Czerwona
zaraza

Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
byś nam Kraj przedtem rozdarłwszy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.

Józef Szczepański

Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knutem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
swego zalewu i haseł poszumu.
Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu,
morderco krwawy tłumu naszych braci,
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
lecz chlebem witać na rodzinnym progu.
Żebyś ty wiedział nienawistny zbawco,
jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
i jak bezsilnie zaciskamy ręce
pomocy prosząc, podstępny oprawco.
Żebyś ty wiedział dziadów naszych kacie,
sybirskich więzień ponura legendo,
jak twoją dobroć wszyscy kląć tu będą,
wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia.
Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli
nas, dzieci Wielkiej, Niepodległej, Świętej
skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,
cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli.
Legła twa armia zwycięska, czerwona
u stóp łun jasnych płonącej Warszawy
i scierwią duszę syci bólem krwawym
garstki szaleńców, co na gruzach kona.
Miesiąc już mija od Powstania chwili,
łudzisz nas dział swoich łomotem,
wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem
powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili.
Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy,
dla naszych rannych – mamy ich tysiące,
i dzieci są tu i matki karmiące,
i po piwnicach zaraza się szerzy.
Czekamy ciebie – ty zwlekasz i zwlekasz,
ty się nas boisz, i my wiemy o tym.
Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem,
naszej zagłady pod Warszawą czekasz.
Nic nam nie robisz – masz prawo wybierać,
możesz nam pomóc, możesz nas wybawić
lub czekać dalej i śmierci zostawić...
śmierć nie jest straszna, umiemy umierać.
Wiersz powstał 29 sierpnia 1944 r.,
pod wpływem huku dział zbliżającego
się frontu wschodniego. Był publikowany w obiegu podziemnym w latach
osiemdziesiątych XX w..

Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa się Polska – zwycięska narodzi.
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić
czerwony władco rozbestwionej siły.

4

•

l u b l i n

k u l t u r a

Lublin
Kultura i społeczeństwo
Dwumiesięcznik
Środowisk Twórczych
Wydawca:
Lubelski Oddział
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
20-112 Lublin, Złota 3
FUNDACJA Willa Polonia
20-089 Lublin, Probostwo 26
Redakcja:
Zbigniew Włodzimierz
Fronczek
(redaktor naczelny)
Jan Kondrak
Bernard Nowak
Wojciech Pestka
Henryk Radej
Stanisław Żurek
Stanisław Jan Królik
(sekretarz redakcji)
Krzysztof Wasilczyk
(fotoreporter)
Barbara Caban
(korekta)
Michał P. Wójcik
(redakcja techniczna)
Adres redakcji:
20-882 Lublin,
Organowa 1 m. 63
tel. +48 (81) 741-63-57
tel. kom. 607-222-193
e-mail: froncze@wp.pl
Skład, druk, oprawa:
Wydawnictwo Muzyczne
Polihymnia Sp. z o.o.
20-832 Lublin, Deszczowa 19
tel./fax +48 (81) 746-97-17
www.pismolublin.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i reklam. Nie odsyłamy nie zamówionych
materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do
redagowania i skrótów nadesłanych tekstów.

Na okładkach malarstwo
Miro Białego, okładka I:
Być albo nie..., olej, płótno,
60 × 80, 2016, (galeria/Kraków)

i

s p o ł e c z e ń s t w o

W numerze:
Czerwona zaraza – Józef Szczepański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Drodzy Czytelnicy – Redaktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Żywot artysty – Stefan Kruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Chrześcijańska symbolika cierpienia i metaforyka zmartwychwstania Polski
w poezji rosyjskiej – Jan Orłowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wiersze – Aleksiej Szczegłