich przeszkolić nie było jak i kiedy. Wielu naszych padło wtedy
w bojach. Naszych wioskowych Niemców-przesiedleńców
też zabrano ze wsi, ale nie do armii, nie ufano im. Poszli do takiej specjalnej „armii pracy”. Do roboty w kołchozie pozostały baby, staruszkowie i niedorostki, nawet
dzieci musiały pracować w gospodarstwie. Niemcy coraz mocniej wdzierali się w głąb kraju, kołchozy na Syberii i w Kazachstanie, te położone na dobrych glebach,
zwłaszcza na czarnoziemie, musiały żywić cały kraj i armię, był niesamowity, straszny nacisk, aby produkować
jak najwięcej żywności, nie było więc lekko. Plony i tak
były nie za dobre, ale praktycznie wszystko szło przez kołchoz do państwa, ludziom zostawały marnej jakości ziarno oraz odpady.
To i co z tego, że była siedmiolatka? Zacząłem chodzić,
ale nauki nie mogłem kontynuować, musiałem pomagać
rodzinie w robotach…
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: I jak dbaliście o przekazanie polskiej mowy dzieciom?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Dużą rolę odgrywała wiara i modlitwa. W domach modliliśmy się po cichu, po katolicku, po polsku. Nigdy w obcej mowie. Jak już nic nie
pomagało, to polska modlitwa przypominała młodym,
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żeśmy dalej Polacy. Dzieci miały przykazane, aby trzymać
język za zębami, bo przecież panowali nad nami bezbożnicy, w szkole uczyli, że Boga nie ma. A po 1939 roku, że
„panskoj Polszy” też już nie ma i nigdy nie będzie. No to
Polska była tylko, zdawało się, w naszych sercach, w modlitwie i mowie domowej.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Było tam kilka narodowości, prawdziwa mieszanka. Jak Polacy trzymali się w tym
„ morzu narodów”, by nie utonąć?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Każdy naród trzymał się
swoich , trochę z dala od obcych, ale trzeba było przecież
razem pracować. O Polakach mogę powiedzieć, że żyli
w zgodzie, po bratersku! Obowiązywało solidarne działanie, współpraca, pomoc sąsiedzka. Ludzie byli dla siebie dobrzy, dzielili się tym co mieli, mogli na siebie liczyć.
Polacy mieli ze wszystkich zesłańców najwięcej humoru!
Życie bardzo trudne, ale okraszali je wesołością, dowcipami, żartami. Tak szło łatwiej. Przy robocie dużo się śpiewało, oj, ile pieśni się słyszało, to była prawdziwa osłoda. Bo
cóż? Telewizji długo tam nie było, pierwszy odbiornik włączyli na początku lat 60-tych. Przyjeżdżało do nas objazdowe kino, ale tylko raz na miesiąc, uruchamiane dynamem…
No, a kiedy syn mnie sprowadził do Polski, to się zdumiałem! Okazało się, że tutaj Polacy prawie wcale nie śpiewają, jakby się wstydzili. To mnie strasznie dziwiło, jakże
tak żyć, bez harmonii, bez pieśni?
Ku lepszemu.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Czy po śmierci Stalina odczuliście zmiany na lepsze?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: O, tak! Potem też powoli,
bardzo powoli. Ale od tamtej chwili do przyjazdu tutaj,
ponad 40 lat. Jak to ogarnąć w kilku zdaniach?
Za Chruszczowa zlikwidowali nam nadzor, tę komendanturę, którą wspominałem. NKWD poszło k czortu,
jak wtedy mówiono. Więcej swobody było w poruszaniu
się po okolicy, chociaż dalej były ograniczenia. Jak młody
człowiek miał szukać sobie żony poza kołchozem, zapoznać się z jej rodziną? Ciężko.
Potem było lepiej, gdy nasze dzieci, te zdolniejsze, szły
do szkół, potem na studia, dostawały pracę gdzieś w mieście. Anatol już pamięta te lepsze czasy. Za czasów pieriestrojki zaczęli się Polacy organizować, tworzyć narodowe
organizacje, nasz Anatol tam działał. No i zaczęli się razem starać o kościoły, o życie religijne, parafialne.
My Polacy pokazaliśmy, że jesteśmy pracowici, gospodarni, po prostu dobrzy rolnicy. Podziwiali nas, potem zaczęli
chwalić, wyróżniać za nasze wyniki, wydajność. A przecież

więcej nas tam było w tej okolicy niż Rosjan i Kazachów.
Nasz kołchoz wyrósł przez ten czas na najlepszy w całej obłasti (obwodzie) − 1000 krów, 3000 świń, 200 koni. W czas wojny zaczęły pojawiać się u nas traktory, ich liczba urosła do
60-ciu, pod koniec w latach 90-tych było ich o wiele więcej.
Kołchoz urósł do 2 000 ludzi, 20 000 hektarów ziemi
rolnej. Każda rodzina miała przy domu uczastok, to taka
działka na własny użytek, dla siebie, powiększyli je potem do 8 sotek (arów). Uprawialiśmy głównie warzywa,
to z tych działek się najbardziej cieszyliśmy, bo to wreszcie pewne urozmaicenie, jakoś radość! Żyło się lepiej, cieszył się człowiek, że małe dzieci nie zaznają głodu, że choć
one będą mogły wreszcie lepiej jeść.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: A jak z tolerancją dla religii, wiary katolickiej?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Od Chruszczowa wolno
było wyznawać wiarę, ale po cichu, nie należało się obnosić z wiarą, manifestowac, nie robić zgromadzeń religijnych, nie nawracać innych. Słuchy dochodziły, że byli
tacy, co nawracali, tych od razu do aresztu i surowo karano, z miejsca do łagru, czyli do obozu pracy.
Pierwsze kościoły katolickie pojawiły się na początku
lat dziewięćdziesiątych: w Tajanszy, w Krasnoarmiejsku.
Tak i w naszym Zielonym Gaju od 1993 roku. Najpierw to
była prosta wiejska chata przerobiona na kaplicę.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Teraz pewnie patrzy Pan
wstecz na całe swoje życie, podsumowuje trudne losy całej rodziny. Gdzie groby Pańskich najbliższych?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Rozrzucone wszędzie, na
ogromnym obszarze: pod Łodzią, na Żytomierszczyźnie,
a potem i w Kazachstanie. Ale przede wszystkim na cmentarzu w naszym kazachstańskim Zielonym Gaju.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Był Pan chłopakiem, dzieckiem, gdy się Pan znalazł w Kazachstanie. Ale potem dorósł Pan, ożenił się, urodziły się dzieci. Gdzie i jak Pan
znalazł tam żonę?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: W innej wsi zesłańczej, Biełojarka. Oczywiście, aby się spotykać, aby nawiązać kontakt między naszymi wsiami, za każdym razem potrzebne były zezwolenia.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Ile miał Pan dzieci? Jakie
wykształcenie zdobyły?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Czworo było, ale została trójka, bo najstarszy zmarł w dzieciństwie. Anatol
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jako drugi z kolei, teraz najstarszy z trojki, córka i jeszcze młodszy syn. Anatol ukończył Instytut Literacki imienia Gorkiego w Moskwie, pełne studia wyższe. Córka ma
wykształcenie pedagogiczne, ukończyła studia niższego
szczebla. Młodszy syn skończył 8 klas.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Jak Pan tu dotarł
z Kazachstanu?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Pomógł mi mój syn Anatol, który był działaczem tamtejszego Związku Polaków,
a tu w Polsce jest pisarzem, szeroko znanym i cenionym,
bo pisze o losach polskich przesiedleńców. Właśnie o tym,
jak to staraliśmy się o repatriację opisał on w swojej książce To my jesteśmy Polsko, jej rozszerzone wydanie wyszło
po rosyjsku O tiech pozabytych skażitie chot’ słowo, książkę przetłumaczono też na ukraiński.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Jak przyjęto Pana w Polsce?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Normalnie, nie narzekam.
Ze zrozumieniem.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Jaką emeryturę Pan
pobiera?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Razem ze wszystkimi
dodatkami, w tym świadczenie kombatanckie i zasiłek opiekuńczy dla seniora to wychodzi półtora tysiąca. Niedużo, ale mnie dużo nie potrzeba. Cieszę się, że
jestem na starość w Polsce, między swoimi, słyszę polską mowę, jest kościół, ksiądz mnie odwiedza, rodzina,
wnuki, prawnuki. Gwarzymy sobie. Prawnuki już jakby w innym świecie żyją, niewiele rozumieją z tamtych
czasów. I pewnie tak musi być. Oby miały coraz lepiej,
nie gorzej. I oby nie zaznały poniewierki, biedy. Tego
wszystkim życzę. Ale nie żałuję swojego życia, że było
takie, a nie inne. Bywało ciężko i smutno, były i dobre
chwile. Polak jest mocny, wytrzymały, nie dadzą mu łatwo rady. I zawsze jakoś, choćby najgorzej mu się żyło,
zachowa nadzieję i humor.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: W imieniu czytelników, redakcji i swoim własnym życzę Panu wszystkiego najlepszego, zdrowia, dobrego samopoczucia. Dziękuję za rozmowę.
Co pozostało po dziadku − głowie rodu
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Pańskim ojcem, jak zapamiętałem, był Józef Diaczyński (Dyjaczyński) pochodzący z centralnej Polski, z Łodzi, rozstrzelany już po przesiedleniu do Kazachstanu, co ma związek z ludobójczą rzezią
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sowieckich Polaków – „operacja polską” NKWD, przeprowadzoną wtedy (w latach 1937–1938) przez Nikołaja Jeżowa – ówczesnego szefa NKWD – na rozkaz Stalina.
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Tak. NKWD zabrało go
w 1938 roku, zaledwie półtora roku po przybyciu do
Kazachstanu…
ANATOL DIACZYŃSKI: „operacja polska” skończyła się po kilku miesiącach, ponoć sam Stalin nakazał ją
wstrzymać i winą za „nadmierną srogość” obciążył samego Jeżowa. Dziadek Józef był więc jedną z ostatnich ofiar
tej wielkiej rzezi Polaków (ogółem: ok.200 000 rozstrzelanych). Po roku w więzieniu NKWD znalazł się sam Jeżow
– o ironio – oskarżony jako „polskij szpon” (polski szpieg)
i skazany z tego samego paragrafu co „polski szpion” Józef
Diaczyński. W przypadku aresztowania i skazania „polskiego szpiega” Jeżowa, niemały udział miał jego przyszły
następca i naśladowca Ławrentij Beria.
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Dodatkowa przyczyna
„winy” była taka, że Ojciec pochodził z centralnej Polski, z Łodzi. Pod koniec I wojny światowej znalazł się
– jak opowiadaliśmy – na Żytomierszczyźnie. Dwóch
jego kolegów później wróciło do Polski, a on zakochał
się w mojej matce i pozostał na tej ziemi. Tymczasowej ziemi!
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Gdzie go skazano, jaki zapadł wyrok, w jakim trybie był sądzony? Gdzie go rozstrzelano, przed jakim plutonem egzekucyjnym stanął?
Czy do skazanego dopuszczono przed śmiercią księdza?
Gdzie pochowano zwłoki, czy powiedziano rodzinie? Kiedy i jak zawiadomiono o tym rodzinę?
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: (uśmiecha się smutnie, z grymasem goryczy) Pan żartuje? Za cara to było
możliwe, władze były wtedy – można by tak powiedzieć – cywilizowane, ale nie za bolszewików. Takich
informacji wtedy rodzinom nie udzielano! Nawet pytać nie było wolno, bo strach. Długo nie wiedzieliśmy, że nie żyje, myśleliśmy, że ciągle przebywa w łagrze (obozie pracy). Dopiero jak umarł Stalin i nastały
czasy Chruszczowa, otrzymaliśmy urzędową wiadomość, że Ojciec już dawno „umarł w łagrze od choroby
brzucha” (dyzenterii). Ale ciągle był traktowany jako
„wrag”, wróg – znaczy się. No i dopiero wiele lat potem, już w niepodległym Kazachstanie, przed samym
wyjazdem do Polski (1995 r.), Anatol dostał inne urzędowe pismo, że ojciec został rozstrzelany jako polski
„szpion”, ale oskarżono go niewinnie i w międzyczasie
nastąpiła już rehabilitacja.
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ANATOL DIACZYŃSKI: Mam ten dokument.
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Na jakiej podstawie go
rozstrzelano?
ANATOL DIACZYŃSKI: Podstawa? Byliśmy rodziną,
która miała (przez dziadka Józefa) „krewnych za granicą”. Takich moskiewskie Politbiuro już w 1935 roku kazało
wywozić w pierwszej kolejności, jako podejrzanych o wrogość (ukaz z 17 stycznia następnego roku). Dla dziadka
był to już gwóźdź do trumny. Po przywiezieniu do Kazachstanu dano mu jeszcze trochę czasu, aby pobudował
dom dla rodziny. A potem – przyszli po niego.

Józef Diaczyński
1899–1938

MIROSŁAW GRUDZIEŃ: A paragraf do skazywania
na śmierć?

MIROSŁAW GRUDZIEŃ: Jakie pamiątki po nim
pozostały?

ANATOL DIACZYŃSKI: Paragraf? Prikaz narkoma
Jeżowa 00485. Tam w trzecim punkcie zapisano, że trzeba aresztować wszystkich tych, co przybyli z Polski, bo
wszyscy oni zostali nasłani jako dywersanci i szpiedzy, aby
prowadzić dywersję w ramach „tajnej polskiej organizacji”. No i takich należy – strogo nakazat’ (surowo ukarać).
A kara za takie rzeczy była tylko jedna – śmierć! Na śmierć
zasługiwali więc wszyscy Polacy, dosłownie wszyscy. Kto
by tam dokładnie dochodził winy pojedynczego człowieka? Znęcano się tylko, aby wymusić zeznania obciążające innych Polaków. Wymuszone zeznania były potrzebne w propagandzie, można było pokazać, opublikować,
ogłosić o strasznej polskiej siatce szpiegów i dywersantów.

MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Pamiątki? Myśli pan, że pozwolili nam zatrzymać pamiątki po „wrogu ludu”? Gdy
enkawudziści przyszli go zabrać, w domu było tylko kilka małych zdjęć na ścianie, zdarli je i cisnęli do pieca, poczekali aż spłoną, żeby śladu nie zostało w pamięci. Ja,
syn, długo donaszałem potem jego portki i solidne robocze buty. Ale się zdarły, nie zostało śladu. Udało się tylko
zachować po ojcu malutką książeczkę, polski modlitewnik z 1903 roku.
Dziadek był piśmienny, umiał dobrze czytać i pisać po
polsku. My już z tym mieliśmy kłopoty, mówiliśmy po
polsku, znaliśmy trochę liter, ale lepiej znaliśmy ukraińskie bukwy, tego nas tam uczono. Ale niektóre modlitwy z tej książeczki znaliśmy na pamięć! Pamiętam, moja
mama bardzo lubiła śpiewać „Lulajże, Jezuniu”. Natomiast
moja najstarsza siostra przechowuje ten modlitewnik do
dziś, jest on tam u niej w Kazachstanie.

MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Nie wiemy, gdzie go pogrzebano. Na pewno byle gdzie, może gdzieś w rowie,
dole, rozpadlinie, wąwozie… Tak, jak grzebano innych,
zastrzelonych w podobnych egzekucjach. Te miejsca pozostawiano bez oznakowania. Bo gdzieżby się im chciało
z tym dokumentować…
ANATOL DIACZYŃSKI: O księdzu nie było nawet
mowy. Zresztą, gdyby się tam znalazł, zostałby rozstrzelany jak inni. Z tego, co wiem, wyroki wydawała wtedy
specjalna enkadudowska trojka, to byli zarazem oskarżyciele i sędziowie, bez żadnego obrońcy. Pewnie tak i było
z dziadkiem. Wtedy oficjalnie państwo sowieckie z nikim
i niczym się nie cackało. Wróg Związku Sowieckiego, wróg
ludu pracującego nie zasługiwał na godne umieranie, na
godny pochówek, pośmiertny pokój, dla nich była zarezerwowana hańba, niepamięć, milczenie.
MIKOŁAJ DIACZYŃSKI: Tylko w tajemnicy, po cichu, modliliśmy się za niego w gronie rodziny, w domu,
podczas świąt Bożych, czy też Zaduszek.

ANATOL DIACZYŃSKI: Ostatnio skontaktowała się
ze mną kuzynka z Łodzi. Przeglądał rodzinne albumy
i przypadkowo znalazła małe, stare zdjęcie mojego dziadka, z końca I wojny światowej. Dziadek był jeszcze wtedy
w Łodzi. Na tym zdjęciu ma jakieś 20 lat. Teraz trzymam
tę fotografię u siebie niczym skarb. Ale dla Czytelników
„Lublina” chętnie ją zaprezentuję! Skromnie dodam, kiedy patrzę na swoje zdjęcia z młodości, wyraźnie widzę, że
jestem podobny do swego Dziadka!
MIROSŁAW GRUDZIEŃ: W imieniu czytelników
„Lublina” i redakcji życzę Panom wszystkiego najlepszego,
zdrowia, dobrego samopoczucia. Dziękuję za rozmowę.	 ■
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W stulecie urodzin
Jana Pocka
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Marian
Burek

Wspomnienia krajana

Jan Pocek
1917–1971

4 maja 2017 roku minęło sto lat, gdy we wsi Zabłocie w gminie Markuszów rozpoczęło się ziemskie życie
Jana Pocka. Urodziny dziecka w wiejskiej rodzinie, w tamtym czasie, były czymś normalnym a jednocześnie darem
od Boga, przejściem spod serca matki do czegoś oczekiwanego, do świata znanego i bliskiego ludziom. Został
ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Markuszowie. Tu, na Ziemi Markuszowskiej, dorastał, dojrzewał, chłonął wiedzę, obserwował ludzi, wcześnie włączył
się w działalność społeczną. Ta – na naszej ziemi – skupiona była wokół zbudowanego własnym sumptem, oddanego do użytku w 1908 roku, a jednego z pierwszych
w Polsce – Domu Ludowego w Zabłociu, który dla mieszkańców bliższej i dalszej okolicy przez dziesiątki lat był
źródłem wiedzy, oświaty, kultury, rozsadnikiem ruchu
spółdzielczego i ludowego. W Zabłociu młodzież przesiąkała patriotyzmem, zdrową ludową tradycją, ewoluowała
poprzez Związek Młodzieży Wiejskiej „Siew”, do „Wici”,
SL, PSL, BCh, AK.
Relacja, którą tu przedstawiam, ma charakter bardzo
osobisty. Mój obraz Jana Pocka kształtował się przez wiele lat. Tego chłopskiego poetę zapamiętałem z dzieciństwa,
był koniec lat pięćdziesiątych, a ja – kilkuletni chłopak
– byłem ministrantem w markuszowskim kościele. Zaintrygował mnie ten – dla mnie dzieciaka – niemłody mężczyzna o skupionej twarzy, pogrążony w żarliwej modlitwie, którego podczas każdej Mszy świętej obserwowałem
w naszym kościele.
Od kogoś z rodziny, na moje pytanie o rozmodlonego
mężczyznę, usłyszałem odpowiedź: nasz poeta!

A po latach, kiedy naszego twórcy nie było już wśród
żywych, rozmawiałem o nim z jego kolegą z markuszowskiej ławy szkolnej, Antonim Burkiem (rocznik 1917),
który podkreślał skromność swego przyjaciela, wielkie
zdolności literackie i plastyczne.
Dziś Jan Pocek (1917–1971) jest znany jak Polska długa i szeroka, uważany jest za wybitnego poetę ludowego,
cenionego przez znawców i historyków literatury. Poświęcono mu liczne artykuły, rozprawy, szkice literackie i eseje.
Jego biogram, opracowany przez Tadeusza Kłaka, został
zamieszczony w Polskim Słowniku Biograficznym, a notka informująca o jego życiu i twórczości znalazła się w tomie przewodnika encyklopedycznego Literatura polska.
Jego życie i twórczość stały się tematem filmu nakręconego w 1963 roku przez Wiesława Michockiego, film
przybliżał poetę, pokazywał Jana Pocka przy pracy w polu
i w trakcie pracy literackiej.
Film (czas projekcji 65 min) po raz pierwszy został zaprezentowany 3 października 1971 roku w Muzeum Józefa
Czechowicza w Lublinie na wieczorze pamięci Jana Pocka,
na którym aktorzy teatru im. Juliusza Osterwy recytowali
jego wiersze, a przyjaciele i znajomi dzielili się wspomnieniami o przedwcześnie zmarłym, bo w wieku 54 lat poecie. Jest szansa, że w 2017 r. zdigitalizowaną wersję filmu
obejrzą widzowie TVP. Na uwagę zasługują liczne inicjatywy promujące twórczość Pocka. Wspomnę o działalności naukowej i popularyzatorskiej profesor Aliny Aleksandrowicz, to dzięki jej wysiłkom i zabiegom Wydawnictwo
Lubelskie opublikowało w roku 1980 Poezje Jana Pocka.
Wznowienie tomu nastąpiło po czterech latach, a tom
w nakładzie 10000 egzemplarzy rozszedł się błyskawicznie. Obecnie przygotowywane jest trzecie wydanie.
Twórczość poety z Kalenia wykracza poza ramy literatury ludowej, zauważył to – jako jeden z pierwszych – w roku
1960 Tadeusz Kłak, znany krytyk literacki, który na łamach
dwutygodnika „Kamena” pisał: „Boję się Jana Pocka nazwać poetą ludowym. Jest przecież chłopem, pracuje na
roli, pisze wiersze. Spełnia więc wszystkie warunki, by na
takie określenie zasłużyć. A jednak nie użyję tej nazwy, bo
mogłaby Pocka krzywdzić, tyle wiąże się z nią nieporozumień. Pocka wyróżnia spośród tzw. poetów ludowych
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autentyczny talent poetycki, poświadczony już wydanym
zbiorkiem wierszy. (…) Największa wartość twórczości
Pocka zawiera się w samym tworzywie. Tu w przeciwieństwie do wielu poetów ludowych, którzy imitują zazwyczaj
wzory literackie Pocek pozostaje autentycznym chłopem
i jego wyobraźnia tkwi w najbliższym świecie: wiśnia, sad,
słońce, pola, żniwa. Pocek przyznaje się do piastowskiego
pochodzenia chłopa, to go wywyższa, przydaje godności.
Życie na wsi w ujęciu Pocka to swoista liturgia: Żniwa odmawiają pacierze, kosa jest baldachimem, a chłop kapłanem, który celebruje urodzajność żniwną”.
Pisał także, a może przede wszystkim o życiu i śmierci,
o radości i smutkach, uniesieniach i chorobie, bezradności i sile twórczości.
Z prozy życia czynił poezję.
W wierszu Kiedy powrócę? pisał:
Kiedy powrócę?
rodzinne strony…
– kiedy do was powrócę?…
dziś tylko w snach mi się jawią palmą wielkanocną
Nałęczów Markuszów…
Bronice Kaleń…
Zabłocie…
…pola wypukłe wzgórzami…
dzikie wąwozy…
leszczyny… głogi…
i w przydrożnych rowach mlecze złote
przesiane stokrotką…
tam
na tej ziemi
która była naszą – moją i twoją – kołyską
pierwszy raz w życiu
w niedzielne popołudnie
dłonie-m twoje uścisnął…
byliśmy sami…
tylko przez sadów gąszcze zielone
przez Jasminy białe
padł nagle słoneczny promień
na nasze twarze…
i serca nasze powiązał na zawsze…
(z rękopisu 1951)
Śmierć dla Jana Pocka była zagadką, tajemnicą, ale
i czymś normalnym, była przejściem ze świata tu i teraz do czegoś nieoczekiwanego, ale jednocześnie znanego i bliskiego.
W wierszu Moja Wieczność pisał:
Kochany dobry Boże!
gdy zdejmiesz mnie z krzyża ziemskiego życia
wieczność mi daj
obsianą zbożem
z wieśniaczą chatą
w kwitnących lipach

W roku 1983 na łamach „Nowej Wsi” w artykule „Jan
z Kalenia” redaktor Hanna Jaworowska pisała o tym szczególnym Synu Ziemi Markuszowskiej:
„Trzeba być w Kaleniu, by próbować pojąć, jak bardzo
ten chłop wyrastał ponad Kaleń, a jednocześnie jak mocno w nim tkwił. Co trzeba nosić w sobie, by pisać wiersze
między oborą a stodołą; ciągnąć za pługiem obolałe nogi,
czuć smak, powinność, posłannictwo orki, ciągnąć całymi godzinami kosę i nocą przybijać gwiazdy na belce zamiast szukania ukojenia w głębokim śnie?”
Nigdy nie brakowało entuzjastów i wielbicieli talentu
Jana Pocka, wielu zorientowało się, że jego postać i dzieło mogą znakomicie promować nasz region i gminę. Gremialne poparcie ludzi dobrej woli, orędowników i miłośników twórczości pety z Kalenia spowodowało, że ten
Syn Ziemi Markuszowskiej, uwieczniony został kamiennym posągiem wykutym w szydłowieckim piaskowcu.
Wyrzeźbiony przez Jarosława Furgałę, także z pochodzenia chłopa, stanął na kamiennym cokole umieszczonym
przy ruchliwej trasie Lublin – Warszawa. Odsłonięcie pomnika odbyło 20 maja 1983 roku.
Nazwisko Jana Pocka, wielkiego syna Polskiej ziemi jest
symbolem trudnej i pięknej drogi, jaką pokolenia chłopskie przebyły w walce o wolność społeczną i narodową,
o swoją osobistą godność.
Poeta naszej wolności, niezawisłości, godności, rodziny,
piewca rodzinnej przyrody w wierszu Jeżeli pisał:
Jeżeli pragniesz, by ojczyzna
Z nizin dźwignęła się w górę
To uczyń się jej skrzydłem
Także dziś zaprasza nas do walki o rozwój i należne
Polsce miejsce w gronie wiodących państw Europy i świata. Jego wielkość, jego twórczość, jego patriotyzm, jego
ukochanie rodziny i przyrody doceniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznając Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie grant na realizację w 2017 roku projektu
„Wielki powrót czyli rok Jana Pocka”. W ramach tego projektu Biblioteka podejmie w 2017 roku kilkanaście działań popularyzujących i przypominających postać wielkiego poety i jego twórczość. Marzę, jak pewnie i wielu
mieszkańców Ziemi Markuszowskiej, aby twórczość naszego wybitnego krajana przypomniano w bibliotekach,
szkołach, marzą mi się akcje popularyzatorskie w gminnych bibliotekach, szkołach, placówkach kultury. Pragnąłbym w tych akcjach widzieć obok bibliotekarzy, nauczycieli także przedstawicieli stowarzyszeń twórczych,
twórców ludowych, działaczy regionalnych i samorządowych. Jan Pocek, wybitny poeta naszej ziemi, na tę pamięć zasłużył.
Marian Burek
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Pomnik poety w Markuszowie

4 (81)

l i p i e c

-

s i e r p i e ń

2 0 1 7

•

2 3

2 4

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Smutno mi Boże

Czuję się tak szczęśliwy

Że chata moja ma tylko dwa okienka
i jedne drzwi sosnowe,
pachnące leśną żywicą …
– smutno mi Boże! …

Czuję się tak szczęśliwy
i serce tam mi wali,
gdy kraję czarny skiby
błyszczącym pługiem ze stali…

Że w sadzie moim, tuż za okienkiem,
żadna jabłoń zakwitnąć nie może,
bo brak im słońca i rosy
– smutno mi Boże! …

I oczy lśnią mi blaskiem zórz,
i usta śmieją się słodko,
jakbym wypił wszystka słodycz pól
kielichem malej stokrotki!…

Że na mych rodzinnych polach
ciernisty oset przerasta zboże
i ręce kaleczy żniwiarzom
– smutno mi Boże! …

A gdy zaorzę od miedzy – do miedzy
i czarne skiby posną –
stoję jeszcze przez parę pacierzy,
i patrzę na nie słodko!…

Czuję się tak szczęśliwy
Czuję się tak szczęśliwy
i serce tam mi wali,
gdy kraję czarny skiby
błyszczącym pługiem ze stali …

JAN POCEK

I oczy lśnią mi blaskiem zórz,
i usta śmieją się słodko,
jakbym wypił wszystka słodycz pól
kielichem malej stokrotki! …
A gdy zaorzę od miedzy – do miedzy
i czarne skiby posną –
stoję jeszcze przez parę pacierzy,
i patrzę na nie słodko! …

Ziemia skowronka i wiśni
Maleńki szary skowronek
dzwoniący w zórz czerwieni,
przykuł mnie swoim śpiewem,
na wieki do czarnej ziemi …
A wiśnia z chłopskiego sadu
w maju bielą kwitnąca,
oddała mnie w opiekę
naszego nieba i słońca …
Więc nigdy już nie pójdę
do obcych ziem prześlicznych
ze swej najdroższej ziemi,
ziemi skowronka i wiśni …

n u m e r
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Józef Zięba

Jan Pocek 1917–1971
Jan Pocek (właściwe nazwisko Poczek1) urodził
się 4 maja 1917 roku we wsi Zabłocie koło Markuszowa,
w dawnym powiecie puławskim. Był piątym, najmłodszym, dzieckiem Antoniego i Franciszki, z domu Mańka, Poczków.
Ojciec zmarł w czterdziestym ósmym roku życia, 22
kwietnia 1921 roku, gdy Jan miał zaledwie cztery lata. Od
tego czasu prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa zajmowała się matka2.
W 1930 roku ukończył siedmioklasową Szkołę Powszechną w Markuszowie, uzyskując na świadectwie
siódmej klasy ogólną ocenę bardzo dobrą3. W roku kryzysu gospodarczego o dalszym kształceniu nie było mowy.
Trzynastoletni absolwent szkoły powszechnej musiał pozostać w domu bez żadnej wyraźnej życiowej perspektywy.
Nie mógł liczyć na odziedziczenie skromnej ojcowizny,
gdyż czekał już na nią dwudziestojednoletni brat Józef.
Do nauki rzemiosła nie miał skłonności. Pewne możliwości stwarzała jedynie organizacja młodzieżowa, angażująca do pracy społecznej pozostającą bez zajęcia wiejską młodzież.
Pocek wstąpił do miejscowego koła Związku Młodzieży
Wiejskiej RP „Wici”. Wkrótce został sekretarzem związku
sąsiedzkiego. Organizacja ta, a zwłaszcza jej organ prasowy, tygodnik „Wici”, wywarły decydujący wpływ na kształtującą się osobowość przyszłego poety.
Program ideowy ZMW RP „Wici” ukształtował się pod
wpływem polskich agrarystów, a politycznie pozostawał
W księgach parafialnych w Markuszowie używa się obydwu nazwisk. W Księdze zaślubionych za rok 1903, pod nr 10, zanotowano: „Antoni Poczek, lat 28,
wdowiec, ur. w Glinniku, par. Kurów, zawarł związek małżeński z Franciszką
Michalczak, lat 26, wdową, z domu Mańka”. W Księdze Parafialnej z 1904 r.,
pod nr 35: „Bronisław Pocek, syn Antoniego i Franciszki z domu Mańka, urodzony 19 marca 1904 r.”. W Księdze z 1906 r., pod nr 16: „Marianna Pocek, ur.
17 stycznia 1906 r.”. W Księdze z 1909 r., pod nr 10: „Józef Pocek, urodzony 7
stycznia 1909 r.”. W Księdze z 1918 r., pod nr 43: „Jan Poczek, ur. 4 maja 1917 r.”.
Wg relacji żony poety, był jeszcze przyrodni brat z pierwszego małżeństwa matki, Michalczak (brak imienia i bliższych informacji).
1

2

Matka poety zmarła 22 IV 1960 r.

Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej w Markuszowie znajduje się
w zbiorach Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie. Sygn. MC 108 R, k. 1.
Wcześniej Pocek ukończył czteroklasową szkołę w Zabłociu. Duży wpływ na
rozwój jego zainteresowań miała nauczycielka języka polskiego, Eleonora Graboniówna-Migdalowa, która jako pierwsza zwróciła uwagę na zdolności poetyckie Jana Pocka.
3

w kręgu PSL „Wyzwolenie”. Agraryści, a wraz z nimi wiciarze, przeciwstawiali wieś miastu, uznając, że uprawa roli
jest podstawą egzystencji narodu, a sposób życia ukształtowany przez społeczność wiejską winien być wzorcem dla
sprawiedliwego ludowego państwa, stwarzającego równe
szanse rozwoju intelektualnego i twórczego każdej jednostce. Program ten był rozpowszechniany przez czasopismo
„Wici”, a zwłaszcza jego dodatek, „Kulturę Gromad”. Zachęcano w nim młodzież wiejską do samodzielnego organizowania działalności społecznej i kulturalnej na wsi.
Stanisław Młodożeniec i Jan Wiktor, redaktorzy „Kultury Gromad”, zachęcali wiejską młodzież do ujawniania
i rozwijania zdolności artystycznych. Dla powstających
utworów literackich otwarto łamy „Wici”. W efekcie, pod
koniec międzywojennego dwudziestolecia, w piśmie tym
pojawiło się szereg nazwisk młodych chłopów publikujących programowo wiciarskie wiersze. Wśród nich znalazł
się debiutujący w 1937 roku dwudziestoletni Jan Pocek.
Wiersze drukowane na łamach „Wici” różniły się znacznie od tradycyjnych wzorów literatury ludowej. Dawały wyraz procesowi społecznego wrzenia, który rozsadzał
też skostniałe poetyckie formy ludowej pieśni. Utwory wiciarzy wyrażały gorące pragnienie przebudowy społecznej
i kulturalnej wsi. Owiane były agrarystycznym mitem chłopa-oracza gospodarującego na własnym kawałku ziemi,
który, związany z nią biologicznie, najlepiej potrafi odczuć
jej piękno, a w razie potrzeby – bronić. Na takich podstawach i hasłach kształtowała się osobowość młodego Pocka.
Jak wynika z jego zwierzeń, konieczność pisania wierszy uświadomił sobie wcześnie, ale początkowo ukrywał
to, by nie narazić się na pośmiewisko kolegów. Ze względu na swoje literackie zainteresowanie, czuł się wyobcowany z grona rówieśników:
(…) młodzież wiejska goniła tylko za miłością i groszem na niedzielną „czterdziestkę”, ja natomiast goniłem za
książką, żeby pochłaniać strofy poetyckie, odkrywać i przeżywać nowe wartości estetyczne. Rodziła się we mnie coraz
większa miłość do poezji4.
4

Cz. Dąbrowski. Jan Pocek z Kalenia. „Zorza” 1967 nr 41.
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Zapotrzebowanie na słowo poetyckie oraz możliwość
publikacji dopingowały go do wzmożenia twórczej pracy. Jego wiersze z tego okresu, podobnie jak innych poetów chłopskich, miały charakter patriotyczny, opowiadały o prześladowaniach i wyrażały wolę walki z okupantem.
Wobec szerokiego rozwoju konspiracyjnego czasopiśmiennictwa na wsi i ujawnieniu się licznych literackich
talentów, władze Obwodu II BCh włączyły sprawy kultury
wsi do programu swej działalności. Opracowano szeroki
program ochrony i popierania twórczości chłopskiej oraz
stworzenia warunków dla jej dalszego rozwoju. Z inicjatywy Józefa Nikodema Kłosowskiego powołano konspiracyjny Związek Poetów i Pisarzy Ludowych. Program szeroko zakrojonej działalności kulturalnej na wsi rozwijano
pod hasłem „wieś tworząca”. W ramach organizacyjnych
BCh zaczęto organizować tzw. „Bataliony Ochrony Kultury”. We wsi Orchowiec, w dawnym powiecie krasnostawskim, Kłosowski stworzył też „Dom Prasy Ludowej”. Przygotował też i wydał na powielaczu tomik konspiracyjnych
wierszy chłopskich Wieś Tworząca.
We wstępie do tej antologii stwierdził:
Wieś była od dawien dawna ową cudowną krynicą,
z której wypływały w ciągu wieków strumienie polskiej literatury i sztuki (…) wieś tworzy. Ta wieś, która była niegdyś jeno źródłem natchnienia rodzimej literatury i sztuki,
dziś sama stanęła do pracy, by własnymi siłami, chłopską
twardą, często do pióra nienawykłą dłonią, pisać kronikę
polskiego cierpienia, dzieje martyrologii Narodu i dzieje
okrutnej walki, walki na śmierć i życie o wolną Ojczyznę,
o Polskę Ludową6.
Bodźcem przyspieszającym rozwój talentu poetyckiego Pocka stał się jego debiut prasowy. Publikacja utrwalała przekonanie o celowości pisania wierszy oraz skłaniała do przekazywania w nich nie tylko własnych przeżyć,
ale i problemów nurtujących młode pokolenie chłopów.
Wkrótce znalazł swój własny sposób poetyckiej wypowiedzi. Mogą o tym świadczyć jego dalsze wiersze, opublikowane przed wybuchem wojny.
Dwudziestodwuletni poeta nie brał bezpośredniego
udziału w działaniach wojennych, ale głęboko przeżył utratę
niepodległości. Swoje uczucia wyraził w wierszu Litania dla
żołnierza. Z chwilą pojawienia się w puławskiej wsi Batalionów Chłopskich, włączył się czynnie w działalność konspiracyjną. Miejscowa organizacja wykorzystywała przede
wszystkim jego talent poetycki, angażując go do współpracy z konspiracyjnym pismem „Orle Ciosy”. Na jego łamach
Pocek systematycznie publikował swoje wiersze5.
Część z nich została opublikowana w antologii Chłopski znak. Wstęp i wybór
A. Aleksandrowicz-Ulrich, Z. J. Hirsz. Lublin 1969. Antologia zawiera m.in. 19
utworów J. Pocka.
5

Bezpośrednio po wyzwoleniu, po wyjściu z konspiracji,
program „wsi tworzącej” usiłował propagować w Lublinie
Leon Pokora. Powołał pod tą nazwą rodzaj stowarzyszenia. W listopadzie 1944 roku Ludomir Stasiak przekazał
mu wiersze Pocka7. Pokora natychmiast nawiązał kontakt
z nieznanym mu poetą, starając się zjednać go do idei „wsi
tworzącej”. W liście wysłanym z Lublina 21 listopada 1944
roku pisał:

Pieśń ludowa. Wstęp do: Wieś Tworząca. Nakładem Redakcji „Wyzwolenia”.
Rok 1944 (Druk konspiracyjny ). Ten sam tekst ukazał się jako Apel do poetów
i pisarzy ludowych w dodatku do konspiracyjnego pisma „Chłopski Znak” z 1
II 1944 r.
6

List Ludomira Stasiaka do Jana Pocka z 23 XI 1944 r. Przechowywany w zbiorach Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie. Sygn. MC 107 R, k. 183. (Pozostałe sygnatury rękopisów i dokumentów podawane w przypisach odsyłają do
zbiorów Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie).
„Jaśku! Popełniłem wobec Ciebie małą nielojalność – oddałem Twoje zeszyty
z wierszami Prezesowi „Wsi Tworzącej” kol. Pokorze Leonowi do oceny. Rezultat taki, jak przewidywałem. Masz być wciągnięty do Związku Literatów. Wiersze mają być mówione przez radio w wieczorze poetyckim. Wiersze mają być
drukowane w piśmie „Odrodzenie”. Więc przyjeżdżaj! Czekamy. Ludek”.
7

n u m e r

Musimy stworzyć swoją siłę, swoją kulturę, swe szkoły o programie wyższym, a swobodnym trybie nauczania.
Zdobyć samodzielne fundusze na druk, swoje fabryki papieru i drukarnie, domy kultury i biblioteki w każdej wsi.
Dać ziemię w końcowym rezultacie w pierwszym rzędzie
twórcom chłopskim. Zaciągnąć ich nie do wojska, a do Batalionów Ochrony Kultury! I to wszystko będzie, gdy będzie
„Wieś Tworząca” i będzie silna, zdobędzie serca wsi, zjednoczy w sobie wszystkich łaknących ducha i wiedzy. Proszę
was, bądźcie apostołem, wciągnijcie podobnych sobie, łączcie
ich – prześlemy wam instrukcje, wspomożemy; dostaniecie
dom jaki kultury, ocalicie jaką bibliotekę dworską – zbierzcie na rzecz biednych, utalentowanych jednostek, potrzebną
ilość chleba, byle była organizacja silna, z całego dawnego
BCh! Z całego, chcącego udoskonalenia się – Ludu!8.
W tym samym liście z najwyższym uznaniem wypowiadał się o otrzymanych od Ludomira Stasiaka wierszach
Pocka:
Nie macie pojęcia jakie piękne są wasze utwory! Prostota, swoboda, lekkość, a co najważniejsze prawda i samodzielność duchowa. Wiecie, nikt przed wami nie spotrafił
(!) oddać tak prawdę wsi, tym bardziej chłop. Będziecie na
pewno wielkim poetą, który w powodzi poetów coś odrębnego ma do powiedzenia, zupełnie samodzielnie przeżytą codzienność, podaną w słowie i prawdziwie swoistej i własnej.
Jednocześnie ostrzegał:
Nie zagubiajcie się w kulturze ogólnej! Czerpcie ze skarbnicy własnej męki duchowej i czystości sumienia… Uczcie
się raczej od natury własnego serca i od piosenki ludowej…
prastarej…9.
Listy Leona Pokory świadczą o tym, że wywierał od
duży wpływ na twórczość swego przyjaciela z Zabłocia.
Zachwyty nad pięknem otrzymanych wierszy oraz zabiegi,
czynione w sprawie ich publikacji w powstającej w Lublinie prasie, dopingowały Pocka do wzmożonej pracy. Pokora starał się w tym czasie o wydawanie własnego pisma.
Do jego redagowania zamierzał zaangażować Jana Pocka.
Wy musicie do nas przyjechać – pisał w cytowanym
liście – i grać pierwszą rolę w odrodzeniu wsi i kultury
polskiej.
Mimo tak zachęcających perspektyw, Pocek nie przyjechał do Lublina, ale nadsyłał Pokorze swoje utwory, a ten
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zamieszczał je w kolejnych kolumnach „Wsi Tworzącej”
na łamach „Wici”, „Światła”, „Wsi” i „Zdroju”. Dzięki tym
publikacjom nazwisko Pocka stało się znane w kręgach
zainteresowanych literaturą ludową, a jego twórczość zyskiwała coraz życzliwsze przyjęcie w prasie. Leon Pokora,
w liście wysłanym 11 sierpnia 1945 roku, mówi wprost
o sławie poetyckiej Pocka:
Macie już wielką sławę; drukowani w „Wiciach”, zamieszczeni w dziełku „Plon niesiemy, plon” (dwa wiersze) i czołowo reprezentowani w arkuszu zjazdowym „Wsi
Tworzącej”, idziecie teraz na łamy „Wsi”, by zostać jej
współpracownikiem10.
Mimo tych zapewnień, atmosfera wokół „Wsi tworzącej” nie była najlepsza. W 1947 roku Pokora napisał:
Niestety, BCh z chwilą wyzwolenia popadły w tępą rezygnację, odbiło się to i na pracy „Wsi Tworzącej”. Próbowaliśmy zorganizować „Wieś tworzącą” przy „Wiciach” (Apel
w numerze z dnia 29 października 1944), później jeszcze
wszczęliśmy starania o chłopskie bataliony obrony kultury
– ale w rezultacie sprawy polityczne całkowicie przytłumiły tę akcję. Nie było już mowy o żadnej poważniejszej akcji.
Została natomiast zwołana dn. 11 maja 1945 roku konferencja pisarzy chłopskich w Lublinie, na której uchwalono założyć Koło Literatów Ludowych, jako pierwszą sekcję
„Wsi Tworzącej”. Jednocześnie pojawia się pierwsza kolumna „Wsi Tworzącej” w czasopiśmie „Zew Chłopski”. Wybija
się wtedy w pracach organizacyjnych młody Syska Henryk,
w pracy pisarskiej J. Pocek z puławskiego11.
Brak danych nie pozwala stwierdzić, czy Pocek angażował się w owym czasie w działalność polityczną. Jedynie
z listu Leona Pokory, wysłanego z Lublina 24 marca 1945
roku, można wnosić, że poetę spotkała w tym czasie jakaś
duża przykrość, która odbiła się na jego zdrowiu i wpłynęła na stan twórczej depresji.
Kolego! – pisał Pokora do Pocka – wasz list przeraził
mnie; jeślibyśmy chcieli tak pojmować rzeczy – to nikt by
z nas chłopów nie podjął się walki i pracy, niewola i bezwład trwałyby wieki12.
Z powodu złego stanu zdrowia, a może z innych przyczyn, poeta nie dążył, jak jego konspiracyjni koledzy,
do kariery politycznej, a nawet zmiany swojej sytuacji
10

Tamże k. 166.

L. Pokora. Ze wspomnień. „Wieś Tworząca”. Stały dodatek „Miesięcznika Ludowego” marzec 1947.
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MC 107 R, k. 161.
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życiowej. Taką szansę stwarzał chociażby wyjazd na ziemie odzyskane. Zachęcał go do tego Leon Pokora:
Jedźcie na zachód – pisał w liście z sierpnia 1945 roku
– Do Kołobrzegu, już dziś, jeśli czujecie się oprócz poety
i działaczem (…) Dostaniecie i dla siebie willę – a w okolicy
lepsze gospodarstwo – bylebyście mieli tam kogo obsadzić13.
Pocek nie skorzystał z tej nęcącej oferty. Pozostał w Zabłociu w nie ustabilizowanej sytuacji życiowej. Pod koniec
1945 roku został członkiem Oddziału Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich14. Dorywczo pracował
w spółdzielni w Markuszowie. W rok później zapisał się
na Spółdzielczy Kurs Korespondencyjny. Uczył się bardzo
pilnie. Od listopada 1946 do wiosny 1947 roku na ogólną
ilość przewidzianych137 wykładów zaliczył 127. Uzupełnienie pozostałych dziesięciu warunkowało przyjęcie na
stacjonarny kurs i otrzymanie dyplomu. Za udział w kursie należało zapłacić 2700 złotych. Kwota ta przekraczała jego możliwości finansowe, musiał więc przerwać rozpoczętą naukę.
O jego ówczesnej sytuacji materialnej może świadczyć
odpowiedź na ankietę Oddziału Wiejskiego ZZLP z 26
lutego 1947 roku. Proponowano mu wówczas, by skorzystał z dobrowolnego ubezpieczenia. Pocek odpowiedział:
Z Ubezpieczalni rezygnuję. Chociaż nigdzie nie pracuję i nie jestem ubezpieczony, to jednak z powodu ubóstwa
nie byłbym w stanie opłacić połowy (nie podano sumy –
J. Z.) składki. (…) – z pisania nie mam żadnego dochodu.
Choć piszę, ale drukuję rzadko i to bez żadnych wynagrodzeń. Również nie mam własnego gospodarstwa. Jako najmłodszy z rodzeństwa [mieszkam] z matką (…) utrzymywany przez starszych braci15.
Należy tu jednak nieco skorygować opinię Pocka co
do ilości publikacji. W latach 1945–1947 ogłosił w prasie około trzydziestu wierszy. Nie jest to mało, jak na początkującego, przed debiutem książkowym, poetę. Faktem
pozostaje jednak to, że publikacje nie dawały mu żadnego
dochodu. Z wypowiedzi tej można wnosić, że liczba wydrukowanych utworów pozostawała w niewspółmiernym
stosunku do tego, co poeta stworzył.
13

Tamże k. 166.

Legitymacja Związku Zawodowego Literatów Polskich Oddział Wiejski z 28
XII 1946 r. MC 108 R, k. 8.
14

Miał zapewne na myśli przyrodniego brata, Michalczaka, i rodzonego, Józefa,
gdyż najstarszy z jego rodzonych braci, Bronisław Pocek, został zakonnikiem,
reformatą. W dniu 3 V 1925 r. złożył śluby zakonne, przyjmując imię Ambroży. W 1936 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zginął 16 VII 1944 r. w drodze do Ameryki Południowej, na brazylijskim okręcie storpedowanym przez
niemiecką łódź podwodną. Wiadomości na ten temat można znaleźć w korespondencji J. Pocka przechowywanej w zbiorach Muzeum im. J. Czechowicza
w Lublinie. Sygn. MC 107 R, k. 218-230.
15

Konsekwencją licznych publikacji prasowych było staranie się o wydanie pierwszej książki. Debiutowi Pocka
patronowało kilka osób. Piotr Greniuk, ówczesny redaktor tygodnika „Wici”, jako pierwszy zachęcał go do wydania samodzielnego tomu. Dziesiątego sierpnia 1945 roku
pisał do Pocka z Łodzi:
Teraz stawiam Wam propozycję: zbierzcie wszystkie
swoje wiersze, i te dawne, i ostatnie – przepiszcie je i przywieźcie do mnie. Lepiej osobiście, niż wysyłanie pocztą.
Chciałbym wydać Wasze wiersze drukiem w takiej właśnie
broszurze jak moja z osobną wkładką itp. Wstęp do niej napisze Piętak, który bardzo Was chwali. Wiersze Wasze bardzo mu się podobały16.
Z podobną propozycją wystąpił w kilka miesięcy później Leon Pokora. Roztaczał przed poetą zachęcającą perspektywę finansową. Wyliczał:
Waszą rzecz wydałbym za 20–30 tys. Dochód? 10 tys.
egz. po 30 zł – 300 tys. Oczywiście kolportaż, ze 100 tys., ale
jakieś 200–150 tys. po rozprowadzeniu zostaje17.
Zabiegi o debiut Pocka nie były zupełnie bezinteresowne. Chciano wykorzystać go jako atut w propagowaniu
„Wsi Tworzącej”.
Może i tak być (gdy zechcecie) – pisał Leon Pokora – że
wasz zbiorek będzie pierwszym numerem serii „Wsi Tworzącej” w Bibliotece „Wici”, co wzmaga nasze znaczenie18.
Debiut Jana Pocka, Zgrzebne pieśni, ukazał się na początku czerwca 1947 roku19. Brak danych nie pozwala
określić wysokości nakładu tego tomu. Nie wiadomo, czy
wydano go w nakładzie dziesięciu tysięcy egzemplarzy. Lichy papier i bardzo skromna szata graficzna (jedyną ozdobą jest mały rysunek na szarej, cienkiej okładce, przedstawiający grającego na fujarce pastuszka pod płaczącą
wierzbą) może świadczyć, że Ludowy Instytut Kultury
w Łodzi, który wydał tę książkę, nie zainwestował w nią
dużych środków finansowych. Brak także informacji, jakie honorarium dostał Pocek za swój debiutancki tomik.
Jego niewielka objętość, obejmująca zaledwie dwadzieścia
pięć utworów, oraz skromna szata graficzna, wskazują, że
jeśli w ogóle je otrzymał, to było ono niewielkie. Był to
16

Tamże k. 55.

17

Tamże k. 169.

18

Tamże.

List L. Pokory z 6 VI 1947 r. Tamże k. 171: „Zgrzebne pieśni w wydaniu L[udowego] I[nstytutu] K[ultury] już się ukazały. Wiecie, że zbiorek ten dany do drukarni jeszcze omal rok temu, teraz wyszedł, ale w dość mizernej formie. Przede
wszystkim jest cienki – 32 str. Marzec i Piętak wybrali bowiem wiersze lepsze”.
19
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już debiut co najmniej o rok spóźniony. Książka ukazała się w okresie zaostrzającej się walki politycznej. Ataki
kierowane były w stronę opozycyjnego PSL, ale rozszerzono je wkrótce na tradycję kultury i literatury ludowej. Nie
oszczędzono też programu „wsi tworzącej”. Okazję stworzył jej drugi numer, wydany w marcu 1947 roku jako
stały dodatek do „Miesięcznika Ludowego”. Atak wyszedł
najpierw od zmienionej już redakcji „Wsi”, a następnie
z łamów „Kuźnicy”.
Już sam fakt, że powstały w okresie okupacji program
„Wsi Tworzącej” nie uległ daleko idącej rewizji, że zgrupowani wokół niego kontentują się pozbawionym racjonalnego uwarunkowania pragnieniem „tworzenia własnej grupy
ideologicznej, zalążka duchowego pod nowy styl literacki
i formę artystyczną” – niepokoi bardzo…20
W „Kuźnicy” nie było „niepokoju”, kwestionowano tu
już możliwości twórcze środowiska wiejskiego. Według
publicystów tego pisma, należało jedynie dążyć do podniesienia poziomu kulturalnego zacofanej wsi poprzez
upowszechnianie wśród chłopów klasyki literatury. Oto
bardzo znamienna wypowiedź:
Zdawałoby się, że podtytuł pisma („Miesięcznik Ludowy”
– J. Z.) wspominający o krzewieniu kultury na wsi upoważniałby nas do oczekiwania, iż w treści numeru znajdziemy
przedruki najcenniejszych utworów naszej klasycznej poezji i prozy, reprezentację cennych dzieł plastycznych etc. …
W dziale literackim mamy dodatek „Wieś Tworząca”. Dodatek ten przynosi znowu artykuły i utwory literackie, które bynajmniej nie mogą stanowić kulturalnego wzorca dla
wiejskiego czytelnika. Przeciwnie – te artykuły i te teksty
literackie zamykają się bez reszty w zagadnieniach wiejskich. Horyzont czytelnika pozostaje ledwie przesunięty
poza opłotki jego rodzinnej wsi21.
Zgrzebne pieśni, nie wykraczając poza „wiejskie opłotki”, nie mogły liczyć na życzliwe przyjęcie krytyków poszukujących zupełnie innych wartości. Stosunkowo
jeszcze sprzyjający poecie recenzent „Miesięcznika Ludowego” zauważył, że
tom poezji Pocka jest miękki i miejscami słodkawy, aż
dziw bierze, jak człowiek ciężko harujący na roli może się
tak dobrotliwie zachwycać niebem, ziemią i chatką słomianką. A zatem i tu nowości nie widać. (…) Drugi rys utworów Pocka, na który musimy zwrócić uwagę, to poetyczność.
Dzięki temu nawet nieporadna forma jest przesycona tym
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ciepłem serdecznym. Dlatego wiersze w „Zgrzebnych pieśniach” nie są sztuczne i zimne. Wytknięte tu wady, zwłaszcza nieporadność w formie obniżają wartość zbiorku. Ale
zalet jest dostatecznie dużo, żeby można bez obawy pokładać nadzieję w ukazującym się tekście22.
Znacznie surowiej ocenił debiut Pocka Robert Stiller
w „Tygodniku Warszawskim”, w notce pod wymownym
tytułem Nieporozumienie i pośpiech. Pisał tam:
(…) wiersze te są naprawdę niżej krytyki. Stuprocentowe
odwieczne, laickie wierszoklectwo. Z tym, że kiedyś wierszopis musiał się pomęczyć choć nad rymami, a dziś liberalna
poetyka zdejmuje mu ten kłopot z głowy i pozwala rymować zgoła: sny-pracy, albo: wiersz-bukiet. Twórczość Pocka
stanęła w najgorszym miejscu jakie można sobie wyobrazić. Wszystkie walory tzw. poezji samorodnej zdążył w sobie
zdusić, by nic w zamian nie osiągnąć. Jego wiersze to zlepek
świecideł odpustowych, kupowanych zresztą w najlepszej
wierze. Już nie sztuka prymitywu, jeszcze daleko od malarstwa, w wyniku mamy oleodruk. Niektóre wiersze to wprost
klasyczne parodie. Pocek nie umie już sadzić kartofli, tylko
„wiśnie, jarzębiny i kwiaty złote”. Celem tej czynności jest,
by „słowik mógł śpiewać w majowe, pełne rosy i księżyca
noce…” Nie może sobie też darować ani „łona”, ani paru
opisów własnego procesu twórczego, ani, ojej, „muzy z lutnią”, „przelatującej nad kolebką”. A jeden z wierszy pisany
jest taką strofką ze stałym refrenem:
„Że w sadzie moim, tuż za okienkiem
żadna jabłoń zakwitnąć nie może,
bo brak im słońca i rosy
-smutno mi, boże!…”
Szkoda męczyć dalej. Może Pocek będzie kiedyś poetą, ale
niechże Ludowy Instytut Kultury w Łodzi zaczeka jeszcze
z wydawaniem jego utworów, bo naprawdę szkoda: 1) paczyć samego autora, 2) pogrążać jego nazwisko, 3) trwonić
pieniądze23.
Nie wiadomo, czy ta druzgocąca notatka dotarła do debiutanta. Nie wpłynęła w każdym razie na zahamowanie
jego twórczości. Pocek nadal pisał wiersze, a nawet podjął
próbę napisania powieści. Od tego zamiaru odwodził go
Leon Pokora, zachęcając jedynie do pisania pamiętnika24.
W czerwcu 1949 roku Pocek złożył w „Czytelniku” swój
nowy tomik wierszy zatytułowany Chłopskim słowem25.
Tomik ten nie ukazał się i nie wiadomo nawet, jakie

22

(em). Pierwsze kroki. „Miesięcznik Ludowy” 1947 nr 4/5 s. 46.

23

R. Stiller. Nieporozumienie i pośpiech. „Tygodnik Warszawski” 1947 nr 39 s. 8.

20

„Wieś” 1947 nr 36.

24

MC 107 R, k. 172.

21

Przegląd prasy. „Kuźnica” 1947 nr 46.

25

Tamże k. 243.
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zawierał utwory. W okresie rodzącego się socrealizmu
jego wiersze były nie do przyjęcia.
W prywatnym życiu Pocka zaszło kilka ważnych wydarzeń, które miały wpływ na jego dalszą twórczość poetycką. Trzeciego kwietnia 1948 roku zawarł związek
małżeński z Marianną Wiśniecką z sąsiedniej wsi Kaleń. Bezpośrednio po ślubie przeniósł się do domu żony
i teściowej, nie wnosząc do wspólnego gospodarstwa nic,
poza talentem poetyckim. Postawiło go to w dość trudnej sytuacji i zmusiło do poszukiwania pracy poza rolnictwem. Postanowił opuścić rodzinne strony. W listopadzie
1948 roku złożył podanie o pracę w Zarządzie Głównym
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Odpowiedziano
mu, że w związku z reorganizacją instytucji niemożliwe
jest skorzystanie z jego oferty26.
Pojawiła się natomiast szansa współpracy z kilkoma
czasopismami. Redakcji nie interesowała już zupełnie
twórczość poetycka Pocka. Proponowano mu, by został
korespondentem terenowym i nadsyłał informacje dotyczące głównie przejawów walki klasowej na wsi.
Walka klasowa na wsi – instruowała redakcja tygodnika „Wieś” – krytyka działalności instytucji (w nich ludzi
nie spełniających potrzeby mas ludowych) wymaga czujnej obserwacji i opisania faktów, które są przykładem tej
walki z obu stron27.
Jeszcze bardziej wymowna była oferta tworzącej się redakcji „Nowej Wsi”:
Przystępujemy do wydawania tygodnika ZMP pn.
„Nowa Wieś”, pisma, które będzie pismem bezrolnej, mało
i średniorolnej młodzieży chłopskiej, demaskującym wyzysk
tej młodzieży przez kapitalistów wiejskich i mobilizującej
do walki z krzywdą i wyzyskiem, do zaprowadzenia wyższych zespołów (chyba zespołowych? – J. Z.) form gospodarki rolnej, przy której zniknie raz na zawsze wyzysk biedniejszych przez bogatszych. Zadaniem pisma jest pokazanie
jakimi sposobami bogacze, którzy posiadają tak wiele ziemi, że nie mogą obrobić jej pracą własnej rodziny, wyzyskują mało i średniorolnych chłopów – oraz jakimi sposobami
pokrzywdzeni powinni walczyć z wyzyskiem. (…) Zwróćcie
także uwagę na działalność plebanii, zwłaszcza na postępowanie księży poza kościołem, na działalność organizacji
religijnych jak „Caritas”, Kółko Różańcowe, różne bractwa
i stowarzyszenia (szczególnie na Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży), które pod pokrywką religii często rozpowszechniają propagandę przeciwko władzy robotniczo-chłopskiej
26
Tamże k. 349. W dniu 25 X 1948 r. Pocek otrzymał pismo o podobnej treści
ze Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Tamże k. 242.
27

Pismo redakcji tygodnika „Wieś” z 15 X 1948 r. Tamże k. 356

i przeciwko tym reformom i zmianom, które bronią ludzi
pracujących przed wyzyskiem ze strony wiejskich bogaczy28.
Cytat ten pochodzi z pisma zachowanego w spuściźnie
Pocka. Jego treść wyraźnie wskazuje na nowy program
polityki kulturalnej i społecznej wobec wsi, odbiegający
od programu „wsi tworzącej” i od wizji poetyckich autora Zgrzebnych pieśni. Pocek musiał sobie zapewne powoli uświadamiać, że jego chłop, kapłan kroczący „pod
baldachimem kosy”, zupełnie nie odpowiada nowej rzeczywistości. Jego wiersze przestały się podobać nowym
redaktorom pism, które przed trzema laty tak chętnie go
drukowały. W roku 1949 nie ukazał się w prasie żaden
jego utwór.
Jeśli Pocek zamierzał nawiązać ściślejszą współpracę
z czasopismami o tematyce rolnej, musiał zupełnie przestawić swój punkt widzenia na sprawy wsi. Przyspieszenie
tego procesu nastąpiło w połowie 1949 roku, kiedy dzięki
staraniom Leona Pokory otrzymał pracę w redakcji czasopisma „Gromada” i przeniósł się do Warszawy. Od września 1950 do końca maja 1951 roku uczestniczył w ośmiomiesięcznym kursie w Ośrodku Szkolenia Dziennikarzy.
Tam zapewne został ostatecznie przekonany do nowego
programu polityki rolnej. Kurs ten ukończył z wynikiem
bardzo dobrym29.
Po jego ukończeniu otrzymał uprawnienia dziennikarskie i zaczął systematycznie publikować swoje artykuły na łamach „Gromady – Rolnika Polskiego”. Opatrywał
je pseudonimem Jan Paprotny, a mniejsze notatki kryptonimem J. P. Treść publikowanych przez niego artykułów nie odbiegała od podobnych publikacji. W niczym też
nie zdradzała poety zafascynowanego do niedawna programem „wsi tworzącej”. Wiele wskazuje na to, że Pocek
w ogóle przestał w tym czasie pisać wiersze. Nie opublikował żadnego utworu poetyckiego. W swoich artykułach,
zgodnie z ówczesną polityką rolną, podejmował i przedstawiał w różowych barwach problematykę kolektywizacji
wsi. Pisał o pierwszomajowych i innych zobowiązaniach,
o mechanizacji i o życiu partii w środowisku wiejskim30.
W marcu 1952 roku został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tematów do swych publikacji
Pismo redakcji tygodnika ZMP „Nowa Wieś” z października 1948 r. Tamże k. 280.
28

Świadectwo ukończenia ośmiomiesięcznego kursu w Ośrodku Szkolenia
Dziennikarskiego. Rok 1950/1951, nr 40. MC 108 R, k. 2.
29

W spuściźnie poety zachowało się 12 wycinków tych artykułów. MC 317 M, k.
12-23. Z nieco innym obrazem ówczesnej wsi musiał stykać się w czasie odwiedzin rodziny. Informowali go o tym korespondenci w swych listach. Oto fragment zachowanego w spuściźnie poety listu: „Piszę Ci, Kolego Poczek, że już nie
mogę dłużej patrzeć na te świństwa, które oni (założyciele spółdzielni produkcyjnej – J. Z.) wyprawiają, a K. P. w Puławach widać wyraźnie, że to wszystko
toleruje, jeszcze im pomaga. Zbierają około 40 ha ziemi (w czterech gospodarzy). Zboża to coś tam dają. Na 40 ha trzymają coś 4 krów u siebie i 2 jałówki, 2
konie, z których się cała okolica śmieje i tak dalej”. MC 107 R, k. 3.
30
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szukał najczęściej na Lubelszczyźnie, by przy okazji zbierania materiałów odwiedzać pozostającą w Kaleniu powiększającą się rodzinę31. W czasie pobytu w domu zajmował się pracą na roli.
O charakterze publicystki Pocka z tego okresu oraz
o jego widzeniu spraw wsi najlepiej może świadczyć fragment relacji ze spotkania ze znanym później poetą i artystą kowalem, Bronisławem Pietrakiem, w Gutanowie:
Na końcu wsi z resztówką znajduje kuźnia. Dobiega
z niej dźwięk młota i zgrzyt buchwela (piłka do piłowania
sztab żelaznych). To młody kowal obywatel Bronisław Pietrak wraz z ZMP-owcem Wiesławem Siwcem szykują słupki do ogrodzenia szkolnego. Sprawne, mocne dłonie kowala tną szybko szynę32.
Liczyły się więc wówczas jedynie „sprawne i mocne
ręce kowala”, a nie jego artystyczne zdolności. Odwiedzający go chłop-poeta, przemieniony w dziennikarza, interesował się przede wszystkim efektami prostej, fizycznej pracy zmierzającej do realizacji pierwszomajowego
zobowiązania.
Pocek został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich i Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Graficznego, Prasy i Wydawnictw33. Jako dziennikarz
nie osiągnął jednak fortuny. Z zachowanej umowy o pracę w redakcji „Gromady – Rolnika Polskiego” z 24 czerwca
1955 roku wynika, że zobowiązany był do organizowania
przygotowywania do druku korespondencji w dziale rolnym oraz do napisania w ciągu miesiąca dwóch własnych
artykułów. Za tę pracę otrzymywał 850 złotych oraz wierszówkę w takiej samej wysokości34.
W Warszawie przebywał do 1957 roku. Po zmianach
w polityce rolnej, jakie dokonały się po październiku 1956
roku, odbyła się w redakcji „Gromady – Rolnika Polskiego” weryfikacja zatrudnionych tam dziennikarzy. Objęto nią i Jana Pocka, który – ze względu na brak średniego
wykształcenia – został zwolniony z pracy.
Decyzję tę przeżył bardzo głęboko. Rozgoryczony,
z nadszarpniętym zdrowiem, wrócił do mocno podupadłego gospodarstwa. Po niemal ośmiu latach zawodowego dziennikarstwa znów stał się chłopem. Zerwał wszelki kontakty ze środowiskiem warszawskim. Od maja 1957
roku przestał nawet płacić składki partyjne35.
3 VI 1949 r. urodził się syn poety, Kazimierz Poczek; 2 VIII 1953 r. Stanisław
Poczek; 8 X 1956 r. Jadwiga Poczek.

31

J. Paprotny [Jan Pocek]. Chłopi gutanowscy wykonują podjęte zobowiązania.
„Gromada – Rolnik Polski” 1953 nr 52.
32
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Po powrocie do Kalenia krótko pracował w Markuszowie jako magazynier piekarni, ale ze względu na zły
stan zdrowia zrezygnował z tego zajęcia. Zajął się pracą
na roli. Wkrótce odnalazł się jako poeta. Jakby nie istniała kilkuletnia przerwa, powrócił do dawnej poetyckiej wizji świata.
Do wznowienia twórczości poetyckiej dopingowały
czasopisma i środowiska zainteresowane współczesną literaturą ludową. Pierwszy przypomniał Jan Pocka „Zielony Sztandar”. Trzynastego marca 1957 roku na łamach
tego pisma ukazała się kolumna zatytułowana Piewca puławskiej wsi. Obok zdjęcia poety podano tam krótką notkę oraz wydrukowano jego dwa wiersze: Po grób i Nie
zapomnę.
W Lublinie poetą z Kalenia zainteresował się najpierw
powstały w 1957 roku Klub Inteligencji Wiejskiej. W 1959
roku wiersze Pocka ukazały się w „Chłopskiej Drodze”
i „Orce”. W tym samym roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie poetów ludowych ogłoszonym przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia PAX. W rok później Tadeusz Kłak ogłosił w „Kamenie” artykuł pt. Zgrzebne pieśni,
w którym wnikliwie zanalizował dotychczasowy dorobek poetycki Jana Pocka. Warto przytoczyć tu kilka zdań
z tego artykułu, by skonfrontować je z opinią o tym tomiku sprzed dziesięciu lat.
Boję się Jana Pocka nazwać poetą ludowym. Jest przecież chłopem, pracuje na roli – pisze wiersze. Spełnia więc
wszystkie warunki, by na takie określenia zasłużyć. A jednak nie użyję tej nazwy, bo mogłaby Pocka krzywdzić, tyle
wiąże się z nią nieporozumień. Pocka wyróżnia spośród tzw.
poetów ludowych autentyczny talent poetycki, poświadczony już wydanym zbiorkiem wierszy. (…) Największa wartość twórczości Pocka zawiera się w samym tworzywie. Tu
– w przeciwieństwie do wielu poetów ludowych, którzy imitują zazwyczaj wzory literackie – Pocek jest autentycznym
chłopem i jego wyobraźnia tkwi w najbliższym świecie: wiśnia, sad, słońce, pola, żniwa. Pocek przyznaje się do piastowskiego pochodzenia chłopa, to go wywyższa, przydaje
godności. Życie na wsi w ujęciu Pocka to swoista liturgia:
żniwa odmawiają pacierze, kosa jest baldachimem, a chłop
kapłanem, który celebruje urodzajność żniwną.
Autor kończy swój artykuł stwierdzeniem: „Wiersze
jego zasługują na nową książkową publikację”36.
Z podobnym apelem wystąpił w 1961 roku Romuald
Karaś w artykule Pocek czeka na wydawcę37.
W tym roku nastąpił zdecydowany zwrot w stosunku do twórczości ludowej. Z inicjatywy puławskiej grupy
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poetyckiej zwołano w Nałęczowie pierwsze spotkanie
poetów ludowych z Lubelszczyzny. Wzięło w nim udział
trzynastu autorów, wśród nich i Jan Pocek. Ich twórczością zainteresowała Wydawnictwo Lubelskie Alina Aleksandrowicz, która opracowała antologię poetycką „Wieś
Tworząca”38. Znalazły się w niej wiersze jedenastu autorów. Zaprezentowała najwięcej utworów (dwadzieścia
osiem) Jana Pocka. Był to jego pierwszy, obszerniejszy
zbiór wierszy udostępniony czytelnikom po piętnastu latach, które upłynęły od ukazania się Zgrzebnych pieśni.
Utwory te potwierdzały, że Pocek jest dojrzałym i chyba najwybitniejszym spośród ludowych poetów Lubelszczyzny. W roku 1963 w Wydawnictwie Lubelskim ukazał
się jego samodzielny tomik Malwy39, obejmujący pięćdziesiąt cztery utwory. Utrwalił on ogólną opinię o wybitnym
talencie poetyckim Jana Pocka. Jego wiersze zaczęły pojawiać się na łamach wielu czasopism, młodzież wprowadzała je do repertuaru konkursów recytatorskich, ich cytaty służyły jako motta kolejnych tomów „Wsi Tworzącej”.
Do ich autora docierały entuzjastyczne opinie czytelników. Jak zwykle życzliwie nastawiony do twórczości Pocka Leon Pokora pisał do swego przyjaciela:
…Ciebie wkiedyś (!), nawet po latach dwustu, spotkać
będzie można w literaturze. Poezja Twoja to dokument,
pierwszy i może jedyny wierny portret duszy chłopskiej
taki, jaki ukształtowany został plemieniem naszym. Bez
Ciebie trudno by było zrozumieć dlaczego nazywamy się
Słowianie40.
Stefan Lichański dzieli się z Pockiem, po przeczytaniu
jego tomu, następującymi wrażeniami:
Szanowny Panie! Wielką przyjemność sprawiła mi lektura Pańskich wierszy, łączących tak znakomicie prostotę i naturalność z wysokim artyzmem. Świadczą one o dobrym
oczytaniu w poezji – łącznie z awangardową, ale są jednocześnie wypowiedzią indywidualności pisarskiej samodzielnej, nie poddającej się cudzym wpływom41.
Tadeusz Nowak, jako redaktor „Tygodnika Kulturalnego”, pisał:
…nadesłane nam wiersze podobały mi się. Jest
w nich wzruszenie, sporo łagodnego i pięknie przekazanego

krajobrazu. Najbardziej ujęło mnie „Bierzmowanie”. Ten
też wiersz zatrzymuję do ewentualnego wykorzystania42.
W roku 1965 zwołano w Lublinie pierwszy Ogólnopolski Zjazd Pisarzy Ludowych. Powołano do życia Międzywojewódzki Klub Pisarzy Ludowych. Jan Pocek został
wiceprzewodniczącym jego zarządu. W rok później Klub
ogłosił ogólnopolski konkurs poetycki dla twórców ludowych. Jury przyznało Pockowi pierwszą nagrodę. W tym
samym roku został członkiem Stowarzyszenia PAX43 i reprezentował województwo lubelskie na Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie.
W roku 1967 z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia urodzin otrzymał za całokształt twórczości literackiej nagrodę Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.
W latach 1967 i 1969, z okazji dnia działacza kultury,
był wyróżniany nagrodami i dyplomami uznania przyznanymi przez Wydział Kultury PWRN w Lublinie i Wydział
Kultury PPRN w Puławach. Z okazji piętnastolecia PRL
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Jako członek
Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludowych, a następnie Stowarzyszenia Twórców Ludowych, zapraszany
był często na wieczory autorskie. Uczestniczył w nich jednak niechętnie – ze względu na zły stan zdrowia, słaby
i monotonny głos, a zwłaszcza przez swą wielką skromność. W dniu 26 lipca 1966 roku, wraz z grupą pisarzy ludowych z Lubelszczyzny, brał udział w wieczorze autorskim w Domu Chłopa w Warszawie.
Jego wiersze, poza prasą, ukazywały się w kolejnych tomach „Wsi Tworzącej” i innych wydawnictwach prezentujących dorobek poetów ludowych. Poza już wymienionymi, można je znaleźć w antologiach: Od Bugu do Tatr
i Bałtyku44, Wiersze proste jak życie45, Chłopski znak46, Antologia współczesnej poezji ludowej47 i Pogłosy ziemi48. Najwięcej utworów zamieszczono w 2 tomie Wsi Tworzącej49(34) i w Antologii współczesnej poezji ludowej (28). We
wszystkich tych publikacjach utwory Pocka wyróżniają się
korzystnie wśród wierszy innych autorów.
Recenzenci uznawali zgodnie, że Pocek dysponuje nieprzeciętnym, autentycznym talentem literackim. Niestety,
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sukcesom tym towarzyszył coraz szybszy rozwój zadawnionej gruźlicy, wspomagany nadmiernym wysiłkiem wynikającym z prowadzenia gospodarstwa i budowy nowego
domu. Budowa pochłaniała czas, wszystkie oszczędności,
i nie pozwalała na troskę o własne zdrowie. Poeta coraz
bardziej tracił siły i z czasem nie mógł wykonywać żadnej pracy fizycznej. Gospodarstwem musieli zajmować
się żona i dorastający syn. Wówczas Pocek zdecydował
się na dłuższy pobyt w sanatorium przeciwgruźlicznym
w Adampolu, ale pobyt ten, mocno spóźniony, nie mógł
już przynieść oczekiwanej poprawy zdrowia.
Po powrocie z sanatorium, bardzo już osłabiony, zajął się wyłącznie pracą literacką. Chciał przede wszystkim ukończyć rozpoczętą w 1968 roku powieść Urodzaj
cierpienia. Książka ta, przedstawiająca życie wsi kilka lat
przed wojną, w okresie okupacji i tuż po wyzwoleniu, zawierała wiele momentów autobiograficznych. Została pomyślana bardzo ambitnie, ale ze względu na pogarszające
się zdrowie autor nie dopracował jej i nie nadał kształtu
godnego druku.
Jan Pocek zmarł w Kaleniu 26 czerwca 1971 roku i został pochowany na cmentarzu w Markuszowie. W roku
następnym, dzięki staraniom Stowarzyszenia Twórców
Ludowych, z funduszu Ministerstwa Kultury i Sztuki
oraz Wydziału Kultury PWRN w Lublinie, na grobie poety postawiono obelisk wykonany przez artystę plastyka Mariana Śwista. Wyrzeźbiona w kilkusetletnim pniu
dębu podobizna poety i księga z jego nazwiskiem, datami urodzenia i śmierci, utrwaliły w godny sposób pamięć
i miejsce wiecznego spoczynku poety z Kalenia. Zupełnie
nieudany jest natomiast jego pomnik odsłonięty w Markuszowie w maju 1983 roku50.
Po śmierci Pocka komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Kultury PWRN, Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie przejęła pozostającą u rodziny spuściznę literacką. Została ona
opracowana, zinwentaryzowana i włączona do zbiorów
Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
Obejmuje przeszło osiemset utworów i odmian tekstów poetyckich, dokumenty, korespondencję, zdjęcia poety oraz rękopis wspomnianej powieści Urodzaj cierpienia.
Zachowały się rękopisy wierszy z lat 1945–1947 i 1961–
1971. Brak natomiast utworów z okresu przedwojennego,
z czasów okupacji i pobytu w Warszawie. Nie jest to cała
spuścizna rękopiśmienna Jana Pocka.
Poeta nie troszczył się specjalnie o swoje utwory. Często całe zeszyty z rękopisami wypożyczał dziennikarzom
lub wydawcom, nie pozostawiając w swych zbiorach nawet ich kopii. W ten sposób duża część spuścizny jeszcze
za jego życia została rozproszona.
Wg projektu i realizacji rzeźbiarza ludowego, Jarosława Furgały z Polnicy,
woj. wrocławskie.
50
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Po śmierci Pocka ukazało się w prasie wiele notatek
i artykułów poświęconych jego życiu i twórczości. Trzeciego października 1971 roku w Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie odbył się wieczór pamięci poety
z Kalenia. Aktorzy Teatry im. Juliusza Osterwy recytowali wówczas jego wiersze, a przyjaciele dzielili się wspomnieniami o zmarłym. Po wieczorze wyświetlono film
dokumentalny, nakręcony w 1963 roku przez Wiesława
Michockiego, ukazujący poetę przy pracy w polu i piszącego swe utwory51.
W dowód uznania dla talentu zmarłego poety, 9 stycznia 1972 roku redakcja „Chłopskiej Drogi” ustanowiła doroczną nagrodę artystyczną im. Jana Pocka, przyznawaną
ludowemu twórcy wyróżniającemu się talentem, wyobraźnią i pracą w dziedzinie literatury lub plastyki ludowej.
Od kilku lat Stowarzyszenie Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki im. Jana Pocka. Nagroda
i konkurs utrwalają pamięć poety z Kalenia. Wzbudzają
też coraz szersze zainteresowanie jego twórczością.
Po śmierci Pocka ukazały się trzy tomy jego wierszy,
obejmujące zarówno utwory już publikowane, jak i wydobyte z rękopisów. Autor niniejszego szkicu opracował
pierwszy pośmiertny wybór wierszy Jana Pocka, wydany w 1973 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą
w Warszawie. Tom ten obejmuje ponad sto wierszy i został opatrzony posłowiem przybliżającym czytelnikom życie i twórczość zmarłego poety52.
Nowy, niemal pięćsetstronicowy tom utworów Jana
Pocka przygotowała do druku i wydała w 1980 roku
w Wydawnictwie Lubelskim prof. Alina Aleksandrowicz53. Autorka wyboru poprzedziła go obszernym studium Świat poetycki ludowego twórcy. Książka rozeszła się
bardzo szybko i, rozszerzona o nowe, wydobyte z rękopisów utwory, ukazała się w drugim wydaniu.
Ten obszerny tom również nie objął całej spuścizny poetyckiej Jana Pocka. Wiele jego wierszy godnych druku
ciągle pozostaje w rękopisie. Część ich wydobył i wydał
w tomie Głosy ziemi autor niniejszego opracowania54.
Należy się spodziewać, że mogą wpłynąć jeszcze inne
rękopisy, które wzbogacą znany i udostępniony już dorobek poetycki Jana Pocka.
Poeta pozostawił jeszcze sporą własną bibliotekę. Składała się ona z sześciuset ośmiu tomów. Wszystkie książki
Pocek obłożył w szary papier i spisał w specjalnym zeszycie-katalogu55. Księgozbiór ten można z grubsza podzielić na trzy główne działy: poradniki rolnicze dotyczące
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hodowli i uprawy ziemi, beletrystykę i poezję. Biblioteka poetycka liczyła ponad sto indywidualnych tomików
różnych autorów, kilka antologii i wyborów wierszy, od
romantyków po poetów współczesnych. Wśród romantyków, oprócz Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego
i Norwida, znalazły się utwory Lenartowicza, Pola i Syrokomli. Pozytywistów reprezentują: Asnyk, Konopnicka
i Bełza; Młodą Polskę: Wyspiański, Ostrowska, Żuławski,
Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Ruffer. Znacznie bogatszy jest zestaw utworów współczesnych. Spotykamy niemal wszystkich (bez Wierzyńskiego i Lechonia) poetów
z kręgu „Skamandra”, „Kwadrygi” (bez Sebyły) i „Okolicy Poetów”. Prawie zupełnie brak tomików poetów awangardowych. Z tego kręgu znalazły się tylko wiersze Józefa
Czechowicza i Aleksandra Rymkiewicza. Pokolenie Kolumbów reprezentują: Gajcy, Różewicz i Międzyrzecki.
Niemal zupełnie brak jest tomików autorów z młodszych
generacji. Pocek skompletował ponadto prawie wszystkie
dostępne tomiki poetów ludowych, począwszy od Ferdynanda Kurasia, Jantka z Bugaja, Jana Raka, Wincentego
Skuzy, Stanisława Bojarczuka, do antologii i tomików kolegów skupionych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.
Kolekcję tę uzupełniają Pieśni ludu polskiego Jana Stanisława Bystronia.
Pocek interesował się też teorią literatury i wersyfikacją.
W jego księgozbiorze znalazły się prace Stefanii Skwarczewskiej: Wstęp do nauki o literaturze oraz Studia i szkice literackie; obok nich Podstawy wersyfikacji polskiej Stanisława Furmanika i Zmiana warty Jana Błońskiego.
Twórczość poetycka Jana Pocka nie rodziła się już tylko, jak było to w przypadku dawnych poetów ludowych,
ze spontanicznego impulsu i tradycji pieśni ludowej. Jak
słusznie zauważyła Alina Aleksandrowicz,
poezja Pocka wykracza już daleko poza typ tej twórczości
folklorystycznej, która odwołuje się do tradycyjnych formuł
mówienia o świecie, szuka inspiracji artystycznych i w kręgu anonimowej literatury ludu56.
Pocek starał się już kształtować swoją twórczość w oparciu o lekturę poezji dawnej i współczesnej. Chociaż korzystał z niektórych doświadczeń formalnych współczesnej
poezji, na przykład z wiersza wolnego, asonansów, niestosowania w późniejszym okresie wielkich liter i interpunkcji, w sposób świadomy chciał być poetą ludowym.
Wynikało to zapewne z pragnienia dotrzymania wierności ideałom przyjętym w młodości. Tę wierność samemu
sobie połączył nierozerwalnie z przywiązaniem do wsi.
Treścią prawie wszystkich utworów Jana Pocka jest
wieś, i to wieś przeżywana w bezpośrednim, codziennym
A. Aleksandrowicz. Społeczny i literacki rodowód poety ludowego. Wstęp do:
J. Pocek. Poezje s. 30.

trudzie życia i pracy na roli. Do wierszy poeta przeniósł
konkretne, niemal namacalne realia z najbliższego otoczenia: bliskich mu ludzi (matka, ojciec), zboże, zwierzęta,
domy, ptaki, owady, barwy, zapachy, dźwięki oraz najrozmaitsze czynności rolnicze. Łączy go z tym światem bardzo bliski związek uczuciowy, przekształcający się w kult.
Kult przyrody i ziemi rodzinnej stanowi w twórczości
Pocka motyw dominujący, wyrażany zarówno przy pomocy głównego toku obrazowania lub lirycznej wypowiedzi
bezpośredniej, jak i w głównym podkładzie znaczeniowym;
symboli, metafor, porównań itp.57.
Poecie nie wystarcza wprowadzanie do wierszy realiów
wiejskich, wzmacnia je lub, jak malarz, wtapia w kolor,
oblewa złotym blaskiem słońca, wysrebrza księżycem lub
rozmazuje w budzącym się świcie czy półmroku wieczoru.
Obok naturalnych zieleni łąk, błękitów nieba, bieli brzóz,
szarości pól, pojawiają się barwy i blaski bardziej intensywne: złoto, srebro, szkarłat – znamiona kultu.
Dużo jest w wierszach Pocka złotego blasku słońca, koloru zórz, księżycowego srebra i błękitu nieba. Nadmiar
tych kolorów i blasków wiąże się ze skłonnością poety do
wzbogacania otaczających go ubogich i mało efektownych
realiów wiejskich.
Obok intensyfikacji barw daje się zauważyć subtelne
wyczulenie na dźwięk:
I czasem na dalekich wzgórzach
ozwie się derkacz w miedzianym prosie
jakby księżyc potrącał o wieże kościoła
lub jakby zaskrzypiały na polnych
zapomnianych drogach
chłopskich wozów osie…
(Noc w polu)
oraz nie mniej subtelną wrażliwość na zapachy, sprawiające czasem wrażenie smaku:
Najpierw – kiedy żytnie puszcze
zapachną słodkawym chlebem
(Ziemia rozpoczyna żniwa)
Wyczulenie zmysłów na barwę, dźwięk, zapach, smak,
a następnie odtwarzanie tych wrażeń za pomocą słowa
poetyckiego, nie wystarcza autorowi Zgrzebnych pieśni.
Najczęściej wkracza w świat otaczających go rzeczy i zjawisk z własną twórczą, poetycką wyobraźnią. Chętnie
posługuje się personifikacją. Ziemia z reguły występuje

56

57

Tamże s. 32.

n u m e r

w jego wierszach jako najbliższa, kochana osoba, przedmiot wyznań i wzruszeń:
Ukochałem cię ziemio rodzona
(Miłość)
O ziemio bogata w pliszki
bogata w białe bociany
U naszej stałaś kołyski
wraz z niebem wraz z zorzami
(U naszej kołyski)
Ziemio z oczyma pełnymi nieba
najdroższa ziemio ojczysta
(Wybacz)
Zdarzają się bardziej ciekawe i poetycko rozbudowane personifikacje:
a kiedy łodzie mijają wyspy obłoków
lato wychodzi
na ich brzeg
by obmyć swe stopy w promiennym jeziorze wrzosów
(Odjazd lata)
Podobnych przykładów można spotkać wiele, może nawet zbyt dużo, jak na współczesnego poetę. Często propozycje te świadczą o prawdziwym rozbujaniu fantazji. Poeta przeistacza pola w motyle, które zaczynają szybować
w obłokach, to znów niebo w stodołę, bociana w brzozę,
wierzbę w giermka, wiosnę w gosposię.
W przekształcaniu, wzbogacaniu i uzupełnianiu otaczającego świata, dochodzi do odkrywania poetyckiej tajemnicy rzeczy i zjawisk, do swoistej poetyckiej mistyki.
Ludzie z najbliższego otoczenia poety – chłopi, kobiety wiejskie, matka, nawet owady i zboża – oraz przede
wszystkim sam twórca, uczestniczą w jakimś dziwnym
ziemskim misterium. Ma ono własną polną i wiejską,
oprawę i obrzędową liturgię. Spełnia ją sam poeta, to znów
„chłop – kapłan pod baldachimem kosy”, czasem konik
polny lub „kapłan kwiatów – tulipan”.
porozmawiać ze złotą pszenicą i białą brzozą
w chórze stokrotek zaśpiewać
i mszy wysłuchać w polu
którą o świcie
przed ołtarzem głogu
odprawia kapłan kwiatów – tulipan
a potem przyjąć
z rąk jego
klęcząc na złotym piachu
roślin komunią –
miodową woń pól łąk i lasu
(Modlitwa)
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W misterium to często włączona jest matka, „szara jak
krzyżyk w książce do nabożeństwa”, która chodzi „w koronie z potu, w brylantach z łez, lnianą koszulą jak szatą
złotą stroi swą pierś”. Poeta rzeźbi ją niemal tak, jak ludowy świątkarz wiejski Madonnę.
Zgodnie z tradycją obrzędowo-liturgiczną, uczestniczący w spełnianiu obrzędu otrzymują bogatą, pełną złota
i słońca szatę oraz niezbędne akcesoria liturgiczne:
W kościółku z kwiatów kąkola,
Róż, polny konik maleńki
Odprawia mszę świętą w polu
W Zbórz Dojrzewania – dzień święty…
Miał kielich misterny w ręku
Ze skrzydła biedronki złotej,
W której zamieniał w krew pańską
Kropelki chłopskiego potu…
(Ceremoniał polny)
Dawna ludowa obrzędowość złączyła się tu z liturgią kościelną. Poeta pragnie w ten sposób wyrazić swój
zachwyt dla niezwykłości i poetyckości otaczającego
go świata. W zachwycie tym dochodzi do kultu ziemi
i wszystkiego, co z niej wyrasta. Na tej podstawie stwarza
własną poetycką religię, łączącą w sobie elementy otaczającego go świata rzeczy i zjawisk ziemskich z zapatrzeniem
w kosmos, niebo, słońce, gwiazdy, wieczność. Elementy te
są ściśle powiązane i przenikają się wzajemnie. Wyobrażenie religijne łączą się z praktykami i wierzeniami ludu.
Jeśli poeta próbuje sobie wyobrazić wieczność i niebo, to
widzi je tylko w wymiarach ziemskich:
Kochany dobry Boże!
Gdy zdejmiesz mnie z krzyża ziemskiego życia
wieczność mi daj
obsianą zbożem
z wieśniaczą chatą
w kwitnących lipach
(Moja wieczność)
Ta poetycka religia Jana Pocka łączy w integralną całość ziemię z istotami i zjawiskami, które ją zamieszkują.
Najmilszym miejscem na ziemi jest dla poety rodzinna
wieś, chata i pole. Nie może sobie nawet wyobrazić innego, bardziej wymarzonego miejsca dla siebie, swoich
przeżyć i szczęścia. Świadczą o tym wielokroć powtarzane w wierszach inwokacje do ziemi oraz bezpośrednie wyznania uczuć. Świadomość organicznego związku z ziemią ukształtowała jego swoistą filozofię, którą przedstawił
w wierszu Od ziemi otrzymam nagrodę. Swoje życie porównuje w nim do zrośniętej z ziemią sosny, z której miał
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niegdyś kołysankę, w latach dojrzałych chatę, a w końcu trumnę; po śmierci otrzyma w nagrodę żywy pomnik
– brzozę.
To organiczne zrośnięcie z ziemią nie uwalnia go jednak od cierpień i upokorzeń. Z ziemią łączyła go ciężka fizyczna praca, której nie uznawał za przekleństwo,
ale za dobrodziejstwo. Wynika stąd najgłębiej przeżyta
przez poetę chłopskość jego wierszy, łącząca pracę na
roli z niezwykłym przywiązaniem do niej. Stąd też płynie głęboka świadomość związku łączącego go z własną
warstwą społeczną. Świadomość ta została ukształtowana nie tylko poprzez ziemię i wieś, ale przez program agrarystów, wiciarzy i Batalionów Chłopskich.
Brak w niej środowiskowych kompleksów. Pocek wierzy, że chłop jest potomkiem Piasta, a jego twórczość
„idzie (…) ku wioskom, ku ziemi chłopskim szerokim
krokiem”. Jest świadomy wartości, jakie niesie ze sobą
współżycie chłopa z ziemią i naturą. Przeciwstawia je
miastu:
ja nie wiem jak można kochać
nie słysząc pieśni słowika –
umierać w miast kamiennych lochach
bez płaczu pszenic łkań żyta
(Ja nie wiem)
Sam jestem

w kropli cichej nocy na ugorze złotych gwiazd i ciszę
nie przeszytą jękiem chłopskiej nędzy
i wrażym oddechem miast
w ramionach swoich kołyszę
i zraszam serdecznych łez deszczem…
(Samotność)
Swą poezję, jak jałmużnę, chce ofiarować mieszkańcom
miast:
Poezję głogów i tarnin
urodę skib i pokosów
do miast ogromnych i gwarnych
wiersze wam moje przynoszę
(Przynoszę)
Byś w kamiennym mieście
uczuł się szczęśliwy
jak pośród pszenic
w polu
(Z pola)
Ludziom mieszkającym w miastach Pocek współczuje braku tych wartości, które niesie życie wsi i obcowanie
z przyrodą i ziemią. Z miłości do rodzinnej ziemi wypływa też jego świadomy, chłopski patriotyzm.
Tej ziemi,

n u m e r

która jest twoją matką i którą nazywasz Polską,
i pragniesz dla niej chleba i szczęścia,
i bronisz jej w potrzebie – oddając własne życie –
ja
biedny chłopski poeta – nędzarz
oddałem własne serce – ostatnią, śpiewną własność,
by wiecznie
jej szarość kwitła słoneczną, jasną wiosną
jak słońce
w błękicie!
(Oddałem)
Chłopski patriotyzm Pocka nie ma nic z deklaratywności, jest konsekwentny, wypływa z głęboko pojętego obowiązku wobec ojczyzny:
O, tylko wtedy, Ojczyzno
wymawia twe imię chłop szary,
gdy gromem rażona konasz
lub gdy o wolność się krwawisz!…
(O tylko)
Patriotyzm ten, przepełniony niekiedy goryczą i poczuciem niesprawiedliwego upokorzenia, zdecydowanie walczy jednak o godność wolnego obywatela:
W ojczyźnie, w której najadłem się bólu, jak koń siana
W ojczyźnie, w której napiłem się
męki jak krowa wody z kałuży,
Już nigdy przed nikim nie padnę z trwogą na kolana
I nie będę jak pies niewolniczo nikomu służył…
(Muszę być)
Miłość do ojczyzny wiąże się u Pocka, jak sam wyznaje w wierszu Ukochałem, z miłością do braci chłopów i do
mowy ojczystej. „Ja piszę wiersze prostą, codzienną, matczyną mową” – wyzna w wierszu Matczyną mową. Ta programowa codzienność i prostota języka poetyckiego uzewnętrznia się poprzez stosowanie niewyszukanych słów
i epitetów: noc jest czarna, pszenica – złota, drogi – szare,
chleb – czarny, chaty – wieśniacze itd.
Jest to jednak tylko wierzchnia warstwa językowa
utworów. Obok słów i epitetów i potocznych spotykamy w wierszach Pocka wiele metafor w tego rodzaju konwencji językowej zupełnie nieoczekiwanych, tworzonych
na zasadzie dalekich skojarzeń: „złote oko stokrotki” (Arcycierpienie), „w każdym się kłosie gwiazda kołysze” (Na
naszych polach), „kiedy o świcie gwiazda ostatnia opuszcza cicho żab rzewny chór” (Na naszych polach), „zagony
opuszczają swoje zboża” (Słońce) itd.
Pocek wprowadza tego rodzaju metafory, jak się wydaje, w spobó planowy i przemyślany. Powstają one na
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zasadzie zderzenia dwu języków: potocznego i poetyckiego. Odbywa się to najczęściej przy okazji odkrywania
przez poetę innego, poetyckiego, sensu rzeczy i zjawisk:
Ukryte w trawach srebrne stokrotki
puzony mleczów w natłoku tarnin
(Kwiaty z rodzinnej ziemi)
tak więc prawie nic nie dało mi życie
na tym pełnym burz i gromów świecie
prócz daru koszenia poezji
(Nic nie dało mi życie)
Noc odeszła już czarna
a dzień jeszcze nie przyszedł
dopiero na mokradłach
kaczeniec podpalił ciszę…
(Czapie)
Poeta nie buduje całych utworów na zasadzie nagromadzenia skomplikowanych metafor, ale wprowadza je
jedynie jak latarnie oświetlające właściwy, poetycki sens
przedstawionej rzeczywistości. Przygotowanie językowe
do zastosowania tych niecodziennie brzmiących zestawień słownych odbywa się podczas potocznego, zrozumiałego dla wszystkich toku wypowiedzi. Po takim przygotowaniu skonstruowana na zasadzie dalekich skojarzeń
metafora staje się jasna i zrozumiała, a mało ekspresyjny
język dnia codziennego w kontekście z niezwykłym sąsiedztwem metafor nabiera nowego, odświeżającego, poetyckiego znaczenia. Stąd zapewne wypływa owa świeżość
poezji Jana Pocka, na którą niejednokrotnie zwracano
uwagę.
Można więc mówić niejako o dwu pokładach języka
poetyckiego autora Zgrzebnych pieśni. Pierwszy – to dyskursywny język mowy potocznej, drugi – metaforyczny,
skonstruowany według zasad stosowanych najczęściej
w poezji współczesnej. Wśród metafor Jana Pocka znajdujemy nawet i takie, które do złudzenia przypominają
metafory poetów awangardowych. Cytowane już „puzony mleczów w natłoku tarnin” i „kaczeniec podpalił ciszę”, z powodzeniem mogłyby się znaleźć w wierszu Tadeusza Peipera.
Tego rodzaju konstrukcje językowe nie oznaczają fascynacji poezją awangardową. Awangardę obowiązywała „wstydliwość uczuć”. Pocek nie wstydzi się własnych
uczuć, mówi o nich wprost. Wzorując konstrukcję jednego metaforycznego zdania według zasad stosowanych
przez poetów awangardowych, nie troszczy się o resztę.
Podobnie jest w przypadku innych autorów, których
można przywołać do wierszy Pocka. Autor Malw nawet
nie usiłuje ukrywać tych związków. Sam kilka razy powołuje się niby na swych patronów poetyckich: Lenartowicza,
Kasprowicza i Konopnicką. Na szczęście ich twórczość nie
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z którymi – chory i nieagresywnie ustosunkowany do
świata i ludzi – po prostu nie potrafił sobie w życiu
poradzić.
To jego nieprzystosowanie do otaczającego świata,
z którym czuł się integralnie związany, jest symptomem
epoki. Dlatego też problematyka jego utworów wykracza
poza ramy jednego środowiska.
Tu wyłania się jeszcze jeden problem: jak właściwie
należy zakwalifikować twórczość poety z Kalenia? Alina
Aleksandrowicz stwierdza, że

zaciążyła silniej na wierszach Pocka niż poezja Leśmiana,
Czechowicza, Norwida czy Mickiewicza. Czasem zafascynowanie Pocka cudzą myślą lub metaforą jest tak wielkie,
że staje się budulcem wiersza, ale na tym nie koniec. Cudzy kostium zupełnie mu nie odpowiada. Dzieje się to nie
tylko w odniesieniu do najnowszej tradycji literackiej, ale
i do folkloru. W rękopisach Pocka zachowało się nieco
prób naśladowania pieśni i przyśpiewek ludowych, ale są
to, poza nielicznymi wyjątkami, utwory zupełnie chybione
W imię niezależności i swobody twórczej poeta często rezygnował z wiersza regularnego. Rzadko używał
pełnych rymów, lubił natomiast asonanse, wykazując
dużą sprawność przy ich stosowaniu i unikając banalnie
brzmiących zestawień. Można tu wyliczyć pary asonansów z wiersza Nocą przez wieś: wieś-drzew, ciszę-kołyszę, piersi-czereśni, pobielanej-wymalowanych, płocie-złote, jaworom-pole, ziemia-cienia, stokrotki-wioski.
Czasem, zwłaszcza przy wierszach wolnych, na przykład w utworze Oddałem, jeszcze dodatkowo posługuje się asonansami wewnętrznymi, wiążącymi cały utwór
śpiewną melodyjnością. To dbanie o śpiewność wiersza
łączy Pocka zarówno z tradycją literacką ubiegłego stulecia, jak i z tradycją pieśni ludowej. Obok tego dziewiętnastowiecznego nurtu wersyfikacji płynie drugi, bardziej
oryginalny; rozlewny i powolny, nieco chropowaty, wyrażający się szeroką, nieregularną i zmienną w swoim
rytmie frazą. Wynika to z chęci dokładnego, czasem panoramicznego spojrzenia na ten temat. Niektórzy krytycy, na przykład Tadeusz Kłak, uważają, że „ten sposób
pisania najlepiej odpowiada poecie”58.
Tematem wszystkich utworów Pocka jest bardzo głęboko i autentycznie przeżyty dramat, na który złożyły
się przede wszystkim bardzo ciężkie warunki materialne, długa choroba i świadomość zbliżającej się śmierci, nadmierna wrażliwość, fanatyczne umiłowanie ziemi
i konieczność jej opuszczenia. Swoją twórczość traktował jako azyl i ucieczkę od nadmiaru przeciwności,
58

T. Kłak, jw.

twórczość autora „Zgrzebnych pieśni” wyrastając zarówno z tradycji ludowej, jak i modyfikowania tej tradycji
z aspektu literackich doświadczeń współczesności, stanowi
ciekawy dokument artystyczny poezji nieprofesjonalnej. Ten
typ poezji, obecnie już zanikający, ma rangę ewenementu
artystycznego nie tylko w kontekście współczesnego pisarstwa ludowego, ale i literatury współczesnej59.
Wiejskość i chłopskość jego wierszy wskazywałyby na
to, że mamy do czynienia z poezją tak zwaną ludową, ale
kilkuletni pobyt Pocka w Warszawie, wykonywanie zawodu dziennikarza, świadomość własnego warsztatu, kultura literacka, a zarazem brak silniejszych związków poety
z tradycją ludową, wydaje się temu przeczyć. Jak prawdziwy twórca, nie daje się włożyć do utworzonej przez klasyfikatorów jednej szufladki.
Ogarnięty fanatyczną a nieodwzajemnioną miłością
do ziemi i wszystkiego, co się z nią wiąże, uciekał w krainę poetyckiej mistyki, ale jednocześnie intensywnie odczuwał silne związki z otaczającą go rzeczywistością. Jego
miłość do ojczyzny może stać się wzorem, a nie tylko
dokumentem.
Prawdziwa szczerość i autentyczność, niemal dziecięca
świeżość doznań w kontakcie ze światem, jedna mu wielu zwolenników wśród współczesnych odbiorców poezji.
Pocek, chyba jedyny z licznego grona współczesnych
poetów ludowych, znalazł uznanie historyków literatury. Jego biogram, opracowany przez Tadeusza Kłaka, został zamieszczony w Polskim Słowniku Biograficznym60,
a notka informująca o jego życiu i twórczości znalazła się
w drugim tomie przewodnika encyklopedycznego Literatura polska61.
Józef Zięba

59

A. Aleksandrowicz, jw. s. 69.

60

Polski Słownik Biograficzny. T. 27/1 z. 112, s. 7.

61

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 1985 s. 182.
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CEREMONIAŁ
POLNY

w kościółku z kwiatów kąkolu
róż – polny konik maleńki
odprawiał mszę świętą w polu
w Zbóż Dojrzewania – dzień święty

miał kielich misterny w reku
ze skrzydła biedronki złotej
w którym zamieniał w krew pańską
kropelkę chłopskiego potu
z szarego grzbietu mu spływał
ornat podobny do tęczy
z barwnego skrzydła motyla
i wiotkich srebrnych pajęczyn
dookoła wiernych tłum wielki
klęczał na miedzy ściośnionej
każdy miał złote skrzypeczki
i bogomodlnie dzwonił
ale gdy kapłan nad głowę
podnosił pszeniczne ziarno
cichły srebrzyste melodie
i tłum na ziemię sie garnął
i tylko szelest ornatu
i jego kolorów gra
zwiastowały polnemu światu
że święta ofiara trwa
dopiero dzwonek powoju
zawieszony na źdźbłe słomy
podnosił z wolna znowu
tłum kornie pochylony
a gdy w kościółku z kąkolu
msza święta dobiegła końca
każdy się zbliżał do progu
by przyjąć komunię – skrę słońca
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Jan Pocek w Zabłociu, lata wojny. Ze zbiorów Muzeum J. Czechowicza
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Moja Matka
Matka ma chodzi w koronie z potu,
w brylantach z łez
lnianą koszulą jak szatą złotą
stroi swą pierś…
I często chodzi modlić się boso,
jak Cieśla-Bóg,
obmywszy ze stóp łąkową rosą
pył ziemskich dróg…
I nigdy żadnych skarbów nie pragnie,
w chałupie swej,
chce tylko grudkę tej ziemi czarnej,
na własność mieć!…

Jan Pocek w Zabłociu, lata wojny. Ze zbiorów Muzeum J. Czechowicza

Żółwie gwizdanie
Nocą z ciszy i złota
kiedy pachnie świat sianem
w tataraku na błotach
słychać żółwi gwizdanie
nie ma smutku w ich głosach
nie ma żadnych narzekań
zda się woła po rosach
ciepły lipiec z daleka

n u m e r
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Jan Pocek z rodziną, Zabłocie lata 60. XX. wieku. Ze zbiorów Muzeum J. Czechowicza

Jan Pocek czyta wiersze w warszawskim Domu Chłopa.
Ze zbiorów Muzeum J. Czechowicza
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Recepcja twórczości Jana Pocka
w publicystyce i krytyce literackiej
1947–1964

W 1959 roku Stanisław Piętak zastanawiał się, co
też się dzieje z Janem Pockiem. Apelował do przyjaciół
poety, by udzielili o nim jakichkolwiek wiadomości. Zachęcał do poczynań mających przerwać jego milczenie.
Uważał, że taki pisarz nie powinien tak po prostu milczeć i dopowiadał, że egzemplarzami jego debiutanckiego
tomiku Zgrzebne pieśni1 powinni zostać obdarzeni wszyscy literaci i naukowcy. Tekst kończył znamiennymi słowami, które przywołuję w roli przesłania tego przeglądu:
„Niechże choć oni wiedzą, że żył Jan Pocek i pisał udatnie i pięknie”2.
A jak postrzegano lirykę Pocka we wczesnej fazie rozwoju? Alina Aleksandrowicz – zasłużona badaczka literatury ludowej – stwierdziła po latach, że „Edycja odrębnego tomiku była w biografii wiejskiego twórcy faktem
o olbrzymim znaczeniu. Ustalała ona wysoką rangę jego
twórczości oraz pomagała w pokonaniu uprzedzeń i ironicznego dystansu wobec poezji «spod strzechy». Krytyka przyjęła poetycki debiut Pocka bardzo przychylnie”3.
Sytuacja Pocka po debiucie książkowym nie była jednak wcale tak dobra. W rzeczywistości, opublikowane
w 1947 roku przez Ludowy Instytut Kultury Zgrzebne
pieśni oceniono skrajnie negatywnie lub co najwyżej protekcjonalnie. Wystarczy przypomnieć recenzję 19-letniego wówczas Roberta Stillera Nieporozumienie i pośpiech,
ogłoszoną w „Tygodniku Warszawskim” – czasopiśmie
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej4.
W Zgrzebnych pieśniach nie podobało się w zasadzie
Stillerowi wszystko. Omawiane wiersze określił jako „stuprocentowe odwieczne, laickie wierszoklectwo”, „zlepek
1

J. Pocek, Zgrzebne pieśni, Łódź 1947.

2

S. Piętak, Czemu milczy poeta?, „Orka” 1959, nr 23, s. 5.

A. Aleksandrowicz, Świat poetycki Jana Pocka, „Informacja Kulturalna. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1981, nr 5–6, s. 7. To samo autorka powtórzyła w tekście Świat poetycki ludowego twórcy, [w:] J. Pocek, Poezje,
wstęp, wybór i oprac. A. Aleksandrowicz, Lublin 1984, s. 19, 20.
3

R. Stiller, Nieporozumienie i pośpiech, „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 39, s.
8. R. Stiller (1928–2016) – pisarz, krytyk literacki, orientalista, poliglota, tłumacz m.in. z literatury angielskiej, amerykańskiej, niemieckiej, francuskiej
i żydowskiej, edytor (antologia literatury malajskiej), członek Stowarzyszenia
Dzieci Holocaustu, przewodniczący Żydowskiej Gminy Reformowanej w Polsce, w 1947 roku student Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie oraz filologii polskiej i słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
4

świecideł odpustowych”, „klasyczne parodie”. Ogólnie
uznał, że są one „niżej krytyki”, a twórczość Pocka stanęła
w najgorszym miejscu, gdy autor „Wszystkie walory tzw.
poezji samorodnej zdążył w sobie zdusić, by nic w zamian
nie osiągnąć”. Wypowiadając się na temat formy artystycznej napiętnował nieumiejętność rymowania, a przy tym
uważał najwyraźniej, że twórca chłopski powinien wyłącznie pisać o typowych pracach rolnych, co doprowadziło go
do kąśliwej uwagi: „Pocek nie umie już sadzić kartofli, tylko «wiśnie, jarzębiny i kwiaty złote»” [a] „Celem tej czynności jest, by «słowik mógł śpiewać w majowe, pełne rosy
i księżyca noce…»”. Następnie, po wyśmianiu dostrzeżonych w liryce Pocka treści autotematycznych i aluzji literackich, zwieńczył „katalogowanie” Pockowych grzechów
porażającą formułą: „Szkoda męczyć dalej”, jakby pocieszającą frazą: „Może Pocek będzie kiedyś poetą” i radą
dla Ludowego Instytutu Kultury, by poczekał z wydawaniem kolejnych jego utworów, ponieważ „szkoda: 1) paczyć samego autora, 2) pogrążać jego nazwisko, 3) trwonić pieniądze”5.
W tym samym roku recenzent podpisujący się em
[prawdopodobnie Edward Marzec – przyp. D.N.] ogłosił na łamach wydawanego przez Ludowy Instytut Kultury „Miesięcznika Ludowego” tekst Pierwsze kroki6. Nie
był już tak radykalny jak Stiller. Niemniej, zniechęcała go
– obniżająca wyraźnie wartość tomiku – nieporadna forma, bolał brak „nowości” i drażniło, że zbiorek jest „miękki i miejscami słodkawy”. Najbardziej docenił natomiast
„poetyczność” liryki Pocka, dzięki czemu utwory zostały nasycone „ciepłem serdecznym” i nie można już o nich
powiedzieć, że są „sztuczne i zimne”. Humorystycznie
z kolei wygląda z dzisiejszej perspektywy jego zdziwienie,
że „człowiek ciężko harujący na roli może się tak dobrotliwie zachwycać niebem, ziemią i chatką słomianą”. Ostatecznie em uznał, że wytknięte wady nie dyskwalifikują na
Ibidem. Na tę recenzję zwrócił już uwagę wieloletni kierownik Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie, znawca ruchu teatralnego na wsi i literat Józef Zięba w swojej książeczce Jan Pocek 1917 – 1971, Lublin 1989, s.
15–16 (wydawnictwo Muzeum Okręgowego w Lublinie). Ten sam tekst Zięby pt. Jan Pocek został zamieszczony w piśmie „Region Lubelski” 1987 (wyd.
1990), r. 2(4), s. 221–240.
5

6

(em), Pierwsze kroki, „Miesięcznik Ludowy” 1947, nr 4–5, s. 46.
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zawsze Zgrzebnych pieśni, ponieważ „zalet jest dostatecznie dużo” i „można bez obawy pokładać nadzieję w ukazującym się tekście”7.
W 1949 roku śladami Stillera wyruszył kolejny recenzent – Zygmunt Lichniak, przyszły badacz literatury katolickiej i emigracyjnej. W „Przeglądzie Powszechnym”,
miesięczniku wydawanym wtedy w Warszawie przez
Towarzystwo Jezusowe, popełnił „rzecz” Poezja chłopska, w ramach której dwie strony poświęcił Zgrzebnym
pieśniom8.
Na początku Lichniak zauważył, że wiersze Pocka reprezentują ten sam typ literacki, co utwory Antoniego Olchy i Edwarda Marca9, ale nie można orzec o nich tyle dobrego, co o lirykach tamtych twórców. Pocek – zdaniem
krytyka – wyżywa się w „tanich wzruszeniach egotycznych”, wielkim tematom „daje wyraz szablonowy, banalny, ckliwy”. Tak dzieje się na przykład w wierszu Miłość.
Ukochałem cię ziemio rodzona,
kiedy – jako chłopiec mały –
pasłem krowy w polu na zagonach
w letnie, ogromne upały…
Ukochałem cię ziemio rodzona,
za twą szarość bezgraniczną,
która szumi na twoich ramionach
razem z żytem i pszenicą…10
W lirykach Pocka raziły też Lichniaka ckliwe apostrofy
rodem z Teofila Lenartowicza (O moje polne łany, o moje
polne łąki, o moja rodzinna wiosko, o moja chato droga11)
oraz słusznie już według recenzenta skompromitowana
„maniera hiperboliczna”, której nie jest w stanie uratować
„sentymentalnie wyznawana ideologia”. Taki rodowód
poetycki nie przynosi w mniemaniu Lichniaka zaszczytu, a szczególnie „niepokoją” i „smucą” utwory w rodzaju
wiersza Moja matka.
Matka ma chodzi w koronie z potu,
w brylantach z łez,
lnianą koszulą jak szatą złotą
stroi swą pierś…
7

Ibidem.

Z. Lichniak, Poezja chłopska, „Przegląd Powszechny” 1949, t. 228, nr 9, s.
187–188.
8

A. Olcha (1914–1978) – właśc. Antoni Władysław Mirek, poeta, prozaik, reportażysta i publicysta pochodzenia chłopskiego, redaktor pism ludowych
(m.in. „Wieś – Jej Pieśń”, „Orka”), autor wierszy rewolucyjnych i utworów nawiązujących do autentyzmu; E. Marzec (1914–1962) – poeta, prozaik i publicysta, wywodzący się z chłopskiej rodziny, po II wojnie organizator spółdzielczości
chłopskiej, wiceminister kultury i sztuki, twórca bliski autentyzmowi.
9

J. Pocek, Miłość, [w:] Wiersze, wybór, opracowanie i posłowie J. Zięba, Warszawa 1973, s. 12 (tekst z tomu Zgrzebne pieśni).
10

11

J. Pocek, radość, [w:] Poezje, op. cit., s. 358–359.
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I często chodzi modlić się boso
jak Cieśla-Bóg
obmywszy ze stóp łąkową rosą
pył ziemskich dróg…
I nigdy żadnych skarbów nie pragnie
w chałupie swej,
chce tylko grudkę tej ziemi czarnej
na własność mieć!…12
Kończąc swoje rozważania krytyk nie próbował nawet
pocieszać poety. Bez ogródek stwierdził: „Nie naszą rzeczą
jest prorokować i użalać się kasandrycznie nad młodym
debiutantem, ale jeśli przyszłe jego płody mają wyrastać
z tego samego gruntu i takim samym obradzać kwiatem,
to chyba przypadnie im rola smutnych badyli, o które nikt
się nie będzie miał powodu troszczyć”13.
Z negatywnymi ocenami pisarstwa Pocka współbrzmiały pojawiające się w owych latach równie krytyczne oceny autorskiej literatury ludowej. Przykładowo, Stanisław
Czernik w tekście Prymitywy poezji ludowej tę dziedzinę
twórczości przeciwstawiał tradycyjnej, ustnej „pieśni bezimiennej” (faktycznie folklorowi). Dawną twórczość „kolektywną” wywyższał zdecydowanie nad „spersonalizowaną”. Zarzucał imiennej poezji chłopskiej, że „jest tylko
naśladowniczym prymitywem poezji «literackiej», niewolniczym stąpaniem po udeptanych ścieżynach, wtórowaniem, powielaniem przygodnie poznanych […] wątków,
bez gry fantazjotwórczej, bez poważniejszego stosunku do
ujęć formalnych, bez własnej myśli, […]”14.
Zastanawia tak bezceremonialne potraktowanie pisarza, który nie był przecież postacią anonimową. Debiutował jeszcze przed II wojną światową, w latach okupacji związał się z konspiracyjnym pismem „Orle Ciosy”,
gdzie ogłaszał swoje wiersze. Zajmował się także kolportażem prasy w strukturach Batalionów Chłopskich,
od 1944 roku współpracował z grupą pisarzy ludowych
skupionych wokół środowiska i pisma „Wieś Tworząca”,
w 1945 roku został członkiem Koła Literatów Ludowych
w Lublinie, a następnie Oddziału Wiejskiego Związku
12

J. Pocek, Moja matka, [w:] Wiersze, op. cit., s. 13.

13

Z. Lichniak, op. cit.

S. Czernik, Prymitywy poezji ludowej, „Twórczość” 1948, nr 7–8, s. 57–58
(przedruk w: idem, Z podglebia, Warszawa 1966); S. Czernik (1899–1969) – poeta, prozaik (powieść paraboliczna Ręka 1963, opowieść autobiograficzna Dom
pod wierzbami 1960), przedstawiciel autentyzmu, wydawca „Okolicy Poetów”
(1935–1939), pedagog, badacz folkloru i literatury ludowej (Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyźnianym, Warszawa 1951; Pięć wieków
doli chłopskiej w literaturze XII–XVI w., Warszawa 1953; Stare złoto. O polskiej
pieśni ludowej, Warszawa 1962; Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1968), edytor (Wzięli diabli pana. Antologia poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne 1543–1953, Warszawa 1955; Humor i satyra ludu
polskiego, Warszawa 1956; Klechdy ludu polskiego, Warszawa 1957; Polska epika ludowa, Wrocław 1958).
14
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Zawodowego Literatów Polskich15. Cieszył się uznaniem
w kręgach inteligencji wiejskiej, w latach 1944–1949 dużo
drukował w czasopismach i gazetach („Chłopska Droga”,
„Dziennik Literacki”, „Głos Prądnika”, „Kalendarz Ludowy”, „Miesięcznik Ludowy”, „Piast”, „Polska Wyzwolona”,
„Rolnik Polski”, „Światło”, „Wici”, „Wiciowa Droga”, „Wieś”,
„Wieś Tworząca”, „Zdrój”, „Zew Chłopski”) oraz w edycjach zbiorowych o przeznaczeniu utylitarnym lub charakterze stowarzyszeniowym16. W niektórych z tych edycji jego liryki występowały w otoczeniu utworów Adama
Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława
Broniewskiego, Mieczysława Jastruna, Adama Ważyka
i innych uznanych pisarzy obiegu „wysokoartystycznego”.
Towarzyszyły im też nierzadko teksty chłopskich literatów,
m.in. Henryka Biłki, Stanisława Bojarczuka i Józefa Kapuścińskiego. Z kolei Piotr Greniuk, wówczas redaktor tygodnika „Wici”, już w 1945 roku zachęcał listownie Pocka
do debiutu książkowego: „[…] zbierzcie wszystkie swoje
wiersze, i te dawne, i ostatnie – przepiszcie je i przywieźcie
do mnie. […] Chciałbym wydać Wasze wiersze drukiem
w takiej właśnie broszurze jak moja z osobną okładką itp.
Wstęp do niej napisze Piętak, który bardzo Was chwali.
Wiersze Wasze bardzo mu się podobały”17.
Stanisław Piętak18 rzeczywiście zajął się utworami Pocka, został redaktorem wydawniczym Zgrzebnych pieśni,
uczestniczył w łamaniu tekstu, robił korekty. Może dokonał wyboru. Taki patronat jednak nie pomógł i sądzę,
że można to wytłumaczyć „przyziemnie” – młodym wiekiem i związaną z tym nadmierną zapalczywością Stillera
i Lichniaka, następnie stopniem świadomości początkujących wówczas krytyków, uniemożliwiającym najwyraźniej
rozpoznanie specyfiki poetyki ludowej, aksjologii i światopoglądu chłopskiego. Trzeba również zwrócić uwagę, jak
trafnie wskazuje Józef Zięba, na tło polityczne, czyli czas
zaostrzającej się walki z opozycyjnym Polskim Stronnictwem Ludowym19. Umacniająca się w Polsce z sowieckiego
nadania władza komunistyczna nie chciała tolerować
żadnych odrębności ideologicznych, w tym tradycyjnej
Por. A. Aleksandrowicz, Świat poetycki ludowego twórcy, op. cit., s. 8–18; J. Zięba, Jan Pocek 1917–1971, op. cit., s. 5–11; T. Kłak, Pocek Jan, [w:] Polski słownik
biograficzny, Wrocław 1983, t. 27, s. 7–8; D. Niewiadomski, Pocek Jan, [w: ] Encyklopedia katolicka, Lublin 2011, t. 15, szp. 902–904.
15

Plon, niesiemy plon. Materiały do obrzędu dożynek, oprac. P. Greniuk, Łódź
1945; W naszej świetlicy. Recytacje i inscenizacje, oprac. P. Greniuk, Łódź 1945;
Antologia 120-u. Wiersze na obchody, uroczystości i rocznice, zebrał i oprac. A.
Galiński, Łódź 1947; Almanach literacki Oddziału Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich, Kraków 1948.
16

Korespondencja J. Pocka w zbiorach Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie, sygn. MC 107 R, k. 55. Inf. i cyt. wg: J. Zięba, Jan Pocek 1917 –
1971, op. cit., s. 12.
17

S. Piętak (1909–1964) – wybitny poeta, prozaik (Młodość Jasia Kunefała)
i publicysta o rodowodzie chłopskim, był w owych latach odpowiedzialnym za
dział poezji członkiem tygodnika „Wieś”, uczestniczył w organizowaniu Oddziału Wiejskiego ZZLP, po czym do 1948 roku był jego prezesem.
18

19

J. Zięba, op. cit., s. 13.

kultury i literatury ludowej. Na łamach „Kuźnicy” podważano potencjał twórczy środowiska wiejskiego. Uważano, że należy ograniczać się do przedruków „najcenniejszych utworów naszej klasycznej poezji i prozy”, unikać
natomiast upowszechniania tekstów, które nie mogą „stanowić kulturalnego wzorca dla wiejskiego czytelnika”, „zamykają się bez reszty w zagadnieniach wiejskich”. Według
ideologów nowego ustroju przesunięcie chłopskich horyzontów poza „opłotki […] rodzinnej wsi” jest z kolei pożądanym przejawem postępu20. W gruncie rzeczy było to
wszakże przygotowywanie podłoża do indoktrynacji socjalistycznej na obszarze wyczyszczonym z macierzystego
dziedzictwa i autonomicznie chłopska poezja Pocka nie
mogła być w tej sytuacji doceniona. Taką w każdym razie
supozycję można sformułować.
W okresie 1950–1959 wiersze Pocka drukowano jedynie incydentalnie. S. Czernik w opracowaniu Chłopskie pisarstwo samorodne21, stanowiącym zbiór jego studiów i esejów, połączonych z wyborem utworów pisarzy
ludowych, zamieścił zaledwie jeden wiersz Pocka wobec
siedmiu tekstów Jana Raka, sześciu Macieja Szarka, pięciu Michała Kajki i Stanisława Nędzy-Kubińca, czy trzech
Tadeusza Sieraja – swojego podopiecznego z Poradni Literackiej ZZLP. W 1954 roku na szpaltach „Kłosów” pojawił się utwór Pocka Musimy22, a w 1959 roku „Orka” opublikowała liryk W chacie23.
W 1959 roku ukazała się w prasie PAX-u informacja o zdobyciu przez Pocka nagrody w zorganizowanym
w Lublinie pod patronatem tego stowarzyszenia Konkursie Poezji Ludowej Lubelszczyzny24. W tym też roku lirykę
Pocka zaczęli odczytywać na nowo Tadeusz Kłak25 i Stanisław Piętak26.
Tadeusz Kłak (wtedy krytyk literacki współpracujący głównie z „Kameną”, po latach profesor Uniwersytetu
Śląskiego) w numerze „Orki” poświęconym Lubelszczyźnie przedstawił środowisko pisarzy ludowych tego regionu. Przywołał z przeszłości Stanisława Bojarczuka, Jakuba Raciborskiego i Kajetana Sawczuka, a ze współcześnie
tworzących omówił pokrótce dokonania Pauliny Hołyszowej, Władysława Kuchty, Bronisława Pietraka, Józefa
Bassy i na końcu Pocka. Kto wie, czy nie jako pierwszy
20

Przegląd prasy, „Kuźnica” 1947, nr 46; cytaty za: J. Zięba, ibidem, s. 14.

21

S. Czernik, Chłopskie pisarstwo samorodne, Warszawa 1954.

J. Pocek, Musimy, „Kłosy” 1954, nr 14, s. 1 (dodatek kulturalno-oświatowy
do „Chłopskiej Drogi”).
22

23

J. Pocek, W chacie, „Orka” 1959, nr 21, s. 9.

J. Walczak, Konkurs Poezji Ludowej Lubelszczyzny, „Biuletyn Informacyjny
Ośrodków Kulturalnych i Gospodarczych przy Stowarzyszeniu PAX” 1959, nr
11, s. 142–143. Konkurs został zorganizowany przez Klub Artystów i Twórców
Ludowych PAX w Lublinie, a nagrody oprócz Pocka otrzymali: J. Bassa, P. Hołyszowa, W. Kuchta i B. Pietrak.
24

25

T. Kłak, Na pewno nie ostatni Mohikanie, „Orka” 1959, nr 21, s. 8.

26

S. Piętak, Czemu milczy poeta?, „Orka” 1959, nr 23, s. 5.
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w ogóle krytyk poznał się na jego poezji i orzekł, że wśród
poetów ludowych Pocek wyróżnia się dojrzałością artystyczną, a utwór W chacie prezentuje autora z jak najlepszej strony. Zdaniem Kłaka u Pocka nie ma żadnego naśladownictwa, przeciwnie – „rysuje się wyraźnie własne
spojrzenie, wyobraźnia żywa, mówienie o świecie za pośrednictwem poetyckiego obrazu”. Krytyk zaznaczył zarazem, że twórca od wielu lat nie ogłosił żadnego wiersza,
ale według jego wiedzy pisać nie przestał27.
Zaledwie po dwu tygodniach na łamach „Orki” głos
Tadeusza Kłaka wzmocnił Stanisław Piętak, będący skądinąd kierownikiem działu poezji w tym czasopiśmie.
Zgodnie z tytułem swego tekstu zastanawiał się, dlaczego
Pocek milczy, czemu nie publikuje, z jakiego powodu doszło do „nieoczekiwanego przerwania tej tak pięknie zaczętej twórczości”. Wymieniał prawdopodobne przyczyny
zaistniałego stanu: rozczarowanie do życia, rozterki wewnętrzne, kłopoty rodzinne, zerwanie ze środowiskiem
literackich przyjaciół, niedostatki warsztatu pisarskiego.
Ubolewał nad powstałą sytuacją, tym bardziej przykrą, że
przecież – dowodził – o Pocku jako czołowym poecie lubelskiej „Wsi Tworzącej” mówiono wiele w powojennej
społeczności ludowej, czytelnicy wiejscy lubili jego wiersze, w kręgach rówieśniczych ulegano czarowi tej „delikatnej”, „czułej poezji”, z „serdecznością” oddawano twórcy
„berło pierwszeństwa”.
Przypominał też sobie, że gdy w redakcji „Wsi” zapoznał się z wierszami Pocka, to od razu stał się ich „entuzjastą” i z wielką przyjemnością przystąpił do przygotowywania debiutu książkowego poety. Urzekła go prostota,
emocjonalność tej liryki, wielki urok i wewnętrzna prawda, której nikt „nie podrobi”. Doceniał, że „niekiedy prymitywny twórca potrącał o struny niemal tajemnicze
uczuciowości”.
Te pochwały nie oznaczały jednak bezgranicznego
uznania Pockowego pisarstwa. Piętak, choć cenił i pomagał, nie był apologetą, a w 1959 roku zaczął się nawet dystansować wobec wcześniejszych zauroczeń. Zdefiniował
Zgrzebne pieśni jako tylko częściowe osiągnięcie literackie, będące dopiero piękną zapowiedzią przyszłości, zapowiedzią możliwą do spełnienia, jako że „źródła naturalnej
poezji” biły tam nawet w utworach nieudanych. Wyznał
również, że teraz widzi wyraźniej zalety i wady wierszy
Pocka, zwłaszcza ich pozycję na „mapie” poezji chłopskiej
lat 1945–194728.
Miejsce to – zdaniem krytyka – mimo skromniejszych
osiągnięć sytuuje Pocka „gdzieś obok Frasika”29i na dro27

T. Kłak, op. cit.

28

S. Piętak, op. cit.

J. A. Frasik (1910–1983) – poeta i prozaik pochodzenia chłopskiego, członek
powojennej redakcji „Wsi”, w poezji zrazu autentysta, potem wizjoner i katastrofista, autor znanego tomu Urodzony w źdźble (1946).
29
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dze twórczej, na której mieli się ukazać ostatni poeci odchodzącej wsi, na przykład Tadeusz Nowak. Zestawienie
z Józefem Andrzejem Frasikiem i Nowakiem wydało się
chyba jednak po chwili Piętakowi za daleko idące, bo natychmiast dodał, że oczywiście Pocek jako „samouk” jest
w porównaniu z nimi bardziej tradycyjny, konwencjonalny, a czasami epigoński. Wykrył też u niego „pęknięcia”
i dysonanse artystyczne oraz oddziaływanie sielskich liryków Marii Konopnickiej, pogłosy młodego Sergiusza Jesienina i naszych autentystów. I szczególnie odnotowanie
filiacji z Jesieninem wydaje się interesujące, wskazuje bowiem domyślnie na wspólny u polskiego poety ludowego
i imażynistów kult przyrody, fascynację wsią oraz docenianie wagi obrazowania poetyckiego.
Ostatecznie Piętak doszedł do wniosku, że te powinowactwa nie pomniejszają jednak znaczenia wierszy Pocka,
nie ograniczają ich „siły lirycznej”. Twórca z Kalenia jest
bowiem „jak mało który z dzisiejszych poetów polskich
swojski i niekłamanie ludowy. Nie znać u niego trudu
i przymusu, strofy wychodzą mu spod pióra tak naturalnie, jak to się dzieje tylko u rzadkich, urodzonych poetów”30. W związku z tym krytyk ujrzał dobrą przyszłość
przed twórczością Pocka. Zastanawia tylko, dlaczego akceptując jego „swojskość” i ludowość upatrywał tę przyszłość w szansie wzbicia się na „wyżyny poezji n o r m a l n e j [podkreślenie – D.N.], jemu współczesnej”. Czyżby
poziom i ranga twórczości miały polegać w tej perspektywie krytycznoliterackiej na odchodzeniu od ludowości
(macierzystego podłoża, naturalnej tradycji, chłopskiego dziedzictwa, w sumie kulturowej odrębności) w stronę
stopienia swojej indywidualności w ówczesnej „ogólnej”
produkcji poetyckiej.
Tekst swój kończył Piętak niemal dramatycznie. Jak
wspomniałem, pytał, co się dzieje z Pockiem i zwracał się
do jego przyjaciół, żeby przerwali milczenie poety, który
„nie powinien milczeć”31.
Niebawem, ponieważ już w 1960 roku, bardziej wnikliwego, niż w swoim wcześniejszym tekście, przedstawienia pisarstwa Pocka dokonał na łamach „Kameny” Tadeusz Kłak32. W pobliżu opublikowanego wiersza Matka
(Ma stara matka szara jak krzyżyk na książce do nabożeństwa) zaczął od kwestii, czy Pocka można nazywać poetą
ludowym. Oświadczył, że w zasadzie spełnia on wszystkie warunki „statusu” twórcy ludowego, gdyż jest „przecież chłopem, pracuje na roli i – pisze wiersze”. Ale jednak
używanie takiego określenia wobec niego wydało się krytykowi niestosowne, bo wiodące do wielu nieporozumień,
a na domiar zauważył, że „Pocka wyróżnia spośród tzw.
30

S. Piętak, op. cit.

31

Ibidem.

32

T. Kłak, Zgrzebne pieśni, „Kamena” 1960, nr 12, s. 2.
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poetów ludowych autentyczny talent poetycki, poświadczony już wydanym zbiorkiem wierszy”33. Czyli według
tego rozumowania artyzm, poziom literacki utworów,
byłby czynnikiem definiującym, przesądzającym o przynależności chłopa piszącego wiersze. Prymitywne płody
pióra mieściłyby się w kręgu twórczości ludowej, talent
i kreacyjność kwalifikowałyby do ponadludowego, w założeniu wyższego, lepszego obiegu literackiego.
Potem, niejako zgodnie z ustalającym się tokiem odbioru liryki Pocka, przystąpił Kłak do wykrywania paranteli jego pisarstwa. Po pierwsze uzmysłowił, że poezję tę
łączy „pokrewieństwo głębszej natury” z twórczością Piętaka. Bliscy są sobie przede wszystkim „typem wyobraźni
i talentu”, ich teksty wiąże szczerość, bezpośredniość, łatwość wywoływania wzruszeń, „żywiołowa uczuciowość”.
Patronem okazuje się też Jan Kasprowicz, głównie z Księgi
ubogich, bowiem Pocek – w mniemaniu Kłaka – „dobrze
trafił w rytm Kasprowiczowskiego wiersza, w gazdowskie
zamyślenie nad światem”. Korzystne byłoby jednak według
krytyka, gdyby twórca z Kalenia wyzwolił się spod wpływu Kasprowicza, tak jak odrzucił już poetykę Konopnickiej. Pocka – czytamy – „stać na wiersze zupełnie współczesne w wyrazie artystycznym. To utwory […] tak jak
u Piętaka pisane wierszem wolnym, o zmiennej, powolnej i szerokiej frazie. Ten sposób pisania najlepiej odpowiada poecie”34.
Po odniesieniu się do filiacji literackich przeszedł Kłak
do najistotniejszej części swojego tekstu, mianowicie do
wychwycenia cech poezji Pocka, stanowiących o jej szczególnej wartości. Podkreślił oryginalny sposób ujmowania
tworzywa, daleki od imitowania – jak to się dzieje u wielu poetów ludowych – wzorów literackich i wskazał na lokowanie wyobraźni w najbliższym otoczeniu twórcy, czyli w świecie wiejskim, tu gdzie „wiśnia, sad, słońce, pola,
żniwa”.
W sumie, w 1960 roku Kłak wydobył z liryki Pocka
te właściwości, które w zasadzie do dnia dzisiejszego są
przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, pogłębiających wcześniejsze „sygnały” interpretacyjne „mocną”
współczesną terminologią naukową. Wystarczy przywołać kolejne fragmenty wypowiedzi krytyka, by uświadomić sobie ich aktualność w obiegu badawczym:
Pocek przyznaje się do piastowskiego pochodzenia
chłopa, to go wywyższa, przydaje godności. Życie na wsi
w ujęciu Pocka to swoista liturgia: żniwa odmawiają pacierz, kosa jest baldachimem, a chłop kapłanem, który celebruje uroczystość żniwną. Przepych uroczystości
podkreśla „złoty” ornament, tak przez poetę ulubiony.

O matce powie, że ją widzi „z monstrancją sierpa w dłoni”. Związek poety z ziemią jest prawie mistyczny. W kwiatach jest zakochany „jak pszczoła”. Metaforyka Pocka była
zawsze konkretna, dla niego codzienna i naturalna, dla
nas często tak zaskakująca i odkrywcza. Pocek należy do
poetów o wyobraźni zawężonej do pewnych kręgów tematycznych. Jeden krąg to fanatyczna chłopska miłość do
ziemi, drugi – to matka35.
Ostatecznie Kłak uznał, że w przypadku twórczości
Pocka „mamy do czynienia z prawdziwym powołaniem
poetyckim” i tak znaleźliśmy się po kilkunastu latach na
antypodach recenzji Stillera i Lichniaka. Ale do szerokiego uznania tej liryki i popularności samego twórcy było
jeszcze daleko, mimo iż wkrótce spełniło się przekonanie
krytyka, że wiersze Pocka „zasługują na nową książkową
publikację”36.
Ta myśl stała się też rychło motywem przewodnim artykułu wywodzącego się z Lubelszczyzny znanego reportażysty Romualda Karasia. W tekście Pocek czeka na
wydawcę autor domagał się udostępnienia czytelnikom
dorobku liryka z Kalenia i ukazywał go jednocześnie jako
pisarza o autentycznym, oryginalnym talencie37.
W latach 1960–1961 Pocek już nie milczał. Wiersze
jego w coraz większym stopniu pojawiały się w czasopismach i dziennikach, m.in. w „Dzienniku Ludowym”, „Kamenie”, „Kulturze i Życiu” (dodatku „Sztandaru Ludu”),
„Kurierze Lubelskim”, „Nowej Wsi”, „Orce”, „Słowie na
Warmii i Mazurach” (dodatku „Słowa Powszechnego”)
i „Zielonym Sztandarze”. A swoistym wprowadzeniem
do nowej książkowej publikacji stał się w 1962 roku tom
pierwszy Wsi Tworzącej, antologii poezji chłopskiej Lubelszczyzny przygotowanej do druku dla Wydawnictwa
Lubelskiego przez Alinę Aleksandrowicz38. Edytorka już
doborem wierszy wyróżniła Pocka. Spośród jedenastu zaprezentowanych w antologii twórców właśnie on ma najwięcej utworów – aż 28, a przykładowo równie wówczas
na Lubelszczyźnie znani: Stanisław Buczyński – 13, Władysław Kuchta – 14, Bronisław Pietrak – 1839.
Cenne dla właściwego odczytania poezji Pocka są zamieszczone we wstępie uwagi A. Aleksandrowicz. Badaczka skupiła się na kilku ważnych sprawach: ludowości,
35

Ibidem.

36

Ibidem.

R. Karaś, Pocek czeka na wydawcę, „Kultura i Życie” 1961, nr 2, s. 2 (dodatek „Sztandaru Ludu”).
37

Wieś Tworząca. Antologia współczesnej poezji chłopskiej Lubelszczyzny, t. 1,
zebrała i oprac. A. Aleksandrowicz, Lublin 1962 („Lubelska Biblioteka Ludowa”, t. II).
38

W antologii opublikowano wiersze: Józefa Bassy, Stanisława Buczyńskiego,
Pauliny Hołyszowej, Władysława Kuchty, Zygmunta Kupisza, Bronisława Pietraka, Jana Pocka, Zuzanny [poza wstępem figurującej mylnie jako Zofia – D.N.]
Spasówki, Józefa Stręciwilka, Józefa Świderskiego i Ksawerego Złomańskiego.
39

33

Ibidem.

34

Ibidem.

n u m e r

oryginalności i artyzmie liryki Pocka, kulcie przyrody
oraz sensualistycznym postrzeganiu przez twórcę otoczenia. Odmiennie niż poprzednicy nie żywiła wątpliwości,
że Pocek jest poetą-chłopem, poetą ludowym w „szerokim
rozumieniu tego pojęcia”, a ludowość wynika u niego nie
tylko z wyzyskiwania autentycznych motywów ludowych,
ale wiąże się z poruszanymi zagadnieniami, sposobem obrazowania (budowanie porównań i metafor przy pomocy
słownictwa zaczerpniętego ze sfery rolniczej), wizją świata i wyznawanymi wartościami40.
Zwracając uwagę na olbrzymią rangę wiejskiej przyrody
autorka wstępu podkreśliła, że spełnia ona w liryce Pocka rolę „symbolicznego przewodnika życia”. Umiłowanie
natury miało przy tym jej zdaniem doprowadzić poetę do
„wiejskiego panteizmu”. Zjawiska przyrody, jak to dostrzegła, łączą się na domiar u Pocka z „obrzędami kościelnymi”, są traktowane z „żarliwą czcią, niby forum wielkiego,
świątecznego ceremoniału”41.
Pisarz, jak przypominają jego biografowie, przejawiał
w dzieciństwie zdolności malarskie, co wedle Aleksandrowicz zaowocowało po latach w jego twórczości ogromnym
wyczuleniem na barwy, blaski i kształty. Barwa – czytamy we wstępie do antologii – stała się podstawowym elementem jego przenośni i porównań, cenił zwłaszcza kolor
srebrny, złoty, szary i purpurowy. Kolory miały również
znaczenie w jego wizji świata, najwyraźniej bowiem przy
pomocy barw „pełnych dostojności, uroczystych” uświęcał i uwznioślał rzeczywistość.
Oceniając stopień oryginalności i pokłady artyzmu
edytorka uznała, że Pocek jest poetą „utalentowanym,
o czułym instynkcie literackim i wielkiej głębi wzruszeń”. Nadmieniła, że „Nie są to na pewno pieśni zgrzebne w sensie szorstkości słowa, niewyrobienia estetycznego. Pocek, mimo że ukończył zaledwie szkołę powszechną,
ma dużą kulturę literacką, zadziwia trafnością i świeżością
skojarzeń, umiejętnością konstrukcji szeroko zrytmizowanej frazy”. Stąd też przeświadczenie badaczki, że „Mimo
widocznych reminiscencji z twórczości Kasprowicza autor
Zgrzebnych pieśni jest poetą oryginalnym, […]”42.
Wieś Tworząca nie stała się niestety przedmiotem żywego zainteresowania krytyków. W źródłach bibliograficznych figurują zaledwie dwie recenzje: Jana Szczawieja
A. Aleksandrowicz, „Wieś Tworząca”, [wstęp w:] Wieś Tworząca. Antologia…,
op.cit, s. 22–26.
40

41

Ibidem, s. 23–25.

Ibidem, s. 23, 26. A. Aleksandrowicz podkreślając wartość liryki Pocka stwierdziła także, że spośród żyjących poetów wiejskich on jeden ma wydany tomik
poezji (ibidem, s. 23). Jeśli jednak uwzględnimy zbiory ogłoszone własnym nakładem, to trzeba odnotować liczący ponad sto stron tom Piotra Krzykalskiego
Łzy znad brzegów Dunajca ujęte w wiersze z czasów niewoli 1939–1945 (Nowy
Sącz 1946, 19472). Kilka tysięcy nakładu rozeszło się podobno błyskawicznie,
a ponadto – jak zaznaczył R. Rosiak – książka spotkała się z przychylną opinią
samego Kornela Makuszyńskiego (R. Rosiak, Syn Ziemi Sądeckiej, [wstęp w:]
P. Krzykalski, Szarotki, Lublin 1966, s. 6 i skrzydełko obwoluty).
42
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w „Tygodniku Kulturalnym”43 oraz dziennikarza „Sztandaru Ludu” i literata Zygmunta Mikulskiego w „Kulturze
i Życiu”44. Bardziej znamienny dla recepcji liryki Pocka
wydaje się tekst Szczawieja Wiersze proste jak życie, dlatego przywołam główne myśli tam zawarte. Otóż, na początku recenzent wyraził zdziwienie, że w dobie postępu
społecznego, powszechnego aprobowania wiedzy, możliwości zdobywania wykształcenia, istnieją jeszcze w środowisku wiejskim jacyś chłopi-poeci. Wyjaśnienie tego
anachronizmu znajdował jedynie w starszym wieku takich osób. Pisał:
Chłopscy poeci lubelscy… Któż by pomyślał, że jeszcze teraz, kiedy wszystkie możliwości stoją otworem przed
każdym talentem, rozbłyskającym zarówno w miejskim
robotniczym mieszkaniu, jak i na wsi w chłopskim domu
coraz częściej już w naszych czasach krytym czerwoną,
strojną dachówką, coraz rzadziej zaś tradycyjną z tej złej
tradycji słomą, że jeszcze mieszkają i tworzą na wsi utalentowani poeci – prawdziwi chłopi. Nie w tym rzecz, żeby
dopatrywać się w tym jakiejś nienaturalności. Są to ludzie przeważnie już starsi i to, co ma do dyspozycji nasza
młodzież dzisiejsza, nie było udziałem ich nie tak jeszcze szczęśliwej młodości. Może, jakże to trudno przewidzieć, zjawisko samorodnej twórczości ludowej będzie nadal występowało jeszcze jakiś czas niezależnie od tego, że
każde utalentowane dziecko, chłopskie czy robotnicze,
może rozwijać swe uzdolnienia we właściwym zakładzie
naukowym45.
Na szczęście, blask czerwonej dachówki nie oślepił całkowicie recenzenta i jego spostrzeżenia związane bezpośrednio z antologią są bardziej rzeczowe. Tu trzeba powiedzieć, że był pod „wielkim wrażeniem” edycji, w której
autorzy chłopscy zaprezentowali się miłośnikom poezji
i folkloru jako „twórcy nad podziw godni uwagi”. Przyznał, że mimo regionalnego zasięgu wydania jest to osiągnięcie na „miarę ogólnokrajową”. Pocka szczególnie nie
wyróżniał wśród poetów, nieco więcej uwagi poświęcił nawet Stanisławowi Buczyńskiemu z Hrubieszowa. Wspomniał wszakże, iż Pocek dał się już poznać drukowanym
zbiorem wierszy i podał o nim parę obiegowych informacji biograficznych. Orzekał wedle zasady: „Jaki człowiek – taka poezja” i prawdopodobnie w związku z tym
43
J. Szczawiej, Wiersze proste jak życie, „Tygodnik Kulturalny” 1962, nr 50, s. 6;
J. Szczawiej (1906–1983) – pedagog, działacz ludowy, publicysta, poeta (wybory Jarzębiny 1965, Zmaganie dnia z nocą 1976), autor szkiców literackich (Krzesanie ognia 1969, Laur i cień 1977) i relacji historycznych (Ciosy. Z lat walki
1939–1945, t. 1–2, Warszawa 1975), edytor (Antologia współczesnej poezji ludowej, Warszawa 1967, 19722; Poezja Polski walczącej 1939–1945, t. 1–2, Warszawa
1974; Poeci robotnicy, Warszawa 1979; Piękna jesteś ziemio moja ojczysta, Warszawa 1981; Antologia poezji ludowej. 1830–1980, Warszawa 19853).
44

Z. Mikulski, „Kultura i Życie” 1962, nr 34, s. 1 (dodatek „Sztandaru Ludu”).

45

J. Szczawiej, op. cit.
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uznał, że u twórcy z Kalenia charakterystyczne jest „umiłowanie ojczystej ziemi i jej krajobrazu, […] urzeczenie
[…] pięknem naszych pól, lasów i łąk, przywiązanie do
pracy na roli”46.
Do Pocka można również śmiało przypisać część pozytywną z passusu dotyczącego ogólnej oceny antologii: „Zaskakujące. Wprawdzie nie może nie zdarzyć się tu
i prymityw, jakiś cokolwiek grubiej ciosany świątek z drzewa – ale większość […] to niemal wiersze nowoczesne,
oczywiście, jeśli będziemy mieli na myśli tę nowoczesność
zdrową i piękną”47.
W 1963 roku, w ramach prowadzonej przez Romana
Rosiaka serii „Lubelska Biblioteka Ludowa”, ukazał się
drugi zbiorek autorski Pocka – Malwy, składający się z 54
wierszy, lecz pozbawiony niestety jakiejkolwiek krytycznoliterackiej prezentacji48. Podobnie jak Wieś Tworząca tom ten nie spotkał się ze szczególnym oddźwiękiem.
Przyjaciel Pocka – Leon Pokora zamieścił notkę recenzyjną w „Zielonym Sztandarze”, a Zygmunt Mikulski rozpisał się nieco w lubelskiej prasie.
Leon Pokora w tekście Wiersze ziemią pachnące uznał
edycję za dowód talentu Pocka i potwierdzenie wartości
liryki ludowej, której nie są potrzebne już odrębne kryteria, gdyż „jest to po prostu poezja, którą należy mierzyć zwykłą literacką miarą”49. Śladem innych krytyków
wdał się poza tym w ustalanie wpływów pisarzy „wysokoartystycznych” na Pocka i doszedł do wniosku, że chociaż idzie on na ogół własną drogą, to jego lirykę da się
„powiązać” z Bolesławem Leśmianem, Leopoldem Staffem
i Józefem Czechowiczem. Następnie dość wnikliwie zajął
się stylem i tematyką wierszy przyjaciela, pisząc:
Cechą jego stylu – a zarazem znamieniem artyzmu –
jest prostota. Pocek zdobywa się na zaskakujące metafory,
operuje asonansem, sięga po wiersz bez rymów, słowem
– po nowoczesną formę; jednocześnie formę tę usiłuje
nagiąć do wyrazistości, jednoznaczności i potoczystości
piosenki ludowej. W niektórych wypadkach owo łączenie – zdawałoby się – ognia z wodą, daje szczęśliwe rezultaty. Tematyka wierszy na pozór nie odbiega od klasycznych wzorów poezji ludowej. Piękno przyrody, nastroje
opłotków wiejskich, najbliższy krąg rodzinny… Lecz inna
jest skala odczuć, inna filozoficzna treść w tej samej nucie przewodniej. […] W jego wierszach czuje się pogański
kult słowa […], które powinno jak gdyby przenikać w głąb
misterium natury […]. Wiersze jego pachną ziemią. Zastanawiam się, czy którykolwiek z naszych poetów głębiej
46

Ibidem.

47

Ibidem.

48

J. Pocek, Malwy, Lublin 1963 („Lubelska Biblioteka Ludowa”, t. VI).

49

L. Pokora, Wiersze ziemią pachnące, „Zielony Sztandar” 1964, nr 15, s. 8.

wyraził ścieżyny przywiązania chłopa do ziemi, jego patriotyzmu i […] moralnej wielkości50.
Ciekawe było też spostrzeżenie recenzenta, iż Pocek
usiłując „w swej poezji utrwalić siebie”, rzutuje zarazem
własną chłopskość w wymiar narodowy i ogólnoludzki.
W sprawach wydawniczych z kolei Pokora zachęcał do
ogłoszenia dorobku twórcy z Kalenia w „jednym, pokaźnym już tomie”, czemu może sprzyjać to, że „dla dalekiego
gdzieś historyka literatury poezja Pocka będzie atrakcją,
jak przyciąga nas dziś woskowa pieczęć na historycznym
dokumencie”51.
Z. Mikulski dokonał zrazu oceny pięciu tomików,
w tym Malw Pocka, opublikowanych w 1963 roku przez
Wydawnictwo Lubelskie w serii „Lubelska Biblioteka Ludowa”52. Po ujawnieniu kompleksów miejskiego literata, rozżalonego tym, że wiejskim pisarzom bliżej do siedziby Wydawnictwa Lubelskiego niż niejednemu poecie
miejscowemu, wdał się w rozważania ogólnoteoretyczne, różnicując autorską twórczość chłopską i folklor. Doszedł szybko do powierzchownego i nie do końca trafnego wniosku, że pisarstwa chłopskiego nie należy w ogóle
z folklorem „mieszać”. O Pocku w zasadzie nic nie powiedział, przytoczył tylko fragment wiersza Matczyną mową,
wspomniał coś o regularnej strofie Pietraka, wytknął pisarzom chłopskim pewne nieporadności i wyraźne „kiksy”
językowe, a całą serię ocenił w kategoriach archaicznego, kuriozalnego „zabytku”. Ludową twórczość pojmował bowiem jako wynik „cywilizacyjnego zacofania”, rezerwat siermiężnej kultury „budzącej zainteresowanie
ze stanowiska bardziej socjologicznego niż artystycznego”. Uważał, że w tym rezerwacie można było jeszcze zamknąć Jana Raka, Ferdynanda Kurasia czy Jantka z Bugaja, ale „przyszłe pokolenie chłopskie […] nie sięgnie
już po problematykę, poetykę, środki wyrazu swych ojców i dziadów po piórze. Nie można [bowiem] przyjechawszy SHL-ką ze świetlicy, gdzie się oglądało ostatnią
«kobrę», siadać do pisania wiersza o zabłąkanym smutku
owianym mgłą jesienną. To młode pokolenie chłopskie
albo weźmie na warsztat problematykę polską, problematykę nieograniczoną opłotkami «sioła», albo nie będzie pisało wcale”. Przy okazji Lubelszczyznę zaliczył do
Polski B, wyznając zarazem, że jedynym walorem tego regionu jest folklor i twórczość ludowa, a Lublin „jest chyba ostatni, co tak poloneza wodzi samorodnej, ludowej,
chłopskiej poezji”53.
50

Ibidem.

51

Ibidem.

Z. Mikulski, Pięć kwiatów, „Kamena” 1964, nr 6, s. 3, 10. Recenzja dotyczy tomików: S. Buczyńskiego (Maki), W. Kuchty (Bławatki), B. Pietraka (Kąkole), J.
Pocka (Malwy) i J. Kapuścińskiego (Niezapominajki).
52
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Z. Mikulski, ibidem.
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Wypowiedź ta lokuje bezspornie lirykę Pocka
w negatywnym kontekście i wskazuje dobitnie jak ciągle oceny estetyczne przenikały się z osądami socjokulturowymi, właściwymi wulgarnie pojmowanemu materializmowi i redukującymi swoistości artystyczne pisarstwa
chłopskiego.
Nie inaczej do pewnego momentu było również w kolejnym tekście Mikulskiego, występującego tym razem
jako Krzysztof Janicki54. Snując rozważania na kanwie Kąkoli Pietraka i Malw Pocka krytyk ten uznał, że seria „Lubelska Biblioteka Ludowa” jest w Polce unikatem, ale zaraz
dodał, że nie ma powodu, by tym się szczycić, albowiem:
Jedynie w rejonach o przewadze cech rolniczych, […]
zawierających relikty przeszłości, chłopskie wierszopisarstwo zachowało swój charakter na zasadzie zanikającej prolongaty. Postęp cywilizacji odbywa się nieustannie
i nie ma mowy o tym, by młode pokolenie chłopskie poczuło w sobie potrzebę poezji tej „siermiężnej”, tej „samorodnej”, czy tej „od pługa”. Jej pozostałości do pewnego
stopnia spełniają rolę zabytków etnograficznych […] przeminęła formacja ekonomiczna, która warunkowała istnienie poezji tworzonej przez chłopów, […] nowa wieś z postępem cywilizacji ma możność sięgnięcia po inne tony,
treści i środki wyrazu […]55.
Rokowania recenzenta co do przyszłości literatury ludowej okazały się jednak całkowicie błędne, nie tylko, że
nie zanikała, ale przeciwnie – rozwijała się wykształcając
wiele niepowtarzalnych form artystycznych i nieustannie
poszerzała swoje kręgi poznawcze. W ówczesnym tekście
krytyk musiał sobie natomiast jeszcze poradzić z fenomenem liryki Pocka, bo jakkolwiek można zarzucić Mikulskiemu tendencyjność i prosocjalistyczną intencjonalność,
to na poezji się znał i potrafił rozpoznać jej prawdziwą
wartość. Złożywszy zatem – jak sądzę – daninę obowiązującej wtedy ideologii postępu orzekł, że jego uwagi nie
decydują wszakże o jakości tego, co już powstało i nader
sensownie zaczął przedstawiać lirykę Pocka, dostrzegając
m.in. że „samorodność” oznacza w gruncie rzeczy w tym
przypadku indywidualność i oryginalność:
Ten „ewangelista” roli, łąki, kłosa i człowieczej zadumy nad niezmierzonością świata nie czerpie materiału do
swojej poezji z tak, czy inaczej przetransponowanych reminiscencji czytelniczych, ale bezpośrednio z widzianej
rzeczywistości. Ba, tam nawet, gdzie dochodzi do głosu
chęć posłużenia się przyswojonym literackim zwrotem
zachodzi zgrzyt. Słowny prefabrykat nie pasuje do „rękodzielniczej” tkanki wiersza. […] Na ogół jego strofa
K. Janicki, Dalsze kwiaty, „Kultura i Życie” 1964, nr 7, s. 2 (dodatek „Sztandaru Ludu”).
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Ibidem.

– bynajmniej nie poddana ściśle formalnym rygorom – faluje rytmicznie i niesie ze sobą tchnienie wiejskiej przyrody. Ale autor nie jest pejzażystą. Owszem, urzeka go „urok
życia”, ale nie zalicza się do tych, którzy tylko skowronkują
na ojczystym łanie. Dominuje nuta ciemna, przygłuszona.
Wspomnienie ciężkiego dzieciństwa, świadomość niewystarczalności poetyckiego spełnienia, a przede wszystkim
nieustannie obecna myśl o śmierci nasycają tę poezję tonacją minorową. […] Taki nastrój, takie treści życiowe zawiera na ogół psychika autora Malw, który wrażliwy na
przemijające dla jednostki piękno świata oddaje się swej
samotniczej kontemplacji56.
W zaprezentowanych wypowiedziach krytyków, historyków literatury i publicystów rysuje się w sumie obraz
recepcji twórczości Pocka daleki od współczesnych obiegowych przekonań. Trudno w okresie 1947–1964 dopatrzyć się mocno ugruntowanej pozycji liryka z Kalenia w świadomości krytycznoliterackiej, a u zarania jego
dokonań można nawet mówić o zupełnym niezrozumieniu ocenianych utworów i ich daleko idącym dyskredytowaniu. Dopiero w kolejnych latach, w zasadzie od 1959
roku, Pocek zaczął mozolnie pozyskiwać uznanie środowisk opiniotwórczych, ale i tak tylko niektóre sądy i opinie można traktować jako całkowicie przychylne i głęboko
wnikające w istotę jego liryki57. Wartościowe edycje (Wieś
Tworząca i Malwy), chociaż ważne dla pozytywnego odbioru pisarstwa Pocka, również nie doprowadziły do przełomu, m.in. dlatego, że ich oddźwięk był doprawdy niewielki. Sława przyszła dopiero po śmierci.
Donat Niewiadomski
56

Ibidem.

Na pewno taki charakter miały uwagi T. Kłaka i A. Aleksandrowicz oraz pewne spostrzeżenia S. Piętaka i L. Pokory, a nawet Z. Mikulskiego.
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Stanisław
Turski

Rezerwat przyrody
Stawska Góra
W naszym województwie mamy prawie 100 rezerwatów przyrody, co jeden to piękniejszy. Lubię je zwiedzać
i fotografować.
W pewną letnią niedzielę, podziwialiśmy wraz z przyjaciółką, krajobraz i przyrodę rezerwatu Stawska Góra. Jest
on najstarszym na Lubelszczyźnie rezerwatem (1956 r.),
jednocześnie stanowi Obszar Ochronny Natura 2000. Ten
stepowy matecznik zajmuje jedno z ostańcowych wzgórz
kredowych z okresu trzeciorzędu, o wys. 235 m. n.p.m.,
które jest położone w krainie Pagórów Chełmskich (są
one częścią Polesia Wołyńskiego). Obszar ochrony ścisłej,
ogrodzonej drucianym płotem pod napięciem elektrycznym, wynosi 4 ha. Dotknąłem palcami drutów jak niewierny Tomasz. Kopnęło aż mi ramię zdrętwiało!
Rosną tu cenne gatunki flory kserofilnej czyli sucholubnej oraz kalciofilnej czyli wapieniolubnej. Węglan wapnia
CAaCO3, jest podstawowym minerałem każdej skały wapiennej i marmuru.
Ostaniec pokryty jest murawami kserotermicznymi
z krzewami jałowca, dzikiej róży, tarniny, szakłaka, derenia i kaliny, które tworzą płaty flory stepowej. Występują
tu przedstawiciele aż 216 gatunków roślin naczyniowych;
wśród nich 30 należy do rzadkich, w tym 6 gatunków objęto ścisłą ochroną. Są to: dziewięćsił popłocholistny i bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, orlik
pospolity, wiśnia karłowata.
Zwierzęta bezkręgowe reprezentowane są w rezerwacie
przez niezwykle rzadkie gatunki, które występują w Polsce na niewielu stanowiskach, lub nigdzie w kraju nie były

dotychczas notowane (!). Dotyczy to zwłaszcza motyli. Na
Stawskiej Górze stwierdzono występowanie aż 331 gatunków motyli, w co trudno uwierzyć. Oczywiście przeciętny turysta spostrzeże tylko nieznaczną ich cześć, ale i tak
będzie zachwycony różnorodnym ubarwieniem i kształtem tych owadów. Warto wiedzieć, że spośród wszystkich
występujących na terenie rezerwatu owadów, 5 należy do
gatunków chronionych, a 27 do rzadkich, wpisanych do
Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.
Środkową część rezerwatu pokrywają głębokie leje, będące pozostałościami po pociskach artyleryjskich ponieważ podczas II wojny światowej obszar Stawskiej Góry
służył Niemcom jako poligon wojskowy.
Zniszczona struktura gleby i jej kamienistość uchroniła
górę przed zaoraniem. Na okolicznych glebach typu rędzinowego, uprawia się zboża i rzepak. Niestety, wiele obcych
gatunków flory przedostaje się z pól do rezerwatu, więc
eksperymentalnie, i pod kontrolą, sięgnięto do pomocy
dziesięcioosobowego stada owiec, które wygryzają gatunki inwazyjne, nie jedząc chronionych roślin kolczastych
i sucholubnych. Ciekawe czy eksperyment się powiedzie
i owce przywrócą poprzedni stan flory w rezerwacie?
Zwierzęta mieszkają w szopie na Stawskiej Górze. Są
pilnowane zarówno przez elektryczne ogrodzenie, jak
i pasterza, który dowozi im wodę i dokonuje obrządku.
Fatalnie, że turyści dojeżdżają do rezerwatu autami,
niszcząc polną drogę i samą górę kołami pojazdów. Powinien być ustawiony zakaz ruchu przy zjeździe z szosy
w kierunku rezerwatu. Brakuje też bodaj ławki, zadaszenia, kosza na śmieci i jakiejkolwiek tablicy informacyjnej o walorach przyrodniczych rezerwatu. Może te słowa
dotrą do odpowiednich służb w Starostwie Powiatowym
w Chełmie lub w Urzędzie Gminy Chełm i wywołają pozytywny odzew?
Ale jak tam pachniało, a kolory kwiatów cieszyły oczy!
Do tej pory mam w domu zasuszony bukiet zebranych
ziół, oczywiście spoza granic rezerwatu.
Jeszcze pewna ciekawostka florystyczna, którą zacznę
od pytania: dlaczego jedną z odmian dziewięćsiła nazwano popłocholistnym? Ano dlatego, że roślina wpada w…
popłoch, (tak, tak), i nie jest w stanie wytworzyć łodygi,

n u m e r

tylko rozkłada liście wprost na ziemi. Zagadką pozostaje
przyczyna tego popłochu, ale jest to chyba jedna z legend
florystycznych.
Odkrywcą dziewięćsiłu popłocholistnego na Stawskiej
Górze była w 1880 r. Maria Hempel – mieszkanka wsi Tarnowo, nauczycielka biologii w Chełmie. Tę nieznaną dla
niej z nazwy roślinę przesłała profesorowi K. Łapczyńskiemu, botanikowi z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor przybył na Stawską Górę i po zobaczeniu dziewięćsiłu wpadł w zachwyt nad jej osobliwym pięknem. Jakże
trudno było wyobrazić sobie prof. Łapczyńskiemu, że taka
perełka florystyczna znalazła swoje siedlisko w tak niepozornym miejscu…
We wrześniu 1919 roku uroczysko na Stawskiej Górze
odwiedzili wraz z naukowcami ze Lwowa, profesorowie
z gimnazjum w Chełmie. Wśród nich był Kazimierz Janczykowski – przyrodnik, regionalista, miłośnik i pasjonat
ziemi chełmskiej. Wyprawa na „łyse pagóry” zakończyła
się sukcesem. Profesorowie bowiem odkryli jeszcze dwie
odmiany dziewięćsiłu: carlina acaulis oraz carlina vulgaris. Po powrocie do Chełma ekspedycja podjęła uchwałę,
aby rozpocząć starania „żeby na Stawskich Górach jak najprędzej powstał rezerwat przyrody”.
Przez wiele lat trwały o to zabiegi, które nie przynosiła
żadnego efektu. Władze sanacyjne i społeczeństwo zachowywały się obojętnie; nawet starania tak wybitnej postaci
jak botanika i ochroniarza, profesora Władysława Szafera – osobistości o światowej sławie, kończyły się fiaskiem.
Dopiero po II wojnie światowej usilne zabiegi Kazimierza Janczykowskiego, przełamały impas. Janczykowski
podjął w obronie dziewięćsiłu popłocholistnego medialną akcję propagandową i popularyzacyjną; dotarł nawet
do Komitetu Centralnego PZPR.
Wreszcie 27 listopada 1956 r., gdy nastąpiła polityczna
odwilż, która sprzyjała także… roślinom, został wydany
dekret o uznaniu Łysych Gór w Stawie za rezerwat przyrody ożywionej pod nazwą Stawska Góra.
Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia Besser) – to florystyczny takson należący do grupy astrowatych; w monografii rodzaju, takson ten określa się jako
podgatunek dziewięćsiła akantolistnego (Carlina acanthifolia subsp. Utzka). Przygladając się jego liściom od razu
zauważyłem ich podobieństwo do liści akantu.
Korzeń rdzawy, dziurawy, ma mocny zapach; smak ostry,
gorzki i nieco korzenny. Skutki iego są poty i robaki pędzące. W potrzebach macicy ma także mieć wielką skuteczność.
Nieostrożne iego zażywanie czyni womity i gwałtowniejsze laxowanie. Wchodzi w lekarstwa końskie. Wodą z korzeniem gotowaną wymywane rany i wrzody, pięknie się
goią. Koniowi zdrożonemu daiąc korzeni w obroku, powiadają, że go prędko znowu poprawić można – tak pisał Jan
Krzysztof Kluk w XVIII-wiecznym dykcjonarzu.	
■
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Mijają lata
Niesamowite mijają lata a ja
Wciąż jestem młody
Jednocześnie w każdej chwili
Mogę umrzeć
Na starość
Wielokrotnie upokorzony
Nie stchórzyłem ani
Nie wyróżniłem się odwagą
Żyję
Czyli oddycham
I serce we mnie regularnie bije
Przeciętnie
Siedemdziesiąt trzy razy na minutę
Wiele celów osiągnąłem
Szczytów zdobyłem
Przede mną jeszcze jedno wyzwanie
Zasłużyć na 250 złotych
Dodatku pielęgnacyjnego

Nawet pole
Tej wiosny
Nawet pole za oknem
Wycofało się w przestrachu
Za Czechowskie Górki
Przez cały tydzień od świtu
Słyszałem lament kwiczołów i szpaków
Trzepot skrzydeł
Przerażonych grzywaczy
Skorupy jaj
Zwłoki piskląt
Z porzuconych gniazd
Użyźniły ziemię na której wkrótce
Wyrosną
Apartamenty
Na pola za moim oknem
Nareszcie
Wkroczyła cywilizacja

Wierszyk o poecie
przeklętym
Wychodzi na ulice
Późnym wieczorem
Gdy pustoszeją albo
Przed świtem
Już nędzarz
Jeszcze nie włóczęga
Z reklamówką z Biedronki
Kroczy ponury
Od śmietnika
Do śmietnika
Z głową w ramionach
Nie w chmurach

HENRYK
J. KOZAK
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Polka
W Tel Avivie w restauracji capriccioza
Pracowała Polka

Ballada
o wypatrywaniu
Ty się mnie nie wypieraj
A ja ci za to
Wiersz napiszę
Jak cię szanuję
Kocham
I jak się ciebie
Boję
Kiedy w złości mówisz
Odchodzę
Albo odejdź
Wiem
Nudziarz ze mnie
I biedak
I wstyd się ze mną
Pokazywać
A i miłość moja
Stara
Bo w starych książkach
Wyczytana
Podpatrzona w filmach
Curtiza czy Bergmana
I nie drwij ze mnie
Nie poniżaj
Coraz częściej
Nocą bezsenną
Gdy w pustym oknie stoję
Jesień podpatruję
Tej co prawdziwie kochała
I tej co dozgonnie pokocha
Wypatruję

W piątkowe popołudnia
Przychodziłem na darmową
Cebulową zupę
Wieczorem
Szliśmy nad morze
Za falochron
W stronę Jaffy
Tak
Robiliśmy to wszystko
O czym teraz myślisz
Pod wysokim gwiaździstym niebem
Samotni
Naprawdę niczego
Nie oddaje zdanie
Że nie zapomnę
Jej nigdy
Tel Aviv, lipiec 1990

Wrześniowa niedziela
Niedziela
Przed jesienny jasny wieczór
Chyba umieram
W domu nikogo
Kto chciałby potrzymać mnie za rękę
Wezwać karetkę
Czy Boga
Kocham cię powiedzieć
I coraz cichszy
Z płyty
Piąty koncert fortepianowy Beethovena
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Mógłżem nie ocalić tych ksiąg, które zniszczenie
spotkać mogło, gdybym ja ich z rąk nieświadomych
i obojętnych nie wyrwał? Wieleż to tam słów świętych,
myśli wielkich, pamiątek drogich…jest-li co by
przeszłość i tradycje rodu ludzkiego przechowywało
lepiej nad księgi? Nie obowiązek-że święty ochraniać
je od zagłady, choćby wielką ofiarą? Dają medale
za ocalenie życia, ja bym równie nagradzał za
wyratowanie życia tego, które jest w każdej książce.

Jest we mnie coś
trzeciego
Rozmowa z Henrykiem
Wójcikiem

J. I. Kraszewski. Metamorfozy: obrazki.
T. 1, Lwów; Warszawa 1874, s. 71.

Urszula Gierszon: Kiedy wyjechałeś za granicę i co
było przyczyną twojej emigracji?
Henryk Wójcik1: Wyjechałem z Polski w 1978 r.
Przedtem dwukrotnie byłem w Szwecji i Norwegii (1975
i 1976), więc widziałem, czym jest tzw. „Zachód”. Jednak
już w 1977 r. odmówiono mi paszportu. Wówczas z kolegą, który teraz także mieszka w Kanadzie, planowaliśmy
wyjazd do Indii – przez ZSRR i Iran lub ZSRR i Chiny –
z naszymi kanadyjskimi narzeczonymi. Z powodu braku
paszportu plany padły. Był to dla nas szok i zarazem potężna wściekłość na system, w jakim żyliśmy.
Zanim to się wydarzyło, byliśmy we czwórkę w Berlinie Wschodnim, aby odprowadzić Paulę i Teresę (nasze narzeczone), które jechały do Berlina Zachodniego
i potem dalej. My musieliśmy zostać, jedynie zazdrośnie

1
Henryk Wójcik – historyk sztuki, bibliofil, znawca i kolekcjoner grafiki portretowej, wydawca, organizator wystaw, działacz kulturalny i polonijny, darczyńca,
patriota – urodził się 11 lipca 1950 r. w Lublinie. Od 1978 r. mieszka w Toronto. Ciekawie opowiada o swoim życiu na emigracji, działalności kulturalnej,
unikatowej bibliotece, kolekcjach, pasjach i związkach z rodzinnym miastem.
Zamieszczony na początku cytat, zaczerpnięty z J. I. Kraszewskiego, doskonale ilustruje stosunek Henryka Wójcika do ksiąg i wszelkiego rodzaju druków,
ale nie obrazuje w pełni uczucia, jakim je darzy. Szczególnie zachwycają go te
rzadkie, stare, piękne, które z łatwością wyławia ze stosu, wydawałoby się, szarych i jednakowych w swej mizernej postaci przedmiotów. One wręcz garną się
do niego z miłością odwzajemnioną, bo któż inny, jak nie on kocha je tak prawdziwie, głębią swojej duszy, żarliwie i bezwarunkowo.
Wyszukuje, uśpione ocala, oczyszcza, czasami nadaje im nową formę, nowe życie. Budzi je po to, aby zmartwychwstałe podziwiać, patrzeć, dotykać, pieścić,
sycić zmysły. A one z lubością wydobywają ów szlachetny i jakże uwodzicielski szelest, który od zwykłego szelestu stronic może odróżnić tylko rozkołysany wyobraźnią umysł.
Dla człowieka o takiej wrażliwości księgi, jak czarodziejskie wrota otwierają się
z wdzięczności za okazane uczucie, opowiadają swoją historię, szepczą o dawnych dziejach, a stopniowo odkrywając swoje tajemnice biorą całkowicie we
władanie, jakby rzuciły zaklęcie. I możemy wówczas być już tylko ich niewolnikiem, sługą, piewcą ich urody, blasku i mądrości.
To jest magiczna kraina, świat, który mógłby zawstydzić najpiękniejsze baśnie.
Wie o tym każdy prawdziwy miłośnik ksiąg.
Henryk posiada tę rzadką wrażliwość i ową wiedzę, które pozwalają mu wydobywać z ksiąg ich dusze i czerpać z tego niezwykłe doznania, dostąpić – jak
mówi – przywileju wielkiego uniesienia i przyjemności gromadzenia i posiadania upragnionych „przedmiotów”.
Zapraszam do rozmowy z człowiekiem, który kocha pięknodruki.

zerknęliśmy na Zachód z berlińskiej wieży. Ta symboliczna scena jest jakby początkiem i genezą mojego wyjazdu z Polski.
Pomógł mi też los. Studiowałem historię sztuki na KUL.
Na tej uczelni była też Paula, która przyjechała z Toronto do Polski w 1976 r. na wakacyjny kurs języka polskiego i kultury polskiej. Po kursie postanowiła zostać jeszcze rok. Poznaliśmy się jesienią 1976 r., kiedy akurat na
początku października przyjechałem ze Szwecji. Musiało coś zaiskrzyć, skoro bardzo szybko zostaliśmy nierozłączną parą.
Paula była jedną z przyczyn podjęcia przeze mnie decyzji o opuszczeniu Polski. Nie była to łatwa decyzja, co
może potwierdzić sama Paula – nie chciałem wyjeżdżać
z ojczyzny, wiedziałem, że przyszłość poza nią będzie dla
mnie trudna. Mimo wszystko, nie myśląc o możliwych
problemach, które wydawały się dalekie, a może właśnie
po to, aby losowi rzucić wyzwanie, pobraliśmy się 1 kwietnia 1978 r.
Było też kilka innych, również ważnych, powodów podjęcia decyzji o opuszczeniu Polski. Przede wszystkim konfrontacja rzeczywistości PRL z moją wiedzą o Zachodzie
była niesłychanie przygnębiająca, a nawet podświadome
porównanie Zachodu z tym, co działo się wówczas w Polsce mogło stać się bezpośrednim bodźcem opuszczenia
kraju. Ważnym powodem była oczywiście moja głęboka
niechęć do systemu komunistycznego i całkowita niezgoda na wszelkie jego przejawy. Miała również wpływ na
moją decyzję wrodzona, jak u większości Polaków w tamtym czasie, ciekawość świata.
Opuściłem Polskę we wrześniu 1978 r. zupełnie legalnie. Po kilku miesiącach starań otrzymałem paszport z pozwoleniem wyjazdu na stałe. Byłem bardzo zaskoczony,
ponieważ to, co działo się zanim go dostałem, wcale nie
wskazywało na pozytywną dla mnie decyzję władz. Byłem parokrotnie wzywany na milicję, gdzie kuszono mnie
i proponowano mi współpracę. Były też próby zastraszania, grożenia, że nigdy nie dostanę paszportu itp.
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Henryk Wójcik, w tle Andrzej Kot i fotografujący Piotr Mordel,
2 grudnia 2006 r. w dniu pochówku prochów Wacława Iwaniuka

Ojciec Pauli jako były pilot Dywizjonu 303 był mocno zaangażowany w trenowanie kadetów Royal Canadian
Air Force, miał stopień majora w RCAF. Ja o tym wtedy nie wiedziałem, a „rozmawiający” ze mną wiedzieli,
stąd pewnie te groźby, negocjacje i propozycje. W końcu
dali mi spokój widząc, że nic nie wskórają. Te ich działania stały się przysłowiowym „gwoździem do trumny”, jeśli chodzi o postanowienie wyjazdu, ponieważ utwierdziły mnie w przekonaniu, że w tym systemie nie da się żyć
normalnie.
Można chyba powiedzieć, że wiedziałeś, iż opuszczasz Polskę na długo, a czy krajem docelowym miała być Kanada?
Doświadczenia, które opisałem wyżej oraz nowe, z podróży „Batorym” do Kanady, sprawiły, że na statku podjąłem postanowienie, że do Polski komunistycznej nie przyjadę. I dotrzymałem danego sobie słowa.
Do Gdyni na dworzec morski odwiozło mnie grono
przyjaciół, między innymi: Krzysztof Wasilewski i nieżyjący mój największy przyjaciel Jerzy „Żółtek” Lakutowicz.
Tuż przed wyjazdem (a może nawet w dniu wyjazdu) Stefan Kucharzewski, współpracownik ROPCiO
wręczył mi kilkanaście egzemplarzy bezdebitowej prasy,
a wśród nich numery „Opinii”, „Drogi”, „Głosu”, „Robotnika”, „Gospodarza”, „Komunikatów KOR”. Miałem bardzo szczegółową kontrolę celną, dwa razy maglowano

i „prześwietlano” mój skromny bagaż. Najwyraźniej czegoś szukano, podejrzewam, że chodziło właśnie o te nielegalne pisemka. Leżały one na biurku oficerów celnych,
w kopercie z ambasady Kanady razem z moimi emigracyjnymi dokumentami. Na szczęście nigdy tam nie zajrzano.
Na statku przyczepił się do mnie jakiś facet podający się
za podróżnego. Potem okazało się, że był to kelner, który podobnie, jak na komendzie w Lublinie, dawał mi do
zrozumienia, że powinienem być polskim patriotą i zrobić coś dla kraju.
Sytuacja powtórzyła się już w Toronto, w konsulacie,
kiedy oddawałem swój paszport konsularny, do czego byłem, jak mi się wydawało zobowiązany. Tam również padały jakieś „dziwne” pytania i sugestie typu, że ktoś skontaktuje się ze mną, abym przyglądał się, kto odwiedza
teścia itp. Do dalszych „spotkań” już nie doszło.
Rzeczywiście słowa dotrzymałem i do Polski przyjechałem pierwszego polskiego lata, już bez komunizmu, czyli w roku 1990.
Czy trudno było (jest) być Polakiem w Kanadzie? Jak
oceniasz otoczenie, w którym mieszkasz obecnie, a jakie
ono było bezpośrednio po przyjeździe z Polski?
Jest to dość osobiste i trudne pytanie. Odpowiedź wymijająca może być krótka – tak lub nie. Jednak musi być
jej rozwinięcie, gdyż nie oddaje to złożoności życia poza
krajem urodzenia i wychowania.
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Wyjechałem mając 28 lat, więc byłem już człowiekiem
ukształtowanym, ze swoimi zasadami i systemem wartości, których nie zmienia się łatwo. Byłem i nadal jestem
Polakiem i nim pozostanę do końca swoich dni. Bycie
emigrantem to wielkie wyzwanie i tylko nielicznym udawało się zachować swoją osobowość w nieskazitelnym
stanie.
Zdecydowanie trudno jest być emigrantem i zwykle
musi upłynąć wiele lat, aby można było powiedzieć szczerze, że ten ktoś czuje się już dobrze i swobodnie w Kanadzie, czy gdzieś indziej. Jest wiele etapów „dojrzewania”
w obcym, choć już nieobcym kraju. Są postawy bardzo
skrajne, jak totalna akceptacja miejsca z wypieraniem się
swej tożsamości lub totalne nie przyjmowanie koniecznych zmian, dotyczących adaptowania się w nowym miejscu, innej kulturze. Większość migrantów z czasem jednak układa sobie jakoś swoje życie.
Na ten temat mam takie same przemyślenia, jak polsko-amerykańska pisarka i socjolog Danuta Mostwin
(nb. urodzona w Lublinie), która w swojej książce, wydanej przez Wydawnictwo KUL w połowie lat 80., zaproponowała tzw. „trzecią wartość”. Polega to na powstaniu
nowej drogi w życiu emigranta, wynikającej ze zderzenia
dwu światów (wartości) i w rezultacie powstanie syntezy
dwóch kultur, czegoś bardziej bogatego.
Wśród teorii, dotyczących asymilacji kulturowej, narodowej, itp., jedna wydaje mi się szczególnie bliska. Zapadła
mi w pamięć, wypowiedziana przez redaktora lubelskiego
„Akcentu” Bogusława Wróblewskiego – „asymilacja bez
wynarodowienia się”. W moim kanadyjskim życiu tak właśnie jest.
Mocno obstaję przy swoich polskich korzeniach. O ile
mogę, biorę udział w tworzeniu kultury, zarówno na emigracji, jak i w Polsce. Oczywiście, nie oznacza to, że odrzucam wszystko, co dzieje się tutaj wokół mnie. Kultura w Kanadzie bardzo mnie absorbuje i śledzę ją uważnie.
Jestem zarówno członkiem Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Ex librisu, jak i kanadyjskiego The Alcuin Society. Przykład ten, to symbol właśnie tej „trzeciej drogi”.
Poza Polską spędziłem prawie 40 lat, czyli zdecydowanie więcej niż połowę swego życia. Jest to wystarczający
dystans, aby móc zauważyć zmiany, jakie nastąpiły w demografii Kanady i reagowaniu na emigrantów.
Przyjęto mnie bardzo dobrze, gościnnie bez cienia paternalizmu (mówię tutaj o nowej rodzinie). W życiu „pozadomowym” bywało różnie. Czasami musiałem wysłuchiwać „polish jokes”, w mojej obecności nie krępowano
się z wydawaniem krytycznych opinii o ludziach, których odcień skóry był inny niż biały, o religiach itp. Widziałem niesprawiedliwość w miejscach pracy, czy pytania o wyznanie religijne w kwestionariuszach, np. podań

o pracę. Pamiętam z pierwszych lat tzw. „Orange Parade”, czyli duże marsze oranżystów przechodzących przez
centrum Toronto i świętujących kolejne rocznice zwycięstwa protestantów nad katolikami. Obecnie takie wydarzenia nie mają miejsca, nie tylko ze względu na poprawność polityczną.
Od mojego przyjazdu do Kanady przyjechało i osiedliło się mniej więcej 7 do 10 milionów ludzi z całego świata.
To olbrzymia liczba – jestem świadkiem tworzenia się nowego kraju. Kraju – eksperymentu, gdzie nowo przyjezdni mając równe prawa nie pozwolą na ksenofobiczne i poniżające zachowania innych. Nie oznacza to, że przypadki
niemiłe i poniżające emigranta nie zdarzają się. Duże miasta, ze swoją anonimowością, są oazą dla emigranta. Nikogo nie dziwi łamana angielszczyzna, czy inny akcent.
W Toronto około 50% ludności stanowią emigranci! Istnieje także mnogość wyznań religijnych i wyjątkowy religijny pluralizm, mimo że wyznania chrześcijańskie nadal
dominują (ponad 50%). Jest to naturalny tygiel, skutecznie broniący tożsamości i bezpieczeństwa przed zakusami narzucania czegoś przez innych.
Oczywiście są inne „sposoby”, aby kraj cementować,
utrzymywać w jedności i budować jego tożsamość. Jest
tym między innymi promocja patriotyzmu. Byłem kilka tygodni temu na koncercie chóru nauczycieli (śpiewa
tam moja żona). W dużej sali nie było przysłowiowego
centymetra bez flagi kanadyjskiej i koloru biało-czerwonego. Teksty pieśni i piosenek związane były wyłącznie
z przeszłością, a w większości przywiezione zostały przez
anglo-saksońskich emigrantów 100–150 lat temu. Były
oczywiście też akcenty współczesne, odnoszące się do
emigrantów z Wietnamu, czy piękna kanadyjskiej przyrody lub sportu (hokeja).
Myślę, że taki koncert w Europie współczesnej nie byłby możliwy i na pewno zostałby okrzyczany jako skandaliczno-nacjonalistyczny! Właśnie w tym roku obchodzi się
tutaj 150-lecie powstania Kanady jako państwa i takie „nacjonalistyczne” akcenty są normalne i powszechne.
Czy możesz powiedzieć, który kraj jest ci bliższy,
i który nazwałbyś ojczyzną, Polskę czy jednak Kanadę?
Odpowiedź na takie pytanie, w sposób definitywny, nie
jest niemożliwa. Jak już wspomniałem, jest we mnie coś
trzeciego. Niemniej jednak Polskę uważam za swój kraj,
gdzie się urodziłem, wychowałem i ukształtowałem.
Jestem emigrantem starej daty (z definicją emigranta
wojennego, gdzie Polska, polskość i jej tożsamość jest najważniejsza). Kanada jest mi bardzo bliska, tu mieszkam,
tu mam rodzinę i zapewne tu umrę. Rozumiem ten kraj
i jego walkę o utrzymanie swojej odrębności. Uczestniczę
w wydarzeniach kulturalnych i sportowych (jako kibic).

n u m e r

Śledzę literaturę i sztukę. Utożsamiam się z kanadyjskością, czyli tzw. politeness (uprzejmość, grzeczność i dobre
wychowanie), staram się wobec innych zachowywać postawę tolerancji, przestrzegania prawa oraz szacunku do
pracy i instytucji.
Po 12 latach na emigracji odwiedziłeś Polskę, jakie
były Twoje wrażenia?
Jak już wspomniałem, przyjechałem na początku lata
1990 r. Byłem oszołomiony i zaskoczony. Miasto, jego architektura i urbanistyka wyglądały tak, jak je widziałem
po raz ostatni. Zaskoczył mnie brak znajomych i przyjaciół na ulicach! Dopiero po 2 czy 3 dniach łażenia po mieście spotkałem pierwszą znajomą twarz. Był to mój dziekan, prof. Ryszard Bender.
Naprawdę było to bardzo niesympatyczne odczucie. Pytałem sam siebie, jak to możliwe? Przecież kiedyś prawie
wszystkich znałem! Miałem wrażenie, że wszyscy patrzą
na mnie, ale nikt mnie nie poznaje. Po tych kilku anonimowych dniach, spędzonych w rodzinnym gronie, zacząłem spotykać dawnych znajomych i odwiedzać przyjaciół.
I tu zaskoczenie, bo w zdecydowanej większości wyglądało to tak, jakbym wyjechał zaledwie przed kilkoma miesiącami. Te 12 lat nieobecności przetrwały próbę czasu.
Późniejsze i ostatnie przyjazdy to już coś innego. Wiele
osób wyjechało z Lublina, kilka zmarło, kontakty stały się
sporadyczne i luźniejsze. Niemniej część przetrwała, pojawiły się nowe przyjaźnie.
Może Cię zaskoczę, ale mogę dokładnie podać, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się. Było to 15 maja 1990
r. u mojej cioci Zosi (a Twojej teściowej) na jej imieninach. Twój mąż, a mój brat cioteczny Krzysztof, był wtedy w Grecji. Następnego dnia przyszłaś z synem Filipem
na Lubelski Zamek na otwarcie wystawy ekslibrisu amerykańskiego z moich zbiorów. Po otwarciu, w gabinecie
dyrektora Alfreda Gaudy był poczęstunek dla znajomych
i przyjaciół. Wiem to z notatnika (dziennika), jaki prowadziłem i który ostatnio odnalazł się.

Andrzej Kot i Henryk Wójcik „u Jacka
Wałdowskiego” (pracownia plastyczna
WBP im. H. Łopacińskiego) 2005 r.
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W notatniku znalazłem też opis odwiedzin Andrzeja Kota (1 czerwca 1990 r.). Przyszedłem do niego z Maciejem Ziemskim. Andrzej był wtedy chory – zaskoczyło mnie jego zachowanie i wygląd pokoju na Grodzkiej.
To był szok.
Przytoczę fragment tego, co napisałem wówczas na
gorąco. „Zapukałem – otworzył Andrzej – przedstawiłem się. Chyba był zaskoczony, ale Maciek zaczął mówić
o mnie. Andrzej jakimś niezrozumiałym szeptem mówił
bez przerwy. Objąłem go i przytuliłem – nie protestował
i nie bronił się. Pokoik, w którym mieszka był strasznie
brudny i zagracony. Dzielił się jakby na 3 części. Kredens
to pierwsza „przeszkoda”. Dzieli ona sypialnię – legowisko od drzwi. Makabryczne to łoże – jakaś skóra plus parę
szmat. Jak on na tym śpi – chyba w pozycji fetusa? Szafa oddziela legowisko – gniazdo od okna. Nie widziałem,
aby miał pod ręką rzeczy do malowania czy rysowania.
Gdy zapytałem czy ostatnio coś zrobił – dał mi kopertę pełną pustych pudełek po papierosach. Pytał czy mam
coś do picia. Mówił oglądając się na wszystkie strony i łapiąc się za głowę. Nic nie rozumiałem – staliśmy za szafą
przy oknie. Nie potrafiłem znaleźć się w tej sytuacji. Byłem oszołomiony tym wszystkim. Spojrzenie miał rozbiegane, ale nie robił wrażenia, że jest nieobecny. Po 15–20
minutach wyszliśmy – zrobiłem to z ulgą, ale czułem się
strasznie rozbity. Mimo wszystko było jakieś ciepło, tak
jakby spotkali się przyjaciele – a przecież nie znaliśmy się
osobiście. Wizualnie był taki, jakiego pamiętałem i jakiego wyobrażałem sobie”.
Sąsiadce Andrzeja zostawiłem jakieś pieniądze z prośbą, aby o niego dbała i pomagała mu. Nie znałem się blisko z Andrzejem przed wyjazdem z Polski, owszem spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, byliśmy na piwie, znałem
jego brata Zbyszka, który był też w Liceum Plastycznym,
byłem parę razy w ich piwnicy, ale o bliższej znajomości
nie może być mowy. Po wyjeździe dostawałem od niego
jego słynne przesyłki, ale to dzięki Jurkowi Lakutowiczowi, który dbał, aby Andrzej wysyłał takie paczki także na
mój adres. Paczki zawierały ostatnie prace Andrzeja, które powielał w sporych ilościach i rozsyłał po świecie. Czasami zaplątał się oryginalny rysunek, o co zawsze prosiłem. Prosiłem go także, aby je sygnował – nie robił tego
nagminnie. Mam spore archiwum jego prac z lat 1980 –
2010. Spotykaliśmy się zawsze, kiedy bywałem w Polsce.
Kilka razy zdarzyło się, że przesyłał mi swoje rysunki
nawet z Grodziska, kiedy bywał u swojego brata. Kiedyś
tuż przed moim powrotem do Kanady wpadł do mnie,
na Mełgiewską i przyniósł mi pudełko po butach pełne ekslibrisów swego autorstwa (miałem kłopot z ich zabraniem – zrobiłem to dopiero po roku). W latach 80.
zrobił kompozycje z imion moich dzieci. Gdy rodziły
się nowe dopisywał imiona – mam teraz całą ryzę tych
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powielonych rysunków. Czasami wpadał do mojej matki, aby coś zjeść mówiąc „pani Heniowa czy pan Tadzik
ma jeszcze to winko, jakie robi?”. Mam zbiór jego powiedzonek, jakie kiedyś spontanicznie powstały po obiedzie
u matki, gdy wypił 2 lub 3 piwa. Nie można go było zatrzymać w tym monologu. Potem ubrał je graficznie i nawet planowaliśmy z Piotrem Mordelem je wydać – czekają na lepsze czasy, może to jeszcze zrobimy? W połowie
lat 90., będąc ponownie w Lublinie, chciałem zobaczyć
się z Andrzejem, a nie mogąc go spotkać spontanicznie, jak to zwykle bywało, poszedłem na Grodzką. Pokój (mieszkanie) było otwarte, opuszczone i zdewastowane. Od jego sąsiadki dowiedziałem się, że Andrzej jest
w szpitalu. Tam też go odwiedziłem. Był wielkim, niedocenionym artystą.
Tak, ja także pamiętam Andrzeja, zarówno w gorszych, jak i w lepszych chwilach. Był bezbronny jak
dziecko wobec choroby i otaczającego go świata, ale
pięknym, pełnym ciepła (co podkreślasz) człowiekiem
i niezwykłym artystą.
Wróćmy jednak do Twojej Osoby. Wspomniałeś, że
Paula, twoja żona, ma korzenie polskie. Czy mógłbyś
o nich opowiedzieć?
Paula Rokitnicki jest córką Polaka Aleksandra Rokitnickiego i Angielki Phyllis Trower. Ma dwie starsze siostry, w tym jedna urodziła się jeszcze w Anglii. Jej rodzice
przyjechali do Kanady w 1949 r. Najpierw ojciec musiał
odrobić – jak większość polskich żołnierzy osiedlających
się po wojnie w Kanadzie – część kontraktu w kopalni,
w Albercie.
Ojciec, Alek „Rocky” Rokitnicki urodził się w 1919 r.,
w Teodozji na Krymie, w polskiej rodzinie z Mińszczyzny.
Po kilku latach podróży, wraz z rodziną dotarł przez Grecję i Bałkany do Wilna, gdzie mieszkał do 1939 r. Interesował się lotnictwem, miał licencję pilota szybowcowego,
dlatego we wrześniu 1939 r. z innymi pilotami przekroczył granicę z Węgrami, niestety został tam internowany. Udało mu się jednak uciec z obozu i przedostał się do
Francji. Tam, po szybkich kursach zaczął latać na samolotach bojowych, a po upadku Francji ewakuował się do
Anglii. Tutaj jako bardzo młody pilot wziął udział w bitwie
o Anglię, walcząc w Dywizjonie 303. Nie był asem z dużą
liczbą zestrzeleń, ale niewątpliwie zasłużył się, ponieważ
otrzymał order Virtuti Militari. Wojnę zakończył w stopniu starszego sierżanta.
Matka w czasie wojny służyła w WAAF (Women’s Auxiliary Air Force). Była bardzo propolska, ale niestety
w domu nie mówiono po polsku, z wyjątkiem wizyt kolegów, byłych pilotów z dywizjonu. Warto tu wspomnieć
kilka nazwisk: Jan Falkowski, Stanisław Socha, dowódca

dywizjonu Zdzisław Krasnodębski (z Lubelszczyzny),
Edward Martens.
Właśnie na sugestię i prośbę ojca Paula przyjechała
do Lublina latem 1976 r. na kurs językowy, organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej przy KUL i tutaj
ją poznałem. Ale o tym już mówiłem. Żona właśnie przeszła na emeryturę po 35 latach pracy jako nauczycielka
w szkołach katolickich.
Mamy czworo dzieci: Filipa, Aleksandrę, Daniela
i Stefana. Tak jak Paula noszą podwójne nazwisko Rokitnicki – Wójcik. Wszyscy bywali w Polsce, i oczywiście w Lublinie. Radzą sobie z językiem polskim w różnym stopniu. Wszystkie dzieci kończyły elitarne szkoły
katolickie o bardzo wysokim poziomie nauczania, skończyły też studia na dobrych uniwersytetach i dlatego
większych kłopotów ze znalezieniem pracy nie miały.
Najstarszy syn ożenił się z Japonką (wesele odbywało się
w Kobe – byliśmy całą rodziną), córka ma męża Serba (trenera i nauczyciela tenisa), dwaj pozostali chłopcy to już mniejsza egzotyka – kobiety są tutejsze, czyli
pochodzenia anglosaksońskiego (z domieszką krwi włoskiej i hiszpańskiej). Jak na razie mamy trójkę wnucząt
Takeru (waleczny) Wójcik, Hiyori (harmonia, księżniczka, pokój) Wójcik i Emily Rokitnicki. Syn Daniel wybrał
ze swojego podwójnego nazwiska tylko Rokitnicki – nie
mam z tym jednak problemu. W Toronto żyje około setka Wójcików, a Rokitnickich może jest kilkoro. Jestem
dla nich „polskim dziadkiem”. Dumny jestem, że moja
„polsko-lubelska krew” i polskie geny zaistnieją w tak
globalnym świecie.
Od początku pobytu na emigracji współtworzyłeś
kulturę polską. Przez wiele lat byłeś w zarządzie Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich. Opowiedz o swojej
działalności, także w innych organizacjach polonijnych.
Fundacja Turzańskich to ostatnia organizacja, w jakiej
działałem, niestety w ubiegłym roku, po 27 latach istnienia, rozwiązała się. Wcześniej było kilka innych.
Pierwszą, do jakiej należałem była Polish-Canadian
Action Group. Wstąpienie do niej było moją spontaniczną reakcją na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
Organizacja była bardzo radykalna w swoich działaniach
(jednym z założycieli była Grażyna Farmus z Lublina!),
a nawet nielubiana przez część emigracji za swój radykalizm oraz bardzo ostre i „widowiskowe” wystąpienia. Nie
pamiętam jak długo byłem członkiem PCAG (wydaje mi
się, że bardzo krótko). Z kolegą zrobiliśmy kilka biuletynów informacyjnych, byłem na kilku zebraniach zarządu
i na tym się skończyło.
Mniej więcej w połowie 1987 r. wstąpiłem do Związku
Ziem Wschodnich R.P. z siedzibą w Londynie, natomiast

n u m e r

po roku byłem już członkiem ZZWRP – Koło Toronto.
Zawsze fascynowały mnie Kresy, kulturalna spuścizna
ziem utraconych, ich genius loci, martyrologia, kresowa
Atlantyda. Wcześniej korespondowałem z pp. ppłk. Stanisławem i Anną Nowakami z Londynu (z ramienia rządu na Emigracji kierowali Zarządem Głównym Związku
Ziem Wschodnich R.P.), oni rekomendowali mnie p. Antoniemu Budrewiczowi, ówczesnemu prezesowi Koła Toronto. Byłem tam wiceprezesem, a później przez kilkanaście lat sekretarzem (do około 2000 r.). Między innymi
przygotowałem kilka biuletynów i komunikatów tej organizacji. W 1996 r. otrzymałem z Londynu dyplom i złotą odznakę „Za wytrwałą obronę przynależności Ziem
Wschodnich do Polski”.
Jednocześnie należałem do Polish-Canadian Publishing
Fund – Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Według
zachowanych protokołów w Funduszu działałem od 1986
r. i byłem pierwszym członkiem Zarządu, który przyjechał z PRL. Dopiero po dwóch latach Fundusz przyjął kolejnych członków z Polski komunistycznej, z tzw. emigracji solidarnościowej.
Z Funduszem byłem zaprzyjaźniony znacznie wcześniej, pomagałem w kiermaszach książek, przygotowywałem okolicznościowe wystawy, np. ekslibrisów Kazimierza
Szołtyska, prasy podziemnej czy znaczków poczty Solidarność, no i znałem się dobrze z Wacławem Iwaniukiem
i pp. Tomaszewskimi. Z czasem powiedziano mi, że przez
kilka lat obserwowano mnie, zanim zaproszono do współpracy. Zasadą członkostwa w Funduszu była rekomendacja kogoś z Zarządu – mnie rekomendował Iwaniuk. Poza
tym stara wojenna emigracja zazdrośnie strzegła swojego
dorobku i niezbyt chętnie dzieliła się nim z nowo przyjezdnymi, co poniekąd było zrozumiałe.
Fundusz powstał w 1978 r. i była to inicjatywa emigracji wojennej. Powstał stosunkowo późno w porównaniu do podobnych w swoim charakterze wydawnictw
w Londynie czy Paryżu. Jego celem było powołanie oficyny wydawniczej, zapewniającej stałą pomoc w wydawaniu książek, przede wszystkim piszącym na Emigracji.
Dwaj prawnicy dr Stanisław Wcisło i Stefan Malicki przygotowali statut i specjalny dokument (tzw. charter) dla
władz kanadyjskich, aby Fundusz, który miał być (i nadal
jest) organizacją charytatywną, w której członkowie pracują społecznie, mógł jednocześnie odpisywać od podatków donacje na jego rzecz. Ten specyficzny wybór działalności jest fenomenem, mało docenianym na Emigracji
i w Polsce. Członkami Funduszu zostali w większości ci,
którzy wcześniej znani byli jako animatorzy kultury polskiej w Toronto i okolicach, m.in.: Wacław Iwaniuk, Jadwiga i Adam Tomaszewscy (redaktorzy), Mary Schneider (malarka), Irena Habrowska-Jellaczyc (aktorka), dr
Stanisław Wcisło (mecenas, pierwszy prezes Funduszu),
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Baltazar Krasuski (przedsiębiorca), Irena Ungar (sędzia
pokoju i społecznik – za działalność społeczną otrzymała
najwyższe odznaczenie kanadyjskie „Order of Canada”),
Jan Stocker (księgowy przysięgły), Eugeniusz Chruścicki
(malarz), Olga i Witold Morawscy (romaniści), prof. Florian Śmieja (iberysta).
Około 1990 r. w organizacji zaczęła następować zmiana
pokoleniowa. Co prawda prezesami byli dawni emigranci (prof. F. Śmieja i ponownie dr S. Wcisło), ale członkami zarządu byli już ci, którzy przyjechali do Toronto w latach 80.
Od połowy lat 90. do dzisiaj prezesem Funduszu jest
Edward Zyman (poeta, pisarz, eseista, redaktor, autor
21 książek). Inni ludzie Funduszu, którzy pełnili funkcje w zarządzie to: Marek Kusiba (absolwent polonistyki UMCS), Roman Chojnacki, Aleksander Rybczyński,
Magdalena Czyżycka, dr Diana Kuprel (urodzona w Kanadzie), Anna Lubicz-Łuba, Krzysztof Zarzecki, prof. Andrzej Busza, Andrzej Szczerba, a nawet Ewa Stachniak –
znana kanadyjska pisarka i jej mąż Zbigniew, profesor
specjalizujący się w tzw. sztucznej inteligencji.
Fundusz własnym sumptem i dzięki darczyńcom wydał
około 125 książek, zorganizował dziesiątki spotkań autorskich z gośćmi ze świata i z Polski, sponsorował ich przyjazdy do Kanady, organizował kiermasze książek i wystawy. Blisko współpracował z Fundacją Turzańskich.
Po 1990 r. nastąpiła zmiana koncepcji i założeń statutowych i otwarcie się ku Polsce, a w rezultacie nawiązanie
kontaktów z wydawcami krajowymi (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, „Znak”, A5). Fundusz współpracował
z lubelskim „Akcentem”, a przede wszystkim z rzeszowską „Frazą” i jej wydawnictwem. Dorobek Funduszu jest
naprawdę imponujący, zwłaszcza – co należy podkreślić
– że jest to praca społeczna, bez wynagrodzeń i bez aparatu wspomagającego takie przedsięwzięcia, jak siedziba,
czy biuro.
Z Funduszem byłem związany ponad 25 lat i zawsze
pełniłem tam funkcję sekretarza i protokolanta. Funkcja ta była mi jakby przypisana przez los, ponieważ pełniłem ją także w innych organizacjach. Mój dorobek „pisarski” to kilkaset protokołów!!! Obecnie, choć już nie jestem
w Funduszu, dalej z nim współpracuję.
Prowadzę serię bibliofilską Funduszu. Są to tomiki niskonakładowe (maksimum 75 egz.) w opracowaniu graficznym, kiedyś Piotra Mordela (Berlin), a od 7 lat Jarka
Dąbrowskiego z Richmond Hill (Toronto). Takich tomików wydano 29, z tego własnoręcznie i domowym sposobem wykonałem 17. Jednak najbardziej dumny jestem
z dwóch trójjęzycznych albumów w kolorze, poświęconych malarstwu i grafice nieżyjącego już dzisiaj wielkiego
artysty Jerzego Kołacza. Byłem redaktorem i prowadzącym to piękne wydawnictwo.
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Fundacja im. Władysława i Nelli Turzańskich powołana
została w 1988 r. przez fundatorkę p. Nelli, żołnierza AK,
byłą więźniarkę Montelupich i Fordonu, która przeznaczyła część majątku (swego oraz zmarłego dwa lata wcześniej męża) jako kapitał wieczysty Fundacji. Porucznik
Władysław Turzański był kresowianinem, łagiernikiem
i żołnierzem gen. Andersa, walczącym pod Monte Cassino. Po wojnie w Toronto był jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i kombatanckiej kasy
oszczędnościowo-pożyczkowej.
Celem Fundacji była pomoc wolnemu słowu w Polsce, polskim emigrantom, oraz promocja polskiej kultury w Kanadzie. Podobnie jak Fundusz, Fundacja miała również charakter organizacji charytatywnej. Co roku
Rada Dyrektorów Fundacji, po często burzliwych dyskusjach, przyznawała przeważnie od czterech do pięciu nagród pieniężnych w kilku dziedzinach: poezja, literatura,
sztuka, historia, muzyka. Organizowała także spotkania
i wieczory literackie połączone z wręczeniem dyplomu,
nagród oraz okolicznościowym koncertem.
Przez swoje prawie 27 lat istnienia Fundacja przyznała
około 100 nagród. Pierwszym nagrodzonym był Wacław
Iwaniuk. Między nagrodzonymi znaleźli się: Tadeusz Nowakowski (Anglia), Józef Garliński (Anglia), Norman Davies, Bogdan Czaykowski, Florian Śmieja i Andrzej Busza
(Kanada), Ryszard Kapuściński, Janusz Krasiński, Jarosław
Marek Rymkiewicz, Ewa Lipska, Adam Makowicz (muzyk, USA), Danuta Mostwin (USA), Tymoteusz Karpowicz, Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Andrzej Pityński
(rzeźbiarz, USA). Janusz Szuber, Andrzej Dudziński (grafik), Kazimierz Braun (USA).
Fundacja miała też osobną kategorię, wyróżnienie dla
młodych talentów – dla uzdolnionej polskiej młodzieży z Kanady. Przyznano 11 takich wyróżnień, w tym dla
bardzo młodego wtedy muzyka Jana Miłosza Lisieckiego.
Większość laureatów osobiście odbierała nagrody (przyjeżdżali na koszt Fundacji).
Gośćmi Fundacji i Funduszu Wydawniczego była redakcja lubelskiego „Akcentu” (Bogusław Wróblewski,
Bohdan Zadura i Waldemar Michalski). Wydarzenie to
poprzedziło wydanie specjalnego kanadyjskiego numeru
„Pisma” w 2002 r.
W maju 1994 r zostałem zaproszony przez p. Nelli do
pracy w zarządzie (Radzie Dyrektorów) z funkcją, jak
zostało to zapisane „protokolanta” (i częściowo jako sekretarz). W Fundacji napisałem około 75 protokołów!
Chciałbym dodać, że każde zebranie Rady kończyło się
mniej oficjalnie, przy smakowitych przekąskach i winie.
Przyznaję, że brakuje mi tamtych rozmów, sporów i intelektualnej burzy mózgów.
W latach 1994–2001 byłem sekretarzem, a od 1997
prezesem Towarzystwa Wspierania Kultury i Edukacji

Polskiej na Litwie, z siedzibą w Toronto. Zostałem zaproszony do tej organizacji przez żołnierza AK, inż. Zbigniewa Szymborskiego (nb. ur. 11 listopada 1918 roku!),
znanego działacza polonijnego w Fundacji Millenium,
Fundacji Turzańskich oraz członka redakcji biuletynu AK
i pisma „Pielgrzym”. Zbyszek wiedział o moich zainteresowaniach Kresami, a szczególnie Wilnem, oraz o tym, że
kilka lat wcześniej byłem w Wilnie, że mam tam znajomych oraz różne przydatne kontakty.
W Wilnie byłem po raz pierwszy w 1971 r. przejazdem, ale pod Ostrą Bramą musiałem być; później w 1992
r. byłem już dłużej, z synem. Poznałem wtedy poetę Józefa Szostakowskiego, z którym zaprzyjaźniłem się, a nawet
wydałem mu z Mordellus Press mały tomik. W Towarzystwie byłem najmłodszym członkiem, skupiało ono głównie ludzi pochodzących z Wileńszczyzny, którzy mocno
(i hojnie) wspierali naszą działalność.
W kolejnych latach w Wilnie byłem wielokrotnie, reprezentując Towarzystwo, przywożąc pieniądze i dary.
Miałem naprawdę świetne kontakty z prof. Romualdem Brazisem, szefem Macierzy Szkolnej dr. Józefem
Kwiatkowskim, ks. Dariuszem Stańczykiem, redakcjami gazet, nauczycielami szkół polskich, organizacjami
charytatywnymi.
Ufundowaliśmy kilka stypendiów, wspieraliśmy Polski Uniwersytet w Wilnie, przywieźliśmy kontener komputerów (wycofanych w ze szkół kanadyjskich, ale będących jeszcze w dobrym stanie), które wzbudzały zazdrość
u Litwinów. Wspieraliśmy szkoły, przedszkola. Poznałem
wówczas dobrze nie tylko Wilno, ale i wiele miejscowości
okolicznych, w większości zdecydowanie polskich. Tam
zobaczyłem, głęboko poczułem i zrozumiałem, co znaczy
i czym jest polskość, a także jaką cenę płaci się tutaj za nią.
Poznałem poetów Henryka Mażula i Romualda Mieczkowskiego. To były wspaniałe wyjazdy i wspaniałe przyjaźnie. Nigdy nie zapomnę wesela polskiego w podwileńskim Zaścianku (teraz Užusienis). Wcale nie pomylę się
twierdząc, że właśnie w okolicach Wilna można doświadczyć prawdziwej polskości, oddychać nią i chłonąć.
W Towarzystwie oprócz prowadzenia tej organizacji
także pisałem protokoły oraz wydawałem nasz biuletyn
(wyszło w sumie 17 numerów).
Byłeś nie tylko sekretarzem Wacława Iwaniuka, ale
przede wszystkim jego przyjacielem i opiekunem. Czy
mógłbyś powiedzieć coś bliższego o waszej znajomości?
Nie znalem Wacława i nic nie wiedziałem o nim jako
poecie, kiedy mieszkałem w Polsce, a także zaraz po
przyjeździe do Kanady. Usłyszałem jego nazwisko po raz
pierwszy od drukarza – artysty Stanisława Gliwy z Londynu. Napisałem do Gliwy bodajże w 1979 r. bo byłem
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zainteresowany jego cymeliami bibliofilskimi. Nasz kontakt trwał aż do śmierci drukarza w 1986 r. Od niego dowiedziałem się, że właśnie wydał tom wierszy poety z Toronto, Wacława Iwaniuka i sugerował, abym go odnalazł
i skontaktował się z nim w sprawie książki, jaką mu drukował. Tak też zrobiłem.
W tzw. domu polskim, czyli Polish Cultural Center,
który był siedzibą SPK (Szkolny Punkt Konsultacyjny przy
Konsulacie Generalnym RP) i siedzibą kongresu Polonii
Kanadyjskiej – Okręg Toronto powiedziano mi, że Iwaniuk bywa tu w każdy czwartek. Zdobyłem się na odwagę
i zacząłem rozmowę. Za tydzień spotkaliśmy się ponownie
i kupiłem od niego „Nemezis idzie pustymi drogami”. Tak
zaczęła się znajomość z Poetą i późniejsza przyjaźń trwająca aż do jego śmierci w 2001 r. Jej kulminacją a zarazem
smutną powinnością było przywiezienie prochów Poety
do Polski i pochowanie ich w Siedliszczu.
Wacław Iwaniuk urodził się w Chojnie, ale w Siedliszczu (miejscowości położonej obok) był ochrzczony, tutaj się uczył i na tutejszym cmentarzu spoczywają Jego
rodzice.
Regularnie co tydzień spotykaliśmy się w domu SPK
i wracaliśmy razem do swoich domów, bo mieszkaliśmy blisko siebie. Rozmawialiśmy o Polsce (zawsze tego
chciał) i o książkach. Dużo mówił o literaturze na Emigracji i jej ludziach, co dla mnie było niezwykle cenne,
wręcz rewelacyjne. W końcu zaprosił mnie do siebie i zaprowadził na piętro do swojego pokoju – pracowni. To,
co wówczas zobaczyłem, mocno mnie zachwyciło. Pokój był pełen, domowym sposobem wykonanych, półek
obłożonych olbrzymią ilością książek. Na wolnych ścianach i w korytarzu wisiały obrazy i rysunki Józefa Czapskiego, obraz Jana Lebensteina, Nikifora, grafiki i rysunki
Krystyny Sadowskiej (z domu Kopczyńskiej, urodzonej
w Lublinie) i Bronki (Bronisławy) Michałowskiej, Ariki Madeyskiej, akwarele Mary Schneider i Adama Kossowskiego. Pośrodku stało biurko i starej daty maszyna
do pisania, żelazne obrotowe krzesło i mały drewniany stołek (nb. obecnie znajduje się on w Muzeum im. J.
Czechowicza w Lublinie). W pokoju znajdowały się też
szafki wypełnione teczkami z korespondencją. Książki,
jak natychmiast zauważyłem, były w większości wydawnictwami emigracyjnymi, roczniki paryskiej „Kultury”,
książki w jęz. angielskim (głównie poetyckie tomiki, ale
nie tylko), trochę książek wydawanych w PRL, kilkanaście wydanych przed wojną. Moje oko wyłowiło też różne pięknodruki, jak tomiki Jana Brzękowskiego (jeden
przedwojenny, paryski z litografią Fernanda Légera), tomiki Emila Zegadłowicza i Aleksandra Janty-Połczyńskiego, z Oficyny Stanisława Gliwy, czy publikacje Oficyny Poetów i Malarzy. Miał też ciekawy i dość spory
zbiór conradianów. Później okazało się, że miał jeszcze
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kilkaset książek złożonych w piwnicy – roczniki pism
(w tym londyńskie „Wiadomości”, „Kultura”, czy amerykanskie „Poetry”). Oczywiście otrzymałem pozwolenie
korzystania z tej biblioteki bez ograniczeń. I tak rzeczywiście było prawie aż do śmierci Poety. Prawie, ponieważ kilka lat przed śmiercią Iwaniuka większość tych
książek powędrowała do Polski, do Archiwum Emigracji, część z nich dotarła też do Lublina, do WBP im. H.
Łopacińskiego.
Wacław interesował się sztuką, więc rewanżowałem się
albumami z mojej biblioteki, która przypłynęła za mną
do Kanady. Spotykaliśmy się prawie co tydzień. W 1981
r. wspólnie zorganizowaliśmy mały pokaz wydawnictw,
jakie ukazywały się w Polsce poza cenzurą, z okazji konferencji organizowanej przez Amnesty International na
temat Pisarz i prawa człowieka. Ja miałem przywiezioną
z Polski bibułę, on miał również kilka numerów „Zapisu”
(gdzie był drukowany) i inne pisma. Wspominam o tym,
ponieważ Iwaniuk był oficjalnym uczestnikiem tej Konferencji, a jego nazwisko występowało w towarzystwie takich literatów jak: Allen Ginsberg, Josif Brodski, Susan
Sontag, Stanisław Barańczak, Octavo Paz, Wole Soyinka,
Josef Škvorecký, William Styron.
Po stanie wojennym w Polsce, dzięki kontaktom dostawałem wielkie ilości prasy podziemnej. Nasze spotkania
były więc czymś w rodzaju prasówki. Notabene przez parę
ładnych lat na łamach torontońskiego „Związkowca” i potem „Głosu Polskiego” prowadziłem kolumnę, swój kącik
z przeglądem prasy podziemnej.
Czasami wpadałem do Wacława z którymś z moich
dzieci (lub z dwojgiem) i razem wychodziliśmy do restauracji – trwało to latami. Wiedziałem, że Wacław lubi
dzieci, zresztą jego uśmiech miał coś z dziecięcej radości
i łagodności. Moje wszystkie dzieci pamiętają go bardzo
dobrze, w każde święta dostawał od nich ręcznie robione
kartki. Kiedyś miałem kłopot, chwilowy brak gotówki na
opłacenie wysokiego czesnego w szkole syna, Wacław nalegał, abym nie miał obiekcji i wziął od niego „pożyczkę”.
Na szczęście tak się nie stało, ale jego propozycja świadczy o tym, jakim był człowiekiem.
Nawiązując do moich kontaktów z ludźmi, mówiąc
ogólnie solidarnościowego podziemia, zaproponowałem Wacławowi wydanie tomiku. Sam przygotował wybór wierszy i udało się je przekazać do Lublina. Krzysztof
Wasilewski i jego żona Jola prowadzili w tym czasie niezależne wydawnictwo Komitywa (współpracował z nimi
Piotr Mordel, o którym na pewno więcej będę mówił dalej) i podjęli się wydania tego tomiku. Powstała niezwykle piękna książka. Iwaniuk uważał nawet, że jest zbyt
wytworna, jak na wydawnictwo nielegalne. W ten sposób
w 1987 r., po prawie 40 latach nieobecności, Iwaniuk swoją Kartaginą symbolicznie wrócił do Polski.
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Na pogrzebie Poety w grudniu 2006 r. Krzysztof rozdał
ostanie kilkanaście egzemplarzy Kartaginy, jakie mu zostały. Było to dla mnie wyjątkowo wzruszające.
Między mną a Iwaniukiem tylko raz doszło do kilkumiesięcznej ciszy z powodu nieporozumienia. Bodajże w 1992 r. wyjeżdżałem do Polski i on obdarzył mnie
misją. Miałem wpaść do redakcji „Literatury na Świecie”
i dowiedzieć się od red. Wacława Sadkowskiego, kiedy pismo wyda książkę poetów amerykańskich z tłumaczeniami Iwaniuka lub ewentualnie odebrać maszynopis. Nie
bardzo wiedziałem, w czym rzecz, choć pamiętałem, że
wcześniej pracowaliśmy nad zebraniem i kopiowaniem
tych tłumaczeń, ale nie wiedziałem, że coś z nich przekazał do Polski. Czasami tak postępował, zwłaszcza po
1991 r., po kolejnym udarze. Wysyłał wiersze do pism bez
korekty, niedopracowane, a nawet mało czytelne. Kiedy
przyjechałem do Polski, byłem w redakcji „Literatury na
Świecie”, ale niczego się nie dowiedziałem, ponieważ red.
Sadkowski był na urlopie, a jego zastępca zachowywał się
tak, jakby słyszał o tym po raz pierwszy. Po kilku tygodniach ponownie odwiedziłem p. Sadkowskiego i tym razem nie zastałem go. Prawdopodobnie maszynopis trafił
do rodziny Iwaniuka w Polsce, a potem do Torunia (Archiwum Emigracji), do dr. M. Supruniuka, który obiecał
wydanie tych tłumaczeń. Niestety, do dzisiaj książka nie
ukazała się. Byłem również w redakcji „Twórczości” u p.
Jerzego Lisowskiego, a potem u niego w domu. Zostawiłem mu maszynopis tomiku Bezkrólewie, który przywiozłem z sobą. J. Lisowski obiecał, że maszynopis przekaże
jakiemuś wydawnictwu.
Kiedy wróciłem do Toronto i opowiedziałem Iwaniukowi o swoich bezowocnych wizytach w redakcji „Literatury
na Świecie”, Wacław przestał ze mną rozmawiać. Nastąpiła
kilkumiesięczna cisza. W końcu zadzwonił i powiedział,
abym wpadł, bo czeka nas dużo pracy, powiedział to takim
tonem, jakby nic się nie stało. Właśnie wtedy zaczęliśmy
pracę nad tomikiem Moje strony świata (1994). Tomik jest
rozszerzoną i zmienioną wersją zbioru Bezkrólewie, jaki
zawiozłem kilka lat wcześniej do Polski. Jerzy Giedroyc
w drodze wyjątku zgodził się wydać ten tomik, mimo że,
jak twierdził, Instytut Literacki przestał wydawać książki.
Kolejną pracą było wydanie ostatniego, jak się wkrótce okazało, tomiku W ogrodzie mego ojca. Wiersze z lat
1993–1996. Wstępny wybór robiłem z Poetą, ale ostateczny kształt to praca Edwarda Zymana. Było to wydawnictwo Funduszu, ale skład, opracowanie graficzne i druk wykonano w Toruniu. Osobiście zawiozłem maszynopis do
Torunia, do prof. Janusza Kryszaka. Pracując wtedy nad
tym zbiorem odnosiłem wrażenie, że Wacław wiedział, iż
będzie to ostatnia jego książka. Być może z tego powodu tomik jest tak bardzo osobisty i dramatyczny w swym
przekazie. Stanowi jakby podsumowanie długiego życia,

a jednocześnie jest powrotem do prawd najprostszych,
według mnie to jedna z najlepszych jego książek.
Grono przyjaciół długo namawiało Wacława, aby zgodził się na wydanie wierszy wszystkich (dzieł zebranych).
W końcu zgodził się, nawet podpisaliśmy z nim umowę, ponieważ obiecał pomoc finansową (zdaje się chodziło o przekazanie na ten cel sumy 10 tys. dolarów).
Pracą zajął się prof. J. Kryszak i wszystko było na dobrej
drodze. Jednak po jakimś czasie Wacław zmienił zdanie
i o dziełach zebranych nie chciał słyszeć, a jakiekolwiek
rozmowy na ten temat natychmiast ucinał, często reagował bardzo nerwowo. Zastanawiając się nad przyczynami
takich reakcji, doszedłem do wniosku, że złym duchem
i „doradcą” musiał być John Hall, z którym Wacław dzielił dom. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2000
r., jak każdego roku, pojechałem do niego z synami, aby
złożyć mu życzenia. Synowie mieli dla niego, jak zawsze,
własnoręcznie robione kartki świąteczne. Wacław leżał
na sofie i nic nie mówił. Byłem mocno zaskoczony jego
stanem. Dowiedziałem się od Johna Halla, że zachorował
w czasie rejsu po Karaibach i po powrocie (już od kilku
dni) czuł się coraz gorzej. Mocno mnie to zdenerwowało
i wręcz zażądałem, aby John natychmiast zadzwonił po
lekarza lub zawiózł go do szpitala. Miałem wpaść za kilka
dni. Jednak wcześniej zadzwonił John z wiadomością, że
właśnie przyjechał ambulans i zabrał Wacława do szpitala. Oczywiście natychmiast tam pojechałem. Wacław był
pod tlenem, nie mówił i nie reagował na mój głos. Byłem
w szpitalu jeszcze dwa razy. Natomiast w dzień śmierci byliśmy tam we trójkę – Edward Zyman, Adam Tomszewski i ja. Wacław dalej był pod tlenem i nie reagował, miał opuchnięte ręce, głęboko i z trudem oddychał.
Mieliśmy następnego dnia poprosić księdza, aby udzielił Wacławowi ostatniego namaszczenia. Niestety, następnego dnia wcześnie rano zadzwoniła do mnie, do pracy
żona i przekazała mi prośbę Johna o kontakt. Zadzwoniłem i John poinformował mnie, że Wacław zmarł 3–4
godziny po naszych wczorajszych odwiedzinach. Zmarł
4 stycznia 2001 r.
Po różnych perypetiach udało mi się w końcu przywieźć urnę z prochami do Lublina i złożyć ją do czasu pogrzebu w bocznym ołtarzu siedliskiego kościoła. Spotkałem się z wielką życzliwością ks. dziekana Janusza Krzaka,
proboszcza tego kościoła oraz wójta Siedliszcza, Hieronima Zonika. Pomoc organizacyjną zapewnił lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i oddany sprawie
Bernard Nowak. Wspierał mnie również poeta Henryk
Radej z Chełma. Nawet powstała publikacja dokumentująca ostatnią drogę i powrót Poety na siedliski cmentarz Pożegnanie Poety. Ostatnia droga Wacława Iwaniuka. Książeczkę opracował graficznie Piotr Mordel, wydał
ją w 2009 r. Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Wielką

n u m e r

Siedliszcze, przy grobie W. Iwaniuka, 15 lipca 2017 r.

pomoc w jej powstaniu okazał Sławomir Braniewski, nauczyciel z Siedliszcza.
O swoich kontaktach i przyjaźni z Poetą wyczerpująco
opowiedziałem w książce Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice, wspomnienia, wiersze (Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Toronto 2005). Książka
ta, jak i dokumentująca pochówek prochów, są dostępne
w lubelskich bibliotekach i gorąco je polecam, zwłaszcza
tym, którzy interesują się twórczością Poety.
Darzysz Wacława Iwaniuka wielkim szacunkiem.
Chciałeś, aby słowo „Poeta” pisane było tutaj wielką literą. Podtrzymujesz pamięć o Nim?
Od złożenia prochów Iwaniuka na cmentarzu w Siedliszczu, w 2006 r., za każdym razem, kiedy jestem w Polsce odwiedzam grób Wacława (czasami nawet kilka razy).
Przywożę ze sobą (i zostawiam) małą flagę kanadyjską.
Wypijam kieliszek wódki (lub spirytusu), tak dla przypomnienia dawnych czasów, ale także po to, aby łatwiej rozmawiać, powspominać.
Nie zapomniałeś o Polsce, szczególnie bliski Tobie wydaje się być rodzinny Lublin. Wspomagałeś podziemny
ruch wydawniczy, lubelskie czasopisma literackie, placówki kultury, muzea, biblioteki, lubelskich twórców,
pamiętałeś nawet o stalówkach dla Andrzeja Kota. Od
kilku lat ślesz w wielkiej liczbie dary, choćby wspomniane książki z biblioteki Wacława Iwaniuka, które stanowią tylko cząstkę tego, co przekazałeś WBP im. Hieronima Łopacińskiego. Jakiego rodzaju są to dary?
Jestem rodowitym lublinianinem tak jak mój ojciec
(dziadek pochodził z okolic Lublina, zdaje się z Mełgwi).
Urodziłem się na starej Kalinowszczyznie i pierwsze pięć
lat mojego życia spędziłem przy ul. Towarowej, tuż obok
Słomianego Rynku. Parafia św. Agnieszki to mój kościół
(chrzest, pierwsza komunia, religia). Do wyjazdu z Polski, mieszkałem z rodziną w tzw. bloku awaryjnym (byłym
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hotelu robotniczym), przy głównym wejściu do byłej FSC.
W 1964 r. ukończyłem Szkołę Podstawową nr 10 (Kalinowszczyzna), a następnie Liceum Plastyczne oraz historię sztuki na KUL.
Mój związek emocjonalny z Lublinem jest bezdyskusyjny. Jest to część mnie i tak zawsze będzie. Muszę przyznać
się, że przez lata miałem poczucie winy, że wyjechałem,
że nie było mnie, gdy trwała walka z komunizmem. Na
wszelkie sposoby próbowałem w tym uczestniczyć, wspomagać ludzi i instytucje, które robiły coś pożytecznego.
Miałem wielu przyjaciół, którzy robili coś z sensem lub
pasją. Byli tacy, którzy mocno angażowali się w niezależnej poligrafii i przede wszystkim tym należało pomagać.
Tutaj głównie chodziło o pomoc finansową, czasami materiały. Miałem bardzo rozległe kontakty w całej Polsce z takimi ludźmi. Dostawałem bardzo dużo bibuły. Moja kolekcja prasy i wydawnictw niezależnych była imponująca;
(zbiór ten przekazałem w latach 90. torontońskiej bibliotece uniwersyteckiej, gdzie jest przechowywana i nazywa
się dzisiaj Solidarity Archives (Archiwum Solidarności).
Jak wiadomo lata 80. to paskudny okres w Polsce, gdy
wszystkiego brakowało. Słało się paczki, potem przywoziło różne rzeczy. Artystom pędzle i farby, introligatorom
papier i inne drobiazgi, grafikom piórka (tak, Andrzejowi zwyczajne stalówki, które wbrew pozorom trudno znaleźć), kredki litograficzne i dłutka, bibliotekom książki itd.
Tak jest do dzisiaj. Lubię obdarowywać ludzi, o których
wiem, że mają jakąś szczególną pasję. Radość dawania jest
nie mniejsza niż otrzymywania.
Zawsze podziwiałem biblioteki, w szczególności te publiczne, dostępne wszystkim. Biblioteka Łopacińskiego
jest dla mnie symbolem takiej instytucji, która służy każdemu bez względu na jego wykształcenie, czy potrzeby.
Biblioteka dostała ode mnie kilka tysięcy książek (w kilku
transportach). Są to wyłącznie książki w języku angielskim
i przeważnie jest to literatura kanadyjska, w większości
współczesna. Biblioteka ma prawie pełny zbiór noblistki Alice Munro i Margaret Atwood, Leonarda Cohena.
Wszystkie najważniejsze nazwiska są obecne, jest też reprezentatywny zbiór poezji i historii Kanady, w tym sporo o rdzennej ludności.
Marzy mi się, aby Lublin stał się ośrodkiem kultury literackiej Kanady. Są tu przecież dwa uniwersytety, dwie katedry literatury angielskiej. Być może znajdą się naukowcy i studenci, którzy będą chcieli poznawać tę literaturę,
a zapewniam, że warto. W ubiegłym roku dochodziły do
mnie strzępy rozmów, które przynosiły nadzieję, że dyrekcja Biblioteki jest zainteresowana takim pomysłem, ale
minął już rok i nic więcej o tym nie słyszałem.
Wcześniej przekazałem bibliotece liczący około 600 tomów zbiór anglojęzycznych poloników. Bliska memu sercu jest biblioteka Muzeum im. Józefa Czechowicza oraz
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szczególnie ta, bardzo skromna w Siedliszczu im. W. Iwaniuka, staram się, aby zawsze otrzymała coś związanego
z Poetą. Muzeum im. J. Czechowicza dostało ode mnie
trochę archiwaliów związanych z literaturą emigracyjną
i przede wszystkim tych, związanych z Iwaniukiem. Swego
czasu udało się z Muzeum, dzięki p. kierownik Ewie Łoś,
z okazji setnej rocznicy urodzin Wacława Iwaniuka zrobić bardzo ciekawą wystawę.
Wspólnie z Piotrem Mordelem wydałeś wiele wartościowych druków bibliofilskich. Od kiedy łączy
was przyjaźń i wspólne doskonalenie się w sztuce
edytorskiej?
Piotr (oprócz Krzysztofa Wasilewskiego) był jednym
z tych, który wysyłał mi duże ilości podziemnej bibuły. O tym, że to on mi je przysyłał dowiedziałem się, tak
naprawdę dopiero wtedy, kiedy spotkaliśmy się w Berlinie (Spandau) 24 maja 1990 r.!!! Wcześniej chyba nie
wymienialiśmy listów. Korespondencję prowadziliśmy
dopiero po berlińskim spotkaniu i była ona bardzo intensywna, ponieważ zaczęliśmy wspólnie planować różne druczki.
Pierwszym wspólnym pomysłem było wydanie Iwaniukowi tomiku, zamiast świątecznej kartki, na Boże Narodzenie. Oczywiście w zamyśle miała być to niespodzianka. Udało mi się wycyganić od Poety kilka wierszy, pod
pozorem ich przepisania. Druczek ten w trzech imiennych
egzemplarzach (bo trudno mówić o nim tomik) wydaliśmy w grudniu 1993 r. i ku naszej radości spodobał się
Iwaniukowi. Dostaliśmy kilka innych wierszy i Piotr wydał „drugie, rozszerzone wydanie” w nakładzie 12 egzemplarzy. Od tej książki Piotr nabrał ochoty do tego typu
pracy, więc zacząłem mu podpowiadać następne tomiki
i tak kolejno wydał jako Mordellus Press wiersze Józefa
Szostakowskiego z Wilna, Marka Kusiby z Toronto i ponownie coś związanego z Iwaniukiem – 4 wiersze jemu
poświęcone. A kiedy Piotr nabrał rozpędu to i sam zaczął
wydawać według własnych pomysłów.
Dopiero po dwóch latach (w 1997 r.) wydaliśmy znowu kilka moich pomysłów, w tym także kilka książeczek
Iwaniuka. Bywając w Polsce spotykaliśmy się w Lublinie,
dodatkowo jeździłem do niego do Berlina. Czasami pomagałem mu w introligatorce. Pewnego razu, na początku 2000 r., podczas jednego z berlińskich odwiedzin Piotra, zbyt wcześnie wstałem (Piotr lubi spać długo) i nie
mając co robić, sam zabrałem się za introligatorkę i zrobiłem kilka egzemplarzy tomików z resztek (makulatury),
jakie nie zostały wykorzystane. Prosta introligatorska robota szła mi zupełnie dobrze i to mnie ośmieliło, aby czasami odciążać Piotra, co robię niekiedy nawet z pewną
dozą satysfakcji.

Z ramienia Funduszu Wydawniczego pośredniczyłem
w rozmowach o wspólnych pomysłach wydawniczych.
W latach 2001–2010 Fundusz wydał 3 serie bibliofilskie,
w tym do roku 2006 w kooperacji z Mordellus Press. Piotr
projektował oprawę graficzną i przysyłał mi gotowy skład,
a ja robiłem resztę tutaj w Toronto (tak było od 2006 r.).
Razem, tym sposobem do dzisiaj jako Fundusz Wydawniczy wydaliśmy 29 tomików, z czego opracowałem własnoręcznie 17 tytułów.
W międzyczasie były inne wspólne przedsięwzięcia
z Mordellusem, jak Twój tomik, czy miniantologia poezji
bożonarodzeniowej poetów lubelskich. W ostatnich latach
nastąpiło znaczne spowolnienie, by nie powiedzieć przerwanie naszej wieloletniej współpracy. Wygląda na to, że
Piotr stracił serce do tego typu prac. Boleję nad tym, ale
nie poddaję się – wierzę, że zrobimy jeszcze kilka ciekawych książeczek.
Cieszę się, że w ubiegłym roku w jego (naszym!) rodzinnym Lublinie Biblioteka im. H. Łopacińskiego zorganizowała wystawę dorobku graficznego Piotra. Chcę
podkreślić Twoją wielką rolę w tym projekcie oraz pomoc Jacka Dekasińskiego, pracownika Biblioteki.
Oczywiście, jak zawsze przesadnie skromny, nie
dodałeś, że to Ty byłeś pomysłodawcą owej wystawy.
Wróćmy jednak do pytań. Jesteś bibliofilem, wytrawnym koneserem pięknej książki, członkiem Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Czym jest dla ciebie książka?
Jak już wcześniej wspomniałem, jestem członkiem kanadyjskiego The Alcuin Society – to ważna organizacja
skupiająca miłośników pięknej książki i drukarzy-artystów. Jestem też członkiem brytyjskiego British Bookplate Society – kiedyś należałem do innych towarzystw i organizacji w USA, Holandii.
Książka dla mnie ma dwie „definicje” i znaczenia. Jedna ta tradycyjna, czyli jest to zapis wydarzeń, idei, informacji, pamięci, wrażliwości i piękna. Przez wieki trwała
wielka symbioza między człowiekiem a książką (teraz jak
wiadomo to się zmienia). Książka jest fundamentem ludzkiego rozwoju. Mam wielki szacunek do tego, co ona zawiera i do człowieka – jej autora.
Druga definicja jest inna, co innego oznacza. Książka to dzieło sztuki – tak jak obraz, rzeźba czy grafika.
Mówię tutaj o książce wytwornej, która łączy wiele elementów specjalnie i ze znawstwem dobranych, takich
jak: wysokiej jakości papiery, krój czcionki, grafika –
ilustracja, sposób druku (najczęściej ręczny), praca introligatora. Taką książkę potrafi zrobić tylko drukarz
– artysta (prawdziwy artysta książki) i introligator artysta. Idealny pięknodruk to połączenie pięknego lub
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Wacław Iwaniuk na cmentarzu w Toronto

ważnego tekstu z elementami, o jakich przed chwilą
mówiłem.
Przy okazji chciałem podzielić się pewnym fenomenem, zrozumiałym tylko przez bibliofilów i tych, którzy
kolekcjonują tego typu książki. Wielokrotnie doświadczyłem przedziwnych sytuacji, kiedy zazwyczaj w ciekawych okolicznościach, znajdowałem coś wyjątkowego,
„jak z marzenia”. Rzadkie publikacje same przychodzą do
kolekcjonera, same jakby wpraszały się do zbioru i chciały w nim „zamieszkać”.
Mam w swojej kolekcji rzadką książkę o polskim ex librisie (W. Wittig. Ex librisy Polskie, 1907–1908). Jej historia
jest wprost niezwykła. W połowie lat 90. otrzymałem telefon od nieznajomej osoby z Winnipeg. Osoba ta słyszała
o moich zainteresowaniach ex librisem i chciała podarować
mi książkę Wittiga. Opowiedziała mi historię pełną dramatycznych wydarzeń. W 1940 r. jej właściciel został zesłany
na Syberię. Nie wiadomo z jakiego powodu zabrał tę książkę ze sobą. Szczęśliwie przeżyli łagry i z wojskiem Andersa wyszli z Rosji sowieckiej. Książka przeszła szlak bojowy,
także przez Włochy i po wojnie razem z kombatantem wyemigrowała do Kanady. Jestem jej właścicielem i jedyne, co
mogłem zrobić, aby ją uhonorować, to dać ją do oprawy.
Zrobił ją introligator-artysta z Toronto Don Taylor (świetny fachowiec i nauczyciel – sam w latach 1982–83 ukończyłem u niego kurs podstawowej introligatorki).
Kolekcjonujesz także pocztówki, ekslibrisy, grafikę
portretową, druki akcydensowe. Mógłbyś opowiedzieć
o swojej bibliotece i zbiorach?
Mam właściwie dwie biblioteki i dwa miejsca, gdzie
przechowuję moje zbiory. Tu w Toronto i w Lublinie,
w dawnym mieszkaniu rodziców, gdzie mieszkałem do
wyjazdu z Polski (opiekuje się nią moja młodsza siostra
Urszula). Powód takiego „podziału” jest prosty. W Toronto brakuje mi miejsca! Także bywając często w Polsce chcę

i tu mieć to, z czym lubię obcować. Wiele „rzeczy” kupuję w Niemczech, głównie grafikę, portrety, mapy, grafikę
ilustracyjną, głównie o tematyce religijnej.
Właśnie teraz paczki z tymi zakupami nadchodzą do
Lublina. Niedługo tam przyjadę. Nie potrafię opowiedzieć, jaką wielką przyjemnością są te przesyłki dla mnie.
Podczas pobytu w Polsce tę przyjemność dawkuję sobie
stopniowo. Otwieram i przeglądam jedną paczkę w ciągu
jednego lub dwóch dni. Są to najpiękniejsze (najprzyjemniejsze) chwile pobytu w Lublinie.
Kolekcjonerstwo jest rodzajem choroby (łagodnej – tak
się pocieszam). Myślę (a może lepiej: mam nadzieję), że
do końca życia nie uwolnię się od potrzeby zrobienia kolejnego kroku, dokupienia czegoś nowego do zbioru, jaki
już mam i przy okazji dowiedzenia się czegoś nowego. To
jest motor ciągłych poszukiwań i ciągłego wzbogacania
swoich zbiorów.
Czasami rozmawiam na ten temat z torontońskim antykwariuszem i wielkim oryginałem Davidem Masonem.
Potwierdził moje przemyślenia i „teorię”, że aby budować zbiory niekoniecznie należy być człowiekiem majętnym (choć oczywiście pieniądze pomagają i to znacząco),
a obiekty powiększające zbiór nie muszą być z kategorii
najdroższych, czy najrzadszych. Pokazałem mu kilka albumów z obrazkami świętymi, czy kartami z życzeniami
bożonarodzeniowymi z okresu wiktoriańskiego (do roku
1890). Był nimi zachwycony i pochwalił mnie za to, że
z takich drobiazgów (często kupionych za centy) buduję ciekawą i cenną kolekcję. Podobnej w życiu nie widział,
choć w tym „biznesie” jest od ponad 50. lat.
Ograniczenia finansowe poniekąd nadają charakter
moim zbiorom. Kiedyś mapy były dostępne dla mojej kieszeni i namiętnie je zbierałem. Jednocześnie był ex libris,
którym interesowałem się jeszcze przed wyjazdem z kraju. W Polsce mój zbiór ex librisu amerykańskiego z lat
1890–1940 (z tzw. „złotej ery”) był wielokrotnie wystawiany. W Lublinie też i to dwukrotnie, w 1990 r. (Zamek)
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i 2002 r. (hol gmachu Poczty Głównej). Zbiór ten pokazałem też na zamku w Malborku, jako wystawę towarzyszącą Biennale Ex librisu (1992). Rzeszów pokazał tę kolekcję
w 2016 r. (w tej chwili jest też tam wystawiona).
Wspomniane widokówki to wyłącznie polskie i kanadyjskie patriotyczne, tzw. „grussy” (sprzed 1900 r.), oraz
te z motywem Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy (wiktoriańskie i do 1920 r.).
Fascynuje mnie ludzka twarz, stąd zbiór portretów w grafice z lat 1500–1900. Zbiór ten liczy kilka tysięcy obiektów.
Polską ciekawość świata i marzeń o podróżach odzwierciedla kolekcja Boedekerów – słynnych przewodników z lat 1880–1920.
Obrazki święte fascynują mnie swoim przekazem, naiwnością i… kiczem. Posiadam zbiory grafiki o motywie
religijnym (przeważnie ilustracje z Biblii) i te z okresu
przedwojennego.
Zbieram książki oficyn (tzw. private press) z Kanady
i USA. Mam dość ciekawy zbiór wydawnictw emigracyjnych i broszurek wydawanych poza Polską w okresie
wojny aż po rok 1950. Część z nich ma pieczątki biblioteczne, które wiele mówią o życiu książki i jej losach. Dla
przykładu podam kilka: Więzienie w Tangerze, Czytelnia
pułkowa…, Polskie gimnazjum i liceum – Livingstone N.
Rhodesia, Biblioteka Kompanii Sztabowej I Korpusu, Polska YMCA – ekipa polowa, Świetlica II p.a.c.. Z bibliotekarzem lubelskim, Jackiem Dekasińskim uzbieraliśmy ponad setkę takich pieczątek – może kiedyś uda się wydać
małą książeczkę o nich.
Muszę wspomnieć o polskich oficynach na obczyźnie,
czyli: Gliwa Press, Stamperia Samuela Tyszkiewicza, Franciszek Prochaska, Girs Press, Melissa Press (Potockiego),
Oficyna Poetów i Malarzy. Są jeszcze uboczne małe zbiorki literatury tematycznej, potrzebne mi do zbiorów, np.,
historia książki czy grafiki, publikacje o introligatorstwie
i oprawach książkowych i przede wszystkim o ekslibrisie
to prawie tysiąc tytułów (nie taki mały!). Zainteresowania są raczej eklektyczne, bo rzeczywiście dotyczą różnych
dziedzin i tematów. Intrygują mnie różne poboczne historie związane ze zbiorami, czy poszczególnymi obiektami.
Są to fascynujące sprawy i warto poświęcać im czas. To,
co wcześniej wspomniałem o zainteresowaniach, podałem
w formie jakby „haseł” i wymagałoby szerszego omówienia, no ale nie chcę przedłużać i tak za długiej rozmowy.

które przeważnie prowadzą do nowej wiedzy. Pasja jest
wielką siłą mobilizującą zbieracza, nawet do poświęcenia.
Na koniec pasja to wytrwałość, bez niej niemożliwe byłoby budowanie kolekcji.
Nie mam samochodu (choć żona ma), bo wiem że obsługa samochodu (koszt jego utrzymania) to miesięczny wydatek około $ 300–400. Ja zdecydowanie wolę kupić mapę lub kilka rycin i to jest dla mnie ważniejsze, niż
wygoda. Tylko ludzie z autentyczną pasją dostępują przywileju wielkiego uniesienia i przyjemności gromadzenia
i posiadania upragnionych „przedmiotów” (o czym nie
wstydzę się powiedzieć).
Każdy, kto Ciebie zna, wie, że jesteś erudytą obdarzonym charyzmatyczną osobowością, o nieprzeciętnych
zainteresowaniach, wielu pasjach, tytanicznie pracowitym, a przy tym niezwykle skromnym. Co według Ciebie jest największą wartością w życiu człowieka i jaka
cecha ludzka wydaje Ci się najważniejsza?
Przepraszam, ale tyle wielkich słów jest zbędnych! No,
ale trudno, skoro tak musiałaś skonstruować pytanie, ja
muszę z sensem na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że
najważniejszą wartością i cechą jest lojalność i patriotyzm.
Lojalność i miłość (nie wstydzę się tego słowa) wobec obu
krajów, z którymi utożsamiam się. Lojalność wobec ludzi,
których darzę przyjaźnią, czy nawet sympatią (bez względu na ich poglądy polityczne). Nie lubię ludzi, którzy nie
dotrzymują słowa. Lubię pracować i widzieć sens tej pracy.
Zainteresowania to coś, bez czego nie potrafię żyć. A pasja to motor życia.
O czym marzy Henryk Wójcik jako człowiek?
Mam bardzo przyziemne marzenia. A jest ich sporo!
Przede wszystkim nie chciałbym nikogo skrzywdzić (postępowaniem czy słowem), dobrze zjeść (i wypić), być
zdrowym i co roku przyjeżdżać do Polski (i Europy). Widzieć Polskę bez wyniszczających konfliktów, prosperującą i bogatą, trzymającą się tradycji i pielęgnującą swoją
tożsamość. Chciałbym, aby moje dzieci (i ich dzieci) ułożyły sobie bezpieczne i zasobne życie i nie porzuciły swoich polskich korzeni. Marzę, aby moje kolekcjonerskie wariactwa (i zbiory) tak podzielić, żeby wzbogaciły kulturę
zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie. Uffff!!!

Czy są to zainteresowania, czy pasje?
Odpowiedź może być tylko jedna: PASJA!. Bez niej
można mieć zainteresowania, ale wtedy kończy się na wiedzy „teoretycznej”, często niekompletnej. Pasja to chęć obcowania z prawdziwym obiektem, chęć jego posiadania.
Zazwyczaj łączy się to z marzeniami i wieloma zabiegami,

Dziękuję za interesującą rozmowę i życzę Ci wszelkich spełnień dotyczących świata, obu ojczyzn, Twoich
bliskich, pasji, wszystkich marzeń, także tych, których
tutaj nie wypowiedziałeś.
Rozmawiała Urszula Gierszon
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Waldemar
Taurogiński

Między Lublinem
a Chełmem
Jest takie miejsce między Lublinem a Chełmem,
gdzie od dziesięciu lat, corocznie, organizowane są Siedliskie Biesiady Literackie, w trakcie których organizatorzy
tych zdarzeń ogłaszają wyniki kolejnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka,
wybitnego poety emigracyjnego, którego prochy sprowadzone z Kanady spoczęły 2 grudnia 2006 roku w rodzinnym grobie na cmentarzu w Siedliszczu. Powrócił zatem
Poeta (Patron konkursu) do ogrodu ojca, miejsca na ziemi, między Lublinem a Chełmem, do ludzi upartych jak
sama ziemia. Choć większość swojego życia związał z Kanadą, to przede wszystkim pisał po polsku; do ziemi tej tęsknił i często wracał w swoich wierszach, a Lubelszczyznę
uważał za centrum polskości i prawdziwy dom.
Kim zatem był patron konkursu, którego prochy przybyły do Siedliszcza aż zza wielkiej wody? Według metryki urodzenia spisanej w urzędzie parafialnym w Siedliszczu Wacław Iwaniuk, jako najmłodszy z siedmiorga dzieci
Szczepana Iwaniuka i Józefy Iwaniuk (z domu Dyszewska), urodził się 17 grudnia 1912 roku w Chojnie Starym
k. Siedliszcza (w opracowaniach można znaleźć także różne daty urodzin np. rok 1913 lub 1915). Do Szkoły Powszechnej w Siedliszczu uczęszczał od 1922 do 1929 roku,
natomiast w latach 1929–1934 kontynuował naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Chełmie, gdzie m.in. był uczniem Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, polonisty, poety i redaktora naczelnego Kameny”,
którego uważał za „swego nauczyciela sztuki poetyckiej”.
Przyjaźnił się m.in. z Wincentym Okoniem, późniejszym
wybitnym pedagogiem. Poza literaturą pasjonował się
sportem. Czynnie uprawiał lekkoatletykę, a w szczególności rzut oszczepem, w którym odnosił pierwsze sukcesy. W tym „chełmskim okresie”, na łamach młodzieżowego pisma „Spójnia”, opublikował swój pierwszy wiersz
pt. Śmierć. Po rocznej służbie wojskowej w 44. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem studiował na wydziale prawno-ekonomicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (1936–1939). W latach 30. XX wieku
publikował swoje wiersze oraz teksty prozatorskie i krytyczno-literackie m.in. w „Kamenie”, „Kulturze”, „Okolicy
Poetów”, „Miesięczniku Literatury i Sztuki”, „Zwierciadle”

i „Kurierze Porannym”. W tym okresie ukazały się też jego
dwa tomy poetyckie: Pełnia czerwca, opublikowany w ramach Biblioteki Grupy Literackiej „Wołyń” w 1936 roku
i Dzień apokaliptyczny, arkusz poetycki pod redakcją Józefa Czechowicza, wydany w warszawskiej firmie księgarsko-wydawniczej Ferdynanda Hoesicka w 1938 roku.
Z Józefem Czechowiczem łączyły go bliskie relacje, fascynowała go twórczość najwybitniejszego poety międzywojennego Lublina i był pod silnym urokiem jego poezji.
W 1939 roku, jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej, odbywał praktykę konsularną w Poselstwie Polskim w Buenos Aires.
Po wybuchu II wojny światowej wrócił do Europy.
W grudniu 1939 roku dotarł do Francji i zgłosił się na
ochotnika do Armii Polskiej. Uczestniczył w kampanii
norweskiej, walcząc pod Narwikiem. W drodze do Anglii
został aresztowany przez hiszpańską żandarmerię i osadzony w więzieniu w Figueras, a następnie został więźniem obozu koncentracyjnego Miranda de Ebro. Zwolniony po prawie trzech latach, w marcu 1943 roku, na mocy
cichej umowy Hiszpanii z aliantami, dotarł przez Portugalię i Gibraltar do Anglii. Tam otrzymał przydział do 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, z którą przeszedł cały szlak
bojowy. W 1948 roku, na zaproszenie wuja, wyemigrował
do Kanady, w okolice miasteczka Thorsby, niedaleko Edmonton, ale po pewnym czasie na stałe osiadł w Toronto, gdzie do przejścia na emeryturę w 1975 był tłumaczem
przysięgłym w Ministerstwie Sprawiedliwości rządu prowincji Ontario, co niewątpliwie ugruntowało jego pozycję społeczną. Był liczącym się poetą powojennej polskiej
emigracji i czołową postacią jej życia kulturalnego. Nagradzany m.in. przez Fundację im. Kościelskich w Genewie (1971), londyńskie „Wiadomości” (1975), Uniwersytet
w Toronto (1979). Współtworzył Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie oraz Towarzystwo przyjaciół paryskiej
„Kultury”. Był m.in. członkiem Związku Pisarzy Polskich
na Obczyźnie i komitetu doradczego nagrody Fundacji
im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku, a także członkiem
kanadyjskiego PEN Clubu. Utrzymywał też liczne kontakty z pisarzami emigracyjnymi (m.in. z Jerzym Giedroyciem, Gustawem Herlingiem-Grudziński, Aleksandrem
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Na ul. Waśniewskiego. Od lewej: Leszek Czerniak,
Henryk Radej, Wacław Iwaniuk, Józef Zięba, Chełm 1991 r.

Watem, Janem Lechoniem, Kazimierzem Wierzyńskim,
Józefem Wittlinem i do 1946 roku z Julianem Tuwimem.
Na dorobek twórczy Wacława Iwaniuka składa się ponad 20 tomów poetyckich, 2 książki prozatorskie oraz liczne artykuły krytyczno-literackie, opracowania, recenzje
oraz tłumaczenia poetów amerykańskich i kanadyjskich.
Poeta nigdy nie pogodził się z pojałtańskim podziałem
Europy, a dla jego twórczości zabrakło miejsca w powojennej polskiej literaturze aż do lat 80. XX wieku. W 1987
roku, jeszcze w obiegu niezależnym, ukazał się tom poetycki Kartagina i inne wiersze, a następnie: wybór wierszy Powrót (1989), Zanim znikniemy w opactwie kolorów
(1991), Moje obłąkanie (1991), Moje strony świata (1994)
oraz W ogrodzie mojego ojca (1998). W tym ostatnim tomie znalazły się wiersze z lat 1993–1996, w których poeta
odbywa, przesiąknięte emigracyjną nostalgią, sentymentalne i retrospektywne podróże do przeszłości, do wymarzonej przystani, tej ostatniej.
Przed śmiercią Wacław Iwaniuk dwukrotnie odwiedził Polskę. Pierwszy raz w latach 60. XX wieku, gdy
na kilka dni przyleciał do Warszawy (miał wtedy zakaz
opuszczania stolicy) oraz w 1991 roku, kiedy uczestniczył
w zjeździe Pisarzy Polskich na Obczyźnie zorganizowanym w Warszawie. Podczas drugiego i ostatniego zarazem pobytu w ojczyźnie odwiedził Lublin, a 3 kwietnia
Chełm. Spotkanie w Klubie „Kwadrat” z udziałem ówczesnych władz, młodzieży, lokalnych literatów zorganizował
Henryk Radej, redaktor naczelny wychodzących wówczas
w Chełmie „Kresów Literackich”, który przez ponad dwa

lata prowadził systematyczną korespondencję z poetą. Po
powrocie do Kanady Wacław Iwaniuk pisał do Henryka
Radeja: „Jestem ogromnie zadowolony z pobytu w Chełmie, mego spotkania z młodzieżą i koleżeńskiego grona,
które Pan zgromadził. Szczerze dziękuję i mam nadzieję,
że im Pan to powie. Ich spontaniczność i bezpośredniość
reakcji górowały nad oschłym spotkaniem ze studentami
na Warszawskim Uniwersytecie”.
Poeta planował kolejny przyjazd do Polski jednak choroba, a w jej następstwie śmierć, uniemożliwiła to marzenie. Zmarł w Toronto 4 stycznia 2001 roku. Po kilku latach, dzięki staraniom literatów i władz samorządowych
Siedliszcza, prochy Wacława Iwaniuka, przechowywane w Kanadzie przez jego serdecznego przyjaciela Johna Halla, na zawsze spoczęły w rodzinnej ziemi. Ostatni etap ziemskiej wędrówki Wacława Iwaniuka rozpoczął
się w sobotę 2 grudnia 2006 roku w kościele parafialnym
w Siedliszczu. Homilię wygłosił ks. Arcybiskup Józef Życiński, ówczesny Metropolita Lubelski, który między innymi powiedział: „To troska o sprawiedliwość wyprowadziła
św. pamięci Wacława z Waszych rodzinnych stron w świat.
To wtedy, kiedy trzeba było myśleć o sprawiedliwej Europie, bo grono fanatyków usiłujących realizować traktat Ribbentrop–Mołotow próbowało narzucić swoją wizję
rzeczywistości reszcie świata , On zdecydował się poświęcić to wszystko, co poświęcić mógł, aby bronić ojczyzny”
i w dalszej części homilii abp Józef Życiński dodał: „W takich momentach, kiedy czuł się jak Odyseusz, wracał pamięcią i myślą do Chełma, do ogrodu ojca, do Wąwolnicy,
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do Fajsławic, do rodzinnych miejscowości, które mu się
kojarzyły z tym, co najpiękniejsze, aby w swoich zapiskach rozwijać sielankowy obraz tej rzeczywistości, którą zostawił, od której odszedł”. Po złożeniu do grobu urny
z prochami Poety, miejscowej Bibliotece Publicznej nadano imię Wacława Iwaniuka, a na budynku Urzędu Gminy w Siedliszczu odsłonięto pamiątkową tablicę z czarnego granitu, na której widnieje napis:
Ja wybrałem to miejsce na ziemi
Między Lublinem a Chełmem
Pola w kąkolach i ostach
I ludzi którzy tam żyj uparci jak sama ziemia

U góry od lewej: Henryk Radej –
przewodniczący jury, Beata Nicoś Dziopa
– laureatka, Waldemar Taurogiński –
wydawca, sekretarz jury, dr Grzegorz Figiel
– autor książki o Siedliszczu, Hieronim Zonik
– burmistrz Siedliszcza, Siedliszcze 2016 r.

Wacław Iwaniuk
(1912–2001)
Bezpośrednio po uroczystościach pogrzebowych zapadła decyzja o ogłoszeniu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka, by pamięć o Poecie żyła
w świadomości lokalnego społeczeństwa, zaś echa pokonkursowych zmagań niosły Jego Imię w różne regiony kraju
i poza jego granice; by pamięć żyła w kraju, który stanowił Jego pasję, wśród poetów i miłośników poezji, którzy
poprzez to cykliczne wydarzenie literackie poznawać będą
Jego rodzinne strony, dla których twórczość Poety stała się
ich ozdobą i trwałą intelektualną wartością.
I tak, jeszcze w grudniu 2006 roku, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli chełmskiego wydawnictwa
TAWA z władzami gminy Siedliszcze, na którym uzgodniono formułę konkursu i podzielono zadania. Ogłoszeniem konkursu, prowadzeniem sekretariatu, powoływaniem komisji konkursowych i wydawaniem publikacji
towarzyszących corocznym edycjom zajęło się chełmskie
wydawnictwo TAWA, natomiast Urząd Gminy w Siedliszczu i podległe mu jednostki kultury (Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna) przyjęły na siebie obowiązek finansowania przedsięwzięcia i organizację corocznych Siedliskich Biesiad Literackich połączonych z ogłoszeniem wyników konkursu. Organizatorzy opracowali
również regulamin, który zakładał, że uczestnikiem konkursu może być każda osoba powyżej 18 roku życia posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała w kraju lub
poza jego granicami i tworząca w języku polskim. Nagrodę Główną w konkursie stanowi druk 100 tzw. egzemplarzy autorskich najlepszego zestawu wierszy oraz medal pamiątkowy autorstwa chełmskiego artysty rzeźbiarza
Krzysztofa Skóry. Medal o średnicy 800 mm przedstawia
z jednej strony (awers) płaskorzeźbę patrona konkursu
Wacława Iwaniuka, zaś z drugiej (rewers) mityczną Egerię (celowe nawiązanie do nazwy chełmskiego Pisma Literacko-Artystycznego „Egeria”, które popularyzuje ten

Okładka antologii pokonkursowej
między Lublinem a Chełmem

IV edycja konkursu. Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik
z laureatką Zofią Nowacką-Wilczek z Lublina, Siedliszcze 2010 r.

Miejscowy rodzinny duet: Weronika Jędruszczak (skrzypce,
śpiew) i Jolanta Jędruszczak (gitara), Siedliszcze 2015 r.

Beata Nicoś Dziopa i Waldemar
Taurogiński, Siedliszcze 2016 r.

7 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

konkurs) oraz napis: Ja wybrałem miejsce/ na ziemi między/ Lublinem a Chełmem/Wacław Iwaniuk/1912–2001.
W 10-letniej historii konkursu udział wzięło ponad 400
poetów z Polski i z zagranicy, także z USA. Laureatami poszczególnych edycji byli: Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa (2007), Natalia Zalesińska z Katowic (2008), Ela
Galoch z Turku (2009), Zofia Nowacka-Wilczek z Lublina
(2010), Czesław Markiewicz z Zielonej Góry (2011), Anna
Piliszewska z Wieliczki (2012), Jerzy Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej (2013), Dorota Grzesiak z Bytomia Odrzańskiego (2014), Adam Bolesław Wierzbicki z Dłużka
k. Żar (2015) i Beata Nicoś Dziopa z Torunia (2016). Siedliskie Biesiady Literackie są okazją do spotkań twórców
i miłośników poezji. Uczestniczą w nich aktywnie członkowie ChGL „Lubelska 36” , młodzież miejscowych szkół,
nauczyciele, poeci, lokalni artyści plastycy. W jury zasiadają poloniści, literaci niezrzeszeni oraz przedstawiciele
związków twórczych Lubelszczyzny. Kilkoro nie ma już
wśród nas. W ostatnich dwóch latach odeszli na zawsze
jurorzy: Arkadiusz Sann z Chełma, dr Marian Janusz Kawałko z Rybiego k. Rejowca, Zbigniew Strzałkowski z Lublina, a także wierny uczestnik siedliskich spotkań – Jerzy
Tuszewski z Warszawy oraz laureatka IV edycji konkursu
– Zofia Nowacka-Wilczek z Lublina.
Tegorocznej Siedliskiej Biesiadzie Literackiej, podsumowującej konkurs za rok 2016, towarzyszyło wydanie
aż trzech publikacji. Jedną był tomik poetycki Studnia Beaty Nicoś Dziopy z Torunia, zawierający najwyżej ocenione wiersze w X edycji konkursu. Druga to antologia wybranych utworów ze wszystkich edycji konkursu między
Lublinem a Chełmem, w której znalazły się wiersze nagrodzone, wyróżnione i nominowane do Nagrody Głównej
ponad 40 poetów. Trzecia zaś książka Siedliszcze. Stan badań, źródła archiwalne i ikonograficzne dotyczące dziejów
miasta i gminy autorstwa Grzegorz Figla zawiera dodatkowo prawie 300 fotografii dokumentujących życie społeczne Siedliszcza, które 1 stycznia 2016 roku, po 195. latach, odzyskało prawa miejskie.
Organizatorzy mają nadzieję, że w następnych edycjach
konkursu udział wezmą poeci, których nadesłane utwory
prezentować będą równie wysoki poziom jak dotychczas.
Są przekonani, że twórczość patrona konkursu Wacława
Iwaniuka znajdzie godne miejsce we współczesnej historii literatury polskiej. O tym zapewne zdecydują teoretycy
i badacze literatury. Zadaniem konkursu jest popularyzowanie tej twórczości wśród jego uczestników i zachęcanie
jak największego grona miłośników poezji do jej poznawania, by w pełni spełniło się największe marzenie poety:
wygnany – wrócę.
Waldemar Taurogiński

Tak jak ludzie
Ptakom naszym dzieje się krzywda;
Gdybym miały ręce
Mogłyby nosić rewolwery
Porywać samolot
I podkładać bomby
Pod gniazda z pisklętami wrogów
Tak jak to robią ludzie.

Medal Wacława Iwaniuka

Panta rei
Słonecznik
zegar ogrodu
unosi tarczę by sprawdzić
czy słońce się spóźnia.
Wszyscy mamy taki moment
w którym nagle pamięć
gubi myśli
a wargi głos.
Krążymy wtedy wokół słowa
jak słonecznik po tarczy nieba
i dopiero łuk zegara
budzi nas do życia.

n u m e r
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WACŁAW
IWANIUK
WIERSZE
Wacław Iwaniuk na spotkaniu
w chełmskim klubie Kwadrat, Chełm 1991 r.

Liść i człowiek
W życiu drzewa każdy liść ma swój początek
i koniec
Gałąź musi przedtem rozprostować członki
Wypić beczkę soków z podziemnej piwnicy
za zgodą, naturalnie, wszechwładnego pnia
i usłużnych korzeni.
Prawa w przyrodzie są proste jak pacierz
i nieuleczalne zdrowie.
Nikt się tu o nic nie lęka
Życie i śmierć są z sobą w przymierzu
i liść wie o tym.
Z biblia zieleni w dłoni
Natura dawno przestudiowała wszystko
za i przeciw
w znanych jej możliwościach ograniczonych
działaniem płuc ziemi. Wszystko to
liść zapamiętał zanim przyszedł na świat
ale Natura choć boska
jak każdy twór Nieba
nie przewidziała najgorszego
bo nagle zjawił się Człowiek
i zastąpił jej drogę. Liść
który czekał na swój miodowy czas
zadrżał na jego widok, nie wiedząc
kto to taki
i skąd się nagle tu wziął
zanim jednak zdążył pomyśleć o obronie
zginął zgnieciony stopą ludzkiej dłoni.

List
do Zbigniewa Herberta
Chciałem ci jeszcze przypomnieć
byś pamiętał o sobie:
zapisuj każde słowo
bo może być dla nas łabędzim śpiewem
lub doliną bez wyjścia.
Staraj się imo agonii
Dać życiu pełny kształt.
Nikt dziś nie czyta głośnych Deklaracji
Nikt nie dotrzymuje jalowych Traktatów
W ciemności płomień świecy wydaje się slońcem
Ciało w którym mieszkasz jest nfesjonalem
Jego ciszę wypełnia szept tak zwanej wieczności
Wiem –
Po obu stronach czekają ukryte pułapki
nie pogodzonych z Losem
Masz jeszcze pod dostatkiem pamieci dla Żywych
Purpury dla Zmarłych
Żyj jak dżdżownica
Przeżuwając ból Ziemi
Nasz obłęd
Musi być c z y t e l n y.
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KTÓRA STRONA
ODWROTNA…

(tropem niedopowiedzianego reportażu)

Zrujnowana cerkiew w Czeknie – stan obecny

Gdzie Czekno a gdzie Mezopotamia?
Kijów dziś żyje wojną na wschodzie Ukrainy, wspomnieniem Majdanu, dogasającą powoli pamięcią rewolucji i pomarańczowej gorączki. Wtedy, w 2010 roku nastroje też były burzliwe: w wyborach prezydenckich 7 lutego
zwyciężył Wiktor Janukowycz, ale nawet najbardziej pesymistyczni przepowiadacze przyszłości nie przewidzieli takiego rozwoju wydarzeń. Jechałem, żeby zebrać materiał do reportażu z Wołynia. Tekst zamierzałem napisać
językiem urzędowych dokumentów – zwięźle, sucho,

ograniczając się do potwierdzonych dat, faktów, cytatów
rozmów i dokumentów. Historia ludzi jest zawsze swego
rodzaju nadinterpretacją ich losów, a ja chciałem uniknąć
tych dwuznaczności, ograniczyć emocje do minimum.
Pojechać tam, napić się wódki i porozmawiać (w tej kolejności, bo inaczej nie ma rozmowy), zrobić zdjęcia, odwiedzić cmentarz, zapukać do najbliższego archiwum… Później siąść przy biurku, rozwiązać teczkę z kserokopiami,
wystukać na klawiaturze: urodzona w Czeknie 27 kwietnia 1925 roku córka Eufrozyny i Macieja Szlichtów. Wydaje się proste.

n u m e r

Może z wyjątkiem Czekna, które sprawiało pewną
trudność. Ani w pamięci współczesnych, ani w oficjalnym spisie ukraińskich miejscowości nie ma wioski o takiej nazwie. Ostatnia archiwalna wzmianka Ostrogskiej
Rejonowej Rady z 17 stycznia 1946 roku dotyczy zatwierdzenia kontyngentu obowiązkowych dostaw wyznaczonego na pierwszy kwartał: Czekno – 800 kilogramów mięsa
i 300 litrów mleka. Wcześniejszą o dziesięć lat wzmiankę
odnajduję w Wołyńskim Dzienniku Wojewódzkim (wtedy
była tu Polska) z 4 stycznia 1936 roku w dziale 1. „Podział
gmin wiejskich województwa wołyńskiego na gromady”: w pozycji 61. (powiat dubieński gmina Jarosławicze)
w rubryce „Nazwa gromady” – Czekno. Z opisu zawartego w następnej kolumnie „Nazwa i charakter miejscowości wchodzącej w skład gromady” wynika, że pod tą nazwa
ukrywa się wieś Czekno i osiedle wojskowe Czekno (jego
mieszkańcy byli nazywani przez miejscowych osadnikami
albo legionistami). W wydanym w Carskiej Rosji w 1906 r.
w Żytomierzu Spisie Ludności Wołyńskiej Guberni miejscowość Czekno figuruje w pozycji 641 jako wieś licząca
38 domostw i 235 mieszkańców. Idąc tym tropem (przez
mroczny labirynt pamięci jak po nitce do kłębka) docieram do informacji o wykazie majątku kniazia Jakowa Krokotki–Jełowickiego: dokumencie pochodzącym z 10 listopada 1564 roku, w którym po raz pierwszy pojawia się
nazwa Czekno. Według historycznych przekazów łucki kniaź Jarosław Izjasławowicz, rezydujący w sąsiednich
Jarosławyczach, miał w Czeknie swoją mennicę: „czekanyw”, czyli bił tu swoją monetę. Cała ta niezwykła historia
nieistniejącej już wsi zdaje się „psu na budę”: 1 września
1946 roku decyzją administracyjną „Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej” miejscowość została przemianowana na Meżyriczczja (to nawiązanie do polskiego międzyrzecza). Ukraiński słownik podrzuca mi jednak
absurdalne i odległe od moich skojarzeń tłumaczenie tej
nazwy – Mezopotamia. Trzeba było czekać do 2014 r. na
decyzję Rady Najwyższej Ukrainy [WWR 2014, nr 14 str.
313] przywracającą wsi jej historyczną nazwę.
Niebo (powtórzenie)
„W Czeknie mieszkali razem Ukraińcy i Polacy.
Obok siebie. Przez środek wsi szła główna droga, od niej
odchodziły dwie boczne. Najbliższa czteroklasowa szkoła
była w Jałowyczach. Latem szło się na skróty, przez strumyk. A zimą do szkoły wożono dzieci saniami, raz dawali
podwodę oni, raz my. Nikt z tego nie robił problemu. Był
sklep, który prowadzili Żydzi. Był też dwór, tuż obok cerkwi, we dworze mieszkał pułkownik, między nim a rodzicami panowała zażyłość… – Maria Szegda z trudem
powstrzymuje łzy. – Dziadek opowiadał mi jak w 1881 r.
z matką Olhą Kosacz (pseud. literacki Ołena Pcziłka) we
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wsi przebywała mała Łesia (później Łesia Ukrainka). Pamiętam piękne lipy wokół dworu. Pułkownika z rodziną
i część naszych osadników, tych, co to mieszkali bliżej Styru, wywieźli wcześniej. Na nas przyszyła kolej w drugim
rzucie. Wywozić – „dom pod srebrom” – kułak, bo dach
pokryty był ocynkowana blachą... Zasypać studnie – bo
kułaka. Zanim wykopano nową, przez rok cały chutor po
wodę jeździł do rzeki. Rodziców wywieźli na Szoksze, do
wyrębu lasu koło Archangielska. Mnie oddzielnie, dali do
obozu na Workutę. Towarowy pociąg, którym nas wieźli, stał tygodniami na bocznicach. Wyjechaliśmy wiosną,
dotarliśmy pod koniec lata. W tym, co kto miał na sobie.
Ubranie: waciaki, walonki, dostaliśmy dopiero w obozie.
Po drodze jedni się rodzili, bo przecież jechały z nami ciężarne kobiety, inni umierali, chorowali...” (,,Do zobaczenia w piekle”, W–wa 2009) – wojna brutalnie rozprawiła się z tym, co dzisiaj się nazywa po europejsku kresową
wielokulturowością. Wszystko, co na Wołyniu wydarzyło
się później, zdaje się przeczyć mitom, które budowaliśmy
przez lata, w które chcielibyśmy wierzyć.
Czarny bazalt
Na dobrą sprawę to diabeł nie ma komu powiedzieć
dobranoc. Od ubiegłego roku nie kursują tu autobusy.
Trzeba by brać z Łucka taksówkę. Nie ma się tu jak dostać i, tym bardziej, jak stamtąd uciec, jedynym ratunkiem
(trudno to nazwać wyjściem awaryjnym) dla tych, którzy
tu zostali, wydaje się zarośnięty krzakami i porządkowany
raz do roku w okresie wielkanocnym cmentarz. Wszystko, co było – nie było, wszystko, co się stało – nie stało
się. – w powrotnej drodze zastanawiam się, jak napisać
o tym, czego nie widziałem i nie doświadczyłem, by nie
uchybić rzetelności dziennikarskiej i zasadom dramaturgii. Czarny bazalt (w palecie barw jest jeszcze szary i zielony) jest trwalszy niż granit, nie ulega tak łatwo erozji
– stara, brukowana bazaltem droga i samochód podskakujący na wybojach: poruszamy się w żółwim tempie od
prawej do lewej, omijając dziury. Wszystko inne uległo
zużyciu: zostało wypatroszone, obrócone na druga stronę, rozczłonkowane i wyczerpane do cna. Podczas wojny
w dworze stacjonowali żołnierze – drugorzędne są powody, dla których tu przybyli, dobra a może zła wiara, swastyka na czapkach lub czerwona gwiazda: lipy poszły na
opał. A później dwór rozbierano nocami, bo brakowało
cegły i budulca, a życie ma swoje wilcze prawa i nie bawi
się w sentymenty. Tej brawury, chwilowej odwagi i ideologicznego (czytaj ateistycznego) entuzjazmu nie starczyło
na barokową cerkiew. Zamknięto ją po wojnie, pozbawiono dachu w 1963 r.(reszty dopełniła burza) i zostawiono zrujnowaną na dowód, że Boga nie ma, a nawet, jeśli jest, to nie zamierza przeszkadzać radzieckiej władzy.
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Otoczona polami, wrośnięta w kępę drzew, z bocianim
gniazdem na frontowej ścianie zamiast krzyża, sprawia
wrażenie przeniesionej ze świata fantasy. W 1733 pobudował ją na miejscu drewnianej cerkiewki szlachcic o nazwisku Sobolewski, przodek właściciela nieistniejącego
dworu. Stała przy skrzyżowaniu dróg w centrum wsi.
O usytuowaniu zagród wzdłuż wiodącej przez pola gruntowej drogi świadczą pozostawione gdzieniegdzie stare,
owocowe drzewa. Nie ma też śladu po domu Eufrozyny
i Macieja Szlichtów. Na cmentarzu za to znajduję dwa nagrobki, które są dowodem, że los był dla nich łaskawy –
pod koniec życia pozwolono im wrócić, by mogli spokojnie umrzeć „na swoim”.
Piekło (powtórzenie)
„Nie robili różnicy – mężczyzna czy kobieta. Kopalnia była pod dnem rzeki. Z góry kapała woda. Nadstawiało się łopatę, kiedy chciało się pić. Te „tiulki” (szprotki)
i „kambuły” (może to były flądry) – solone tak bardzo, że
wydawało się, że nie da się ich zjeść, wywoływały straszne
pragnienie. Woda była zimna i czysta jak kryształ, przesiąkała przez skałę, drążyła ją na wylot. Zawalały się te stropy
raz za razem. Idzie nas na dół piętnaście, wraca dziesięć.
Nikt nie wiedział, czy wróci. Przyszło i na mnie, też przywaliło. Powiedzieli w szpitalu – może będzie chodzić. Napisali, że numer.... – uszkodzenie kręgosłupa. Wtedy poznałam swojego męża, w szpitalu. Był krawcem, pisali mu
w papierach: chory, trzeba było komuś łatać ubrania i szyć.
Dlatego trzymali go w szpitalu. […] W obozie rodziły się
dzieci. Niby teoretycznie nie było takiej możliwości. Kobiety za to karali. Kiedy byłam w ciąży, wywieziono mnie
do obozu oddalonego o prawie dwieście kilometrów. Nam
urodziła się córka. Cały czas, od samego początku, pisałam do swoich – każdy miał jeden list na rok. Ale bali się
odpisywać. I ktoś wreszcie mi odpowiedział, podał adres
do rodziców na Szokszy. Tak się dowiedziałam, że żyją.
Dzieci zabierali do domu dziecka. Od rodziców, żeby wychować na radzieckich ludzi. Chcieliśmy, żeby naszą córkę wzięli na wychowanie dziadkowie. Ale nie było prosto.
Urzędnicy się bali, jeden drugiego. To miejsce dla dziecka,
w domu u moich rodziców na Szokszy, mąż kupił za swoje szycie. Igiełką”. („Do zobaczenia w piekle” W–wa 2009).

Darusia

Przed nią doniczka z kwiatami. Biała wełniana czapka zawiązana pod brodą i biały, zrobiony szydełkiem kołnierzyk niezbyt pasują do plisowanej sukieneczki w kwiatki
(odcinany karczek z przodu, ciemnoczerwona z niebieskimi różami, takie zestawienia kolorystyczne znów stają
się modne, ale czarno-białe fotografie nie rejestrują takich
subtelności ). Nie widać kobiety, której dłoń podtrzymuje dziecko. Odwracam fotografię. „22/IX 52 Darusia”. Czy
to już po rosyjsku, czy jeszcze po polsku? Kolejne zdjęcie
zostało zrobione prawie rok później, świadczy o tym skreślona niewprawna ręką adnotacja: „Dido, Baba, Darusia
s kukłami swomu Tatkowi Niedila 26/VII 53 roku”. Tłem
do zdjęcia jest odpustowy landszaft z lwem, palmami,

Lekcja obcego języka (Odarka)
Tak napisano kopiowym ołówkiem na deseczce, którą zawieszono córce na szyi: Odarka. Dzieci zabierali latem, raz do roku. Transport organizowały władze obozowe – Maria Szegda rozkłada pożółkłe zdjęcia. Na tym
zrobionym w Szokszy mała, przestraszona dziewczynka
z ustami otwierającymi się do płaczu stoi na tle kilimu.

Z dziadkami, Eufrazyną i Maciejem Szlichtami 26.07.1953 r.
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„Dietskij sadik” Szoksza, okolice Archangielska 1954

pałacem sułtana, szpalerem drzew i jeziorem, po którym, niczym jaskółki, śmigają żaglówki. Oczy mężczyzny
są harde, jest w nich zawziętość, w oczach kobiety faluje
morze rezygnacji, śmieją się tylko oczy dziewczynki. – Te
lalki, nie wiem jakim cudem i skąd je wydobył mąż, jeśli
chodzi o córkę,, nie było dla niego rzeczy niemożliwych
– to brzmi jak usprawiedliwienie tej radości dziecka nieświadomego tragizmu sytuacji. – „Dietskij sadik” tak nazywało się przedszkole, do którego ją oddawali. Moi rodzice byli skazani na obóz, od świtu pracowali w tajdze
przy wyrębie drzew, w dni robocze nie mogli zajmować się
córką. Przez szybę w oknie widać dzieci. Rok pięćdziesiąty czwarty, stoi w pierwszym rzędzie po prawej w jasnym
zimowym płaszczyku i walonkach.
Ach, co to był za ślub!
W marcu 1953 roku „padoch”1 Stalin, przez dwa tygodnie trzymano nas w zamknięciu. Wszyscy mówili
o amnestii, że wreszcie będzie, ale po dwóch tygodniach
zapędzono nas do pracy. Musiał minąć rok i jeszcze, zanim zaczęło się zmieniać. Pierwsze: ZAGS2 pozwolił nam
1

Zdechł

Skrót od Zapisi Aktow Grażdanskogo Costojanija, odpowiednik Urzędu Stanu Cywilnego

wziąć ślub. Według urzędowych papierów 20 grudnia 1955
roku – wyciągam z futerału aparat fotograficzny, szukam
dobrego światła, miejsca na parapecie okna, żeby zrobić
zdjęcie. „Swidietielstwo o brakie” czyli świadectwo ślubu:
mała, złożona na pół kartka przypominająca legitymację
(nr rejestru 375, blankiet druku w kolorze szarym ze znakiem wodnym SSSR i numerem kolejnym 017100, Komi
55). – Na wiosnę następnego roku wypisali nas z obozu.
Ta nasza wolność była jak niewola, bez prawa opuszczania Workuty. Nas cieszyła, dali nam pomieszczenie w baraku, zaczęliśmy układać sobie życie Zrobiliśmy wesele,
chociaż ani kościoła, ani księdza. Powiedzieć prawdę? –
uśmiecha się przekornie, jakby przed chwila pozwoliła sobie na niestosowny żart z władzy. – Mąż poznał w więzieniu we Lwowie grekokatolickiego księdza, jego też zesłali
na Workutę i on dał nam ślub. W domu tej kobiety w jesionce i berecie. A ta kobieta w ciemnej sukience druga od
lewej to pielęgniarka, moja przyjaciółka Szura. A ten mężczyzna w gumowcach po prawej to „zek”3, znaczy więzień,
przyjaciel mojego męża. Wypuścili go, bo odsiedział swoje. Mieszkał na osiedlu dla wolnych. Pamiętam to ślubne zdjęcie. Suknię miałam ze spadochronowego jedwabiu, welon ze szpitalnej gazy, a kwiaty z bibułki. I muszę

2

3

Skrót od rosyjskiego skrótu słowa zakluczonnyj
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dziecko. Jesienią 1957 roku miała pójść do pierwszej klasy, więc kupił jej rosyjski elementarz i uczył czytać i pisać.
Pamiętam, że na obrazku były jabłonie. Pytała, co to jest.
Na Workucie nie było jabłek. Mąż tłumaczył jej, jak smakują, że jak wrócimy do Polski, to będziemy je sami rwali
z drzew i jedli od rana do nocy.
Jak wam dobrze tam było

Świadectwo ślubu 20.12.1955 r.

Do końca nie wiedzieliśmy, czy uda się nam wyjechać. Papier to było jedno, a człowiek, który kontrolował
dokumenty drugie. Mógł zrobić, co chciał. Mąż się starał,
biegał, szykował do wyjazdu. Dostaliśmy zezwolenie na
wyjazd do Polski 16 października 1957 roku. Kiedy odbieraliśmy dokumenty, przekonywali nas, żeby zostać.
Straszyli, że w Polsce jest bieda. Wtedy w Workucie było
wszystko: zagraniczne buty, ubrania, złoto, francuskie mydełka i perfumy, nawet pomarańcze. Przyjaciel męża, lekarz ze Lwowa dał się przekonać, zrezygnował z wyjazdu,
oddał dokumenty. Powiedział do męża – gdzie mi będzie
lepiej. Później wysłał nam zdjęcie do Polski: serce, a w nim
on z żoną. Przekonał się czym pachnie komuna, chciał
wracać, ale mu nie pozwolili. Wypłacili nam odszkodowanie za pracę w obozie – jakieś grosze za każdy miesiąc,

powiedzieć, że robił go zawodowy fotograf (różnica pomiędzy tym, co teraz określa się mianem fotografii ślubnej jest jak pomiędzy niebem a ziemią (w piekle, a obozu nie można nazwać inaczej, zakazano robienia zdjęć)).
„Złodziej z Bagdadu”
W baraku była jedna kuchnia dla wszystkich i były
dzieci. Mąż napisał, żeby mój ojciec przywiózł Danusię
z Szokszy. Bała się nas, byliśmy dla niej obcymi ludźmi.
Bardzo płakała za dziadkiem, powiedzieliśmy jej, że poszedł do kina i jutro wróci. Takie głupie tłumaczenie, żeby
uspokoić dziecko. Nie wiedziała, co to słowo znaczy, ale
uparła się, że chce iść po dziadka do kina. Tak płakała, że
nie było wyjścia. Grali „Złodzieja z Bagdadu”. Zapomniała
o całym świecie, w nocy przez sen śpiewała piosenki z filmu. Mój mąż oszalał na jej punkcie: znosił zabawki, kupował słodycze. Od kogoś dostał pudełko kolorowych cukrowych groszków, Danusia trzymała je pod swoim łóżkiem
i kilka razy na dzień zaglądała do pudełka. Nie to, żeby
je jadała, tylko patrzyła. Przed Bożym Narodzeniem mąż
gdzieś zdobył małe żaróweczki. Sto żaróweczek. Dzieci,
córka przyjaźniła się z Walą, to były papużki nierozłączki:
razem się bawiły, jadły, a nawet spały, dwa dni malowały je
farbkami, a on później cała noc lutował, żeby zrobić lampki na choinkę. Na urodziny zdobył skądś rowerek, taki na
trzy kółka. Wszyscy się dziwili, że tak można rozpuszczać

Ślub w sukni uszytej ze spadochronowego jedwabiu
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nas Wala z walizką i płakała, chciała, żebyśmy ją zabrali. Wyjechaliśmy 22 października, w Brześciu byliśmy 2
listopada. Celniczka na granicy, widząc pomarańcze powiedziała: jak wam dobrze tam było. Później był punkt
repatriacyjny w Białej Podlaskiej. Mąż dostał sześćset, ja
trzysta złotych zapomogi na osiedlenie. Kiedy 7 listopada
dotarliśmy do Sandomierza, zaczynały się właśnie obchody Wielkiej Październikowej Rewolucji.

Z lekarzami ze Lwowa na rzece Workucie 1957 r.

ale to było kilkanaście lat, to się uzbierało. Kupiliśmy dwa
złote zegarki, złoto w Workucie było dwa razy tańsze niż
w Moskwie, damski i męski, złotą broszkę, kilka kuponów
materiału i trzy pary damskich, produkowanych w Niemczech butów: czarne lakierki na szpileczce, czółenka skórzane koloru lila i czarne zamszowe szpileczki z lakierowanym czubkiem i obcasem. W Polsce takich na oczy nie
widzieli. Sprzedałam je, bo nie mieliśmy za co żyć. Nie
było dla nas pracy, wołali na nas „ruskie”. Za to, co zostało, kupiliśmy pomarańcze. Resztę naszych rzeczy mąż załadował do drewnianej skrzyni i wysłał pociągiem jako
mienie przesiedleńcze. Przeddzień wyjazdu przyszła do

Na tym zdjęciu…
Marii i Mikołajowi Szegdom
których w obozach Workuty na Syberii
trzymała przy życiu miłość
Nic nie jest czytelne w wymowie i jednoznaczne
Namiot nieokreślonego miejsca
Naczynie z którego wyciekł czas
W rybim oku soczewki
Tylko mgła historii, pleśń niepamięci
Falowanie obrazu jakie przynosi oddalenie
Za ich plecami fotograf przywołuje białą ścianę baraku
Kwitnie łąka sukienki, zaciskają się usta trzewików
Na gumowcach nieruchomieje motyl światła
Zapięta jesionka w glorii na ostatni guzik
Nie wiadomo jak wyglądają rachunki ocalonych
Wszystko zostało zatrzymane i już tak pozostanie
Na zawsze welon z gazy, ta sama
Zawsze biała sukienka, niezmienny w szarości garnitur
Z obozowego koca zamknięty w pułapce odosobnienia
Szklistym powiększeniu
W twarzach zamiast oczu
Gęstniejące w powadze czarne plamy oślepionego
atramentu
Syberia wypolerowana do kości i nieczuła oglądana
pod lupą
Obozowa kompozycja na pięć postaci i młodą parę
Szukającą ocalenia w miłości
W zbliżeniu jakie daje tamta szklana wypukłość
Nie wiadomo która strona
Odwrotna
Która
Należy do zbawionych
(cytowane fragmenty pochodzą z książki W. Pestki „Do
zobaczenia w piekle”, W–wa 2009)

Zezwolenie na wyjazd do Polski 16.10.1957 r.

Wojciech Pestka
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Henryk
Radej

Zapiski z Ziemi Świętej
Któż z nas nie marzył o podróży do Ziemi Świętej? Każdy z pielgrzymów spodziewa się wielkich i niepowtarzalnych przeżyć podczas wędrówek śladami biblijnych proroków, Jezusa, Marii i apostołów. Niekiedy
marzenia się spełniają.
Po trzech godzinach nocnego lotu z Polski, 28 kwietnia o świcie ląduję w Tel Awiwie na lotnisku imienia Ben
Guriona. Oto i ziemia Izraela deptana stopami Zbawiciela i apostołów, a także Matki Jego i św. Józefa oraz tylu
biblijnych i historycznych postaci, które przez trzy i pół
tysiąca lat tworzyły dzieje tego skrawka ziemi, szczególnie umiłowanego i wybranego przez Boga Jahwe. Patrzę
przez czyste szyby terminalu, jak nad współczesnym
Izraelem pomiędzy palmami daktylowymi wschodzi
słońce. Tłum ludzi z całego świata snuje się po holach
i wzdłuż pasażu do wyjść. Poddaję się wszechobecnemu działaniu służb porządkowych i totalnej inwigilacji
elektronicznej - włącznie ze skanowaniem bagażu, twarzy i oczu podróżnych. Jest piątek, dzień świąteczny dla
muzułmanów, pod wieczór zacznie się żydowski szabat
trwający do zachodu słońca w sobotę. Następnie zaczną
świętować swoją niedzielę chrześcijanie, których jest tu
zaledwie dwa procent. Czyżbym znalazł się w państwie
wyznaniowym?
Nieliczni wiedzą lub pamiętają, że pod koniec lat 30.
XX wieku z Warszawy można było polecieć do Palestyny (państwa Izrael jeszcze nie było) samolotem aż trzy
razy w tygodniu. Polski LOT był wtedy pierwszym europejskim przewoźnikiem, który uruchomił regularną linię
pasażerską do Palestyny. Taką potrzebę podyktował skład
narodowościowy ówczesnej Polski oraz silny ruch syjonistyczny (prożydowski) w całej Europie. Przedwojenne
polskie gazety reklamowały te podróże, choć leciało się
długo z międzylądowaniami w Bułgarii oraz na wyspach
greckich w celu uzupełnienia paliwa. Obecnie LOT i inne
linie lotnicze czynią to szybciej, bo oto po około trzech
godzinach od wylotu z Polski ląduje się w nowoczesnym
Tel Awiwie – mieście, które na pozór niczym nie różni
się od tych w państwach zachodnich, ale którego Izraelczycy nie uznają za swoją stolicę. Ich odwieczną stolicą
jest Jerozolima (Jerusalem), której z kolei nie uznaje ONZ,

zwłaszcza państwa arabskie. Można zaryzykować stwierdzenie, że współczesny Izrael ma dwie stolice: administracyjno-gospodarczą w Tel Awiwie i historyczno-duchową
w Jerozolimie.
Na lotnisku spotykam pierwszy akcent polski w postaci rzeźb głowy jego patrona, Ben Guriona urodzonego w Płońsku w roku 1886 (pod zaborem rosyjskim),
w tradycyjnej rodzinie żydowskiej. Jego ojciec był znanym działaczem syjonistycznym, a on sam, zdobywając
wykształcenie, przeniósł się do Warszawy i pracował jako
nauczyciel. Do Palestyny wyemigrował w roku 1906, by
całkowicie poświęcić się idei powrotu Żydów do Ziemi
Obiecanej. W roku 1948 został pierwszym premierem
Izraela i funkcję tę pełnił przez wiele kadencji aż do roku
1963. W Izraelu nie jest wskazane stawianie pomników
w postaci realistycznych rzeźb, bo koliduje to z zasadami judaizmu. Tutaj uczyniono wyjątek i dwie mosiężne
głowy Ben Guriona (dla niektórych to popiersia) osadzone na postumentach witają podróżnych przy wejściu i na
hali głównej.
Wyjeżdżając z lotniska, przekonuję się, jaka to zmilitaryzowana twierdza. Jego teren oraz najbliższą okolicę odgradza od reszty państwa potrójny kordon płotów
kolczastych pod napięciem i liczne posterunki kontrolne przy drogach. Nikt niepożądany, ani tym bardziej niezidentyfikowany, nie dostanie się na lotnisko, ani z niego nie wyjedzie. Przypomniało mi się nasze przysłowie,
że jednak są miejsca, gdzie „nawet mysz się nie prześlizgnie”. Po tragicznych doświadczeniach intifad (zbrojnych powstań) arabskich i zamachów terrorystycznych,
w taki sposób Izrael dba o bezpieczeństwo swoich obywateli, a ma ich około ośmiu i pół miliona, w tym nieprzyjazne mu arabskie grupy etniczne zamieszkujące głównie
Autonomię Palestyńską i Strefę Gazy.
Jak to wszystko pogodzić, jak dostrzec ślady sprzed tysięcy lat, jak przebić się przez powłokę współczesności,
która narzuca swoje wymagania na każdym kroku? Nie
przyjechałem tu, żeby się ostatecznie przekonać, ale by zanurzyć się w tym, co pozostało z tamtego świata. Jak apostoł Tomasz chcę tylko zobaczyć, dotknąć, nasycić oczy,
poczuć zapach miejsc i ciepło rozgrzanej ziemi od tego
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Cmentarz żydowski na zboczu Góry Oliwnej. Dalej Dolina Cedronu i Wzgórze Świątynne

samego słońca, co świeciło wtedy. Ja wiem, że „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 24–31). Wierzę, ale jestem tylko słabym człowiekiem. Mam nadzieję,
że wydarzenia kolejnych dni przyniosą mi umocnienie.
Ktoś kiedyś powiedział, że podczas stwarzania świata
90 procent piękna wysypał Pan Bóg nad Bliskim Wschodem – zwłaszcza na tereny dzisiejszego Izraela. Pozostałą jego cześć rozrzucił po innych zakątkach świata.
Ale... ale także 90 procent bólu i cierpienia zachował dla
mieszkańców tej ziemi. Smutna to anegdota, ale jakże
prawdziwa. Piękno tej części Azji – suchej i pozornie
nieprzyjaznej – jest wszechogarniające, choć jakże inne
od naszego, zdominowanego przez soczystą zieleń pejzażu. Na początku maja w Izraelu jest już po żniwach. Jedynie tu i ówdzie można jeszcze spotkać poletka dojrzewającego jęczmienia. Dominują ścierniska i podorywki
oraz zadbane plantacje owoców i warzyw. Widać dbałość o porządek i estetykę. Wzdłuż ulic, na sztucznie nawadnianych rabatach i rondach kwitną dobrze znane mi
z polskich ogródków lwie paszcze, ale tutaj są one bardziej dorodne i wielokolorowe. Na mijanych domach,
zwłaszcza na budynkach kibuców (żydowskie spółdzielnie rolnicze) powiewają izraelskie flagi, a od dachu do
ziemi spływają kilkumetrowe wstęgi płótna w barwach
narodowych z gwiazdą Dawida. Świadczą one o tym, że
ta ziemia należy do Izraela. Podobnie jest na ulicach.
Większość aut prywatnych na co dzień manifestuje swoje przywiązanie narodowe, wożąc przynajmniej jedną
łopoczącą flagę państwową. Wiele aut ma ich po dwie,
ale nierzadko są i takie, co mają cztery flagi – po jednej na każdych drzwiach bocznych. Nie zauważyłem ani

jednej brudnej albo podartej. To też wyraz patriotyzmu
Izraelczyków.
Różne słowniki i encyklopedie w sposób zbliżony –
choć niejednoznaczny – tłumaczą nazwę „Izrael”, ale
wskazówkę znajduję już w Starym Testamencie (Rdz 32,
28 oraz 35, 10). Izrael – znaczy „ten, który walczy z Bogiem”. Taki przydomek otrzymał patriarcha Jakub. Niektórzy lingwiści są odmiennego zdania i uważają, że słowo
„Izrael” oznacza „Bóg jest silny”, ewentualnie „Bóg oświeca” lub „Bóg leczy”. Biblia uczy, że z potomków Jakuba powstał biblijny naród, nazywany powszechnie Izraelitami
lub „Dziećmi Izraela”. Mój religijny sentyment skłania się
ku interpretacji, że Izrael znaczy „silny w Bogu”, ponieważ u zarania dziejów poprzez Jakuba otrzymał Jego błogosławieństwo, dlatego swoją moc i istnienie przez wieki
zawdzięcza Najwyższemu.
Jakąkolwiek przyjąć interpretację, łatwo o konkluzję, że
jest to chyba jedyne państwo na świecie, które w swojej
nazwie wymienia Boga, oficjalnie przyznaje się do Niego
i publicznie cytuje Jego święte słowa na budynkach publicznych, a operacjom zbrojnym armii izraelskiej nadaje
się nazwy biblijne. Jeszcze tego samego dnia przekonałem
się o tym i zrozumiałem, że w Izraelu nie ma rozdziału
państwa od religii, choć daje się zauważyć podział społeczeństwa na świeckie i religijne, a nawet ortodoksyjne
i skrajnie ortodoksyjne. Na pewno nie widać tego w Tel
Awiwie, ale w Jerozolimie owszem, choćby w segregacji
mężczyzn i kobiet w szkołach, na ulicach, w autobusach,
w kolejce miejskiej, w płacy za pracę, a także przy Ścianie Płaczu. gdzie kobietom wydzielono niewiele miejsca
i to w części nasłonecznionej. Mężczyźni zaś modlą się na
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większej przestrzeni z możliwością schronienia się przed
upałem w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie podawane są zimne napoje.
Już kilka dni stąpam po Ziemi Świętej, pamiętając, co
z gorejącego krzewu rzekł Bóg do Mojżesza: Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą (Wj 3, 5). Jednak świętość tej ziemi nie jest jej własnym
przymiotem, lecz następstwem specjalnego objawienia
Bożego. Nie chodziłem po niej boso jak Cejrowski, bowiem moje stare, polskie sandały okazały się wielce wytrzymałe na trudy pielgrzymkowych ścieżek wydeptanych
pośród kamieni, które w tej części świata są elementem
dominującym także na pustyni, a jako że są wiekowe,
mogą być niemymi świadkami biblijnych historii. Gdybym zdarł moje sandały, mógłbym natychmiast kupić
w przydrożnym sklepiku równie wygodne nowe z wielbłądziej skóry za nie mniej niż 40 dolarów (ok. 150 zł).
Od średniowiecza terminu „Ziemia Święta” używają powszechnie, zarówno chrześcijanie, jak też wyznawcy judaizmu i islamu, bowiem w tej części świata rozgrywały się wydarzenia ważne dla trzech największych religii
monoteistycznych – o ile islam uznać za religię. Wprawdzie każda z nich wyznaje Boga jedynego, ale jako inaczej
skonstruowaną i rozumianą osobę boską. Tylko dla chrześcijan jest to Bóg w Trójcy Jedyny i Wszechmogący. Wielu religioznawców twierdzi, że islam bardziej jest systemem społeczno-politycznym niż religią, gdyż jego uboga

Jerozolima, Wzgórze Syjonu, niżej dzielnica arabska

obrzędowość sprowadza się głównie do pięciu modlitw
w ciągu doby oraz przestrzegania nauk płynących z księgi recytacji – Koranu.
Czasem Ziemia Święta jest rozumiana jako część Bliskiego Wschodu ze wskazaniem konkretnych terenów Libanu, Syrii, Jordanii, Egiptu z Górą Synaj, a nawet południowej Turcji związanych z życiem Marii, matki Jezusa
i działalnością apostołów. Jednak dla chrześcijan oznacza ona głównie Palestynę i Izrael ze względu na miejsca
i zdarzenia opisane przez czterech ewangelistów na kartach Nowego Testamentu oraz jako miejsce narodzenia,
nauczania i spełnienia się ziemskiej misji Jezusa Chrystusa, zakończonej zmartwychwstaniem. Dla Żydów jest to
Ziemia Obiecana i nadzieja na długo oczekiwane przyjście Mesjasza [hebr. Namaszczony, Pomazaniec]. Dla muzułmanów – to ziemia, z której Mahomet na koniu z głową
kobiety uniósł się do nieba. Czasy obecne, nacechowane rozwojem motoryzacji, techniki i postępu w elektronicznym utrwalaniu obrazów oraz tekstów pisanych,
sprzyjają reklamie, jak też popularyzacji wyjazdów pielgrzymkowych wśród wyznawców każdej ze wspomnianych tu religii. Jako że Jerozolima jest macierzą i sercem
Ziemi Świętej, od wieków pozostaje głównym celem ich
pielgrzymowania.
Każdego dnia, jeszcze przed wschodem słońca, jako
pierwsze odzywają się islamskie minarety, z których
przez przesterowane głośniki płyną modlitwy muezinów,

n u m e r

budząc ze snu nie tylko muzułmanów. Około godziny szóstej odzywają się dzwony kościołów nawołujące chrześcijan na poranną liturgię. Bywają dni, że śpiewy muezinów
i bicie dzwonów rozbrzmiewają w tym samym czasie, wtedy miasta napełniają się niespotykaną gdzie indziej kakofonią dźwięków. Pierwsze kursy autobusów miejskich i kolejki pełne są religijnych Żydów, którzy już podczas jazdy
w kierunku Wzgórza Świątynnego rozpoczynają w nich
pierwsze poranne modlitwy.
Najpiękniejszy widok na siedem wzgórz starej Jerozolimy roztacza się z zachodniego zbocza Góry Oliwnej, którą oddziela od miasta Dolina Cedronu, zwana też Doliną
Jozafata, przechodząca od południa w Dolinę Gehenny.
Wykorzystują ten cud natury i architektury wszyscy fotograficy, dlatego widnieje on na wielu pocztówkach i pamiątkowych obrazkach panoramicznych. Jerozolima nazywana jest także Miastem Dawida, który jako biblijny
król Izraelitów i autor nieśmiertelnych Psalmów, odebrał ją plemieniu Jebusytów, wypędzając ich, a nie mordując. Z czasem rozbudował miasto i ogłosił stolicą królestwa. Budowniczym Świątyni Jerozolimskiej w X wieku

Poranek na uliczce starej Jerozolimy.
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Rzeźba króla Dawida

przed Chrystusem był syn króla Dawida, Salomon obdarzony przez Boga „sercem rozumnym”. Pod koniec 2008
roku pobożni Żydzi postawili w Jerozolimie na Górze Synaj, niedaleko Wieczernika, pomnik z brązu, na którym
król Dawid w koronie dzierży harfę, a może też recytuje Psalmy? Jako że dla ortodoksyjnych Żydów obrazą jest
jakiekolwiek przedstawianie figuratywne ludzi w formie
pomnikowej, podczas jednego z protestów nawet króla
obrzucili kamieniami, w rezultacie czego Dawid stracił
nos i taki obtłuczony siedzi na cokole do dziś.
Po tragicznych losach Jerozolimy w starożytności
i w wiekach średnich ziemie Palestyny dostały się w ręce
Turków. W XVI wieku rządził nimi sułtan Sulejman
Wspaniały. On na nowo otoczył to miasto murami, które stoją do dziś. Historia odnotowała także związki Sulejmana z dziejami Polski. Przypadły one na czasy Zygmunta Starego, kiedy to stosunki polsko-tureckie były całkiem
dobre. Król Polski, jako pierwszy władca europejski i katolik, zdecydował się na zawarcie pokoju z państwem islamskim, jakim było Imperium Osmańskie. Jedną z kobiet
w haremie Sulejmana była piękna Roksolanka uprowadzona w jasyr z terenu Rusi, wchodzącej wówczas w skład
Rzeczypospolitej. Podobno kobieta rozkochała w sobie
władcę, dała mu szóstkę dzieci i przez ponad 30 lat miała
wpływ na jego decyzje polityczne w odniesieniu do Europy. W listach dyplomatycznych kierowanych do Zygmunta Augusta sułtan nazywał króla polskiego bratem, co odbierane było jako coś naturalnego.
Patrzę na obecną starą Jerozolimę, którą – jak przed
wiekami – otaczają solidne mury z jasnego kamienia
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Złota Brama zamurowana. Przed nią cmentarz muzułmański

tworzące bastion długości około pięciu kilometrów
przedzielony ośmioma historycznymi bramami, z których każda ma swoją nazwę: Dawida, Heroda, Lwów,
Gnojna, Damasceńska, Jafska, Syjońska i Nowa. Pokolenia Izraelitów wierzyły, że wzgórza jerozolimskie nad
Doliną Cedronu naprzeciw Góry Oliwnej Bóg wybrał
sobie na mieszkanie. Ponadto Żydzi i ludy pogańskie,
a także Rzymianie, muzułmanie i chrześcijanie wierzyli, że przez to miejsce przechodzi „oś świata”, cokolwiek miałoby to znaczyć. Wszyscy oni podzielają też
pogląd, że gdy nastąpi koniec świata, w tej dolinie odbędzie się Sąd Ostateczny, o czym wprost mówi Księga
Joela (Jl 3, 6–26). Nie jest przypadkiem, że okoliczne
zbocza z każdej strony stały się najbardziej pożądanym
miejscem wiecznego spoczynku dla wyznawców tych
trzech religii. Prawie połowę wysokości zachodniego
stoku Góry Oliwnej zajmują stary i współczesny cmentarz żydowski. Mówią o nich, że jest to najsłynniejsza,
najstarsza, największa, najważniejsza i najdroższa nekropolia żydowska na świecie. Rejestry wykazują na
nim ponad 180 tys. grobów. O pochówku w tym miejscu marzą Żydzi i Arabowie na całym świecie. Ci, których stać, już za życia rezerwują przez Internet dwa
metry kwadratowe dla siebie za niebagatelną sumę
około miliona dolarów, mając nadzieję, że Bóg wybudzi ich z martwych w pierwszej kolejności, gdyż będą
w zasięgu jego ręki. Żydzi oczekują też, że z Góry Oliwnej zstąpi Mesjasz i przez Złotą Bramę wejdzie do Miasta Dawidowego. Chrześcijanie prawie się z nimi zgadzają, z jednym zastrzeżeniem, że będzie to powtórne
przyjście Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa.

Póki co, nikt przez Złotą Bramę nie przechodził od połowy XVI wieku, kiedy to sułtan Sulejman polecił ją zamurować. I taki stan rzeczy trwa do dziś. Tym samym
spełnia się proroctwo Ezechiela: Potem poprowadził mnie
z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi lecz była zamknięta. I rzekł do mnie:
Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać
i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. Tylko
książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział
w uczcie ofiarnej; wejdzie on przez przysionek bramy i wróci tą samą drogą (Ez 44, 1–3). Z Ewangelii wiemy, że przez
tę bramę Jezus już raz wjechał do Jerozolimy na osiołku
podczas Niedzieli Palmowej, czym wywołał wielkie poruszenie wśród jej mieszkańców. (Mt 21, 6–11) Jednak
przekorni muzułmanie, chcąc udaremnić zapowiadany
Sąd Ostateczny założyli przed Złotą Bramą swój cmentarz w przekonaniu, że to powstrzyma nadejście żydowskiego Mesjasza, jako że dla Żydów cmentarz innowierców to miejsce nieczyste i każdy z nich omija go szerokim
łukiem. Nieco dalej, wzdłuż murów miejskich, rozciąga się
cmentarz chrześcijański.
Patrząc na te religijne przepychanki mam ochotę zapytać: – A co na to Pan Bóg? I wtedy przychodzi mi do głowy odpowiedź, jakiej udzielił na podobne pytanie dziad
wędrowny w „Konopielce” Edwarda Redlińskiego: – Ano,
w tym bieda, że Pan Bóg coraz starejszy, coraz częściej odpoczywa, a diabeł nachalnieje z roku na rok.
Oj, nachalnieje, nawet w Jerozolimie.
Henryk Radej
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Al. Leszek
Gzella

W 75. rocznicę urodzin poetki

Film o Grażynie Chrostowskiej pt. Za kratą są zielone drzewa… zrealizowali reżyserzy Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie z Telewizyjnej Agencji Alter Ego.
Jego premierę obejrzeliśmy w Galerii Malarstwa Polskiego XVII– XIX w. na lubelskim Zamku, który w czasie okupacji niemieckiej, a także wcześniej i po wojnie, był więzieniem. Film ma charakter dokumentu o krótkim życiu
(urodzonej 20 września 1921) i twórczości lubelskiej poetki zamordowanej 18 kwietnia 1942 r. wraz z siostrą Apolonią w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.
Film wzruszający i refleksyjny. Twórcom udało się nagrać rozmowy z byłymi więźniarkami, m.in z dr Wandą
Wojtasik-Półtawską i Stanisławą Śledziejowską-Osiczko. Pani Osiczko zmarła w wieku 92 lat w dwa tygodnie
po nagraniu rozmowy do filmu. Kierowniczka Muzeum
„Pod Zegarem” w Lublinie Barbara Oratowska występowała w dokumencie filmowym jako przewodniczka i spikerka przybliżająca wydarzenia wojenne i więzienno-obozowe Grażyny.
Relacje kuzyna Grażyny, Andrzeja Badyoczka wprowadzały w filmie w atmosferę rodzinną Chrostowskich. To
on oraz prof. Zbigniew Grzonka, mąż Anny Badyoczek,
przekazali do Muzeum w Lublinie zdjęcia Chrostowskich, które zdobią nowy tom Wierszy Grażyny, opracowany przez Barbarę Oratowską i Jarosława Cymermana,
kierownika Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza.
Tom Wierszy uzyskał w wydaniu pracowni Muzeum
Lubelskiego oprawę wręcz bibliofilską. To druga edycja
wierszy Grażyny. W 2002 r., w 60. rocznicę śmierci poetki, ukazał się tomik pt. Jakby minęło już wszystko w moim

opracowaniu (Wydawnictwo Gal w Lublinie). Zafascynowany udostępnionymi przez Marię Badyoczek – siostrę
matki Grażyny – rękopisami poetki nie starałem się ich
weryfikować, sprawdzać autorstwa, spojrzeć na materiał
dokumentalny krytycznie. W książce ukazały się, wśród
wierszy oryginalnych Grażyny, również poezje innych poetów przypisywanych jej autorstwu, a przez Grażynę do
swoich kajetów tylko przepisanych. I tak twórczość poetki
została „wzbogacona” wierszami czy fragmentami wierszy
Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Juliana
Tuwima, Jana Zahradnika, czy współwięźniarki Grażyny
w Ravensbrück Haliny Golczowej. Nie uwalnia mnie to od
odpowiedzialności za błąd edytorski i skłania do powinności wyrażenia swojego głębokiego – przepraszam. Autorowi zaś wstępu do Wierszy, Jarosławowi Cymermanowi, należą się gorące dzięki za wniesione do nowego tomu
poezji Grażyny poprawki.
Po 15 latach od wydania Jakby minęło już wszystko Jarosław Cymerman w nowej edycji Wierszy oczyścił zachowaną twórczość poetki z wcześniej drukowanych utworów
jako wiersze Grażyny. „W niniejszym wydaniu postarano
się o udostępnienie tych tekstów Chrostowskiej – pisze
autor wstępu pt. Więcej niż świadectwo – których autorstwo jest stosunkowo pewne (ze względu na specyfikę źródeł i fakt, że część z nich zachowała się w postaci przekazu
ustnego trudno mówić o całkowitej pewności)”.
Otrzymaliśmy gustownie i starannie wydany tomik poezji Grażyny, opatrzony licznymi fotografiami rodzinnymi i reprodukcjami rękopisów poetki.
W październiku czekają nas jeszcze dwa wydarzenia
związane z poetką i jej poezją.
Planowane jest uroczyste „otwarcie” przed Domem Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego placu, któremu nadano imię Grażyny Chrostowskiej. Ten placyk znajduje się
prawie w sąsiedztwie ulicy Pochyłej, gdzie rodzina Chrostowskich mieszkała w latach przedwojennych (kamienica
nr 5). Odbędzie się również kolejna edycja recytatorskiego konkursu poezji Grażyny dla młodzieży szkół średnich. Będzie on kontynuacją dotychczasowych – już XIV
konkursów – a jednocześnie zainauguruje imprezę po raz
pierwszy jako ogólnopolski konkurs recytatorski.	
■
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Leszek
Mioduchowski

Ryszard Kapuściński
– nieznane fakty
W 2006 roku na jednym z moich warsztatów Praktyki Uważnego Jedzenia w Czechach, w Starym Plzencu,
Milada Z. – jedna z uczestników warsztatu, zawodowo historyk, autorka kilku książek o tematyce naukowo-historycznej, opowiadała mi o swej ostatniej pracy. Konsultowała właśnie z tłumaczem Josefem Orelem biografię Che
Guevary napisaną przez Jorge. G. Castanedę, swego czasu adiutanta Che.
Byliśmy właśnie na wieczornej przechadzce po uliczkach Starego Plzenca, maleńkiego miasteczka pod Pilznem, które kiedyś było stolicą wielkiego księstwa obejmującego zachodnie Czechy i Łużyce.
Zobaczyłem właśnie w tych dniach w jednej z księgarń w Pilźnie, wielką „cegłę” formatu A3 – spis agentów
STB (państwowej służby bezpieczeństwa komunistycznej
Czechosłowacji). Słyszałem o tym wydaniu już dawno,
ale teraz zobaczyłem to dziwo na własne oczy. Ta kilkusettysięczna lista agentów STB poprzedzona była bardzo
szczegółowym zestawieniem pracowników STB, ze zdjęciami, telefonami i aktualnymi adresami!
Szliśmy z Miladą późnym październikowym, ciepłym
wieczorem, we dwoje. W dali było widać łuny Pilzneńskiej metropolii. Byliśmy starymi znajomymi. W swojej
wieloletniej czeskiej przygodzie właśnie kończyłem okres,
w którym myślałem, że możliwe jest moje zamieszkanie
w Czechach na stałe. Nie było to możliwe. Różnice w mentalności naszych narodów są jednak bardzo duże, a te najbardziej istotne są bardzo głęboko ukryte…
Mówiłem Miladzie o swoim doświadczeniu działacza
dość wysokiego szczebla pierwszej Solidarności, okresu
sprzed stanu wojennego. Zarówno struktury zakładowe,
jak regionalne Związku targane były wówczas wstrząsami. Obrady MKZ-u (Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność) były widownią gorszących scen. Na
poziomie Związku w zakładach jak i Regionu było widać
działalność agentów służby bezpieczeństwa. Żeby to jakoś ugasić, doprowadzić Związek do powołania władzy
statutowej Regionu Środkowo-Wschodniego – powołano

Komisję Kontroli Związkowej NSZZ Solidarność, której
byłem sekretarzem. Znaliśmy agentów, takich którzy rozbijali Związek na poziomie MKZ i tych, którzy pisali donosy na nas w zakładach pracy. Dziwne są przypadkowe
spotkania się z nimi po latach. Najczęściej odwracają oczy,
udając, że się nie znamy.
O tym mówiłem Miladzie. A ona zrewanżowała mi
się informacją na podobny temat. Spotykała się właśnie z Josefem Orelem w związku z przekładem czeskim życiorysu Che Guevary. Orel mówił jej, że w latach 50.–60. był „wysokim dostojnikiem” (wysokim
funkcjonariuszem) służb STB. Opowiadał jej o ciekawych faktach dotyczących wizyty Che Guevary w Afryce. Oto skrót opowieści Milady: wizyta Che w Afryce
była przygotowana przez KGB (potem postaram się to
ukonkretnić). Josef Orel powiedział, że tę wizytę przygotowywało sowieckie KGB. Ponieważ Rosjanie chcieli
rzecz ukryć przed opinią publiczną, bezpośrednio akcją kierował zespół trzech osób, ale nie Rosjan. Było
to 2 Czechów – jednym z nich był właśnie Orel i jeden
Polak. Polakiem tym był Ryszard Kapuściński… Koniec informacji.
Poszliśmy do domu i nie rozmawialiśmy o tym więcej.
Dzwoniłem do niej niedawno. Potwierdziła tę naszą rozmowę sprzed paru lat.
Postanowiłem historyjkę trochę bardziej rozszyfrować.
Che Guevara był dwukrotnie w Afryce:
12 VI – 5 X 1959 roku podróż z polecenia rządu Kuby
do Egiptu, Sudanu, Pakistanu, Indii, Burmy, Indonezji,
Cejlonu, Japonii, Maroka, Jugosławii i Hiszpanii.
Styczeń – marzec 1965 roku podróż do ChRL, Mali,
Konga (Brazzaville), Gwinei, Ghany, Dahomeju, Tanzanii, Egiptu i Algierii. Nie wiem, której z tych wizyt dotyczy informacja Milady (Orela). Myślę, że bardziej prawdopodobna jest ta pierwsza podróż. Nie za bardzo mnie
interesują szczegóły, ale ponieważ sprawa dotyczy bardzo
konkretnej informacji o Ryszardzie Kapuścińskim, więc
daję trochę większą jej panoramę.
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Che Guewary

Przypatrzmy się. 2 stycznia 1959 roku Che ze swoim
oddziałem wkracza do Hawany. 9 II 1959 roku otrzymuje formalnie obywatelstwo Kuby. 12 VI wyrusza na zaproszenie Nasera, potrzebującego sojuszników, do Egiptu.
Patrząc na imponującą trasę bezpośrednich następnych
etapów tej międzynarodowej oficjalnej podróży Che, trudno się nie dziwić. Cztery miesiące po zwycięstwie w Hawanie nie było możliwe przygotowanie przez tę młodą,
niedoświadczoną władzę kubańską podobnej trasy. Myślę, że to właśnie w Egipcie lub w Sudanie Rosjanie złożyli propozycję ściślejszej współpracy nowej kubańskiej
władzy i ZSRR.

podana przez Josefa Orela), musiały się cieszyć absolutnym zaufaniem najwyższych władz KGB (a potem GRU).

Propozycję popartą konkretną pomocą w ułatwieniu
kontaktów nowej władzy z maksymalnie wieloma państwami świata. Program odbytej 12 VI – 5 X 59 podróży międzynarodowej Che Guevary – oficjalnego wysłannika rewolucyjnej nowej władzy kubańskiej, został
zrealizowany przy pomocy tajnych służb ZSRR. A już
5 II 1960 Che otwiera w Hawanie wystawę osiągnięć
nauki i techniki ZSRR i następuje dalsze zbliżenie obu
państw.

Nie wiem, co ja mam zrobić z tym balastem, który
zrzuciła na mnie Milada. Nie chcę o tym pisać „otwartym tekstem”, ale trzeba ją jakoś udostępnić polskiemu
czytelnikowi.
W Polsce delikatnie sugeruje się, że Kapuściński mógł
być zamieszany we współpracę z bezpieką, ale raczej na
zasadzie takiej, jak większość wyjeżdżających na Zachód
Polaków w czasach komuny. Wszyscy, którzy to przeżyli
wiedzą, jak było. Jak bardzo łatwo reakcje na nagabywania
oficera milicji po powrocie z takiego wyjazdu, towarzyszące zwrotowi paszportu, podciągnąć pod „współpracę”
z bezpieką. Robi się to nagminnie teraz w bieżących przepychankach politycznych i to jest karygodne.

No cóż, aby przygotować i przeprowadzić taką akcję,
trzeba dysponować konkretnymi, dość sporymi funduszami i kontaktami międzynarodowymi. Osoby, którym
zlecono przygotowanie tego ważnego dla kierownictwa
ZSRR przedsięwzięcia dyplomatycznego musiały mieć
odpowiednią pozycję w strukturze KGB. A już na pewno
nie była to sytuacja zapracowania na pozwolenie na zagraniczne wyjazdy z Polski w zamian za notatki składane
przed polskim milicjantem po powrocie z wyjazdu służbowego czy turystycznego na Zachód.
Osoby, którym powierzono to zadanie, a potem inne,
w Etiopii i innych częściach świata (przykładowa trójka

Wydaje się, że informacja podana przez Orela (nieoficjalna, ale ze wszech miar wyglądająca na prawdziwą
– oba formalne źródła żyją, a Milada dwukrotnie mi tę
informację potwierdziła) idzie znacznie dalej niż pisze
Domosławski w swojej książce o Kapuścińskim, za którą zresztą został solidnie skrytykowany i podany do sądu
za zniesławienie „wielkiego polskiego pisarza”. Sam prezydent Lech Kaczyński nie mógł się zdecydować na opublikowanie pełnej „listy Macierewicza”.

Ale tutaj mamy coś zgoła innego. Niewymuszona relacja byłego wysokiego funkcjonariusza STB, w wieczornej
scenerii praskiej restauracji, de facto przedstawia Kapuścińskiego jako funkcjonariusza KGB bardzo wysokiego
szczebla. My Polacy nie mamy szczęścia do pomnikowych
postaci.	
■
G. Castaneda Jorge, Companero – život a smrt Che Guevary (przekład: Josef Orel)
Wydawnictwo: BB/art., Praga 2003
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W Wisznicach
o Kajetanie Kraszewskim
z pobliskiego Romanowa

10 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wisznicach odbyła się międzynarodowa sesja naukowa pt. Kajetan Kraszewski jako człowiek pogranicza kulturowego. W 190. rocznicę urodzin pisarza. Pomysłodawcą
wydarzenia był prof. dr hab. Feliks Czyżewski, kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS. W skład komitetu organizacyjnego wszedł wyżej wspomniany Zakład
Filologii Ukraińskiej, Wójt Gminy Wisznice, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie oraz Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.
Kajetan Kraszewski był m.in. powieściopisarzem, dramatopisarzem, pasjonował się także astronomią, muzyką. Przez całe życie (a także dzisiaj) pozostawał w cieniu
wielkiego brata Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tę mniej
znaną postać z rodu Kraszewskich starali się przybliżyć
słuchaczom prelegenci – pracownicy naukowi, językoznawcy, literaturoznawcy, regionaliści.
Sesja rozpoczęła się od złożenia kwiatów na grobie Kajetana Kraszewskiego na miejscowym cmentarzu przez
delegacje uczestniczące w sesji.
Po powitaniu przez gospodarza Piotra Dragana – wójta gminy Wisznice, dr Grzegorz Figiel wprowadził obecnych w tematykę i klimat czasów współczesnych Kajetanowi Kraszewskiemu.
Jako pierwsza referat pt. Portret Kajetana Kraszewskiego na tle korespondencji Józefa Ignacego przedstawiła
Agnieszka Prymak-Sawic. W swoim wystąpieniu zaprezentowała życiorys Kajetana Kraszewskiego oraz podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: czy bohater sesji może
być wzorem do naśladowania dla młodzieży wisznickiej
XXI wieku. Autorka referatu podjęła się też odważnej próby umiejscowienia Kajetana Kraszewskiego na dzisiejszej
polskiej scenie politycznej.
Anna Czobodzińska-Przybysławska w swoim wystąpieniu pt. Co nam zostawił Kajetan Kraszewski? ukazała dziedzictwo pozostawione w okolicach Wisznic, które
nie jest znane mieszkańcom gminy. Prelegentka zwróciła uwagę, że najważniejszym i ukochanym miejscem dla
Kraszewskiego był majątek Dołhe. W wystąpieniu można było usłyszeć, jak ważny jest Kajetan Kraszewski dla

współczesnych badaczy i dla regionu, że jest wzorem dla
współczesnych regionalistów.
Marija Żygałowa, profesor Uniwersytetu w Brześciu,
w swoim wystąpieniu zaprezentowała związki Kajetana
Kraszewskiego z Białorusią. Zwróciła szczególną uwagę na
wątki z życia Kraszewskiego związane z ziemiami znajdującymi się w granicach dzisiejszego państwa białoruskiego,

n u m e r

podkreślając jednocześnie liczne talenty, którymi obdarzony był Kajetan Kraszewski. Badaczka wyartykułowała potrzebę szczegółowych badań twórczości i życia pisarza na bazie materiałów archiwalnych znajdujących się na
Białorusi i w Rosji.
Anna Mikiciuk, doktorantka w Zakładzie Filologii
Ukraińskiej UMCS, w referacie pt. Mapa topograficzna
Kajetana Kraszewskiego na tle mapy kulturowej pogranicza bardzo interesująco pokazała, że materiały pozostawione przez Kajetana Kraszewskiego mogą być bardzo
interesujące z punktu widzenia językoznawcy, onomasty,
badacza miejscowych i osobowych nazw własnych. Badaczka przedstawiła szlaki przemieszczania się Kraszewskiego po regionie, zwracając szczególną uwagę na toponimy, które niejednokrotnie dziś możemy zakwalifikować
do grupy nazw zaginionych. Wystąpienie zostało okraszone wieloma cytatami, które przybliżyły postać pisarza i przedstawiły go jako człowieka światłego, wielu pasji i talentów.
Kończąc część naukową, prof. Feliks Czyżewski w wystąpieniu Kajetan Kraszewski a sprawa unicka dotknął
kwestii wyznaniowych, które na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim są zawsze aktualne, tym bardziej, że szczególnie młodzież potrzebuje rzeczowego
wyjaśnienia tych kwestii i pytań pozostających bez odpowiedzi. Pan Profesor, wybitny znawca pogranicza
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polsko-wschodniosłowiańskiego, który nie ucieka przed
tematami trudnymi, również tym razem wywiązał się ze
swojego zadania wyśmienicie. Przedstawiając rys historyczny i odwołując się do wątków biograficznych Kraszewskiego, opisał często tragiczne wydarzenia, które odcisnęły piętno na lokalnej społeczności. Referent
podkreślił, że są to rzeczy bolesne, jednak wymagające
przypominania.
W tym ważnym i potrzebnym wydarzeniu kulturalnym uczestniczyli uczniowie szkól regionu, nauczyciele
i mieszkańcy osady oraz wszyscy zainteresowani problematyką (bibliotekarze powiatów: włodawskiego i bialskopodlaskiego, pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, członkowie stowarzyszeń
regionalnych, księża). Relacje z sesji podały media, w tym
TVP Lublin.
Ważnym elementem sesji była dyskusja, która potwierdziła potrzebę organizowania tego typu konferencji, przybliżających znane postaci związane z lokalną społecznością.
Takie spotkania, w których bierze udział również młodzież
szkolna mają wymiar nie tylko naukowy, ale i edukacyjny.
Na zakończenie Pan Wójt Piotr Dragan, jako dobry gospodarz, uraczył uczestników sesji ucztą dla ducha i dla
ciała. Czas umilił zebranym Młodzieżowy Zespół Tańca
Ludowego w Wisznicach. Obecni mogli również spróbować wspaniałych specjałów lokalnej kuchni.
■
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Agnieszka
Prymak-Sawic

Portret Kajetana Kraszewskiego
Laudacja Wygłoszona w Wisznicach dnia 10 marca
2017 roku z okazji 190. rocznicy jego urodzin
Kajetan Kraszewski (1827-1896) – patron Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wisznicach przez wiele lat funkcjonował w cieniu swego wielkiego brata Józefa Ignacego Kraszewskiego, lecz co najmniej od kilkunastu lat obserwujemy rosnące zainteresowanie jego postacią. Jest
to bez wątpienia zasługą także ww. instytucji kultury,
jak i samej Gminy Wisznice oraz działalności Muzeum
w Romanowie. Bibliografia dotycząca jego życia i twórczości stale się powiększa. Pisali o nim znawcy historii literatury – profesorowie Zbigniew Sudolski, Tadeusz
Budrewicz, Krzysztof Stępnik, językoznawcy (profesor
Feliks Czyżewski), historycy (profesor Marceli Kosman),
literaci (Zbigniew Włodzimierz Fronczek), a także –
o czym wspominam ze szczególną dumą – bibliotekarze, do grona których mam przyjemność się zaliczać,
razem z autorem ciekawych artykułów nt. jego księgozbioru Arturem Sitko, tak jak i ja pracującym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie1.
Z twórczością i działalnością Kajetana Kraszewskiego, młodszego brata najpracowitszego polskiego pisarza
Józefa Ignacego, miałam okazję spotkać się wielokrotnie
– najpierw w czasie moich studiów, podczas pisania rozprawy doktorskiej na temat twórczości Józefa Ignacego
Kraszewskiego, autora arcydzielnej „Starej Baśni”, potem
w trakcie pracy na stanowisku bibliotekarza w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego,
gdzie parokrotnie miałam przyjemność obcować z jego
księgozbiorem, podarowanym naszej Książnicy przez jego
syna Krzysztofa Kraszewskiego w roku 1909. Nadmienić
Por. Marceli Kosman, „Monografia rodu Kraszewskich” Kajetana Kraszewskiego
w opinii współczesnych i z perspektywy schyłku XX wieku, w: Romanów i Bracia
Kraszewscy, red. Anna Czobodzińska-Przybysławska, Biała Podlaska–Romanów
1995, s. 75–81; Tadeusz Mencel, Z dziejów Romanowa, W: Romanów i Bracia
Kraszewscy, red. Anna Czobodzińska-Przybysławska, Biała Podlaska-Romanów
1995, s. 9–64; Zbigniew Sudolski, Kajetan Kraszewski – literat i astronom, w:
Twórczość w godzinach nadliczbowych. Między sztuką a biografią, red. Dariusz
Kalinowski, Słupsk 2004, s. 69–73; Krzysztof Stępnik, O „Tradycjach kodeńskich”
Kajetana Kraszewskiego, W: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007, s. 495–502; Artur Sitko, Kajetan Kraszewski i jego biblioteka, „Bibliotekarz Lubelski”, R. 51 (2008), s. 117–135; Tadeusz Budrewicz,
Bracia rywale? Józef i Kajetan Kraszewscy na tle powstań, w: Biografia i historia.
Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością, red. Andrzej Staniszewski
i Krzysztof D. Szatrawski, Olsztyn 1997, s. 163–182 ; Feliks Czyżewski, Zbigniew
W. Fronczek, Artur Sitko, Kraszewscy na Podlasiu, Wisznice 2013.
1

Kajetan Kraszewski

wypada, że ów zasób stanowił dar bardzo cenny dla nowo
powstałej Biblioteki, a jego wartość rośnie wraz z upływem czasu.
Nasze okolicznościowe spotkanie na sesji naukowej
pt. Kajetan Kraszewski jako człowiek pogranicza kulturowego. W 190. rocznicę urodzin pisarza skłania do próby holistycznego ujęcia jego życia i postaci. Sam Kajetan Kraszewski był zamiłowanym portrecistą – w swych
utworach literackich z upodobaniem wielkim oddawał
piórem wizerunki ważnych postaci, portretował arystokrację i szlachtę, co miało bez wątpienia walor moralny –
jako Polak w ten sposób ratował narodową „tkankę”, która
w dobie rozbiorów była w stałym zagrożeniu. Jego zamiłowanie do portretowania miało głębszy związek z historiozofią i historiografią niż by to się mogło „na pierwszy
rzut oka wydawać”. Pierwsze sznyty jako portrecista zdobywał, opisując historię swej rodziny i wydając ją drukiem
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w r. 1861 pt. Monografia domu Kraszewskich vel Kraszowskich Jastrzębczyków, którą – jak wyjaśnia podtytuł – sam
z herbarzy, kronik, dokumentów i papierów familijnych zebrał i ułożył. Ujawnił się w niej jako „(...) miłośnik przeszłości i lubownik starych genealogii. Za nią poszły już
prace literackie, ale o podłożu historyczno-dokumentarnym, jak: Koniuszyc brzeski (1876), Chełmianie (1878),
Bartochowski (1889), Tradycje kodeńskie (1893), żeby wymienić tylko znaczniejsze (…) Opowiadał się zdecydowanie za przeszłością i ludźmi, którzy odeszli; stąd czerpał bodźce do życia, tym powietrzem oddychał”2. W swej
romanowskiej rezydencji pozostawił kolekcję malarstwa
– portretów, które zdobiąc ściany wiekowego dworu, bez
wątpienia także wiele mówią o znamionach jego wyobraźni, światopoglądzie i patriotyzmie.
Dzisiaj z okazji 190. rocznicy jego urodzin, podejmijmy
i my próbę namalowania słowem jego portretu z intencją
taką, jaka i jemu towarzyszyła wówczas, gdy gęsim piórem
kreślił portrety swych przodków i duchowych przywódców. Zatem: Jaki był Kajetan Kraszewski na tle swojej epoki, burzliwego XIX wieku? Co z jego spuścizny przetrwało do naszych czasów, jakie idee i postawy? Jaki był – on,
ziemianin z pobliskiego Romanowa, dziś tak już przecież
odległy w czasoprzestrzeni? Czy może – pomimo owego
oddalenia – pozostać bliski nam – ludziom z XXI wieku?
Czy ma szansę pozostać wzorem lub choćby inspiracją dla
młodzieży i dzieci, które codziennie w Wisznicach uczęszczają do biblioteki jego imienia?
Kajetan Kraszewski był przede wszystkim bardzo oddany rodzinie. Więzy rodzinne pielęgnował i pragnął historię swego rodu ocalić od niepamięci pokoleń – raz
powołując do istnienia wspomnianą Monografię domu
Kraszewskich, genealogię szlachecką, której napisaniem
wielce usatysfakcjonował swego sędziwego ojca; dwa – pisząc „kronikę domową” za lata 1830–1881, którą drukiem
wydano dopiero w roku 2000 (w opracowaniu Zbigniewa
Sudolskiego pt. Silva rerum). Niełatwo było trwać w harmonii w tej rodzinnej wspólnocie, bowiem – jak w każdej
innej – i w niej występowały liczne konflikty i problemy,
dodatkowo zintensyfikowane przez obiektywnie trudną
rzeczywistość historyczną, w której na oczach jej świadków, Polska i polskość znikały z mapy świata i świadomości jej obywateli. Kajetan podjął więc wysiłek na miarę
ówczesnych czasów heroiczny – ideę Polski pragnął ocalić poprzez trwanie i rozwój swojej rodziny. Ważne, że tej
intencji towarzyszył żarliwy patriotyzm, ukochanie ojczystego zakątka – małej, prywatnej ojczyzny, jak powiedzielibyśmy dziś.
Zbigniew Sudolski, „Gawęda o starych czasach”, w: Silva rerum. Wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830–1881, oprac. i wstęp: Zbigniew Sudolski, Warszawa 2000, s. 7.
2
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Na fali tych emocji i przekonań pod jego władaniem
wzrastał i bogacił się majątek Kraszewskich, piękniał
dwór i folwark romanowski (Kajetan bowiem wykazał
się talentem rolniczym i gospodarskim, jakiego przedtem u Kraszewskich nie notowano). Dwór był po staropolsku otwarty na gości, wśród nich znajdywał się m.in.
Adam Pług – ceniony XIX-wieczny publicysta, który zostawił świadectwo, będące pochwałą domu i rodziny. Pisał w roku 1896 na łamach „Wędrowca” o swych wizytach
w Romanowie:
(…) tak mi dobrze i błogo było w tej czystej, zbożnej atmosferze rodzinnej (...) w tym idealnym gnieździe cnót ziemiańskich, śród tych ludzi wypełniających święcie swe obowiązki względem bliźnich i Boga, umiejących tak mądrze,
tak harmonijnie pogodzić stronę życia duchową z materialną i życie to czynne, pracowite a pożyteczne tak uregulować, aby płynęło cicho, równo, systematycznie, jak te ciała niebieskie (…)3
Kajetan Kraszewski – doskonały gospodarz, kultywował tradycyjny wzorzec polskości, w którym warstwa szlachecka odgrywać miała przewodnią rolę. Był w tej postawie swoisty organicyzm, choć oficjalnie pozytywistyczne
hasła potępiał – była to próba zachowania wbrew dziejowej zawierusze narodowej substancji, dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, próba ocalenia narodowego, polskiego uniwersum – świata wartości i symboli. Przekonania
swe i propagowane wzorce osobowe rozpowszechniał
w działalności literackiej.
Był Kajetan Kraszewski zagorzałym konserwatystą, co
łączyło się z gorliwą wiarą oraz z apologetyczną postawą
wobec Kościoła katolickiego, a także z niechęcią do wszelkich, nawet najmniejszych zmian ustrojowo-społecznych.
Należy jednak w tym miejscu uwypuklić, że i od tej reguły miewał wyjątki – doceniał wagę uwłaszczenia chłopów,
które dokonało się w roku 1864. Tak oto pisał o Kościele
rzymskokatolickim w autobiograficznej „kronice domowej”: Jako w każdej rzeczy, czyli w każdym ciele materialnym, jeden jest ciężkości środek, z którego rzecz zepchnięta
spokoju nie znajduje i coraz na innych opiera się punktach,
a zawsze nie stale, tak jedną jest prawda, od której zboczenie prowadzi do tysiącznych zboczeń, bo każde twierdzenie
poza nią warunków prawdy nie zaspokaja. Takim jest Kościół katolicki – jest prawdą, wszelkie odstępstwa od niego
stają się zarodem nowych od siebie odstępstw, dlatego poza
Kościołem katolickim z jednej sekty formuje się druga, z tej
jeszcze jedna, dwie, dziesięć – bez końca – jeden tylko pierwotny Kościół jako jedna prawda – trwa niewzruszony 4.
Adam Pług, Śp. K. Kraszewski, „Wędrowiec”, 1896, nr 28; cyt. za: Zbigniew
Sudolski, „Gawęda o starych czasach”, dz. cyt., s. 8.
3

4

Silva rerum, dz. cyt., s. 135.

9 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Dlatego też w swej „kronice domowej” prezentuje niezbyt częsty dla ówczesnych patriotycznie usposobionych
ziemian niechętny stosunek wobec Francji i rządzącego
nią cesarza Napoleona III. Pamiętamy, że w nim to właśnie część Polaków ciągle upatrywała potencjalnego zbawcę Polski (poglądy takie prezentuje np. Rzecki w Lalce
Bolesława Prusa). Kraszewski zaś widział we Francji wylęgarnię nurtów rewolucyjnych i wolnomyślicielskich.
Ów konserwatyzm narażał go na społeczny ostracyzm, do dziś w literaturze przedmiotu pojawia się ocena, że Kajetan Kraszewski – w przeciwieństwie do swego
brata Józefa Ignacego – lokował się na pozycjach antynarodowych. Był on też przedmiotem nieustającego sporu
między nim a starszym bratem, w którym chodziło o sprawy sensu stricto fundamentalne – o sposób przetrwania
Polski i Polaków w dobie rozbiorów. Młodszy Kraszewski stanowczo odrzucił tzw. wielką tradycję romantyczną
i ostro potępiał narodowe powstania.
Poglądy polityczno-społeczne Kajetana odpowiadały
przekonaniom prezentowanym przez Stronnictwo Stańczyków w zaborze austriackim. Jeśli chodzi o zabór rosyjski, to można powiedzieć, że jego patronem ideowym
był margrabia Aleksander Wielopolski, nota bene przez
jego adwersarzy uważany za wroga Polski i Polaków. Pisał o nim: Stanął u steru władzy cywilnej margrabia Wielopolski, charakteru silnego, dumy niewidzianej, działania
jego zbyt ostre, ale cele niewątpliwie były dobre, przemiany
administracyjne, naukowe i wszelkie, jakie wydał były znakomite. (…) Szlachta stała na rozstajnej drodze, bo interes
kraju dobrze zrozumiany i interes jej własny powinien był
ją skupić około Wielopolskiego, a ten czy ci, co ją tam mieli
zaprowadzić wahali się – bawili w mrzonki (...)5.
Przejawami takiej postawy światopoglądowej jest u niego z jednej strony kategoryczne potępienie Powstania
Styczniowego i poprzedzających go wielkich manifestacji
patriotycznych w Warszawie w l. 1860–1861, a z drugiej
strony lojalistyczna postawa wobec cara, o którym Kajetan
5

Tamże, s. 114–115.

zawsze wyraża się z atencją, tytułując go „Najjaśniejszym
Panem”. Trzeba podkreślić, że były to szczere poglądy Kraszewskiego, nie obliczone na jakiekolwiek korzyści, wyrażone w „kronice” nie przeznaczonej do druku, pisanej
ku pamięci potomnych. W tej sytuacji nie dziwi, że największym „szwarccharakterem” był dla właściciela Romanowa Ludwik Mierosławski – niestrudzony organizator
zrywów niepodległościowych w Polsce i ruchów rewolucyjnych w całej Europie.
Włodarz Romanowa odrzucał narodowe powstania
jako szkodliwe, powodujące chorobę, a ostatecznie śmierć
narodowego organizmu. Uznawał, że należy się skupić na
pracy, ratować to, co jeszcze z Polski zostało, a nie tracić
i wykrwawiać. Ideałem tego, co – w jego ocenie – można było osiągnąć, pozostając formalnie pod zaborami,
była sytuacja Królestwa Polskiego przed Powstaniem Listopadowym w l. 1815–1830. Wówczas Polska posiadała
przecież własną konstytucję, rząd, daleko posuniętą autonomię w kwestiach wewnętrznych, własne szkolnictwo,
a językiem urzędowym w korespondencji dyplomatycznej
między stroną polską a rosyjską był język francuski. Pisał
na ów temat Kajetan Kraszewski: Gdyby nie nieszczęśliwe i śmiało powiem, niegodziwe pokątne agitacje, kraj byłby stopniowo w spokoju najszczęśliwiej się uorganizował 6.
Wiele miejsca w portrecie Kajetana Kraszewskiego poświęciłam jego światopoglądowi w kwestiach politycznych, gdyż bardzo mi zależy na podjęciu skromnej próby
zrozumienia i rehabilitacji jego postaci. Gdyby jego postawę i życiowe wybory próbować jeszcze bardziej przybliżyć Polakom z XIX wieku, to być może udałoby się to z tak
modną we współczesnych naukach historycznych tzw. historią alternatywną. Spróbujmy: gdzie zatem by lokowały
się poglądy Kraszewskiego we współczesnej Polsce?
Z jednej strony można zaryzykować stwierdzenie, że
ze swoim konserwatyzmem i zestawem poglądów, które można by określić jako narodowo-katolickie, prezentowałby z pewnością postawę skrajnie eurosceptyczną
i należałby do grona zagorzałych przeciwników Unii Europejskiej. W tym sensie ideowo blisko by mu było do aktualnie Polską rządzącego PiS-u. Z drugiej jednak strony
trudno sobie wyobrazić, aby Kajetan Kraszewski, negujący całkowicie ideały emigracyjnego romantyzmu i tradycję powstańczą, wpisywał się w uprawiany prze PiS kult
Powstania Warszawskiego i „żołnierzy wyklętych”. Gdyby zaś podjąć próbę adaptowania jego poglądów na grunt
nieodległego przecież od naszej współczesności XX wieku, to – wg mnie – można by je lokować w nurcie przedwojennej Narodowej Demokracji.
Z jego światopoglądem, a zwłaszcza z jego patriotyzmem, pozostaje w ścisłej symbiozie twórczość literacka,
6

Tamże, s. 117.
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której oddawał się niemal do ostatnich dni swego życia.
Upodobał sobie gawędę szlachecką jako gatunek, w którym najpełniej oddać można jego ideę Polski. A Polska dla
niego zaczynała się w Romanowie i na Podlasiu – serdecznie i ze swadą opowiadał o swej małej ojczyźnie. Portretował przy tym sąsiadów, którzy gdyby nie jego skwapliwość, nigdy by nie zaistnieli na kartach historii literatury
polskiej. Nie sposób w tym krótkim wystąpieniu scharakteryzować całą jego twórczość, można jednak uchwycić jej
znamiona. Dobrym egzemplum wydają się tutaj Tradycje
kodeńskie – opowiadanie historyczne, które autor ukończył w grudniu 1875 roku, zaś opublikował w roku 1893.
Opowiadanie traktuje o czasach konfederacji targowickiej i Sejmu Wielkiego. Powstało w czasie największych
represji wobec Polaków na Podlasiu, a jego historyzm jest
ideową tarczą – emanacją patriotycznej postawy ocalania przeszłości. Świat przedstawiony został zawężony do
spraw lokalnych, skupionych wokół rodu Sapiehów w Kodniu. Dysponował Kraszewski bogatym sapieżyńskim
archiwum, które ocalił od zniszczenia, a potem literacko wykorzystał w ww. opowiadaniu, kultywując tym samym romantyczne (!) tradycje szlacheckiej gawędy, gdzie
„w kronikach znajdziesz powieści osnowę”7.
Twórczości Kajetana Kraszewskiego zarzucano prowincjonalizm, a nawet zaściankowość, co nie zmienia przecież faktu, że dla mieszkańców Podlasia pozostaje cennym
świadectwem poglądów i postaw, a także serdecznym rejestrem ich lokalnej historii. W obronie tej prowincjonalności powołajmy się na autorytet – oto jak pisał o jego
Cytuję tutaj Jana Bieleckiego Juliusza Słowackiego (Dzieła, t. II, s. 88); cyt. za:
Andrzej Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej 1831–1863, Kraków 2001, s. 139.
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twórczości wybitny znawca historii literatury XIX wieku,
profesor Krzysztof Stępnik:
[Jego twórczość to] (…) swoiste credo wyznawcy przeszłości, który w swej „małej ojczyźnie” (…) postrzega sens
swojego zakotwiczenia, pisania, uprawiania nauki i sztuki i bądź co bądź gospodarowania. Ten jego zaścianek czy
„zakąt” to istna część świata, której za nic nie zmieni na
inną (…) 8
Mam nadzieję, że naszkicowana przeze mnie miniatura portretowa Kajetana Kraszewskiego – człowieka, który swą artystyczną twórczością i osiągnięciami życiowymi zapisał się w pamięci potomnych, a zwłaszcza lokalnej
społeczności, jako doskonały ziemianin, patriota, pisarz,
kompozytor, astronom, meteorolog i kolekcjoner wszelkich „starożytności”, odpowiadając tzw. „interesowi społecznemu” związanemu z naszym okolicznościowym
spotkaniem, stanie się zarazem inspiracją do refleksji dla
zgromadzonej tu młodzieży. Jestem bowiem przekonana
o tym, że w dobie dominacji dóbr i postaw konsumpcyjnych popularyzacja celów, działań i wyborów życiowych
tej postaci stanowić może alternatywę dla współczesności z jej relatywizmem i wszechogarniającą „bylejakością”.
Ujrzeć na tym tle sylwetkę Kajetana Kraszewskiego jest
wg mnie mnie widokiem bardzo zajmującym… Żywiąc
zatem nadzieję, że dla młodych „historia magistra vitae
est” dziękuję organizatorom za możliwość uczestniczenia
w tym spotkaniu.
Agnieszka Prymak-Sawic

7

Krzysztof Stępnik, O „Tradycjach kodeńskich” Kajetana Kraszewskiego, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007, s. 496.
8

Szanowna Pani!
Korzystam z podanego adresu e-mailowego, aby przesłać na ręce Pani serdeczne podziękowania za otrzymane
Zaproszenie na Sesję upamiętniającą 190-tą rocznicę urodzin Kajetana Kraszewskiego mojego Pradziadka.
Z przykrością informuję, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na wzięcie udziału w tej uroczystości.
Niemniej moim pragnieniem jest poznać środowisko, które w Wisznicach kultywuje pamięć o tej postaci.
Każdego roku staram się odwiedzać groby moich bliskich w Wisznicach oraz Muzeum JI Kraszewskiego w Romanowie. Może kiedyś uda się także zorganizować nieformalne spotkanie w Gminnej Bibliotece w celu bliższego
poznania się nawzajem.
Dla Organizatorów oraz Uczestników Sesji przesyłam pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.
Jeremiasz Rościszewski
Warszawa 07.03.2017 rok
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Literacka mapa
Kajetana Kraszewskiego
na tle topografii Romanowa XIX w.

Kajetan Kraszewski był najmłodszym spośród
trzech braci Kraszewskich. Wielkość Józefa Ignacego, wybitnego pisarza, stawiała w cieniu młodszych braci – Lucjana i Kajetana. Pozostawali oni, pomimo wielu talentów
i osiągnięć na różnych polach twórczych, wyraźnie w cieniu sławy Józefa Ignacego.
Kajetan był synem Jana i Zofii z Malskich. Urodził
się w Dołhem na Litwie, tam też spędził dzieciństwo. Po
ukończeniu gimnazjum w Świsłoczy Kajetan planował
rozpocząć studia w Kijowie, ostatecznie jednak pozostał
w Romanowie.1
Od najmłodszych lat Kajetan interesował się muzyką
i komponowaniem. Zgłębiając wiedzę teoretyczną w zakresie harmonii i kompozycji, sięgał głębiej po książki
z dziedziny akustyki, później fizyki. Tym sposobem trafił na lektury z dziedziny meteorologii i astronomii, nauki te stały się głównym obiektem zainteresowania. Talent literacki Kajetana objawił się w późniejszym okresie.
Prawdopodobnie rozbudzenie zainteresowania literaturą
było związane z przeniesieniem do Romanowa bogatych
zbiorów z kodeńskiego zamku Sapiehów.2 W lapidarnym
skrócie można napisać – Kajetan Kraszewski był literatem, astronomem, muzykiem, zbieraczem książek, malarzem i rzeźbiarzem. Oprócz tego pisał artykuły do wielu
periodyków, m.in. do „Biblioteki Warszawskiej”, „Gazety
Rolniczej”, „Kłosów”, „Kuriera Warszawskiego”, opracowywał hasła meteorologiczne do Encyklopedii Orgelbranda.3 W odziedziczonym po matce majątku Romanów na
Południowym Podlasiu założył obserwatorium astronomiczne i meteorologiczne. Zgromadził też bibliotekę zasobną w cenne stare druki, archiwalia Sapiehów z Kodnia
oraz książki z zakresu przyrody, fizyki, historii i literatury. Kajetan Kraszewski, oprócz talentów artystyczno-naukowych, zajmował się działalnością społeczną, był
1
T. Mencel, W cieniu wielkiego brata – Kajetan Kraszewski (1827–1896), w: Losy
Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi
w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 598‒614.

Polski Słownik Biograficzny, hasło: Kraszewski Kajetan, red. B. Leśnodorski,
t. XV, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1970, s. 229‒230.
2

T. Mencel, W cieniu wielkiego brata – Kajetan Kraszewski (1827‒1896), w: Losy
Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi
w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 598‒614.
3

Bracia Kraszewscy:
Józef Ignacy, Kajetan, Lucjan

korespondentem Towarzystwa Rolniczego, należał do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, był również sędzią
pokoju.
Twórczość literacka Kajetana rozwinęła się na początku lat 60. XIX w. Pierwszą pracą Kajetana była Monografia
rodu Kraszewskich vel Kraszowskich Jastrzębczyków (1862).
Kajetan znaczną część prac literackich opierał na materiale czerpanym z dawnych kronik, pamiętników i innych
źródeł, należą do nich m.in. Koniuszyc brzeski (1875),
Chełmianie (1878), Ze wspomnień szlachcica (1896).

n u m e r

Kajetan pozostawił po sobie pamiętnik, który zaczął pisać w latach 50. XIX wieku, nazwał go – Silva rerum. Kronika domowa. Pamiętnik ten narodził się na fali narastającej pasji pisarskiej i chęci uratowania od zapomnienia
odchodzącej bezpowrotnie przeszłości.4
Kronika Kajetana Kraszewskiego Silva rerum nawiązuje do staropolskiej formy piśmienniczej jaką jest sylwa od
łac. silva rerum, w dosłownym tłumaczeniu: las rzeczy.
Forma ta była popularna zwłaszcza w kręgach szlacheckich i wyróżniała się tym, że zawierała niejednorodnie
formalne teksty, charakteryzujące się różnorodną formą.
Sylwy zawierały w sobie prozaiczne zapiski z życia autora,
teksty literackie, zasłyszane historie i anegdoty. Wszystkie
te elementy zawiera kronika Kajetana. Obfituje ona w codzienne zapiski z życia rodziny Kraszewskich w Romanowie, przedstawia podróże i okoliczne wydarzenia oraz
osobiste refleksje autora związane z sytuacją polityczną
w Europie, którą autor z uwagą śledzi i komentuje.
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są nazwy miejscowe zawarte w Silva rerum. Kronika domowa.
Głównym celem jest przedstawienie nazw miejscowych
zawartych w pamiętniku Kajetana Kraszewskiego w szerszym kontekście treściowym. Pozwoli to na stworzenie
szkicu postaci Kajetana Kraszewskiego z punktu widzenia, i w powiązaniu z najbliższą okolicą. Analiza ta ma na
celu odpowiedzieć na pytanie: Kim był Kajetan Kraszewski w świetle nazw miejscowych Południowego Podlasia?
Nazwy miejscowe zawarte w kronice, będące przedmiotem artykułu zawierają się we współczesnych granicach
powiatów bialskiego i włodawskiego. Przedstawienie nazw
w szerszym kontekście pozwoli nakreślić ścieżki, jakimi
przemierzał Południowe Podlasie Kajetan Kraszewski.
Obszar współczesnych powiatów bialskiego i włodawskiego znajduje się na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, będącym historycznym pograniczem etnicznym,
kulturowym i językowym. Obszar ten w przeszłości należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Charakteryzowała
go złożona struktura osadnicza, ludność włościańską stanowili Rusini, Polacy reprezentowani byli przez szlachtę.
Kajetan Kraszewski doskonale rozumiał specyfikę pogranicza, co obrazuje poniższy cytat:
„Poznaliśmy też każdy z nas ten lud nasz wybornie i język jego rusiński, którym każdy z nas tak mówi jak po
polsku, ich zwyczaje i zabawy (…)”. [SR 307]
Kronika obfituje w odniesienia związane z konkretnymi
miejscami Południowego Podlasia. W wielu fragmentach
Kajetan ujawnia swoją doskonałą znajomość okolicznej
szlachty. Należy zwrócić uwagę, z jak dużą starannością
przedstawia właścicieli ziemskich. Pierwszy obszerny
Z. Sudolski, Gawęda o starych czasach, w: Silva rerum. Kronika domowa, Warszawa 2000, s. 5–14.
4

4 (81)

l i p i e c

-

s i e r p i e ń

2 0 1 7

•

9 3

fragment dotyczy opisu okolic Romanowa zaraz po przybyciu Kajetana Kraszewskiego na stałe na Podlasie:
„W okolicy Romanowa, przybywszy zastałem sąsiedztwo następujące: pp. Michałostwo Szlubowscy mieszkali
wtenczas w Chorostycie (…), w Brusie pp. Rochowie Jasieńscy, (…) w Rozwadówce pp. Augustynostwo Jasieńscy, (…) w Sapiehowie mieszkali wówczas Koryccy, (…)
w Wisznicach mieszkali pp. Sosnkowscy, (…) w Dubicy
Frankowscy. Bywali też w Romanowie hr. hr. Augustowie Zamoyscy, co lato przyjeżdżając na wieś do Różanki.
(…) Młodzieży wiele w tym kącie naszym nie było, wszelako na polowania te zawsze się do kilkunastu myśliwych
zebrało, bo zawsze był i Władzio Jasieński (co wówczas
mieszkał w Romaszkach)”. [SR 61–62]
Drugi fragment w podobny sposób przedstawia precyzyjny spis szlachty, który powstał w okolicznościach
zjazdu członków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Siedlcach z roku 1876. Opis ten poprzedzony jest refleksją o ważności takich spotkań:
„Zjazd ten na te wybory jest rzeczą dobrą, zwłaszcza
w czasach teraźniejszych, kiedy obywatelstwo odsunięte od wszystkiego, rozbite, nie mogące nic zdziałać (…)
nie widuje się prawie ze sobą i stosunków nie ma. Na takim zjeździe ludzie nieco ocierają się o siebie i poznają
się, zbliżają, czują, że są i życie towarzyskie się odradza.
Poznałem się z kilku osobami zasługującymi na szacunek mianowicie: z hr. Aleksandrowiczem z Konstantynowa, (…). Byli więc Bogusławski z Kobylan, (…) Jasieński
Roch stary z Brussa, Kowalski Marcin z Motwicy, (…) Łoski Józef (niegdyś z Kostomłot), (…) Mielżyński Władysław z Roskoszy. (…) Był jeszcze (…) Jełowicki z Aleksandrowa (Zdzisław), Kępiński Ludwik z Żuławy, Dębowski
z Pratulina”. [SR 436–437]
Kajetan Kraszewski pozostawał w bliskiej przyjaźni
z okolicznymi rodzinami szlacheckimi, co często podkreśla w kronice:
„Koryccy około 1846–7 zamieszkali jakiem powiedział
wyżej w Sapiehowie. Folwark ten od mojej Dąbrowy, folwarku niedaleko. (…) Stosunki między Romanowem a Sapiehowem wówczas były nieprzerwane i bardzo serdeczne”. [SR 317–318]
Z Różanką Kraszewscy byli związani za sprawą Augusta Zamoyskiego i pozostawali w bardzo przyjaznych stosunkach z Zamoyskimi.
„Jeszcze za życia mojej babki i potem przy rodzicach
zawsze mieliśmy sąsiedzkie stosunki z domem JW hr. hr.
Zamoyskich Augustów, gdy oni na lato do Różanki przybywali, ja po ożenieniu się bywałem u nich (...)”. [SR 148].
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„Hrabiostwo Augustowie Zamoyscy bawili jesienią
w Różance, odwiedzali nas: ojciec, syn August i córka najmłodsza panna Anna i myśmy tam byli (…)”. [SR 471]
Często przyjazne stosunki z sąsiadami związane były
wspólnymi zainteresowaniami.
„Po przybyciu moim do Romanowa w 1847 roku dość
często bywałem w Rozwadówce, gdyż pan Augustyn był
dobry człowiek, a że lubił konie, a ja miałem też zawsze tę
nieszczęsną żyłkę (...)”. [SR 85 86]
„Zaprosił mię pierwej p. Roch Jasieński do Brussa na
borsuki, więc pozawczoraj pojechałem wziąwszy Grzegorza, mego służącego, wielkiego myśliwego i psy ze sobą”.
[SR 274]
Kajetan wielokrotnie wspomina wizyty, które składał
sąsiadom i momenty kiedy w Romanowie państwo Kraszewscy przyjmowali gości.
„Przed paroma dniami oddałem wizyty Frankowskiemu w Dubicy, Horodyskiemu w Horodyszczu i Kępińskiemu w Sapiehowie”. [SR 327]
„Na imieniny moje d. 7 sierpnia zjechało się trochę łaskawych sąsiadów: Frankowski Julian (który nigdy się
z domu Dubica nie rusza), Horodyski z Horodyszcza, Sosnkowski z Wisznic, Kępińscy z Sapiehowa i Żuław: ciekawi też byli żniwiarki i chodziliśmy w pole oglądać, jak
się robi – podobała się powszechnie”. [SR 351]
Oprócz opisów wydarzeń, Kajetan nie stronił od osobistych ocen sąsiadów.
„Frankowski Julian, szwagier Sosnkowskiego Juliusza,
człek najzacniejszy, ale domator; jeśli się ruszy to tylko
do kniei, gospodarz zabiegły i pracowity ma syna i córkę, którą (…) wydał za Juliana Horodyskiego (…) i dał
mu w posagu miasto i folwark Horodyszcze, będzie więc
po starodawnemu szlachcic tak samo się nazywał jak jego
siedziba”. [SR 88]
„ (...) Ciborowski zaś, który ledwo przed paru laty kupił
wioseczkę Dołholiskę, stary, głupi, ciemny jak but (…)”.
[SR 116]
„Pan Barwiński, syn dziedzica Dubowa, niegdyś sławnego głupca, człowiek młody wcale, rozsądny i ukształcony”. [SR 444]
W kronice pojawiają się odniesienia do powstania styczniowego, do którego Kajetan miał krytyczny stosunek. Autor uważał, że powstanie nie jest walką
o wolność i niepodległość, a jedynie rezultatem pracy

rewolucjonistów i demagogów.5 Przytaczane są opisy wydarzeń, które działy się w bliskich okolicach Romanowa.
„Stali na folwarku Chmielicie [powstańcy] dwa dni,
a lada godzina można było się spodziewać nadejścia wojska rosyjskiego – poszłoby więc u nas wszystko w perzynę”. [SR 124]
„Jakież było moje przerażenie, kiedy jednego dnia znalazłem w gazecie opis bitwy stoczonej koło Janówki w lasach romanowskich, po czym różni przyjaciele śpieszyli
z doniesieniem nowiny, że Romanów już w perzynę odwrócony. Na szczęście wszystko to było bajką, lubo istotnie bili się koło Janówki, ale w Romanowie było spokojnie”. [SR 131]
„Jednego dnia, gdyśmy wychodzili już do kaplicy, usłyszeliśmy strzały armatnie od strony północnej ku Lipinkom – jednocześnie też spostrzegliśmy pędem lecącego kogoś na koniu od strony Wygnanki, po chwili wpadł
człowiek z Sapiehowa z butelką po drożdże niby, ale oznajmując, że jakaś partia powstańców stała w Mazanówce
pod dowództwem niejakiego Stasiukiewicza i że tak ich
wojsko napadło”. [SR 125]
Kajetan Kraszewski prócz zainteresowań naukowo-artystycznych z powodzeniem i zamiłowaniem zajmował się
prowadzeniem gospodarstwa. Opisom tej dziedziny życia towarzyszą nazwy folwarków i wsi należących do Kraszewskich, tj. Chmielity, Dąbrowy, Wygnanki i Czeputki.
„Dziś w Chmielicie drzewka owocowe sadziliśmy”. [SR
275]
„Reformując gospodarstwo i ratując się, ile można,
zwracam główną siłę teraz na produkcję paszy, przeto mając już płodozmiany w Chmielicie i Dąbrowie, teraz wprowadziłem 9-polowy po 60 i 63 morgów w dziale w Romanowie (…)”. [SR 251]
„Dziś Dzień Zwiastowania N.P. Maryi – pogoda, cisza
i ciepło prawdziwie wiosennie, podsycha też znacznie i na
drogach, oziminy pięknie wyglądają, jutro zadysponowałem pierwszy siew owsa, w Dąbrowie jak zwykle aby mieć
na obroki”. [SR 322]
„Dla stworzenia przy tym warunków dla ludności roboczej będę stawiał w Czeputce domki małe, każdy na
dwie familie i dodam po parę morgów gruntu, który tam
mam, to się znajdą amatorowie zaraz co mi będą odrabiać
za dom i ziemię”. [SR 239]
Z. Sudolski, Gawęda o starych czasach, w: Silva rerum. Kronika domowa, Warszawa 2000, s. 5–14.
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Kajetan z zainteresowaniem śledzi poszukiwania uczonych i filozofów, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych kwestii egzystencji i świadomości
ludzkiej. Dlatego obok tak prozaicznych i osadzonych
w wiejskiej rzeczywistości opisów, pojawiają się filozoficzne refleksje.
(…) z książką i mymi faworytami, dwoma taksami, spacerem poszedłem na Chmielitę, gdzie mi do przejedzenia
coś przyniesiono i cały dzień sobie w tej ciszy przeczytałem i przedumałem, przy czym ugruntowałem się w tym
przekonaniu, że prawdziwa mądrość i filozofia leży w prostocie i ograniczeniu potrzeb”. [SR 256]
Kajetan Kraszewski przedstawia też historie z życia
miejscowych włościan. Ujawnia się tu żartobliwy ton opowieści. Cytat dotyczy pożaru jaki wybuchł w Romanowie.
„Ratowano bardzo gorliwie, rzeczy wszystkie leżały na
środku dziedzińca, ludzi było mnóstwo i włościan ze wsi,
i dworskich – ani najdrobniejsza rzecz nie zginęła, tylko z rzeczy jadalnych nie bardzo skrupulizowali, a jedna
baba z Wygnanki, spostrzegłszy butelkę sporą w połowie
napełnioną, łapczywie wypiła – był to olejek rycynowy –
toteż całą drogę do domu, do Wygnanki, jak uważano potem, miała owa kobiecina bardzo niespokojną”. [SR 96–97]
W kronice pojawiają się również opisy wspomnień
z dzieciństwa Kajetana i jego pobytów na Podlasiu.
„Na noc zwykle przyjeżdżaliśmy do Kodnia, gdzie mi
w rogowej na rynku karczmie, blisko kościoła zawsze rano
kogut nad uszami śpiewał i budził”. [SR 300]
„Za moich lat dziecinnych bywałem w Wyrykach i Połodzie, i Seweryn Mańkowski, syn p. Antoniego, był jeszcze też małym chłopcem, i bawiliśmy się razem i pamiętam, że bardzo dowcipnie ustawiliśmy na stole przed
oknem małą armatkę, a nabiwszy, kiedyśmy wypalili, cztery szyby wyleciało – oj! byliśmy też w strachu, ale że ja byłem gościem, jakoś się to upiekło”. [SR 312]
Opisywane są zasłyszane historie związane z okolicznymi miejscowościami:
„Niedaleko tu od nas w Dołholisce mieszkał niegdyś
Kościuszko, wówczas podobno, gdy się jeszcze w pannie
hetmanównie Sosnkowskiej z Sosnowicy kochał po powrocie z Ameryki, siedział też tu w Dołholisce i zostawił
pamiątkę wmurowawszy swoją ręką rodzaj pomniczka na
polu, naprzeciw dworu (…)”. [SR 200]
Kajetan poświęca również wiele uwagi kwestii unickiej
i przedstawia wydarzenia zawiązane z buntem miejscowych włościan wobec wprowadzanych reform w obrządku greckokatolickim:
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„Tymczasem zmiany w cerkwiach unickich wprowadzają się całą siłą – i siłą zbrojną; w Drelowie pod Międzyrzeczem w niedzielę 17 bm. przyszło do starcia między ludem i wojskiem (…)”. [SR 369]
„W gazetach był też artykuł obszerny, powtórzony z oficjalnego organu rządowego Dziennika Powszechnego
o zajściach jakich utaić nie można, które zaszły w Pratulinie, Drelowie i Zabłociu, o rannych i zabitych włościanach, przy użyciu siły zbrojnej, dla wprowadzenia reform
cerkiewnych”. [SR 373]
„Na trzeci dzień świąt ruskich do Dołhobród zjechał
nowy delegowany pop dla odprawienia nabożeństwa; jak
posłuchy chodzą, włościanie mieli go mocno poturbować”. [SR 366]
Z kwestią unicką związane w kronice wspominane są
jeszcze takie miejscowości jak Rossosz i Łomazy.
Miejscowość Wisznice pojawia się w kronice głównie
w kontekście nabożeństw żałobnych odprawianych za Jana
i Zofię Kraszewskich – rodziców Kajetana.
„Spieszyłem się bardzo na ten termin, bo w dniu 24
rocznica zgonu śp. Matki naszej najdroższej w dniu 27 –
Ojca, więc między tymi datami to jest na dzień 25 naznaczałem zwykłe doroczne nabożeństwo żałobne w Wisznicach”. [SR 394]
„Dziś pani moja z dziećmi pojechała do kościoła (jako
w niedzielę) do Wisznic a stamtąd do Horodyskich do
Horodyszcza”. [SR 480]
Biała i Sławatycze z osobą Kajetana Kraszewskiego łączy duchowieństwo. Z tych miejscowości pochodzili kapelani, którzy opiekowali się kaplicą w Romanowie. Z Białej
pochodzili ks. Ludwik Deszczyński i ks. Daniel Grądzki – reformaci – pełniący funkcję kapelanów w kaplicy
w Romanowie:
„Stary nasz kapelan ks. Daniel Grądzki, reformat z Białej, bawiący w Romanowie – pozostał tu i do końca życia, bo oni we dwóch z ks. Ludwikiem Deszczyńskim na
naszej kapelanii zwykle mieniali od lat bardzo dawnych”.
[SR 141]
„Ponieważ od zgonu śp. księdza Daniela Grądzkiego
nie mamy w kaplicy stałego kapelana, gdyż w teraźniejszym czasie dostać go niepodobna, przeto kaplicą naszą
opiekują się zwykle proboszcz ze Sławatycz”. [SR 249]
„We wtorek tego tygodnia minionego, czyli dnia 16
września była 25-letnia rocznica mego ślubu (…) przybył
ksiądz proboszcz Ryszard ze Sławatycz”. [SR 480]
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Z Chotyłowem związany jest jeden powtarzający
się motyw podróży. Kajetan Kraszewski odbywał wiele podróży m.in. do Warszawy, na Litwę do Dołhego, do
Karlsbadu i Cieplic na kuracje lecznicze. Odwiedzał brata
Józefa w Dreźnie. W Chotyłowie znajdowała się najbliższa
stacja kolejowa na trasie Warszawa – Brześć.
„Smoleńska [droga żelazna] idzie koło Prużany tak, iż
na jesień tego roku do Dołhego można będzie stąd jechać
koleją od Chotyłowa do Prużany”. [SR 187]
„Z Drezna wyjechawszy przemknąwszy tylko przez
Wrocław i Warszawę, trzeciego dnia stanąłem w Chotyłowie, gdzie już konie na mnie czekały”. [SR 220]
Z Międzyrzeczem związana jest osoba dra Wolffa,
u którego leczył się Kajetan Kraszewski.
„Krzyś nasz mały na koklusz, słaby nieborak, trzeba się
o niego poradzić za parę dni pojadę do niego do Międzyrzecza, do pana Wolffa, a doktor to jest znakomity”. [SR
321]
„Z końcem maja bowiem wybrałem się w drogę, a najprzód do Międzyrzecza, aby się naszego starego dra Wolffa poradzić ostatecznie, co mi z sobą robić każe”. [SR 338]
W kronice pojawia się też miasto Włodawa, nawiązuje do funkcji sędziego pokoju, jaką pełnił Kajetan. Brał
udział w rozstrzyganiu sporów sądowych.
„(...) a dziś dnia 26, nazajutrz takąż w sądy do Włodawy, gdzie i spraw kilka było w wydziale pojednawczym
i jeszcze jedna rada familijna (…)”. [SR 394]
Wyżej przedstawiono najważniejsze konteksty, w jakich
pojawiają się w kronice nazwy, miejscowe Podlasia, należy również wspomnieć nazwy, które pojawiają się jednostkowo i nie odnoszą się do konkretnych wydarzeń, ale pełnią funkcję lokalizacyjną i informującą, będą to: Dańce,
Husynka, Huszcza, Janów, Korczówka, Kuzawka, Łyniew,
Neple, Nosów, Piszczac, Rohozneczka, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wereszczyn, Woroblin, Woskrzenice, Zalesie, Żeszczynka.
Z przedstawionego opisu i podanych cytatów zarysowuje się mapa Podlasia pisana szlakiem Kajetana Kraszewskiego i miejsca, z którymi był związany. Ze wskazanych opisów Kajetan Kraszewski wyłania się jako dobry
sąsiad, o czym świadczą przykłady przyjaznych stosunków z okolicznymi rodzinami szlacheckimi m.in. Horodyskimi z Horodyszcza, Sosnkowskimi z Wisznic, Frankowskimi z Dubicy, Jasieńskimi z Brussa, czy Koryckimi
z Spiehowa, Zamoyskimi z Różanki. W kontekście wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym pojawiają

się miejscowości: Chmielita, Janówka, Lipinki, Wygnanka, Sapiehów. Kwestia unicka odnosząca się do reform
wprowadzanych w Kościele greckokatolickim i sprzeciwu ludności wiejskiej Kajetan przedstawia przytaczając
konkretne wydarzenia w miejscowościach: Drelów, Zabłocie, Dołhobrody, Pratulin, Rossosz, Łomazy. Świadczy to o dużym zaangażowaniu w miejscowe kwestie
społeczno-polityczne.
Z niezwykłym zamiłowaniem zajmował się prowadzeniem gospodarstwa, mając również na uwadze dobro
miejscowych włościan. Płynnie łączył swoje zainteresowania naukowo-artystyczne z prostą pracą w polu. W tekście kroniki często pojawiają się fragmenty informujące
o przebiegu prac polowych w folwarkach i wsiach takich
jak Chmielita, Czeputka, Dąbrowa, Wygnanka.
Kajetan był człowiekiem pobożnym stawiającym nacisk na tradycyjne, pobożne życie w duchu wiary katolickiej. Świadczą o tym zapisy informujące o nabożeństwach
żałobnych za rodziców Kajetana co roku odbywających
się w Wisznicach. Podkreślana jest też ważność kaplicy w Romanowie, z którą związani byli kapelani z Białej i Sławatycz.
Autor odbywał wiele podróży, m.in. do Siedlec, Warszawy, Dołhego, wyjeżdżał także na kuracje lecznicze. Podróż
prawie zawsze wiązała się z Chotyłowem, gdzie znajdowała się najbliższa stacja kolejowa.
W Międzyrzeczu (współcześnie – Międzyrzec Podlaski)
mieszkał lekarz rodziny Kraszewskich dr Wolff. Z Włodawą Kajetan był związany przez pełnienie funkcji sędziego pokoju.
Wracając w podsumowaniu do pytania zadanego we
wstępie: Kim był Kajetan Kraszewski? Można w kilku epitetach przedstawić postać pisarza. Kajetan był dobrym sąsiadem, bacznym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, był dobrym, troskliwym gospodarzem i pobożnym
katolikiem.
Kajetan Kraszewski, przeżywszy na podlaskiej wsi
znaczną część swojego życia, poprzez swoje szerokie zainteresowania i liczne podróże był człowiekiem światłym
o wielu talentach. Jak ocenił go Tadeusz Mencel: Ogromnie pracowity, wszechstronnie utalentowany Kajetan Kraszewski stanowił ciekawy przykład ziemianina znakomicie
gospodarującego a jednocześnie realizującego swe aspiracje
literackie i naukowe ciągle przechodzącego „od książki do
pługa i na odwrót”.6
Anna Mikuciuk

T. Mencel, W cieniu wielkiego brata – Kajetan Kraszewski (1827‒1896), w: Losy
Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi
w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 598–614.
6
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Feliks
Czyżewski

Zarys problematyki1

Artykuł został wygłoszony w formie referatu na
sesji zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej
UMCS, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego, Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
i Wójta Gminy Wisznice. Sesja pt. „Kajetan Kraszewski
jako człowiek pogranicza kulturowego. W 190. rocznicę
urodzin pisarza” odbyła się 10 marca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wisznicach, pow. Biała Podl.
Uczestniczyli w niej uczniowie szkól regionu, nauczyciele
i mieszkańcy osady oraz wszyscy zainteresowani problematyką (bibliotekarze powiatów: włodawskiego i bialskopodlaskiego, pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, członkowie stowarzyszeń
regionalnych, księża). Relacje z sesji podały media, w tym
TVP Lublin.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie:
Jak kwestię unicką postrzegał Kajetan Kraszewski (1827–
1896). Zasygnalizowane zostaną tylko niektóre aspekty
złożonego zagadnienia zawartego w tytule. Podstawą źródłową pozwalającą na rekonstrukcję tego obrazu jest Silva
rerum (2000). Pełny tytuł dzieła brzmi Silva rerum. Kronika domowa. Wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830–
1881 (opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski,
współpraca Irena Najda, Wydawnictwo ANCHER, Warszawa 2000, ss. 662).
To dwutomowe dzieło pisał Kajetan Kraszewski
w latach 1867–1881. Silva rerum tworzone było zatem
w okresie popowstaniowym. Powstanie styczniowe 1863
roku stanowi ważną cezurę w historii Polski. Ów zryw
niepodległościowy jest probierzem świadomości narodowej. Pozostawiając dalsze rozważania tej kwestii na
uboczu, spróbujmy zdefiniować występujące w tytule
referatu pojęcie „sprawa unicka”. Termin ten znany jest
obecnym na sesji słuchaczom choćby w kontekście „religijnych uroczystości błogosławionych męczenników
podlaskich”, obchodzonych w styczniu bieżącego roku
Niniejszy tekst jest przeniesioną wersją referatu wygłoszonego na sesji popularno-naukowej poświęconej Kajetanowi Kraszewskiemu, Wisznice 10.03. 2017.
Referat ze względu na ograniczenia czasowe zawierał tylko niektóre aspekty zagadnień zawartych w tytule wystąpienia.

(2017) w Pratulinie. Literatura dotycząca unitów jest bogata. Pokazuje różne aspekty i różne oceny: inne z pozycji Kościoła rzymskokatolickiego, inne zaś z pozycji
Kościoła prawosławnego, a jeszcze inne od wewnątrz,
z pozycji Kościoła greckokatolickiego. Nie miejsce tutaj,
ze względu na zakres tematyczny referatu, by przywoływać stan badań na ten temat.
Zagadnienia terminologiczne. Próba zdefiniowania
kwestii unickiej wymaga odwołania się do historii I Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI wieku, w szczególności do unii lubelskiej i unii brzeskiej. Istniejące wcześniej
obok siebie Korona i Wielkie Księstwo Litewskie połączone zostały w roku 1569 na mocy unii lubelskiej w jeden organizm państwowy. Szczegółowo i wnikliwie zagadnienie związków Polski i Litwy na różnych płaszczyznach
przedstawia wybitny historyk Juliusz Bardach2. Istniała od
tej pory Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym
monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko
i sądownictwo (por. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Unia_lubelska dostęp: 20.02.2017). Odrębne pozostały natomiast i w Koronie, i w Wielkim Księstwie Litewskim języki i wyznania: w Koronie język polski i religia rzymskokatolicka, na ziemiach Wielkiego Księstwa

1

J. Bardach, Związek Polski z Litwą, [w:] Polska w epoce Odrodzenia. Państwo.
Społeczeństwo Kultura, pod red. A. Wyczańskiego, Warszawa 1986, szczególnie s. 122–156.
2
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Kaplica cmentarna Kraszewskich
na cmentarzu w Wisznicach

Litewskiego język starobiałoruski, zwany też ruskim3 [nie
mylić z rosyjskim!] i religia prawosławna. To stwierdzenie
dotyczy sytuacji oficjalnych odnoszących się do warstw
uprzywilejowanych. Najniższa społecznie klasa – chłopstwo, przypisane na stałe do swojej wsi i parafii, posługiwało się w Koronie gwarami przynależnymi do dialektów
polskich, zaś na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego
– gwarami wschodniosłowiańskimi (rusińskimi).
Na potrzeby obecnego audytorium przypomnijmy, że
obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego to m.in.
terytoria zarówno dzisiejszej Litwy, jak i Białorusi, części
zachodniej Ukrainy i Słowacji. W roku 1618 terytorium
Rzeczypospolitej wynosiło 990 tys. km2; w roku 1569 zamieszkane było przez 6,5 mln osób (za: Wikipedia https://
pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska, dostęp: 21.02. 2017).
Interesujące nas4 tereny okolic Wisznic i Romanowa to
historyczne tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego (od
roku 1520 wchodzące, przynajmniej częściowo, np. okolice Polubicz i Rossoszy, w skład województwa podlaskiego). Etymologia nazwy Podlasie (Biała na Podlasiu), oznacza „obszar pod Lachami, tj. w pobliżu Korony” (Lachami
nazywali Rusini mieszkańców Korony). Przypomnijmy:
historyczną granicę między Koroną a Wielkim Księstwem
Litewskim, na interesującym nas odcinku, wyznaczają takie miasta jak Parczew i Radzyń. W świadomości Kajetana Kraszewskiego funkcjonowały te dwie historyczne
nazwy: Litwa i Korona. Używał też określenia Koroniarze
(mieszkańcy Korony), sam zaś często, jak pisał w Kronice,
Zob. szerzej na ten temat https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Księstwo_Litewskie [dostęp 20.02.2017].
3

4

Tj. uczestników sesji poświęconej Kajetanowi Kraszewskiemu.

jeździł na Litwę (tj. na dawne obszary Wielkiego Księstwa
Litewskiego).
Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569–1795) była
zróżnicowana społecznie i etnicznie. Podnosimy ten fakt,
bo okaże się on ważny dla dalszych naszych rozważań.
Obok magnaterii i szlachty, oraz bojarów na Litwie, posiadających pełnię praw, występowali chłopi, których status
społeczny i ekonomiczny nie uległ polepszeniu po zawarciu unii lubelskiej. Rzeczpospolita Obojga Narodów była,
jak wspomnieliśmy wcześniej, zróżnicowana etnicznie;
mieszkali tutaj Polacy, Rusini i Litwini. Liczbowy układ
tych nacji ilustrują dane z roku 1618; na 11 mln ludności
w ogóle: Polaków było 4,5 mln, Rusinów – 5 mln, Litwinów – 0,75 mln (http://www.irekw.internetdsl.pl/rponar.
html; dostęp 20.02.2017).
Kryterium etnosu z okresu I Rzeczypospolitej (XVI–
XVIII w.) jest stosunkowo płynne, ważne natomiast okazują się takie kryteria, jak język i religia. Wymienione wyznaczniki narodowości nabierają szczególnego znaczenia
zarówno w okresie zaborów, jak i w burzliwym wieku XX.
Zależności te – ograniczając się wprawdzie do niewielkiego wycinka czasowego, tj. lat 60. i 70. XIX wieku – pokazał w swojej Kronice Kajetan Kraszewski.
Unia lubelska, określana jako unia realna, miała charakter inkorporacyjny5. Dała podstawy do polonizowania
ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Proces ten, jak pisze Bazyli Białokozowicz, znawca problematyki świadomości narodowej na Podlasiu drugiej połowy XIX wieku, przyspieszyła likwidację w Królestwie Polskim Cerkwi
unickiej w 1875 roku. Spowodowało to, jak stwierdza wymieniony badacz, że „[d] awna idea natione Polonus, genthe Ruthenus przekształciła się po stuleciach w ideę genthe Ruthenus natione Polonus”6.
Zróżnicowana wyznaniowo I Rzeczpospolita, składająca się z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
i zamieszkiwana odpowiednio przez katolików i prawosławnych, wymagała określonego spoiwa na poziomie
religijnym. Miała nim być unia Kościoła rzymskokatolickiego i Cerkwi prawosławnej. I właśnie w roku 1596
doszło w Brześciu do podpisania warunków, na jakich
miały funkcjonować oba Kościoły na historycznym terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc także na interesującym nas obszarze okolic Wisznic i Romanowa.
Przytoczmy definicję encyklopedyczną terminu „unia
brzeska” za Wielką encyklopedią: „Porozumienie pomiędzy Kościołem prawosł [awnym] a Kościołem rzymskokat [olickim] na wsch [odnich] obszarach Rzeczypospolitej. Zawarta na synodzie w Brześciu Litew [skim]
Interesujące jest w tej kwestii stanowisko Juliusza Bardacha, por. J. Bardach,
Związek Polski z Litwą. Inkorporacja czy unia?, tamże, s. 108–111.
5

B. Białokozowicz, Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich, Olsztyn 1996, s. 67.
6
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Uczestnicy konferencji
naukowej na cmentarzu
przed kaplicą Kraszewskich

w 1596. [...] Zgodnie z umową części hierarchii duchownej i wyznawców prawosławia uznała zwierzchnictwo Rzymu i została zrównana w prawach i obowiązkach
publicznych z duchowieństwem łac [ińskim], zachowała
jednak własny język liturgiczny [język staro-cerkiewno-słowiański – przyp. F. Cz.] i kalendarz juliański. U [nia]
b [rzeska] spowodowała rozbicie prawosławia na unitów
(jego zwoleników), w zaborze austr [iackim] zw [anych]
później grekokatolikami, i dyzunitów” (Oxford, polska wersja Warszawa 2008, t. 3, s. 111). Podobną definicję znajdujemy na stronie Wikipedii: „[Unia brzeska
to] połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane
w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Część duchownych
prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Następstwem unii
brzeskiej był podział społeczności prawosławnej na zwolenników unii – unitów i [ich] przeciwników – [tzw.]
dyzunitów” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_brzeska; dostęp: 20.02. 2017). W konsekwencji zawarcia unii
brzeskiej powstała na części ziem dawnego Księstwa
Litewskiego Cerkiew greckokatolicka, zwana Cerkwią
unicką. Zmieniło to diametralnie sytuację wyznaniową
na terenach dawnego Księstwa Litewskiego, a więc także na interesujących nas ziemiach okolic Wisznic i Romanowa. Odtąd autochtoniczna ludność wiejska przynależała do Cerkwi greckokatolickiej. Pozostały jednak
w pasie nadbużańskim enklawy prawosławia, np. klasztor w Jabłecznej nie przyjął warunków unii w Brześciu.
W XIX wieku układ konfesji mieszkańców okolic Romanowa odzwierciedlał ówczesny układ społeczny: ziemiaństwo było wyznania rzymskokatolickiego, włościanie natomiast – to unici (grekokatolicy). Ci pierwsi
posługiwali się językiem polskim, ci drudzy zaś, tj. autochtoniczna ludność wiejska – gwarą wschodniosłowiańską (zwaną wówczas rusińską).

Na kartach Silva rerum Kajetan Kraszewski, z natury
przeciwnik reform i synodów w Kościele, napisał: „W istocie smutne jest to rozdwojenie Kościołów [na rzymskokatolicki i greckokatolicki, ortodoksyjny], rozdwojenie, które
ściśle wziąwszy jest daleko bardziej polityczne jak dogmatyczne, bo nie ma wątpliwości – stwierdza dalej autor Silva
rerum – [że] procedencja święceń w kościele greckim jest
prawą i egzystuje”. Zestawiam słowa Kajetana Kraszewskiego z podobną wypowiedzią prof. KUL Jerzego Kłoczowskiego, wybitnego historyka dziejów Kościoła, który
w roku 1996, na konferencji z okazji 400-lecia unii brzeskiej, organizowanej przez KUL, mówił: „Doktrynalne różnice pomiędzy Kościołem zachodnim a wschodnim są minimalne. A różnice kulturowe wydają się […] ogromne”7.
Powstały po 1596 roku Kościół greckokatolicki stworzył
na historycznych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w jego części zachodniej nową rzeczywistość wyznaniową. Cerkiew greckokatolicka od tej pory występowała
na rozległych obszarach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (w granicach obecnej Białorusi, zachodniej Ukrainy,
Słowacji i na innych terytoriach). Z zarysowanej szerokiej
przestrzeni funkcjonowania Kościoła unickiego w granicach ówczesnej Rzeczypospolitej wyprowadzamy następujący wniosek: wraz z upadkiem państwa polskiego z końcem XVIII wieku Cerkiew greckokatolicka znalazła się
w dwóch zaborach: rosyjskim i austriackim (obszar tzw.
Galicji). Dalsze dzieje Cerkwi unickiej potoczyły się różnie. Jednym z powodów było to, że państwa zaborcze różniły się religijnie: w monarchii austro-węgierskiej istniało
wyznanie rzymskokatolickie, zaś w Rosji – prawosławne.
Podnosimy fakt funkcjonowania Cerkwi greckokatolickiej w obu zaborach, bo znalazło to odzwierciedlenie w tekście Kajetana Kraszewskiego. Wskazał on na
J. Kłoczowski, Blaski unii brzeskiej, rozmawia J. Pleszczyński, „Gazeta Wyborcza”, 17–18 VIII 1996, nr 191 (2181), s. 17; cyt. za: B. Białokozowicz, Mikołaj Janczuk (1859–1921). Podlaskie skrzyżowanie tradycji słowiańskich, Olsztyn
1996, s. 61.
7

1 0 0

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

ingerowanie Rosjan w wewnętrzne sprawy Cerkwi unickiej w Galicji. W pierwszej kolejności było to przygotowywanie księży greckokatolickich do przyjmowania postawy ugodowej w zakresie projektowanych od dłuższego
czasu reform w Cerkwi unickiej. Według tej koncepcji tak
ukształtowani księża uniccy znajdujący się w zaborze austriackim przeszliby następnie na teren zaboru rosyjskiego i zastąpiliby lokalnych „opornych parochów”. Kajetan
Kraszewski pisał następująco: „Na kupionych [przez zaborcę rosyjskiego] księży pseudounitów z Galicji sutymi
rublami sypano i sypią zawsze w Galicji Rusinom, tak dalece, że w szkołach rusińskich lwowskich i przemyślskich
[tj. przemyskich] mnóstwo jest stypendiów za pieniądze
stąd posełane, a duchowieństwo galicyjskie unickie ciągle
otrzymuje z Rosji zapomogi” (s.153).
W innym miejscu autor Silva rerum wzmiankował następująco: „[1866] Księża uniccy tutejsi trudni byli nieco
do wprowadzenia zmian w nie uznanych formach obrzędowych, przeto w tym czasie powoływać zaczęto księży
rusińskich z Galicji, którzy są wielce powolni i z dawna
rusofile” (s. 145).
Interesujące są formułowane przez Kajetana Kraszewskiego wnioski ogólne dotyczące subwencji rosyjskich na
rzecz unitów w Galicji, por.:
„Ciekawa rzecz, że księża galicyjscy dawniej w Galicji
dla podtrzymania meternichowskiego rutenizmu subwencjonowani przez rząd rosyjski, gdyż mu to w dalszych widokach dogadzało, teraz naturalnie garną się tu do Królestwa, a nasi unici dawnego kraju, niechcący robić ustępstw
i zmian wprowadzać, uchodzą do Galicji [w zaborze austriackim]. Oczywiście zmieni się teraz zupełnie charakter duchowieństwa galicyjskiego, tym więcej że przy szczerym konstytucjonalizmie Austrii stara zasada: devide et
impera, a eo ipso i rutenizm stał się tam nie tylko niepotrzebnym, lecz zawadzającym rzeczy i racji bytu, nie ma
nawet dla państwa, nie mówiąc o zasadzie samej, gdyż ta
do śmieszności naciągnięta tylko była. I chorowity ten rutenizm mimo subwencji [Rosji], popierania i zabiegów nic
stworzyć nie mógł” (s. 361–362).
Informacje o unitach w Silva rerum odnoszą się często do roku 1874. Mają charakter zapisków dziennych. Są
to zwykle drobiazgowe relacje z tragicznych wydarzeń –
starć wojska carskiego z broniącymi swoich cerkwi unitami. Oto wybrane przykłady:
„[…] w Drelowie pod Międzyrzeczem, w niedzielę 17
bm. [17.01.1874] przyszło do starcia między ludem i wojskiem, trzech żołnierzy zabili włościanie kamieniami, trzech
włościan od kul poległo, prócz rannych i potłuczonych
obustronnie, włościanie nie dopuszczali do cerkwi, lecz siła
zbrojna drzwi [w cerkwi] w końcu wyłamała” (s. 369).
„W Ostrowie [obecnie pow. lubartowski] przyszło do
starcia z milicją, a dziś [23.01.1794] w Zabłociu (dobra

kodeńskie) zebrało się 4000 ludzi, cerkiew zamknęli silnie
i obstąpiwszy, księży nowych [tj. tych, którzy opowiadali się za zmianami w Cerkwi – przyp. F. Cz.] nie wpuścili;
straszono ich, że milicja strzelać będzie, odpowiedzieli, że
właśnie na to się tu zebrali, chciano wyszukać i ująć tych,
co ludzi podżegają, odpowiedzieli, że tu podżegaczy nie
ma, bo wszyscy są jednomyślni, a jeśli chcą kogo brać, to
pojedynczo nie dadzą, chybaby wszystkich zabrać razem
chcieli” (s. 366).
Relacje o unitach podawane przez Kajetana Kraszewskiego, rzymokatolika, przybierają charakter informacji z zewnątrz, spokojnej, zdystansowanej w stosunku do
osób tkwiących wewnątrz tych tragicznych wydarzeń.
Przekazy o wydarzeniach nie mają formy bezpośredniej
relacji, autor nadał im formę zaczerpniętą od informatorów z zewnątrz, co podkreślił w słowach typu: „jak posłuchy chodzą”, „powiadają”, czy w sformułowaniu opisowym: „jak mi to opowiadał jeden taki deputat ze wsi
Kuzawki, co przyjechał tu [do Romanowa] kupować
drzewo” (s. 363). Przyczyny owego dystansu są, jak sądzę, następujące.
1. Autor Kroniki przynależał do warstwy szlacheckiej. Kajetan Kraszewski był bowiem ziemianinem, właścicielem dworu w Romanowie, utrzymującym kontakty sąsiedzkie i przyjacielskie z innymi właścicielami dóbr
ziemskich: Frankowskimi z Dubicy, Horodyskimi z Horodyszcza itp., unici zaś to klasa najniższa społecznie, określana przez Kajetana Kraszewskiego jako lud, lud prosty,
włościanie, chłopi, posługujący się nie jak właściciel Romanowa polszczyzną – lecz gwarą rusińską, por. „Koło
nas w Motwicy cicho [tj. nie ma starć wojska z unitami],
na zapytanie księdza, cóż będzie u nas, odrzekł [unita], że:
jak bude u lud/ej, tak i u na/s, pob/aczyme”.
2. Ów dystans Kajetana Kraszewskiego do unitów wynikał także z obawy przed konsekwencjami ze strony zaborcy, które dla właściciela dworu w Romanowie mogłyby
okazać się niebezpieczne, por.: „Ludność cała katolicka, a zwłaszcza dwory, unikają wszelkich w tym względzie z włościanami [tj. unitami] stosunków i rozmów nawet, bo kwestia [wydarzeń stycznia roku 1874] czy tak,
czy owak, wiadomo, że przeprowadzoną zostanie, a nikt
nie chce palca kłaść między drzwi i narażać się bez żadnej
potrzeby, bo już i rozmowa i stosunek byłby narażeniem
się na odpowiedzialność [...]” (s. 369).
Sumując, należy podkreślić, iż kwestia stosunku Kajetana Kraszewskiego do sprawy unickiej zasługuje na pełne
omówienie, z uwzględnieniem wszystkich wątków związanych z Cerkwią unicką, występujących w jego Kronice –
Silva rerum. W artykule przywołano tylko niektóre z nich
znane i opisane przez właściciela dóbr w Romanowie.
Feliks Czyżewski
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Związki kulturowe Kajetana
Kraszewskiego z zachodnim
Polesiem (w granicach Białorusi)
Adnotacja
W artykule rozpatrywane są związki kulturowe
Kajetana Kraszewskiego z Zachodnim Polesiem w granicach współczesnej Białorusi.
Na przykładzie analizy stron jego biografii, związanych
z Prużaną, pokazano stosunek pisarza do Dołhego, majątku w rejonie prużańskim, do krewnych i bliskich, do
ciągle zmieniających się tradycji narodowo-kulturowych.
Zwrócono uwagę na te cechy osobowości, które pomagały rodzinie Kraszewskich w procesie adaptacji do życia
i przetrwania w specyficznych warunkach, które ukształtowały się w regionie podczas długiego okresu czasu.
„spadek wielkiego poety należy
do wszystkich narodów słowiańskich, całej
Europy, całej cywilizacji ziemskiej”
(A. Maldis Geniusze się nie dzielą//
Rosyjska Białoruś z 23.12.2008)
Historia rodu Kraszewskich na Białorusi od dawna jest
przedmiotem badań nie tylko polskich, lecz także białoruskich badaczy, ponieważ dziewiętnastowieczna Białoruś
zajmowała w życiu Kraszewskich bardzo ważne miejsce.
Zauważmy, że w rejonie prużańskim i kobryńskim,
Kraszewscy mieli wielu krewnych po linii matki. Dziadkowie Józefa Kraszewskiego – Błażej i Anna Malscy – mieli
4 dzieci. Syn Wiktor zmarł jako kawaler, natomiast 3 córki wyszły za mąż na Prużańszczyźnie. Zofia – za Jana Kraszewskiego, Konstancja – za Kazimierza Moraczewskiego,
a Józefa – za swojego ciotecznego brata Michała Szwykowskiego1, który później będzie prowadzić gospodarstwo
w Prużanie i na Białosowszczyźnie, do czasu kiedy najmłodszy syn Walenty będzie studiować na Uniwersytecie
Dorpackim. W tym czasie Michał, już „jaśnie wielmożny
marszałek powiatu”, mieszka w Prużanie. W późniejszym
okresie będzie on kierować podziałem majątku. W rezultacie Prażanę otrzyma Walenty „(…) części tak podzielił
O rodzinie Szwykowskich czyt. w: K. Kraszewski, Silva rerum: wspomnienia
i zapiski dzienne z lat 1830‒1881: kronika domowa, Warszawa 2000; Р. Н Гусева,
В поисках Юзефа Крашевского: проза и переводы., Брест 2012, s. 37.
1
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(Michał – M. Z.), że Prużana była o wiele lepsza. Jednakże Walenty nie chciał wybierać, zdawszy się na los, i los
mu przeznaczył Prużanę”.2
Warto przypomnieć, że Jan Kraszewski, ojciec Józefa,
Kajetana i Lucjana, właściciel majątku we wsi Dołhe, był
pochowany obok szereszewskiego kościoła (wieś Szereszewo, rejon prużański, Białoruś).
Po śmierci ojca właścicielami majątku w Dołhem
byli bracia Józefa Ignacego, najpierw Lucjan Kraszewski
(1846‒1868), który urodził się w Dołhem w 1820 roku,
a następnie Kajetan Kraszewski, który również tam się
urodził w 1827 roku. Kajetan wykupił Dołhe od swojego
brata Lucjana i od 1868 roku został jego właścicielem. Później, w Kronice domowej, Kajetan będzie wspominać ojcowski majątek w Dołhem, i jak słusznie zauważyła R. N.
Gusiewa: „którego urządzenie i życie, dawno temu burzliwe, jak się wydawało, najbardziej odpowiadały zamiłowaniom duchowym samego Kajetana Kraszewskiego”.3
Później właścicielem Dołhego zostanie syn Kajetana
– Bogusław (ur. w 1857 r.), a następnie odziedziczą go
synowie Bogusława, Janusz (ur. w 1894 r.), Mieczysław
(ur. w 1900 r.) i córka Maria z Kraszewskich Prużyńska (ur. w 1906 r.), do 1939 roku każdy otrzyma po części majątku.4
Zatem nic dziwnego, że dla Kajetana Kraszewskiego
okolice Prużany były jego „małą ojczyzną”, obiektem badań i źródłem natchnienia. A cóż takiego reprezentowało
sobą ojcowskie gospodarstwo w Dołhem na początku XIX
wieku, które znajdowało się w odległości 10 km od Prużany? Należy zauważyć, że pierwsza wzmianka o prużańskiej włości pochodzi z 1433 roku.5 Według samego J. I.
Kraszewskiego, pisarza i historyka, tak samo, jak według innych uczonych, pochodzenie nazwy – Prużana
Р. Н. Гусева, В поисках Юзефа Крашевского: проза и переводы, Брест 2012,
s. 38.
2

3

Ibid. s. 36.

Wykaz imion Kraszewskich, związany z Dołhem i kserokopia klepsydry, wydrukowanej w Warszawie, która była rozesłana do krewnych i bliskich, powiadamiająca o śmierci Kajetana Kraszewskiego, terminie przewozu jego ciała do
Wisznic i mającym się tam odbyć pogrzebie, zob. w książce: Гусева, Р.Н., dz.
cyt. s.137‒138.
4

5

Tutaj i dalej o Prużanie wzięto z Internetu: ru.wikipedia.org.wiki Пружаны.
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Dwór Kraszewskich w Dołhem
(obecnie Białoruś)

– związane jest z zasiedleniem tu Prusaków, ratujących
się przed chrześcijanami (Krzyżakami) (Prusy, Prusjany,
Pruszany). Od 1487 roku Prużana jest znana pod nazwą
Dobuczyn.
Do 1519 roku Prużana znajduje się w składzie księstwa
kobryńskiego. Po śmierci księcia kobryńskiego, Iwana Siemionowicza, miejscowość przeszła w ręce jego żony Fedory, a następnie na podstawie przywileju wielkiego księcia
litewskiego Zygmunta I Starego – do marszałka W. Kostewicza. Wchodziła ona w skład starostwa kobryńskiego,
a od 1520 roku znalazła się w powiecie kobryńskim województwa podlaskiego, zaś od 1566 roku – w powiecie
i województwie brzeskim.
W XVI wieku należała do królowej Bony i jej córki
Anny. W Prużanie odbywały się 4 jarmarki w roku. Zgodnie z inwentarzem z 1563 r., w Prużanie było 1250 mieszkańców, 7 ulic, 278 gospodarstw. W XVI wieku istniał prużański „dwór królewski” (drewniany dwór z 2 skrzydłami,
stajnia, szopa, łaźnia, piekarnia, 4 spichlerze, młyn wodny, sad). 6 maja 1589 roku król Zygmunt III, za wstawiennictwem swojej ciotki królowej Anny, podarował „na wieki wieków” mieszkańcom Prużany prawo magdeburskie.
W czasie wojen, trwających od połowy XVII do połowy XVIII wieku, miasto było bardzo zrujnowane, liczba budynków zmniejszyła się pięciokrotnie. W 1776 roku
zostało też pozbawione prawa magdeburskiego. Pod koniec XVIII wieku, w 1791 roku prawo zostało przywrócone, a liczba mieszkańców wzrosła do 2094. Ówcześnie
Prużana wchodziła w skład Rosji: miasto, centrum powiatu guberni słonimskiej, od 1797 litewskiej, a od 1801 roku
– guberni grodzieńskiej. W 1845 roku Prużana otrzymała nowy herb: na jasnobrązowym tle znajdowała się jodła
z wiszącą na gałęziach myśliwską trąbą. Zniesienie prawa
pańszczyźnianego w 1862 roku spowodowało ekonomiczny rozwój miasta.
Od tego czasu majątek Kraszewskich w Dołhem popadł w ruinę, ponieważ w 1863 roku Józef wyemigrował,
a w 1864 roku zmarł stary właściciel – Jan. Nad majątkiem, którego faktycznym właścicielem był Lucjan, pojawiła się groźba konfiskacji za udział w powstaniu styczniowym. Udało się tego uniknąć dzięki temu, że majątek

był zapisany na zmarłego ojca. Sam Lucjan za uczestnictwo w powstaniu został zesłany na Syberię. W tej sytuacji głównym depozytariuszem rodowego spadku został Kajetan Kraszewski. W latach 80. XIX wieku napisał
tu kilka artykułów, powieści i szkiców historycznych.
W sąsiedniej wsi Zahorze, według wspomnień Kajetana, mieszkał były komendant garnizonu Zamku w Nieświeżu (w czasach króla Radziwiłła) Franciszek de Larzak z potomstwem.
Oto jak o tym pisze Kajetan:
„…w sąsiedztwie Dołhego, w Zahorzu, mieszkał niejaki Larzak (właściwie Farcinelli de Larzac, z emigrantów
francuskich roku 1786), któren był komendantem fortecy nieświeżańskiej, a raczej załogi zamkowej, ja znam tylko już wnuka staruszka dziś żyjącego, Ojciec nasz dziada
starego znał, któren wiele ciekawych rzeczy o księciu Karolu opowiadał jako świadek naoczny… Opowiadań starego Larzaka ja nie słyszałem. Ojciec nasz powtarzał niektóre, lecz i tych na nieszczęście niewiele pamiętam. Stary
jednak komendant zawsze wzdychał za swym dawnym panem i dobroczyńcą, pamięci jego błogosławiąc, wystawiał
go też jako człowieka najlepszego serca, lubo rygoru służby pilnował książę bardzo, tak, iż załoga zamkowa ani na
chwilę opuszczać się nie mogła. Jako przykład cytował on
niektóre, niby dziwactwa Radziwiłła, które, jak wszystkie
jego wybryki, miały jednak i cel, i myśl dobrą”.6
Warto podkreślić, że w młodości Kajetan pozostawał
w bardzo dobrych stosunkach z prawnuczką starego komendanta. Wówczas już jego wnuk „(…) pan Larzak bardzo przystojny mężczyzna, żona Polka, także piękna i córki,
z których najstarsza Antosia, śliczna, była ona rówieśnicą
moją, i mając oboje po lat 8‒10‒12 bardzośmy się kochali
(…). Z Dołhem częste bywały komunikacje, zawsze tylko
straszne było przebywanie drogi, lubo bliskiej, z powodu
sławnego brodu na błotach – bardzo głębokiego”.7
Ze wspomnień Kajetana wynika, że w okolicy Prużany w starych czasach mieszkało wiele ciekawych osobistości (patrz. J. Kraszewski radziwiłłowska trylogia Ostatnie chwile księcia wojewody [Panie Kochanku]). À propos,
jego skrócony wariant w tłumaczeniu na język białoruski był opublikowany w 1998 roku w dzienniku „Krynica” („Źródło”).
Oto jak wspomina Kajetan Kraszewski swój majątek
rodowy:
„Dołhe było prawdziwym niedużym typowym majątkiem zamożnego szlachcica, z przednimi łąkami,
Kraszewski K., Silva rerum: wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830‒1881: kronika domowa, Warszawa 2000, s. 31‒32.
6

7

Ibidem, s. 403.
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siedzi: właściciele ziemscy, chłopi, a nawet gubernatorzy.
W rodzinie Kraszewskich dużo czytano, ulubionym utworem był Pan Tadeusz A. Mickiewicza. Książki dla dzieci
wybierała matka – Zofia Kraszewska. Zauważmy, że tylko
dzięki wspomnieniom Kajetana Kraszewskiego, zachowały się informacje o matce Zofii Kraszewskiej z Malskich:
„O drogiej matce naszej, na pewno, warto by mi było
napisać odrębną książkę, ale, ostatecznie pióro syna nie
byłoby w stanie opisać jej dobroczynność, żeby stworzyć
chociażby jej blady obraz dla dzieci moich. Powiem tylko, że przy wspaniałym wykształceniu wyróżniała się ona
najwyższą skromnością, przy trudnych do naśladowania
dobroczyńcach, szczerą chrześcijańską pokorą, słowem
i wiarą, i rozumem, i wiedzą, jakich na świecie nie powiedzieć, że mało, ale i w ogóle nie spotkałem. Taka była nasza matka i tego, co było o niej powiedziane, oczywiście,
jest niedostatecznie”.10

Pruszany (obecnie Białoruś)

otaczającymi pola i majątek … Dwór pierwszy – duży,
z zabudowaniami gospodarczymi na nim, drugi, mniejszy – przy domu, obok park i jezioro, długie kanały dla
osuszenia miejscowości, domek nieduży, ale my w nim
miło całą gromadą się mieściliśmy … Nasze drogie Dołhe,
chociaż to mały kącik, ale zawsze był ożywionym, w czasie
wakacji lub świąt w ciągu roku bardzo często nasze towarzystwo tam się zbierało… Józef często czytał na głos swoje utwory, grał na fortepianie i rysował przede wszystkim
piórem, natchnienie w nim i miłość do życia były niewiarygodne; za jego przykładem Lucjan także rysował, ja zacząłem uczyć się muzyki i trochę rysować”.8
Jak wiadomo, dwory szlacheckie pierwszej połowy XIX
wieku stanowiły centrum życia kulturalnego, społecznego
i politycznego. Dwór Jana Kraszewskiego właśnie z tego
słynął. „Dołheński pan” zgodnie ze świadectwem współczesnych, był energicznym i silnym gospodarzem. W swoim majątku kopał kanały w celu osuszania błot, wznosił
budynki gospodarcze, wybudował cukrownię, jako jeden
z pierwszych na Litwie, zaczął przygotowywać torf do
ogrzewania. Dobrze znał język łaciński, nieźle niemiecki
i francuski. Przyjaźnił się z poetą Franciszkiem Karpińskim”.9 Dwór Jana Kraszewskiego często odwiedzali są8

Конспекты по Ю. И. Крашевскому, red. Р. Гусева, Брест 2010, s. 69.

Покутник Н. Многогранная личность Ю. И. Крашевского, „Свіслацкая
газета” z 29.07.2011 r.
9

W swojej książce Monografia rodu Kraszewskich Kajetan z dumą cytuje wypowiedzi jednej znajomej damy
o tym, że:
„Pani Kraszewska tylko z powodu skromności nie dokonuje cudów”.
Opowiadając o niej Adamowi Pługowi, Kajetan mówi:
„Świętej pamięci matka moja była wspaniałą recytatorką
i właśnie ona w tej roli przy domowym ognisku zwykle
występowała, dzięki czemu wiele arcydzieł naszej literatury, a wśród nich i Pana Tadeusza, poznałem wcześniej,
niż dobrze nauczyłem się czytać”. 11
Drugim miejscem na Białorusi, które jest związane
z imieniem Kajetana Kraszewskiego jest Świsłocz w okręgu grodzieńskim. W latach 1843‒1847 do gimnazjum
w Świsłoczy uczęszczał Kajetan, podobnie jak jego starszy brat znany pisarz, historyk i malarz Józef Kraszewski.
W tymże gimnazjum uczyli się również: malarz i kompozytor Napoleon Orda, założyciel mongołoznawstwa w Rosji Osip Kowalewski, malarz January Suchodolski, geograf
Stanisław Górski, działacze polityczni Wiktor Geltman
i Romuald Traugutt, przywódca powstania styczniowego Kastuś Kalinowski, arcybiskup miński Michał Gołubowicz, pisarze: Leon Potocki, Adam Bućkiewicz, Planid
Jankowski, Leon Sienkiewicz i inni znani ludzie – absolwenci grodzieńskiego gimnazjum gubernialnego, na którego otwarcie w swoim czasie dał zgodę Aleksander I.
Wszyscy absolwenci – prozaicy gimnazjum w Świsłoczy pozostawili po sobie wspomnienia o nim. Jednak u podstaw wszystkich tych wspomnień znalazł się
obraz Świsłoczy, pozostawiony przez Józefa Ignacego
10

Ibid.

11

Конспекты по Ю.И. Крашевскому, red. P Гусева. Брест 2010, s. 69.
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Pińsk (obecnie Białoruś)

Kraszewskiego.12 Właśnie tu z wieloma spośród uczniów
nastąpiły znaczące przemiany:
„Spokojne życie Świsłoczy, gdzie wymagano ostatecznie
zająć się nauką, choćby z tego powodu, że nie było wyboru, i mnie, i wielu innych po prostu zmuszono z gorącym
sercem oddać się książkom, pracy. W młodym wieku, przy
czynnym rozumie, jeśli nie ma niczego, co by odciągało,
co by kusiło jakimś cudem, byliśmy zmuszeni rzucić się
do nauki, czując potrzebę zajęć, które by wyczerpały nasze siły… W dużych miastach rozum rozpala się obrazem
żywego, czynnego świata, życia; tutaj wszyscy z otoczenia
oddychają nauką, oddając jej wszystkie swoje siły i nic od
niej nie odciąga. To prawda, że ja najwięcej nauczyłem się
podczas krótkiego pobytu w Świsłoczy, aniżeli w latach
ubiegłych, w innych miastach”.13
Spadkobiercami gimnazjum w różnych latach były rosyjskie, białoruskie i polskie seminaria nauczycielskie,
gimnazjum im. R. Traugutta, a w czasie powojennym –
świsłoczańska szkoła średnia.
Kajetan ukończył gimnazjum w Świsłoczy, miał talent
do rysowania i zdolności do nauki, został znanym astronomem, pisarzem, kompozytorem. Stworzył w Dołhem
obserwatorium astronomiczne. A jego brat Lucjan – utalentowany malarz, ilustrował powieści starszego brata.
Kajetan zmarł 1 lipca 1896 roku w Kuplinie. Po jego
śmierci majątkiem zarządzał syn Bogusław, a później –
wnuczka Maria. W czasie wojny rosyjsko-polskiej majątek spłonął.
Dzisiejszy czytelnik wie także, że duży rozdział w książce J. I. Kraszewskiego Wspomnienia o Wołyniu, Polesiu,
Litwie są poświęcone białoruskiemu miastu Pińsk, które
jest nazywane „polskim Liverpoolem”. Jak zatem widzimy, rejon brzeski i Białoruś zajmowały znaczące miejsce
Dokładną analizę wspomnień przeprowadził Tadeusz Budrewicz w książce:
Kraszewski – przy biurku i wśród ludzi, Kraków 2004.
12

13

Конспекты по Ю.И. Крашевскому… Dz. cyt., s. 120‒121.

w życiu Kajetana oraz całego rodu Kraszewskich. Dziś
można z pewnością konstatować, że takie znaczące osobowości jak Kajetan Kraszewski, łączą narody, jednoczą
państwa, znoszą granice wymyślone przez ludzi.
Marija Zhygalova
Autorka jest profesorem Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych
w Państwowej Wyższej Szkole im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Z języka rosyjskiego przełożyła dr Danuta Kramarska

Literatura
Города, местечки и замки Великого княжества
Литовского. Энциклопедия, red. В. П. Саламаха,
Минск 2009.
Акты, издаваемые Виленскою археографическою
комиссиею. Т. 5. Акты Брестского и Гродненского
городских судов с присовокуплением привилегий на
землевладение в Брестской и Кобринской экономиях,
Вильна 1871.
Гусева Р. Н., В поисках Юзефа Крашевского: проза и
переводы, Брест 2012.
Крашевский, Ю. И. Дары пилигрима. Стихи, tłum.
И. Гусева, Брест 2010.
Гусева, Р. Н., Третья попытка: лирика, переводы,
Брест 2010.
Крашевский Ю. И., Песнь о Витоле: фрагменты
поэмы, red. i tłum. Р. Н. Гусева, Брест 2011.
Конспекты по Ю. Крашевскому, red. Р.Н. Гусева,
Брест 2010.
К Крашевскому в Романов и Долгое. Стихи и проза,
red. Р. Н. Гусева, Брест 2009.
Tadeusz Budrewicz. Kraszewski – przy biurku i wśród
ludzi, Kraków 2004.
Покутник Н., Многогранная личность Ю. И.
Крашевского „Свіслацкая газета” 29.07.2011.

n u m e r

4 (81)

l i p i e c

-

s i e r p i e ń

2 0 1 7

•

1 0 5

„Wybór wierszy poetów lubelskich”
Najkrótsza antologia
Wybór... tych wierszy ukazał się w Lublinie
w 1945 r. Jego wydawcą był Związek Zawodowy Literatów Polskich przy wsparciu ówczesnego Resortu Kultury i Sztuki i dzięki temu „zasiłkowi” broszura ukazała się w nakładzie 1500 egz. Drukarnia Rady Powiatowej
w Zamościu pod zarządem Zenona Michalskiego zadbała o staranne wydanie edycji (str. 32). A ilu poetów w niej
zaprezentowano? Tylko siedmiu! Wydrukowano 35 utworów poetyckich następujących poetów: Julii Hartwig (5
wierszy), Anny Kamieńskiej (5), Zygmunta Mikulskiego
(4), Zbigniewa Piotrowskiego (7), Jerzego Pleśniarowicza
(6), Igora Sikiryckiego (4) i Stanisławy Zakrzewskiej (4).
Może warto tu przypomnieć, że w zamojskiej Drukarni
w okresie tzw. PKWN w 1944 r. ukazały się tomiki wierszy
Juliana Przybosia (Póki my żyjemy), Jerzego Putramenta
(Wojna i wiosna), Mieczysława Jastruna (Godzina strzeżona) i Adama Ważyka (Serce granatu).
W słowie wstępnym „Od Wydawnictwa” autor wyjaśnia,
że wspomniani poeci tworzyli „na terenie Lublina niejako grupę literacką”, choć „Odrębnie rozwijał się talent Igora Sikiryckiego”. Również utwory Stanisławy Zakrzewskiej,
warszawianki, która w latach okupacji przebywała w Lublinie, nie są rodowodem związane z tą grupą lubelską.
Anonimowy wydawca oceniał: „Pisząc w warunkach
straszliwego terroru niemieckiego dali przecież ci młodzi
poeci dowód odporności kulturowej: nie pozwolili wyjałowić się duchowo”. Czytamy w nocie od wydawcy: „Młodzież ta w ciągu lat okupacji zdana na własne siły, pozbawiona przewodnictwa duchowego, w braku nurtów
kulturalnych, czerpała z zasobów niedawnej przeszłości
literackiej. Wiersze umieszczone w antologii są też przeważnie kontynuacją pewnych kierunków w poezji przedwrześniowej. Tym się tłumaczy słaby odblask rzeczywistości historycznej w utworach większości reprezentowanych
tu poetów. Troska o kształt poetycki, walka z majakami młodości, tak absorbująca każdego młodego artystę,
prawdopodobnie odwiodła ich od szukania pełniejszego
wyrazu dla otaczającej rzeczywistości, dla sprawy najważniejszej: walki z wrogiem”. I w tym wydawca dopatruje się
zjawiska niemal natychmiastowej po wyzwoleniu Lublina
współpracy poetów z odradzającą się „polską demokracją”.

Wszyscy poeci, których utwory znalazły się w tej „antologii”, aktywnie uczestniczyli w odradzających się i powstających nowych instytucjach społecznych. Hartwiżanka, Kamieńska i Zakrzewska podjęły studia, Mikulski
zarabiał pracą korektorską, Piotrowski, który swoje wiersze drukowane w „antologii” tworzył je wcześniej we Włodawie i Lublinie, zajął się pracą dziennikarską. Podobnie
aktywizował się Sikirycki. Większość z nich to rocznik
1920. Trzeba dodać, że Sikirycki przed wojną był redaktorem naczelnym międzyszkolnego pisemka „W słońce”
(1928–1939). Od 3 IX 1944 r. był spikerem w radiu Lublin. Także drukował w „Gontynie” (XII 1944). Kamieńska pracowała też jako korektorka w „Rzeczpospolitej”,
debiutowała w „Odrodzeniu”, współpracowała ze „Zdrojem” i „Gazetą Lubelską”, później z tygodnikiem „Wieś”
w Łodzi. Piotrowski zamieszczał swoje utwory w lubelskim „Stańczyku” (ukazało się tylko pięć numerów) oraz
w „Odrodzeniu”. Mikulski był absolwentem Gimnazjum
im. Staszica, podjął studia w KUL. Pracował jako referent prasowy w Resorcie Kultury i Sztuki. We wrześniu
1944 r. był też redaktorem w radiu „Pszczółka”, debiutował w „Stańczyku”, drukował w „Rzeczpospolitej” i „Odrodzeniu”, a także w „Gontynie”. W „Gazecie Lubelskiej”
był redaktorem technicznym. Być może on był inicjatorem
„antologii”, wydanej przy wydatnym wsparciu Resortu
Kultury i Sztuki, gdzie pełnił funkcje rzecznika prasowego. Julia Hartwig, absolwentka Gimnazjum im. Zamoyskiego, współpracowała z prasą lubelską do 1946 r.
Na „antologię” wierszy lubelskich z 1945 r..nie powołują się autorzy wydanych w latach późniejszych zbiorów
poetów lubelskich. Wydana broszura zapadła w niepamięci. „25 lat życia literackiego Lubelszczyzny” to publikacja
opracowana przez J.W. Ziębę przy okazji zorganizowane
wystawy w Oddziale im. J. Czechowicza Muzeum Okręgowego w 1969 r. Autor wspomina o Wyborze wierszy poetów
lubelskich, ale na wystawie i katalogu nie podano nazwisk
wszystkich ówczesnych poetów, których utwory w 1945 r.
znalazły się w tej niby-antologii.
24 IX 2017
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Ostatni Pan na Bychawie
Bychawskie Towarzystwo Regionalne wydało niezwykle ciekawą książkę Moniki Głazik, zatytułowaną
Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny (186-1943). Bardzo starannie i edytorsko pięknie wydana praca zasługuje na szczególne zauważenie.
Rozprawa dr Moniki Głazik mieści się w kilku zakresach badań. Można ją potraktować jako przykład
badań z biografistyki pedagogicznej, a zarazem dziejów gospodarczych oraz regionalistyki. Autorka wydobywa z niepamięci i ratuje od zapomnienia wybitną
postać, jaką był Antoni Budny, właściciel dóbr Bychawa-Podzamcze niedaleko Lublina, a zarazem hodowca,
pozytywista. Swój majątek budował od podstaw. Wywarł też wpływ na swoich współczesnych. Jego myśl
gospodarcza do dziś jest żywa wśród mieszkańców Bychawy i okolic.
Szeroko zakrojone badania podjęte przez dr Głazik
są bardzo ważne, bowiem jeszcze do niedawna, niemal do końca XX w., historiografia polska stroniła od
biografii. Akcentowała przede wszystkim znaczenie sił
rozwojowych, determinujących życie poszczególnych
społeczeństw, a tym samym ich dzieje. Ówcześni naukowcy, pozostając w zgodzie z „przodującą” nauką sowiecką, twierdzili, że w aspekcie przyczyn i skutków
- na tle relacji pomiędzy faktami dziejowymi, ideami
oraz systemami kształtującymi życie ludzkie - człowiek
jawi się wprawdzie jako indywidualność twórcza, oddziałująca na losy wspólnoty ludzkiej, lecz w ostatecznym rozrachunku dominuje cały kontekst wydarzeń.
To prawda, że bez tego kontekstu trudno zrozumieć bogactwo i aktywność społeczną jednostek. Może właśnie
dlatego badacze dziejów wielkich wspólnot świeckich,
a często i kościelnych, z pewnym trudem akceptowali znaczenie i rolę bohatera indywidualnego, choć bynajmniej nie przechodzili obojętnie obok postaci najbardziej wiarygodnych, sztandarowych przedstawicieli
danej epoki.
Prowadzone współcześnie badania biograficzne muszą nadrabiać wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie,
powstałe w ciągu prawie pół wieku od zakończenia drugiej wojny światowej. Panował wtedy wszechwładnie
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antypersonalizm. Za najważniejszy twórczy czynnik historii uważano klasy społeczne, masy ludowe, a nie jednostki. Jednostka była niczym. Nic więc dziwnego, że
braki i zaniedbania w biografistyce polskiej są ogromne.
Zupełnie nieznane lub zafałszowane są biografie wybitnych Polaków, działających w różnych dziedzinach życia
narodowego i społecznego. Poza tym w okresie PRL ze
względów ideologicznych deprecjonowano zasługi ziemian polskich dla rozwoju kraju, zwłaszcza dokonane
w okresie międzywojennym. Zohydzano wręcz ich działalność społeczną.
Dopiero od niedawna naukowcy za przedmiot swych
badań biorą coraz częściej postacie wzorcowe, kształtujące
postawy ludzi w mniejszych czy większych środowiskach,
niezależnie od tego, jakiego były zawodu, stanu i jaką zajmowały pozycję społeczną. Badania prof. Albina Koprukowniaka (zm. w lipcu 2015 r.) i członków jego seminarium naukowego dowiodły, że postaciami wzorcowymi
było wielu ziemian1. Po kilku dziesięcioleciach zakłamania i bezpodstawnych zarzutów należy ich obecnie rehabilitować, ukazać ich zasługi i całą prawdę o nich.
Jedną z takich nieprzeciętnych postaci był Antoni Budny. Już na przełomie XIX i XX w. Henryk Wiercieński,
znany regionalista i badacz dziejów gospodarczych Lubelszczyzny, pisał o jego sukcesach hodowlanych. Podkreślał, że dzięki takim hodowcom jak on „gubernia lubelska zajęła pod względem hodowli koni rasowych jedno
Por. takie rozprawy jak między innymi: Janusz Korga, Kazimierz Bogdan Fudakowski (1880-1965), ziemianin i działacz polityczny (Lublin 2004); Agnieszka Hucz, Dobra włodawskie i ich właściciele w latach 1837–1917 (Lublin 2005).
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z pierwszych miejsc nie tylko w kraju [tj. w Królestwie Polskim – E.W.], ale i w całym państwie [tj. na terenie cesarstwa rosyjskiego]”2.
Jednym z celów, jakie postawiła sobie dr Monika
Głazik w recenzowanej tu pracy, jest ukazanie wkładu
Antoniego Budnego w upowszechnianie na wielka skalę
na ziemiach polskich przed drugą wojną światową białej angielskiej rasy świń. W swoich badaniach dr Głazik
oparła się na różnorodnych przekazach: źródłach archiwalnych, dokumentach urzędowych (np. Polskich Księgach Stadnych Koni Rasy Angielskiej, katalogach wystaw
rolniczych), wspomnieniach rodzinnych, prasie rolniczo-hodowlanej, fachowej broszurze autorstwa Antoniego Budnego). Wykorzystała przede wszystkim bogatą literaturę przedmiotu. Przeprowadziła wywiady
z ludźmi, którzy znali i pamiętają jeszcze bohatera jej
pracy. Baza poznawcza rozprawy jest bardzo obszerna.
Temat swej pracy Monika Głazik sprecyzowała konkretnie i jasno. Przyjęła właściwą metodę badań. Plan pracy nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Dzieło składa się z dziewiętnastu rozdziałów. Cztery pierwsze ukazują korzenie rodzinne Budnego.
W rozdziałach następnych opisane zostały dzieje majątku Bychawa-Podzamcze: początki tej fortuny, życiorys
jej nowego właściciela, uwłaszczenie chłopów, parcelacja w latach międzywojennych. Kolejne rozdziały drobiazgowo opisują stan materialny klucza bychawskiego
i jego pracowników. Rozdziały od X do XV omawiają
chlewnię zarodową oraz jej ocenę na wystawach trzody
chlewnej, stadninę bychawską, sukcesy stajni A. Budnego na wyścigach konnych i wystawach krajowych, a także zagranicznych. Ogromnie ciekawe są rozdziały XVI
i XVII, których treść stanowi działalność społeczna Antoniego Budnego.
Bychawa miała szczęście do działaczy społecznych
wielkiej klasy. W tym samym czasie co Budny działał
tam inny społecznik, ks. Antoni Kwiatkowski, proboszcz
bychawski. Budny wspierał go zarówno finansowo, jak
i organizacyjnie.
Dwa ostatnie rozdziały dysertacji (XVIII i XIX) ukazują dalsze dzieje dóbr już po śmierci A. Budnego.
W podsumowaniu trzeba mocno podkreślić, że z olbrzymiego i bardzo rozproszonego materiału źródłowego
autorka wydobyła, a następnie właściwie uporządkowała
i zanalizowała to, co jest w nim najistotniejsze dla podjętego przez nią tematu. Wyprowadziła przemyślane i uzasadnione merytorycznie wnioski.
Praca napisana jest zwięźle, logicznie, sprawnie językowo. Na szczególne podkreślenie zasługuje znakomite wyposażenie ikonograficzne. Wiele zamieszczonych w niej
2
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ilustracji to materiały unikatowe, niezwykle cenne i ciekawe. Znacząco ubogacają rozprawę.
Ukazanie się tej pracy drukiem to wydarzenie! Jest ona
ważna nie tylko dla dalszych badań regionalistycznych,
ale także dla historii gospodarczej. Ukazuje bowiem ziemianina-rolnika, który nadal może być wzorem zaangażowania gospodarskiego, tak bardzo potrzebnego również
obecnie. Autorka podjęła próbę wyeliminowania wielu
kłamstw, jakie przez pół wieku sączono społeczeństwu,
by zdyskredytować w jego oczach ziemiaństwo polskie.
Wydobyła to, co przetrwało w rodzinnych opowieściach,
ale dotąd nie zdążono ich opowiedzieć. Wielu z nich nie
można było usłyszeć. Odszukała bogatą dokumentację
i zdjęcia, które nie spłonęły wraz z domami w czasie wojny. Uporządkowała je i opublikowała.
Współczesne polskie społeczeństwo tworzą w większości ludzie oduczeni myślenia w kategoriach wspólnych interesów i wspólnego dobra. Nie szanują oni państwa. Często są bardzo nieufni i mają niską samoocenę. Tak niskiej
nie spotyka się prawie w żadnym kraju zachodnim. Na
szczęście już coraz więcej młodych Polaków otrząsa się
jednak z kłamstwa, postrzega swoją historię w perspektywie globalnej i prawdziwie etycznej proporcji.
Antoni Budny jest znakomitym przykładem obywatela,
który kocha Polskę, oddany jest pracy od podstaw, a przez
nią służbie całemu społeczeństwu.
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Kim tak naprawdę bywa człowiek?
czyli o Mrokach pamięci
Stanisława Leona Popka

Mroki pamięci. Opowiadania. Eseje są dwudziestą
książką literacką Stanisława Leona Popka. Jej genezę, treść
i ponadczasowe przesłanie nie sposób jest omawiać bez
znajomości, choćby najogólniejszch, faktów z życia oraz
twórczości naukowej i artystycznej ich autora.
Stanisław Leon Popek urodził się w 1936 r. w Korytynie
w pow. hrubieszowskim, w czasie wojny i okupacji mieszkał w Majdanie Nowym koło Wojsławic w powiecie chełmskim, gdzie jako dziecko przeżył wojnę i okupację.
Narrator opowiadania Obrazki z dzieciństwa otwierającego Mroki pamięci (a jest nim Stanisław Leon Popek)
stwierdził – cytuję – już jako człowiek dorosły…, będąc zawodowym psychologiem… zachowałem stosunkowo świeżą pamięć z trudnego czasu lat dziecinnych (inni nazywają to fenomenem).
Dziś profesor zwyczajny dr hab. Stanisław Leon Popek
jest wybitnym uczonym i psychologiem zajmującym się
psychologią różnic indywidualnych, psychologią zdolności, twórczości i sztuki. Jest znakomitym pisarzem, poetą,
eseistą i krytykiem literackim oraz niezrównanym artystą plastykiem.
W wydanej w 2013 r., liczącej 480 stron, księdze jubileuszowej pt. Barwy twórczości, dedykowanej Wielce Szanownemu Panu Profesorowi, Drogiemu Jubilatowi Stanisławowi Leonowi Popkowi, dziekan Wydziału Pedagogiki
i Psychologii UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Ryszard
Bera, napisał:
Mijające 55 lat pracy twórczej i naukowej to czas wytężonej działalności mierzonej wybitnymi dziełami artystycznymi i pracami naukowymi oraz aktywnej pracy organizatorskiej służącej dobru wspólnemu. (…). Z pełnym
przekonaniem mogę stwierdzić, że jest Pan współczesnym
Człowiekiem Renesansu – Wielkim humanistą, wrażliwym i kreatywnym twórcą – pisarzem, poetą i malarzem,
wybitnym psychologiem i pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń studentów, Człowiekiem bez reszty oddanym
Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej oraz naszemu
Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii. Stanowi Pan Profesor niedościgniony wzór humanisty, twórcy oraz naukowca. Jesteśmy dumni, że posiadamy taką perłę w naszym środowisku akademickim”.

Potwierdzenie tej opinii znajdziemy w licznych wypowiedziach recenzentów prac naukowych i artystycznych
autora Mroków pamięci, na przykład: Jan Koling nazywa
Stanisława Leona Popka artystą wielkiej klasy (…), postacią renesansową, rzadko spotykaną we współczesnym świecie (…), stawiając go wśród najwybitniejszych psychologów
obecnych czasów
Halina Ewa Olszewska – człowiekiem o wielu talentach
(…), wybitnym erudytą,(…), eseistą o uznanym dorobku
naukowym i artystycznym. Tadeusz Grygiel – Artystą Piękna, Dobra i Prawdy.
Prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl uważa Stanisława Leona Popka za wybitnego uczonego, znawcę mechanizmów
ludzkiej twórczości, (…) który w utworach literackich „jak
nikt do tego czasu kreśli psychologiczny i społeczny obraz
kształtowania się sylwetki twórczej swoich bohaterów.
Nie rozwijając powyższych wypowiedzi, spójrzmy statystycznie, w możliwie największym skrócie, na dorobek
Stanisława Leona Popka, odznaczanego wielokrotnie za
twórczość naukową i artystyczną najwyższymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi (m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski) oraz 6
(sześcioma) nagrodami artystycznymi (np. Złotym Wawrzynem Literackim, medalem Zasłużony Kulturze Gloria
Artis, oraz 7 (siedmioma) naukowymi (np. jest międzynarodowym Mistrzem Pedagogii – szczegółowy wykaz nagród i odznaczeń oraz tytuły jego dzieł znajdzie Czytelnik
na ostatniej stronie okładki Mroków pamięci).
Stanisław Leon Popek jest autorem 7 monografii naukowych wznawianych wielokrotnie, 300 (trzystu) rozpraw i artykułów oraz redaktorem naukowym 26 książek,
promotorem 27 doktorów i niezliczonego wprost grona
magistrów. Wydał 16 tomów poezji, jeden tom opowiadań i trzy powieści. Zorganizował 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
Mroki pamięci. Opowiadania. Eseje są piątym tomem
prozy Stanisława Leona Popka, mają charakter opowieści
autobiograficznej, z wydanymi w latach 2008–2015 opowiadaniami Sny z wieży milczenia i powieściami Dwunaste skrzypce, Oczy ikony, Naznaczony Syberią tworzą cykl
epicki, będący kontynuacją i rozwinięciem, a jednocześnie
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zwieńczeniem, ukoronowaniem, jego dotychczasowych
osiągnięć twórczych w wymiarze literackim, plastycznym i naukowym. Mocnymi akcentami artystycznymi
i ideowymi wpisują się do książnicy naszej wielkiej literatury narodowej, wyrosłej z najtragiczniejszych doświadczeń narodu polskiego, z jego trudnej, dramatycznej historii obejmującej okres od II wojny światowej po
czasy współczesne.
Miejscem akcji są miejscowości po obu stronach Bugu,
na Kresach Wschodnich, na Lubelszczyźnie, doskonale
znane autorowi z okresu dzieciństwa i młodości.
Bohaterami opowiadań są autentyczni ludzie, mieszkańcy Lubelszczyzny, ludzie Kresów II Rzeczypospolitej.
Nie są to postacie fikcyjne, lecz ludzie „z krwi i kości”,
od wieków związani z tą ziemią, ściśle wypełniający treść
książki prawdą historyczną, prawdą własnego życia oraz
osobistą, rodzinną i narodową tragedią Polaków.
Tragedią tych ludzi była wojenna i powojenna codzienność, wypełniona obawą o przeżycie, o los swoich najbliższych, troską o elementarne pożywienie,
wiarą w zwycięstwo, przekonaniem, że śmierć i męczeństwo ich najbliższych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów
nie były nadaremne, że przyniosą upragnioną wolność
i niepodległość.
Autor świetnie rekonstruuje świadomość i odtwarza
psychikę tych ludzi, np. ośmioletniego chłopca (a jest nim
Stanisław Leon Popek) w opowiadaniu Obrazki z dzieciństwa, przeżywającego tragiczne wydarzenia z lat wojny
i okupacji (w tym ukraińskie mordy dokonywane na Polakach); Olgi z tytułowego opowiadania Mroki pamięci;
Julki z opowiadania Wiry; partyzanta Mietka z opowiadania Sztubak. Prawda wyłania się po latach; Marka i jego
rodziców z opowiadania Podrzutek, Siwego z opowiadania Naznaczony Syberią.
Mówiąc inaczej: Stanisław Leon Popek wykorzystuje
i łączy w Mrokach pamięci w „jedną całość”, jak nikt do
tego czasu, wiedzę psychologa, mistrzostwo artystyczne
pisarza i artysty malarza, tworząc dzieło literackie, wybitne, odnoszące się do najbardziej żywotnych spraw i problemów współczesnej Polski. Jest to także dokument historyczny i zbeletryzowana, uartystyczniona rozprawa
naukowa z psychologii człowieka, doskonałe studium
psychologiczne wszystkich, nawet epizodycznych, postaci występujących w tej książce, jak i w całym przedstawionym powyżej cyklu.
Galeria tych postaci jest zdumiewająca i barwna, tak
różnorodna i wielowątkowa, że nie sposób ich wszystkich
wymienić, a ich osobowości, charakterystyki i złożonej
problematyki omówić nawet w najobszerniejszym szkicu.
Stanisław Leon Popek nie ocenia swych bohaterów,
nie komentuje współczesności, na przeszłość nie patrzy przez pryzmat historii, ale poprzez osobiste losy
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ludzi, dopuszczając ich do głosu i czyniąc ich odtwórcami wydarzeń, w których uczestniczyli. Ukazuje ich miłość i przywiązanie do ziemi rodzinnej, do Polski wolnej
i niepodległej, do tradycji religijnej z wieloma tragicznymi konsekwencjami natury moralnej, społecznej i politycznej (np. walki partyzanckie, konflikt polsko-ukraiński
i ludobójstwo UPA, prześladowania żołnierzy AK po 1944
roku) zarówno w okresie wojny i okupacji, jak i w czasach
powojennych.
Podstawową formą literacką w tej książce jest monolog autentycznych bohaterów opowiadań. I narratora, którym, co potwierdzają fakty z życia autora, jest Stanisław
Leon Popek. W akcji i czasie tych opowiadań, w ukazywaniu postaci i wydarzeń, w narracji nie ma fikcji literackiej.
Formy wypowiedzi poszczególnych postaci i narratora są
jednocześnie wspomnieniem i dokumentem historycznym minionej i współczesnej rzeczywistości.
Są subiektywnym spojrzeniem bohaterów tych opowiadań na wydarzenia, ludzi i świat historyczny i współczesny, ich niepodważalną wartością jest mówienie prawdy. Z ich wypowiedzi poznajemy ludzi, którzy zostali
zamordowani, ale przede wszystkim ludzi, którzy ocaleli, przeżyli hitlerowską zagładę i ludobójstwo ukraińskich nacjonalistów, zbrodnie i gwałty sowieckich żołnierzy, prześladowania przez ubeków, wywózki na Sybir,
mimo że wielokrotnie stawali twarzą w twarz z oprawcami i śmiercią. Ich monolog jest refleksją o życiu, o ich relacjach ja – świat, ci ludzie nie potrzebują żadnej rehabilitacji, niczego nie upraszczają, nie wygładzają, mówią
tak, jak było naprawdę. Dramatyzuje te wypowiedzi narracja i formy dialogowe, którymi Stanisław Leon Popek
uzupełnia osobowości i charakterystyki psychologiczne
swoich bohaterów.
Dramatycznie brzmią odniesienia do współczesności.
Oto fragment rozmowy narratora (Stanisława Leona Popka) z Panem Wojciechem (staruszkiem) na temat wojny
i dokonywanych zbrodni:
– Właśnie także taki może być człowiek. Nie ma najgorszej rzeczy, sprawy, czynu, żeby nie znaleźli się wśród ludzi
ochotnicy do ich wykonywania. Ba! Nawet mogą konkurować z sobą w solidności… Wystarczy wyrobić w tych ludziach przekonanie, że tylko oni są osobnikami postawionymi najwyżej, że wszyscy inni to podludzie. Podludzie to
ci innej rasy, innej narodowości, innej wiary w tego samego
Boga, a nawet gorsi dlatego, że są gorsi, według czyjejś intencji, mimo że są synami i córkami tego samego narodu, tej
samej Ziemi Matki – podsumowałem na koniec.
– Oj, to tak jakbym słuchał przemówienia pewnego Pana
w naszym kraju, a także jego ministrów w programie „Jedynki”. Toż to już prawie hasła faszystowskie i nacjonalistyczne. O Boże, czego ja dożyłem na moje stare lata – niemal ze łzami w oczach wypowiedział Pan Wojciech.
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W opowiadaniu Sztubak. Prawda wyłania się po latach… Stanisław Leon Popek stwierdził:
W intencji piszącego te słowa nigdy nie było najważniejsze tworzenie zapisków historii, co raczej poszukiwanie odpowiedzi najistotniejszych z psychologicznego punktu widzenia – Kim tak naprawdę bywa człowiek? Jakie intencje
kierują zachowaniami ludzkimi? Oczywiście zawsze ważne jest to, aby nie fałszować faktów.
Przeraża skala ludobójstwa, zbrodni, okrucieństwa i bestialstwa ukraińskich nacjonalistów ukazane w tej książce:
Ola, matka narratora opowiadania Urodzony w łozinach
powie do syna:
Nagle zostaliśmy zaskoczeni przez pijaną gromadę mężczyzn i kobiet z widłami, kosami i nożami w rękach… Byłam w tym czasie kilkadziesiąt metrów od leśniczówki
(…)…
Babcię wyciągnięto z domu i przywiązano do drzewa,
a twojego tatę skrępowano jakimś drutem a następnie wybrano najszersze deski (…) i zabito go gwoździami między
tymi deskami jak w trumnie. (…) na moich oczach przepiłowano te deski, razem z tatą, który cierpiąc wydawał
nieludzkie jęki. W pierwszej chwili chciałam tam pobiec,
ale sparaliżowana przerażaniem nie mogłam wykonać najmniejszego ruchu. W tym czasie gromada kobiet uczyniła
koło i zaczęła tańczyć, trzymając się za ręce. Na koniec to
właśnie te rozbawione kobiety rozpruły cały brzuch kosą
mojej mamie, a twojej babci… Zaprzężono konie do wozu,
(…) załadowano wszystko to, co stanowiło jakąś wartość
a więc meble, garnki, produkty żywnościowe. Świnie i krowy popędzono luzem przed siebie. Na koniec podpalono
wszystkie budynki.
I jeszcze cytat z opowiadania Mroki pamięci:
Wyjaśniam:
Bohaterowie opowiadania: Olga i Janek byli kochającym się małżeństwem – polsko-ukraińskim. Ona była Polką, on – Ukraińcem. Mieli ośmiomiesięczne dziecko Mikołajka. Historię tę Olga opowiada swojej siostrzenicy.
– Co się takiego stało? – zapytałam.
Najpierw milczał, wreszcie z trudem wyjąkał coś takiego:
– Oni wydali rozkaz! Oni nakazali uśmiercić wszystkich
Polaków, nawet żony i to w pierwszej kolejności, jeżeli ta
żona jest z pochodzenia Polką, mężów jeżeli ten mąż jest
Polakiem… Nakazali bezwzględnie wypełnić ten rozkaz do
jutrzejszego wieczora…! Musisz z Mikołajkiem uciekać i to
jeszcze tej nocy!
Zdrętwiałam na te słowa. Poczułam w głowie straszny
szum, a następnie zawrót. Usiadłam na brzegu łóżka, wzięłam na ręce dziecko z kołyski i tak, nie wiem jak długo, siedziałam, nie mogąc wydusić z siebie jakiegokolwiek słowa.
Wreszcie wyrzuciłam z siebie łkając:
– Nigdzie nie pójdę! Jeżeli mam zginąć razem z Mikołajkiem, to niech zginę z twojej, a nie z wrogiej ręki!

– Czyś ty oszalała?! – zakrzyczał Janek. – Musisz zabrać ze sobą najpotrzebniejsze dla siebie i dla dziecka rzeczy
i rozkazuję ci, abyś jak najszybciej uciekała. Wielu ludziom
zza tamtej strony rzeki udaje się przedostać na zachód, na
bezpieczniejsze tereny…
– A ty?! – zapytałam.
– Ja zostanę i powiem im, że wykonałem ten potworny
rozkaz…!
Trudno powiedzieć dlaczego uległam i bez słowa zaczęłam pakować koszulki, pieluszki, mleko w butelce, suchary
z pszennej mąki.
Zawiązałam to wszystko w lniany woreczek zawieszony na mojej szyi. Podobnie przywiązałam sobie od przodu
Mikołajka i tak okryta dużą ciepłą chustą stanęłam po raz
ostatni na progu naszego domu… Janek nas przytulił i ze
łzami w oczach powiedział: – Idź do swoich! Może przynajmniej wy ocalejecie…
Opowiadanie kończy się tragicznie, zresztą jak wszystkie pozostałe w tym tomie. Mimo heroicznej walki Olgi
o życie Mikołajka, umiera on na zapalenie płuc. Janek za
niewykonanie rozkazu zostaje bestialsko zamordowany
przez jego kolegów Ukraińców.
Opowiadanie to jest kluczem do zrozumienia głębi psychologicznej i patriotycznego, humanistycznego, internacjonalistycznego przesłania Mroków pamięci, ukazujących
jedno z najtragiczniejszych wydarzeń dziejowych naszego
narodu, jego kresową i syberyjską dyskryminację i martyrologię, gehennę, jakiej nie doświadczyły żadne inne narody Europy.
Mroki pamięci są hołdem, jednym z najpiękniejszych
w naszej literaturze, złożonym przez Stanisława Leona
Popka Polkom i Polakom z Kresów Wschodnich, wywożonym na Syberię (opowiadanie Naznaczony Syberią),
bestialsko gwałconym i mordowanym przez ukraińskich
banderowców (opowiadania Wiry, Urodzony w łozinach)
za ich heroizm i bohaterstwo, ich miłość, godność, patriotyzm i poświęcenie, za to, że zmuszani do niewolniczej
pracy, maltretowani psychicznie i fizycznie, obronili siebie, swoich najbliższych i Polskę przed hitlerowską, ukraińską i sowiecką zagładą.
Chwałą tą i czcią Stanisław Leon Popek obdarza też
tych Ukraińców, którzy, jak Janek z opowiadania Mroki
pamięci, nie ulegli banderowskiemu nacjonalizmowi, płacąc za to cenę najwyższą – życiem.
W polskiej literaturze współczesnej, mimo dziesiątków, jeżeli nie setek książek poświęconych kresowej i syberyjskiej martyrologii Polaków, rzadko spotkać można
utwory, które w sposób tak prosty, jak robi to Stanisław
Leon Popek, a jednocześnie psychologicznie doskonały,
udokumentowany historycznie, ukazują Polki i Polaków
w roli matek i żon, córek i synów, ojców i mężów, dojrzewających charakterologicznie, piękniejących duchowo,
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wzbogacających się psychicznie, niezłomnych i nieustraszonych, znanych z imienia i nazwiska, tworzących niepowtarzalną atmosferę uczuciową i patriotyczną tej książki, wynoszącej ich do godności bohaterek i bohaterów
narodowych.
Jan Paweł II w liście skierowanym do zwierzchników
Kościołów w Polsce i Ukrainie napisał: W 60 lat od tamtych smutnych wydarzeń w sercach większości Polaków
i Ukraińców utwierdza się coraz bardziej potrzeba głębokiego rachunku sumienia.
To przesłanie polskiego papieża mocnymi akcentami
pobrzmiewa w opowiadaniach Stanisława Leona Popka.
Najpełniej wyraża je zakończenie opowiadania Mroki pamięci. Ukrainiec Janek, skazany na śmierć za niewykonanie rozkazu zamordowania swej żony Polki i 8-miesięcznego synka, mówi do swego ukraińskiego oprawcy:
Strzelaj albo rąb! Prawdziwej miłości człowiek nie dotyka niczym. Tylko składa na jej ręce najpiękniejsze kwiaty…!
W zakończeniu książki w Zamiast epilogu Stanisław
Leon Popek umieszcza opowiadanie pt. Testament dla
kotki, oparte o relację Stanisława Ł. Pod datą 5–7 kwietnia 2013 r., w 70 lat od tamtych smutnych wydarzeń, pisze:
Miłość bardzo często łączy się z cierpieniem.
Zdanie to, o symbolicznej, wieloznaczeniowej wymowie, jak cała ta książka, uświadamia nam, że miłość nie
tylko wzmacnia więzi między ludźmi, daje im siłę przetrwania, ale jest aktem wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, za losy swojej ojczyzny. Nieco przewrotny tytuł tego prologu Testament dla
kotki (o imieniu Julka) niczego tu nie zmienia. Miłość jest
drogą prowadzącą człowieka do człowieka, jest niezbędnym warunkiem prowadzącym do pełni człowieczeństwa.
Autentyczna miłość sytuuje się poza złem, wojną i zbrodnią. Człowiek podlega nieuchronnemu działaniu miłości,
czasu i przemijania. Miłość jest przeciwieństwem śmierci,
ma moc ocalającą, rozjaśniającą mroki pamięci.
Spotkanie z myślą pedagogiczno-artystyczną Stanisława Leona Popka, zawartą w tej książce i jej historycznym,
humanistycznym przesłaniem, stanowi doskonałą okazję
do przeprowadzenia dialogu pojednania, którego domagał się Święty Jan Paweł II, bo w sercach większości Polaków i Ukraińców, dzięki takim książkom jak Mroki pamięci
Stanisława Leona Popka, utwierdza się coraz bardziej potrzeba głębokiego rachunku sumienia.
Zbigniew Waldemar Okoń
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W krainie pamięci
i wyobraźni.
O Bałutkach Ewy Różyckiej

Śliczna książeczka! Wykrzyknąłem w myślach po
pierwszym przekartkowaniu całej nieobszernej roboty
Adama Cedry jako szefa nowej kieleckiej firmy wydawniczej, którą sprytnie nazwał „Pewne Wydawnictwo”. Bałutki Ewy Różyckiej1 to debiut wydawniczy Pewnego Wydawnictwa, więc życzę mu jak najdłuższego utrzymania
wysokiego poziomu dzieł w nim wydawanych i równie wysmakowanego jak w Bałutkach poziomu typograficznego.
Jak to się dzieje? Czytam „nowelkę” Braki spod końcowego brzegu Bałutek, zamieszczoną w pliku Furtki,
i nagle nachodzi mnie wspomnienie pewnej dość dawnej nocy w żoliborskim domu sióstr zmartwychwstanek.
Spałem, jak pozostali uczestnicy konferencji naukowej,
w przystosowanej do celów hotelowych części podziemnej tego domu. „Spałem” to za dużo powiedziane, jako że
całą noc przeżywałem koszmar wojny, spotkania z rannymi powstańcami, pieśni nucone przy konających... strach
i grozę beznadziejnej sytuacji... Byłem jednym z nich, rozmawiałem z nimi tak jak teraz z Wami... Kiedy rankiem
opowiedziałem o tych moich przejmujących nocnych doświadczeniach, znajoma zmartwychwstanka bez większego zdziwienia powiedziała: Tak, tam – w tych podziemiach – mieścił się szpital powstańczy, a nasz budynek
stanowił jeden z bastionów Żoliborza.
Z takich niezwykłych „przypomnień” utkana jest cała
książka Ewy Różyckiej, choć to akurat wspomnienie, czyli przywołanie z zaświatów w „bałutce” Braki młodego powstańca Władka, nie ma asocjacji traumatycznych: „ – Nie
brak mi niczego – odpowiedział, zanim łagodnie zniknął”.
I tak w całej książce, która – mimo autentyzmu przejmujących czy nierzadko strasznych zdarzeń – wyrasta jakby
z nieobeszłej „krainy łagodności”2. Z przypomnień, wspomnień, snów, przesłyszeń, niedosłyszeń, zapachów, przeczuć, snowań i wróżb...
Zastanawiałem się początkowo, jak ją czytać, bo w swej
kompozycyjnej nieoczywistości przypomina zbiór wierszy,
1
E. Różycka: Bałutki. Kroniki z Ziemi obiecanej. Red., projekt okładki
i oprac. typograficzne A. Cedro. Kielce 2017. Pewne Wydawnictwo.

Moja pożyczka od Jerzego Harasymowicza, który jeden z tomów swych wierszy
(drugi po debiucie) zatytułował tak właśnie: Powrót do kraju łagodności
(Kraków 1957).

E. Różycka: Bałutki. Kroniki z Ziemi
obiecanej. Red., projekt okładki
i oprac. typograficzne A. Cedro.
Kielce 2017. Pewne Wydawnictwo.

które nieco roztargniony poety wygarnął po dziewięciu latach – jak sam mistrz Horacy przykazał – z przepaścistej szuflady czy uplecionego z rogoży kuferka, by nieco
pogrupowawszy w „księgi” pierwsze, wtóre i inne puścić
w świat, a nuż zbłądzą pod strzechy... Nazbierało się tych
kwiatów, tych polskich haiku dobrze ponad sto i zostały
ułożone w dziesięć dużych bukietów. No i dlatego mówię,
że można je jak zbiór wierszy oglądać, wąchać i czytać po
kolei, na chybił-trafił, wspak i dowolnie inaczej. Otwierają się na dowolnym miejscu, jak kwiecista łąka, która każdemu zerknięciu wrażliwego oka odsłania któryś ze swych
bujnych a niekiedy mocno ukrytych wdzięków.
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niéj z rzadka ciche grusze siedzą3.
Ostatecznie wybrałem lekturę „od deski do deski”,
skoro mam o książce wydać jakiś sąd recenzencki. Ale
w przyszłości będę do niej zaglądał właśnie tak mniej systematycznie, tak na chybił-trafił, chociaż niektóre kartki
upstrzyłem kolorowymi zakładkami, ale to tak dla celów
recenzyjnych, gdy potrzebny mi będzie jakiś szczególnie
przydatny w danym miejscu i czasie cytat z owej silva rerum poetki.
Parę słów o tytule. Bez trudu kojarzymy go z jedną ze
znanych dzielnic Łodzi – z Bałutami. Książka ma także

2

3
A. Mickiewicz: Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. T. IV: Pan
Oprac. K. Górski. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1969, s. 3.

Tadeusz.
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podtytuł: Kroniki z Ziemi obiecanej. „Bałutki” Różyckiej
to coś jak „zanoty” albo jeszcze bardziej „elizje” – czyli pojawiające się na fejsbukowym forum małe opowiastki. Oczywiście fejsbukowi „fotoreporterzy” łapią na ogół
życie „na gorącym uczynku”, czyli w pewnym sensie dają
świadectwo swoich czasów oraz swego obecnego miejscu
w żywiole życia i języka bez nadmiernych selekcji, a Różycka stara się raczej przypominać jakieś istotne „epizody” z przeszłości, ze snów, spacerów, pomieszkiwań i przebywań wśród ludzi i z krainy czasu minionego przywrócić
je aktualnemu tu i teraz. Pieści się z nimi, szuka dla nich
najlepszego umiejscowienia w bukiecie wspomnień,
mimo że bolą, obdarza je ciepłym uśmiechem zrozumienia, a przynajmniej współczucia. Bo nie jest chłodna
i dokładna jak chirurgiczny lancet; wręcz unika ostatecznych cieć, wstrzymując pióro niczym pewien romantyczny samotnik:
Tak flory badacz – dopełniwszy zielnik,
Gdy z poziomego mchu najmniejszym liściem
Szeptał o śmierciach tworów – chce nad wnijściem
Księgi podpisać się... pisze... śmiertelnik!4
Bardzo ciekawie brzmi podtytuł tej książki: Kroniki
z Ziemi obiecanej. Termin „kroniki” użyty został w intencji zgoła metaforycznej, jako że nić czasu, o ile tu miałaby
przeplatać całość kompozycji, widoczna jest być może jedynie dla samej autorki, jako że w całej książce zauważyłem zaledwie jedną ścisłą datę i to w rodzaju apendyksu
do zbioru, w beztytułowym wierszu „Przed listopadem /
Niskie niebo...” Pod wierszem nieodległa data 30 września
2017 roku, a więc prawdopodobnie moment zamykania
„kroniki” przed oddaniem jej do wydawnictwa.
Opowieści Ewy Różyckiej nie dzieją się jednak całkiem bezczasowo, jakby we śnie; są tu sygnały historyczne („przed pierwszą wojną”, „w czasie powstania” itp.),
ale podstawowym nośnikiem czasu jest gawędziarskie:
„kiedyś tam”, niekiedy bardziej konkretnie: „Kiedy umierał PRL”... A przecież czujemy, że rzeczy tu opowiadane
(unaoczniane!) mają mocne zakorzenienie w naszej teraźniejszości. Temu „realizmowi”, przy całej ulotności,
oniryczności „bałutek” służy mocne ich oparcie o konkretne miejsca naszego świata. Są to jak najoczywiściej
łódzkie Bałuty, jeden z największych „kawałków” łódzkiej aglomeracji. I tytuł, jakże łódzki, nawiązujący do Ziemi obiecanej Reymonta, i nazwa dzielnicy (wprost na kartach książki pod opowiastką Landrynki pada lokalizacja:
„Łódź, Bałuty”5) każą nam pewnie i z ufnością stąpać po
tej niezwykłej, największej wiosce Europy...6
C, Norwid: Vade-mecum. Oprac. J. Fert. Lublin 2004, s.122 (kursywą oddaję
autorskie podkreślenia w tekście).
4

5

Bałutki, s.71.

Tak było jeszcze w drugiej połowie XIX wieku; dziś Łódź jest wielkim miastem
metropolitarnym, wyciągającym ramiona po samą Warszawę!
6
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Innym łącznikiem „bałutek” z naszym czasem, a przynajmniej z czasami, które pamiętamy, wspominamy czy
przeżywamy w nocnych malignach, są konkretne postaci
naszej współczesności. Nie jest ich zbyt wiele albo ja ich
nie rozpoznaję na zamglonym ekranie pamięci, ale przynajmniej kilka da się spotkać pod ich własnymi nazwiskami, jak wielki Tadeusz Różewicz, który naszej autorce –
jakże niezwykle – objawił się jako poeta, który zginął pod
koniec ostatniej „naszej” wojny... Jak wielki redaktor „Tygodnika Powszechnego”... jak... Ale i te wyraziste persony
w łagodnym świetle pamięci narratorki/narratora chwieją się za lada podmuchem wiatru historii lub rozpływają
w nieokreśloności przypomnienia.
„Czepiam się” pewnej bezczasowości tych „kronik”
i znajduję autorskie „usprawiedliwienie” na samym brzeżku książki: „Z tego wynika, być może, że podświadomość,
kraina naszych onirii, nie liczy się z przemijaniem. Ani
nie liczy godzin i dni, bo wie, że ich w ogóle nie ma, tak
naprawdę...7”
7

Bałutki, s. 161 (nlb.).

Ewa Różycka

Kubek
– I całe życie byłaś mu wierna?
– Tak. Całe życie. Aż do zeszłego tygodnia.
– Przecież wujek umarł trzy lata temu.
– A ja go zdradziłam w zeszłym tygodniu –
ciotka nie patrzy na mnie. Stoi tyłem, zmywa
naczynia.
– Jak to możliwe?
– Podałam panu Władkowi kawę z kubka twojego wujka.
– Z tego białego? Z tego z doklejoną rączką?
– Tak.
– I co na to pan Władek?
– Upił troszkę, a potem zerwał się od stołu
i podbiegł do mnie.
– Podbiegł? Mimo laski?
– Podbiegł do mnie, bo się wystraszył.
– Czego?
– Tego mojego płaczu nagłego.
– Czy ty go, ciociu, kochasz? Pana Władka?
– Jak się mogłam tak pomylić? Z tym kubkiem.
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Ks. Edward
Walewander

Robert Musil w Polsce
Ksiądz doktor Robert Solis, autor omawianej książki, pochodzi z Bełżyc. Jest kapłanem dobrze znanym w Lublinie i w środowisku naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przez trzy lata uczęszczał
na seminarium naukowe z pedagogiki porównawczej na
Wydziale Nauk Społecznych KUL, gdzie przygotował pracę magisterską pt. Tematyka kościelna w pamiętnikarstwie
polskim XIX wieku (druk: Wyd. Liber Duo, Lublin 2017).
Swoją aktywnością wykracza również poza teren swej macierzystej uczelni. Jest znany między innymi jako autor
kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, wydanych w Polsce i w Niemczech. Od 2003 r. pracuje jako duszpasterz w niemieckiej diecezji Hildesheim.
Jego rozprawa doktorska pt. Robert Musil in Polen. Zur
Rezeption der frühen literarischen Werke została przygotowana na Wydziale Filozoficznym Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Uczelnia ta jest jednym
z największych i najstarszych uniwersytetów niemieckich. Należy do głównych ośrodków życia intelektualnego w Niemczech.
Robert Musil, austriacki pisarz, urodził się w 1880 r.
Klagenfurcie (Celowiec). Był synem inżyniera Alfreda
Musila i Herminy Bergauer. W latach 1882-1897 uczęszczał do szkoły w kilku miejscowościach austriackich, do
których w sprawach zawodowych był delegowany jego
ojciec. Studiował najpierw w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, lecz przerwał studia i zrezygnował
z kariery oficerskiej. Później wstąpił na Wydział Budowy
Maszyn Politechniki w Brnie, gdzie wykładał jego ojciec.
Tam uzyskał dyplom inżyniera. W Berlinie odbył również studia z filozofii i psychologii. W 1938 r., po anszlussie Austrii, wyemigrował do Szwajcarii. Zmarł w Genewie w 1942 r.
Motywem przewodnim bogatej twórczości pisarskiej
Roberta Musila były szeroko rozumiane, aktualne również dzisiaj, zagadnienia psychologiczno-egzystencjonalne człowieka. Ksiądz Solis przedstawia bardzo szeroki
wachlarz spraw poruszanych w pisarstwie Musila. Drobiazgowo je analizuje i przybliża współczesnemu czytelnikowi. W dziewięciu rozdziałach książki czytelnik znajdzie między innymi rozważania na temat duszy ludzkiej,

komunikacji językowej człowieka z bliźnim i z Bogiem,
problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, zadań rodziców w wychowaniu. Publikacja Robert Musil in Polen
dobrze przybliża kulturę i społeczeństwo pierwszej połowy ubiegłego stulecia nie tylko w krajach języka niemieckiego, ale też w całej ówczesnej Europie.
Rozprawa ks. dra Solisa leży w profilu zagadnień mieszczących się w tematyce badań pedagogiki porównawczej.
Celem tego kierunku pedagogiki jest analiza i porównywanie systemów wychowania i oświaty w różnych krajach
w powiązaniu z ich rozwojem polityczno-ekonomicznym,
społeczno-kulturowym oraz religijnym. Omawiana praca
jest też bliska biografistyce pedagogicznej. Dzieło zostało opublikowane w serii wydawniczej STUDIA Biblioteki
Pedagogicznej Katedry Pedagogiki Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez ten fakt ks. dr Solis wraca do początku swoich lat studiów na KUL. Z katolicką uczelnią w Lublinie nie zerwał nigdy kontaktu. Jego
dewiza Deo et Patriae [Bogu i Ojczyźnie] jest mu bowiem
ciągle bliska.
Ksiądz Solis – podobnie jak kilku innych kapłanów diecezji lubelskiej – trafił w czasie swych studiów seminaryjnych do seminarium duchownego w RFN, konkretnie
w jego przypadku w Hildesheim, gdzie ukończył studia
teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. W tamtejszej
diecezji znalazł też zatrudnienie w duszpasterstwie. Dysponuje zatem cennym doświadczeniem filologicznym,
zdobywszy język niemiecki, żeby pójść za przysłowiem

n u m e r

„im Dichters Lande...”, co w jego przypadku staje się nawet dosłownością, gdyż pisarz, poeta stał się przedmiotem
jego fascynacji i dociekań naukowych. Kwalifikacje filologiczne zdobyte tym sposobem cechuje zatem autentyzm
i świeżość, gdyż każdy język żyje i obrasta w nowe formy
i środki wyrazu. Autor rozprawy przychodzi więc z zasobem w pełni aktualnym.
Książka ks. dr. Roberta Solisa zapewne bardziej przyciągnie czytelnika niemieckojęzycznego, gdyż Robert
Musil, aczkolwiek na język polski chętnie tłumaczony,
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nie zadomowił się jeszcze w szerszym polskim otoczeniu. Z pewnością jednak dzieło tu prezentowane posłuży
do uprzystępnienia tego autora każdemu, kto zechce głębiej poznać nie tylko język niemiecki, ale także retorykę,
w której wyraża piękno i atrakcyjność bogatej kultury będącej jego naturalnym podłożem.
Robert M. Solis, Robert Musil in Polen. Zur Rezeption
der frühen literarischen Werke, Wyd. Liber Duo, Lublin
2017, ss. 270.

Lekarze leczą, ale i piszą…
Literat ujawniony…

To już VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy. Odbywa się podhasłem „Puls Słowa”, a jego patronem medialnym są: „Gazeta Lekarska”,
„Puls”, „Zdrowa Praga” i „Własnym Głosem”. Organizatorami konkursu były: Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa
Izba Lekarska w Warszawie, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, Związek Literatów Polskich oraz Dyrekcja SZPZLO
Warszawa Praga-Północ.
Na konkurs w 2017 r. wpłynęły 102 utwory poetyckie
oraz 20 prozatorskich. Jury pod przewodnictwem Marka
Wawrzkiewicza po rozpatrzeniu nadesłanych prac z Polski
odrzuciło sześć utworów nie spełniających warunków konkursowych. Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami nagrodzono 11 autorów w kategoriach poezji i prozy. W gronie nagrodzonych jest sześciu poetów i pięciu prozaików.
W kategorii poezji tylko Zbigniew Łobodziński, godło
Ronin z Grębinic zdobył II nagrodę, I i III nie przyznano,
wyróżniono natomiast pięciu autorów. W kategorii prozy
I nagrodę zdobył Stefan Trzos – godło Julenka2 z Łodzi
za utwór „Śmierć”, natomiast zdobywcą II nagrody został
Janusz Perzyński, godło Perzon z Lublina prezentujący na
konkursie swój utwór pt. „Irzyk”. Jury wyróżniło w tej kategorii jeszcze trzech autorów: Marzenę Nogieć z Głuchołaz, Annę Pituch-Noworolską z Krakowa oraz Jerzego Andrzejczaka z Łodzi.
Brawami szczególnymi należy przyjąć lubelskiego autora Perzona czyli profesora psychiatrii lubelskiej Akademii
Medycznej Janusza Perzyńskiego. Mam zaszczyt znać Profesora od ponad 20 lat. Na spotkaniach, w których uczestniczyłem, jego opowieści zdradzały talent narratorski,
można więc było spodziewać się ujawnienia tych ukrytych,

Janusz Perzyński

wrodzonych walorów literackich. Świetny obserwator, wiadomo psychiatra, posługuje się klarownym i barwnym językiem. Opowiadał o swoich morskich, ale i jeziornych na
Mazurach przygodach. Jego „Irzyk”, opublikowany w antologii nagrodzonych tekstów w konkursie pt. „Przeklinanie
luster” (Warszawa 2017), potwierdza te wyczuwalne efekty
prozatorskie. Czytelnik opowiadania nie jest pozbawiony
wzruszeń. Jest ono precyzyjnie skomponowane. A wzruszenia autor wzbudza swoim spokojnym tonem prezentacji wydarzeń, które rozciągały się w okresie dwudziestu lat,
w nomenklaturze akademickiej i zawodowej – od studenta do adiunkta. Nad wszystkim wisiało rodzinne fatum.
I o tym autor opowiada w „Irzyku”.
Teraz musimy czekać, niecierpliwie, na ciąg dalszy literackich produkcji w druku prof. Janusza Perzyńskiego.
Dodajmy, że tegoroczna nagroda Profesora nie jest jedynym jego wyróżnieniem literackim. Już we wcześniejszej edycji tego samego konkursu zdobył jedną z nagród.
Jego utwory były też drukowane na łamach lubelskiego
„Dziennika Wschodniego”. Czekamy na kolejne „irzyki”.
Nazwisko przecież też zobowiązuje. Przypomnijmy: Włodzimierz Perzyński (1877–1930) był pisarzem wybitnym
w literaturze polskiej, zasłużonym dramaturgiem, autorem licznych opowiadań (np. zbiór pt. „To, co nie przemija”, 1906), powieści (np. „Klejnoty”, 1930), a także felietonów (np. „Pralnia sumienia”, 1930).
GAL

1 1 6

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Stanisław
Żurek

Z dawnych lektur:

Ludzie o czystym sumieniu

Zapewne niewiele bibliotek w Polsce posiada jeszcze w swoich zbiorach powieść Piotra Werszyhory Ludzie
o czystym sumieniu. Rzecz miała kilka wydań, pierwsze
polskie wydanie pochodzi z roku 1948 z Biblioteki „Gazety Krakowskiej”, kolejne z roku 1949 sygnowały Wydawnictwa „Prasy Wojskowej” (przekład z rosyjskiego Leopolda Lewina). Jest to powieść wspomnieniowa, Werszyhora
opisuje w niej swoje przeżycia wojenne. I często są one
„urocze” w swojej dramaturgii.
W pierwszym dniu wojny sowiecko-niemieckiej (czyli 22 czerwca 1941 roku) Werszyhora pełnił dyżur obserwatora na dachu studia filmowego w Kijowie. Nadleciały
samoloty niemieckie i zaczęły zrzucać bomby na pobliskie zakłady lotnicze. Nasz bohater przez telefon przekazał meldunek: „Ginę, ale się nie poddaję” i upadł twarzą
na dół, oczekując śmierci. Lotnicy niemieccy zignorowali jednak jego bohaterstwo i odlecieli.
Wkrótce został intendentem w jakiejś jednostce Armii
Czerwonej. Tę zaszczytną funkcję pełnił dość krótko, do
czasu pierwszego posiłku. Otrzymał on przydział 682 śledzi na 983 żołnierzy, po 82 gramy śledzia na człowieka.
Oderwaliśmy deski od jakiegoś płota i rozłożyliśmy na nich
śledzie. Przede mną, niczym żołnierze w szyku, ustawiły
się złe, błyszczące rybki a ja stałem nad nimi i łamałem sobie głowę, jak je rozdzielić sprawiedliwie. Ważąc po 82 gramy tych przeklętych śledzi natknęliśmy się na zagadnienie

podziału główek i ogonów. Z każdej porcji należało odciąć
albo jedno, albo drugie. Skończyło się na tym, że jedni dostali najsmaczniejsze kąski, a drudzy same ogonki i główki.
Stanowisko intendenta stracił, ale za to został pomocnikiem dowódcy plutonu. Po trzech latach, już jako dowódca dywizji partyzanckiej, opowiedziałem kiedyś o swoim
pierwszym wojskowym zadaniu – podziale śledzi. Mój zastępca do spraw gospodarczych, Sasza Zylberglejt, odezwał
się z wyrzutem: – Aj, towarzyszu generale, jak można było
tak dzielić? Trzeba było każdemu dać po pół śledzia, a potem na dodatek po główce albo ogonie i jeszcze zostałoby
dla was sto – dwieście rezerwowych porcyj… Cóż, nie miał
Werszyhora takiej głowy do interesów, jak Zylberglejt.
W końcu nasz bohater wyruszył na front. Już pierwsza potyczka z Niemcami dała mu okazję do wykazania
się poświęceniem… swoich żołnierzy. Gdy pięciu z nich
chciało poddać się i szło z podniesionymi rękami w stronę
dwóch „zwycięskich” Niemców, Werszyhora wydał rozkaz
strzelania, i jedną salwą z kilku ręcznych karabinów maszynowych skosiliśmy wszystkich: tych, którzy chcieli się poddać, i tych, którzy byli gotowi wzięcia jeńców. Bilans był
więc wybitnie dodatni: zginęło dwóch germańców i pięciu swoich zdrajców, czyli razem siedmiu wrogów – i to
od jednej salwy! Było to 2 sierpnia 1941 roku.
W dziewiątym dniu wojny Werszyhora dowodził już
batalionem. Armia Czerwona w popłochu cofała się, za
Dnieprem znalazł się na tyłach frontu. W jednym miejscu
dużą grupę oficerów sowieckich kryjących się w słomie na
polu pilnował nocą… jeden Niemiec, który siedział na wysokim stogu i co trzy minuty miotał w niebo rakiety, a kiedy gasły, chwytał się za brzuch i rżał. Widział, zdaje się,
że kopy się poruszają i straszenie setek uzbrojonych ludzi
jedną jedyną rakietnicą sprawiało mu wielką przyjemność.
Ten opis „bohatersko” cofającej się Krasnej Armii pod
naporem zdradzieckich faszystów puściła cenzura i sowiecka i polska, a było to już piąte wydanie tej książki
i miało nakład 100 tysięcy egzemplarzy!
Naszemu bohaterowi udało się wyrwać z okrążenia
i dotrzeć do Charkowa. Tam usłyszał od komendanta słowa: „Dlaczego w mundurze? – groźnie zapytał – i dlaczego przy broni?”. Inni zgłaszali się w chłopskim przebraniu.

n u m e r

W październiku 1942 roku Werszyhora wyruszył z dywizją partyzancką pod dowództwem Sydora Artiomowicza Kowpaka, przekradając się pomiędzy oddziałami
niemieckimi na zachód przez Ukrainę. Mieli iść cicho
i niepostrzeżenie. Ale wojna pełna jest niespodzianek.
Piątego czy szóstego dnia marszu na jedną z naszych placówek natknął się tabor niemiecki z nowymi błyszczącymi
w słońcu, ocynkowanymi beczkami, w których triumfująca placówka odkryła czysty spirytus. Dowódca placówki,
z menażką w jednej ręce i batem w drugiej, z krzykiem pobiegł do obozu. Ze wszystkich stron pobiegli do beczki ludzie
z menażkami, kociołkami, skorupami, kaskami, flachami.
Beczkę obstąpiono, znaleźli się organizatorzy, którzy ustawili ludzi w kolejkę po spirytus. Po dwóch przedstawicieli z każdej kompanii. Komisarza nie było. Ludzie zaryczeli
„czastuszki”. Gdzieś w głębi lasu posypała się salwa z automatu. Najbardziej zadziwił mnie fizylier o czerwonych jak
ogień włosach, przezwiskiem „Miód”. Stał obejmując pień
brzozy i płakał gorzkimi łzami. […] Zagrała harmonia, ludzie siodłali konie, myszkowali po lesie, machając nahajkami, gdzieniegdzie wybuchały bójki. Na tym tle odbywała się
pilna narada dowództwa. Komisarz mówił: – Przez jednego durnia trzeba będzie teraz zmienić całą taktykę wyprawy. Czy utrzymasz ich teraz? – Nagle podniósł się, spojrzał
na obóz, nie wytrzymał i niespodziewanie się uśmiechnął:
– Przecież to dzieci, duże dzieci! Ale teraz zerwali się i trzeba iść przebojem. – Potem zwrócił się do Kowpaka i powiedział, ciągle się uśmiechając: – A myśmy myśleli, że do
Dniepru dojdziemy bez boju (s. 72–73).
Nowa taktyka polegała na tym, że teraz partyzanci szli
„głośno” i „przebojem”. Tej nocy mieliśmy przejść koło Królowca, którego imię nosił jeden z naszych oddziałów. Nagle Kowpak wezwał do siebie dowódcę baterii Anisimowa
i rzekł do niego: – Słuchaj, bracie! Teraz kolej na ciebie.
Wciąż skarżysz się, że masz duży tabor, że wieziesz zbyteczne naboje. Dziś całą baterią będziesz osłaniał drogę,
na lewo od Królowca. Kiedy połowa kolumny przejedzie
i nadejdzie mój wóz, gwizdnę, a ty sześćdziesiąt pocisków
na Królowiec rzucisz – i gładząc chytrze bródkę, dodał: –
Weź pod uwagę, że moi zwiadowcy będą się po miasteczku
włóczyć i bałagan Niemcom robić, więc gdzie pociski spadną, dokładnie wiedzieć będę. Zrozumiano? […]Działa waliły szybkim ogniem, pociski wybuchały w centrum miasta
(s. 75–76).
Nie ma jednak wzmianki o skutkach tego ostrzału.
Może i wywiadowcy woleli nie włóczyć się po ostrzeliwanym przez swoich kolegów miasteczku? Nie wiadomo
więc, czy zginął chociaż jeden Niemiec, bo zapewne ofiary wśród ludności cywilnej mieszkającej w centrum miasta były.
Następnie dywizja partyzancka wzięła jeńca. Jednego. Nie znał on jednak języka niemieckiego, a jedynie
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ukraiński. Na imię miał Jarosław i pochodził spod Lwowa. Powstał więc problem, czy rozstrzelać go, czy nie.
Wieczorem przypomnieliśmy sobie naszego jeńca. Kowpak kazał go sobie przyprowadzić, wyciągnął z kieszeni
notes i zaczął badanie. Nic jeszcze nie zdążył zapisać, gdy
zabrzmiała harmonia. „Święty Mikołaj”, miłośnik tańców,
puścił się w przysiudy. Za nim podskoczył Kowpak i rzuciwszy mi w biegu: – Wyciągnij od niego, co się da… – puścił się
w tany. […] Bereźny, który niezgorzej sobie podpił, powtarzał z uporem pijaka: jeniec nazywa się Jarosław, to znaczy, że Polak, a jeżeli Polak, to znaczy, że brat – Słowianin.
I poleciał całować się z nim. Jeniec odpowiadał na wszystkie
pytania charakterystycznym językiem Iwana Franki. Namyślałem się, namyślałem i w końcu zdecydowałem: „Żyj,
pal cię licho”.
I w ten sposób Ukrainiec, prawdopodobnie kolaborant,
ocalał jako Polak posługujący się „charakterystycznym językiem Iwana Franki”.
Z książki wyraźnie wynika, że Kowpak był tylko formalnym dowódcą. Faktycznie o wszystkim decydował
„komisarz”, czyli oficer polityczny Siemion Wasiljewicz
Rudniew. Wcześniej Kowpak był naczelnikiem kołchozu. Werszyhora pisze o nim: Stary siedzi i oblicza, ile lat
potrzeba, aby osiągnąć przedwojenny stan bydła rogatego,
owiec i świni. Ma najściślejsze dane dotyczące kur i gęsi.
Pod datą 21XI1942 roku Werszyhora zanotował: Niejeden zdrajca ojczyzny na Ukrainie i Białorusi, we Francji
i Norwegii zawyje ze zdziwienia ujrzawszy nas z nowiutkimi automatami, kiedy będziemy burzyć i łamać filary „nowego porządku”. Jest to o tyle ciekawe, że dopiero dwa dni
później Armia Czerwona zamknęła w kotle 6 Armię generała Friedricha Paulusa, która poddała się w lutym 1943
roku.
Werszyhora opisuje też konflikt o przydział… zdobycznych konfitur. Wynosić miał on po filiżance na dwóch
ludzi. Doszło do buntu. Kowpak wpadł we wściekłość,
chwycił za automat: Zaraz ustawię całą kompanię i własnoręcznie przed szeregiem… Jak u Czapajewa tego… samego… Powstrzymał go komisarz Rudniew.
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Podczas przeprawy zimą przez rzekę Prypeć często załamywał się lód i partyzanci wpadali do wody. Aby nie zamarzli, dostawali po dwieście gram spirytusu. No i bojcy zaczęli celowo wskakiwać do wody. Niektórzy nawet
po dwa razy, tłumacząc się potem przed Kowpakiem: Cóż
zrobić, towarzyszu dowódco, Bohaterze Związku Radzieckiego, kiedy pić się zachciało, że choć zdychaj. Fakt, po wypiciu spirytusu robiło się cieplej i maszerowało weselej.
Ciekawy jest opis lokalizacji tajemniczego oddziału partyzanckiego „Bat”, który nie prowadził żadnej dywersji. Jest oczywiste, że był to oddział NKWD. Zrzucony został na spadochronach. O dokładności lotników
sowieckich świadczy fakt, że zrzuceni zostali w innym niż
planowano terenie, a rozrzut oddziału miał promień stu –
stu pięćdziesięciu kilometrów i skoczkowie musieli szukać
się przez cztery miesiące. W innym przypadku pomyłka
wynosiła 175 km w linii prostej i oddział po zrzucie zbierał się „bez mała pół roku, aż zeszli się ci, co zostali żywi”.
Zastanawia, że na Wołyniu, w tym w okolicach Sarn,
sowieccy partyzanci nie napotkali Polaków, nie ma o nich

wzmianki. A przecież kwaterowali i żywili się głównie
w polskich wioskach. Tutaj musiała zadziałać cenzura,
albo autocenzura. Polaków na Wołyniu miało nie być.
Faktycznie we wsiach wołyńskich nie było ich, ale dopiero za rok, w 1943 roku, po ludobójczej rzezi dokonanej
przez UPA i swoich sąsiadów, chłopów ukraińskich.
W sztabie oddziału był oficer o nazwisku Wojciechowicz, zastępcą Kowpaka do spraw gospodarczych był Pawłowski. Kariery w Polsce Ludowej jednak nie zrobili. Chyba że… pod innymi nazwiskami.
Dotarł do mnie, niestety, tylko pierwszy tom powieści. Może ktoś posiada tom drugi i przypomni dalszy ciąg
przygód „dobrego wojaka Szwejka”, tym razem w wykonaniu Bohatera Związku Radzieckiego generała Petro Petrowycza Werszyhory, czyli, w tłumaczeniu na język polski, Piotra Pietrowicza Wierszygory.
Stanisław Żurek
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Li s t z P ol s ki
K o c h ani Wnu kow ie,
jak obiecałem ostatnio, to i piszę o tym, co dobrego w naszej krainie. Przez ten letni czas działo się u nas dużo ciekawych spraw. Zapewne o wielu słyszeliście, ale ja Wam
napiszę tak od siebie. Pierwsza sprawa jest międzynarodowa, a mianowicie – wizyta w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa na początku lipca. Wprawdzie był on tylko jeden dzień w Warszawie, ale zdążył spotkać się z kim
trzeba na wysokim szczeblu, porozmawiać, pokazać się ze
swoją piękną, młodszą żoną Słowianką i płomiennie przemówić do Polaków. Tego prezydenta to ja przyuważyłem,
jak tylko nim został. Ameryka podzieliła się po jego wyborze i demonstrowała – jedni byli „za”, drudzy „przeciw”,
bo swoje zwycięstwo opłacił głównie ciężką pracą i własnymi pieniędzmi, czym odsunął od władzy tych, co zawsze tam rządzili. Podobno na swoją kampanię wydał ponad 160 mln dolarów, w tym ponad 100 mln z własnego
konta. Jego przeciwniczka Clinton wydała prawie trzy razy
więcej – kilkaset milionów dolarów przekazali jej bogaci

sponsorzy, którzy węszyli w tym swój interes. Ile dobrego można by zrobić dla ludzi za takie pieniądze! Dlaczego
to musi tyle kosztować? – to ja tego nie rozumiem. Amerykanom spodobały się logiczne przemówienia Trumpa
kierowane do prostych ludzi i oni go wybrali. Atmosfera wyborcza była trochę podobna do tej w Polsce dwa lata
temu, gdy niespodziewanie wygrał Andrzej Duda. Tam też
ludzie chcieli zmiany jak my w Polsce. Byłem ciekaw, co
prezydent Trump powie Polakom, co o nas wie, co nam
będzie radzić, a raczej życzyć? Tym bardziej, że jego wizyta zbiegła się z przybyciem do Polski wojsk amerykańskich w ramach wzmocnienia wschodniej granicy NATO.
Następnego dnia gazety drukowały przemowę Trumpa
w całości, więc sobie kupiłem i teraz mogę do niej wracać. A jest do czego! Zostawię sobie i Wam na pamiątkę.
Spodziewałem się, że będzie to wyjątkowe wystąpienie do całego świata – i takie było. Trochę obawiałem się,
żeby nie było jakiej kompromitującej wpadki z naszej strony albo też samego Trumpa. Wprawdzie jest miliarderem
i umie gospodarować, to mimo wszystko jest prostym
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Ameryka uwielbia Polskę,
Ameryka kocha Polaków
człowiekiem. Słyszałem, że ma dyplom z ekonomii, ale
nie wiem, czy to prawda. Pamiętam, jak kilku prezydentów USA bywało w Polsce i jak wyglądały ich wizyty. Prezydent Reagan ma nawet swój pomnik przed ambasadą
amerykańską – dwa lata temu widziałem na własne oczy.
Prezydenta Trumpa słuchałem przez radio, bo jak wiecie,
ponad rok temu pozbyłem się telewizora, ale oglądałem
dużo kolorowych zdjęć w gazecie i wiem, jaka to była gala
i pokazanie Polski na cały świat. Już w pierwszych zdaniach powiedział, że „przybył na spotkanie z polskim narodem z bardzo ważnym przesłaniem: „Ameryka uwielbia
Polskę, Ameryka kocha Polaków”. Odniosłem wrażenie,
że mówił wszystko szczerze, bez amerykańskiego udawania. To było słychać w jego głosie. Wspomniał o polskiej
gościnności i solidarności oraz że „w polskim narodzie
widać duszę Europy, a naród nasz jest wielki, bo jesteśmy silni wspaniałym duchem”. Ja wiem, że w gościach
dyplomatycznie prawi się gospodarzom miłe słowa i to,
co chcieliby usłyszeć, ale Trump mówił to, o czym wszyscy wiedzieli, jednak nikt nigdy nie powiedział nam tego
wprost, zgodnie z prawdą. A gdy usłyszałem, że „jesteśmy
dumnym narodem Kopernika, Szopena i św. Jana Pawła
II i że Polska jest krajem bohaterów, który wie, czego broni”, to łzy pociekły mi z oczu. Potem odniósł się do naszej
przeszłości i podkreślił, że „historia Polski to historia narodu, który nigdy nie stracił nadziei, nigdy nie dał się złamać i nigdy nie zapomniał, kim jest”. Mówił jeszcze o polskich bohaterach wojny z bolszewikami w 1920 roku i tych
z Powstania Warszawskiego. Wspomniał o modlitwie naszego narodu wspólnie z papieżem Polakiem w czerwcu
1979 roku, w której i ja uczestniczyłem razem z Waszą
babcią Jadwigą.
I wszystkie te obrazy jak żywe stanęły mi przed oczami. Przecież to prawie całe moje życie! Jak ten Skawiński z „Latarnika” Sienkiewicza, który porażony wierszami
Mickiewicza i wzruszony wspomnieniami z Polski zapomniał o Bożym świecie, tak i ja długo nie mogłem dojść
do siebie po tym, co usłyszałem. Powinniście tam w obcych krajach pokazywać znajomym w gazetach, co prezydent Ameryki powiedział o Polsce i Polakach. Niech wiedzą, że Wy stąd i jesteście cząstką narodu, który ma swój

honor, dumę i wiarę w Boga. Wybaczcie, że rozpisałem się
za bardzo na ten temat, ale to wyjątkowo, bo i wydarzenie było historyczne.
Wspomnę Wam jeszcze o tym, co nas spotkało w sąsiedniej wsi, a wzięło się też ze spraw międzynarodowych.
Nie są to pierwsze drzazgi złej polityki imigracyjnej Zachodu, jakie doleciały do nas, ale też naszego niedoskonałego prawa w obrocie ziemią. Otóż gospodarstwo po
rodzicach wraz z domem i przyległą działką córka sprzedała obcym. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, ale okazało się, że posiadłość kupił ktoś z Lublina, a wprowadzić
ma się tam jakiś Arab z rodziną. Podobno już tam byli
i oglądali, a przed zimą chcą zamieszkać z gromadą dzieci.
Ten, co kupował, też jest Arabem, ale z polskim obywatelstwem i wykorzystał to. Po latach przepisze ziemię na zasiedziałych mieszkańców i nikt ich stąd nie ruszy. Wszyscy o tym rozmawiają przy byle okazji i martwią się, czy
aby to nie muzułmanie. Bo jak z takimi przyjdzie nam tu
żyć i się dogadywać? Podobno znają angielski, ale u nas ze
starszych nikt nie zna. Młodsi po szkole trochę dukają, ale
czy to wystarczy? Co oni będą tu robić? Bo chyba nie orać
i siać w polu. A może kupią jeszcze inne placówki w okolicy i sprowadzą więcej swoich? Potem zechcą postawić meczet i będą urządzać głośne „modły” od świtu do nocy. To
dopiero będzie wesoło. Będę Wam o tym pisać, jak zacznie
rozwijać się konkretnie sytuacja. Mój Boże, czego to człowiek doczekał na stare lata?
O Waszej trzydniowej wizycie u nas przypomina
w ogrodzie tylko wystygły popiół ogniska. Pewnie w tym
samym miejscu dołożę niebawem trochę suchych gałęzi i wypalę wszelkie odrosty z sadu. Oby tylko pogoda mi
pozwoliła, ale jak do tej pory to nie ma co narzekać. Czekam na przesyłkę ze zdjęciami od Was – zwłaszcza z wyjścia na grzybobranie. Prawdziwki już dobrze podeschły
i tak jak obiecałem, prześlę Wam w paczce na święta.
Ściskam Was mocno. Życzę zdrowia i łask Bożych na
nadchodzący czas. Obiecuję jeszcze coś napisać na początku jesieni.
Dziadek Stach
26 sierpnia 2017 roku
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Muzeum, które rozbudza
emocje…
Muzeum jest piękne, ekspozycja imponująca, a już sam
jego pomysł: architektoniczny projekt jego realizacji, a więc
gmach – nowoczesny i nietuzinkowy. Jest zresztą jedynym
tego typu obiektem w całej Europie. W jaki sposób ukazać
tragedię i dramat tysięcy, milionów obywateli państw i narodów europejskich w czasie II wojny światowej?
To zadanie ogromne i wyzywające.
Prof. Paweł Machcewicz, autor scenariusza i organizator ekspozycji, przyznał, że u podstaw jego projektu
była idea ukazania losu ludności cywilnej. Profesor mówił wprost, że miała to być przeciwwaga „dla niemieckiego projektu upamiętnienia wypędzeń” z terenów wschodnich, dziś Polski zachodniej. W wywiadzie dla „Dziennika
Bałtyckiego” z 20 czerwca br. powiedział: „(…) zasadniczy
nacisk położyliśmy na losy ludności cywilnej”.
W zespole współautorów ekspozycji znaleźli się: dr hab.
Piotr M. Majewski z UW, dr Janusz Marszalec z gdańskiego IPN, który o sobie mówił, że jest ze „stajni profesora
Tomasza Strzembosza” z KUL i z tej samej „stajni” – jak
pisze autorka artykułu Barbara Szczepuła w „Dzienniku
Bałtyckim” – dr hab. Rafał Wnuk z Lublina. Przy opracowaniu koncepcji wystaw w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku współpracowali wybitni naukowcy historycy,
m.in.: Norman Davies, Timothy Snyder, Tomasz Szarota,
Włodzimierz Borodziej, Jerzy Wojciech Borejsza.
– Zasadniczy nacisk położyliśmy na losy cywilów, a historia militarna stanowi tylko tło narracji – wyjaśniał prof.
Machcewicz. – Muzeum ma pokazywać martyrologię Polaków na tle i w kontekście całej wojny oraz podkreślać
cierpienia cywilów. We wcześniejszym wywiadzie prof.
Machcewicz mówił: „Spory polsko-rosyjskie i polsko-niemieckie… Mamy wielkie debaty o obraz stosunków polsko-żydowskich w czasie wojny. I nasze muzeum zostało
powołane między innymi po to, by wpisać się w dyskusję
o bilans II wojny. To jeden z naszych najważniejszych celów: pokazywać obraz wojny w możliwie najbardziej zobiektywizowany sposób. Ludziom, którzy do nas przyjdą, dawać rzeczywistą wiedzę, co się wówczas wydarzyło”.
Prof. Timothy Snyder napisał w „Gazecie Wyborczej”
(7 – 8 maja 2016 r.) m.in.: „II wojna światowa pozostaje najważniejszym konfliktem współczesności, ale żadna

instytucja nie podjęła próby przedstawienia jej w postaci globalnej historii powszechnej. Gdańskie muzeum nie
ogranicza się do konwencjonalnej, narodowej historii wojny ani nie korzysta z patriotycznej chronologii bitew, przydatnej do podkreślenia takiej czy innej oficjalnej pamięci
narodowej. Jego ekspozycja sięga znacznie wcześniej niż
niemiecko-radziecki atak na Polskę w 1939 roku (…)”.
W salach wystawowych zgromadzono ponad półtora tysiąca przedmiotów, zdjęć, dokumentów wydobytych
z gruzów zbombardowanych miast i przechowywanych
przez osoby, które wojnę przeżyły. Te „pamiątki wojenne” przetrwały w zbiorach prywatnych. Eksponaty pokazane w gablotach profesor Małgorzata Książek-Czermińska określiła niemal jako rzeczy święte, jako prawdziwi
„świadkowie zbrodni”, one „przetrwały śmierć”.
A w ogóle do Muzeum przekazano ponad 10 tys. przedmiotów, m.in. są tu klucze żydowskich domów z Jedwabnego. Ich mieszkańcy zegnani na plac miasteczka przez
naiwnie wierzyli, że wrócą do swoich domostw. Zostali
spaleni w stodole.
Ostrzał Gdańska we wrześniu 1939 z pancernika Schleswig-Holstein był początkiem II wojny światowej. To decydowało też o wyborze miejsca dla placówki muzealnej poświęconej historii II wojny światowej. Na wystawie
w Sali Grozy można obejrzeć czołg radziecki T-34 z okresu wojny czy niemiecki wagon towarowy, którym wywożono Żydów do krematoriów, a także Polaków na Sybir.
Ciekawym eksponatem jest maszyna Enigma, przy pomocy której rozszyfrowano niemiecki system kryptograficzny. Odkrycie to dzięki Polakom, polskim lotnikom i matematykom, uratowało Anglię od niemieckich ataków.
Pokazano białą broń, są różne łuski amunicyjne, koraliki wydobyte z ruin domów, medaliki zamordowanych
wyjęte z grobów ofiar rzezi wołyńskiej, guziki z polskich
mundurów żołnierskich i gwiazdki oficerskie zamordowanych nie tylko w Katyniu, notatki pisane przez dzieci.
Atak na Polskę był dziełem Niemców i Rosjan, uzgodnionym w czasie sierpniowego (1939) porozumienia i podpisanego paktu Ribbentrop – Mołotow.
Wśród fotografii zbombardowanych miejscowości polskich, ale nie tylko, bo jest też przypomniane głodowe
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Ewa Różycka

Notatnik

oblężenie i obrona Leningradu, w którego czasie śmierć poniosło milion cywilnej ludności. Pokazano zniszczenia po
bombardowaniu miast w województwie lubelskim: w Lublinie, Frampolu, Wysokiem, Janowie Lubelskim. Autorzy
scenariusza powołują się na zapisane w dzienniku fakty
i relacje szczebrzeszyńskiego lekarza dra Zygmunta Klukowskiego, który po wojnie jako wiarygodny świadek wojennej tragedii Polaków na Ziemi Zamojskiej w latach 1939
–1945 występował przed Trybunałem Norymberskim.
Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej szczęśliwie
uniknęło w prezentowanych ekspozycjach wyłącznie tzw.
„polskiego punktu widzenia”. Zdaniem twórców ekspozycji „Muzeum II Wojny Światowej powinno pokazywać
wojnę nie tylko z naszego punktu widzenia. Musi podkreślać nasz udział w wojnie i nasze cierpienia, ale także losy innych narodów. Czyli wojnę światową!”. Tragedię
wojny w różnych miejscowościach można śledzić w muzeach lokalnych, w podwarszawskich Palmirach czy Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów, w krakowskim Płaszowie czy w pomorskim Stuthofie
i lubelskim Majdanku. Szkoda natomiast, że nie wspomniano o wileńskich Ponarach, miejscu mordu polskich
Żydów i Polaków, także Litwinów.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał
ze stanowiska dyrektora prof. Machcewicza i jego współtwórców wystawy. Wokół gdańskiej ekspozycji narodziły
się różne opinie, niektórzy krytykują założenia ekspozycji. Zarzuca się m.in. brak ukazania reakcji na terror niemiecki i radziecki w podbitych krajach ze strony Kościoła
katolickiego. A przecież papież Pius XII występował wielokrotnie w obronie praw człowieka, a religia i wiara ludzi stawała się ostoją w przetrwaniu nieludzkich warunków życia w czasach okupacji.
Większość tych, którzy oglądali ekspozycje muzealne
chwali pomysł i jego rozwiązanie. A redakcja „Dziennika Bałtyckiego”, kierując się zdecydowanym poparciem
w plebiscycie czytelników, uhonorowała prof. dra Pawła
Machcewicza tytułem Człowieka Roku 2016.
21 IX 2017

Mój kolega ze studiów jest dzisiaj poważnym profesorem, ale koledzy z dawnych lat wciąż nazywają go Kruszynkiem. Oczywiście nie przy studentach. Kruszynek nigdy się nie ożenił, ponieważ od czasów licealnych kocha
tylko jedną dziewczynę. Nie ma pojęcia, gdzie ona teraz
jest, jak się nazywa, co porabia i czy w ogóle żyje. W każdym razie – kocha ją. Raz na jakiś czas napada nas, swoich wieloletnich znajomych, wciąż tym samym pytaniem:
– Dlaczego to zrobiła?
Tak nagle. Bez ostrzeżenia. Dlaczego wtedy, nad ranem,
gdy słońce wschodziło nad Gdynią, obudził się na chłodnej plaży sam? Ślady drobnych dziewczęcych stóp szybko zakryła woda.
Niektórzy z nas wiedzą, że Magda odeszła, bo gdy spał,
zmożony tanim studenckim winem, wyciągnęła z plecaka
narzeczonego notatnik i przeczytała wiersz. Jego wiersz!
Erotyk. Nie o niej. O kimś innym, kogo rozpoznała między wersami. Odłożyła zeszyt na miejsce, zarzuciła na wątłe ramię przetartą płócienną torbę. I zniknęła.
– Nie trzeba czytać cudzych notatników – mówię bardziej do siebie niż do niej.
Siedzimy przy oknie w zatłoczonej kawiarni. Spogląda
na zegarek, dosyć nerwowo. Niedługo ma samolot do Stanów. Wygląda jak swoja piękna córka. Przez chwilę. Dopóki słońce nie oświetli głębokich pionowych zmarszczek
wokół perfekcyjnie umalowanych pełnych ust.
– Trzeba czytać – odpowiada.
Milczę. To musiał być wielki wiersz.

Kotara
Sklep Wranglera. W jednej z kabin znika dziewczyna.
Dziewczynka właściwie. Domyślam się, że mierzy dżinsy. Wzięła dwie pary: błękitne i szare. Ciężka kotara nie
chroni intymności. Kilka, kilkanaście centymetrów prześwitu. Jej towarzysz, również dziecko. Wzrok wbity w posadzkę, mleczne policzki. I nagle, nic się nie stało!.. Krwisty rumieniec.
– Nie podglądaj, Kubuś.
Głos małej zaczepny, słodki.
Zapowiedź pewnego końca. Wzrusza chyba wszystkie
matki świata.
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Przysłowia i powiedzenia lubelskie

Psy zjadły Worońca,
a konie Konopkę

Juliusz Kossak, Koń i pies

Woroniec to nie psi przysmak, Konopka też nie
końska przekąska. W tym przypadku chodzi, rzecz jasna, o dwóch mężczyzn. Obaj ci panowie, szlachta z dziada pradziada, osiadli na włościach w okolicach Lublina
pieczętowali się herbem Lubicz. Konopka długi, wysoki,
tyczką był nazywany, Wojtkiewicz korpulentny, rumiany,
marcepanem przez dowcipnych sąsiadów przezwany został. Owszem, gospodarni, nawet majętni, ale jak to lubelska szlachta: dumni, butni, porywczy, folgowali swym słabościom. Interesowali się – a jakże – światem, energicznie
zabiegali o pomnożenie swych dóbr i dochodów. Niestety,
Woroniec nie zarobił na hodowli psów, Konopka, jak to
mówiono, poszedł z torbami, bo hodowla koni kosztowała go majątek. Nie oni pierwsi i nie ostatni zakosztowali
bankructwa. Poeta Konstanty Gaszyński (1809–1866) puentował smutne zjawisko społeczne w zgrabnych rymach.
A gdy ktoś zagrzązł w długi – cała okolica
Powtarzała z przekąsem: «psy zjadły szlachcica»
Dziś inna znów zaraza nad szlachecką miedzą:
Dzisiaj konie angielskie z kretesem was zjedzą!
Stajnia, od psiarni stokroć żarłoczniejszym sępem
Ot profit, któryś waszeć nazywał postępem!
Niech nikt jednak nie myśli, że lubelscy ziemianie nie
mieli głowy do interesów, a ich miłość do koni kończyła się finansową klęską. Hrabia Jan Koźmian z Jabłonny, dziedzic Antoni Budny z Bychawy, dziedzic Leon

Gawlikowski z Jakubowic zasłynęli w świecie ze swych
pięknych i szybkich koni, które biegały na torach wyścigowych całej Europy. Hrabiego Ludwika Grabowskiego
spod Lubartowa – zarabiającego grube tysiące rubli na
hodowli koni arabskich – wspominał Lew Tołstoj na kartach Anny Kareniny.
Smutne acz ironiczne rymy Gaszyńskiego odbiją się
echem w popularnej piosneczce Janiny Porazińskiej, śpiewanej do dzisiaj.
Tragiczny los,
Okrutna śmierć,
W udziale im przypadła.
Króla zjadł kot,
Pazia zjadł pies,
Królewnę myszka zjadła.
Nieznającym piosenki Porazińskiej (poetki urodzonej
w Lublinie w roku 1888) wyjaśnię, że w jej utworze nuta
społeczna nie wchodzi w rachubę. Liczy się jedynie sentymentalny żart; król nie był hodowcą kotów, paź psów,
a królewna myszy. Ot,
Z cukru był król,
Z piernika paź,
Królewna z marcepana.
Same przysmaki!

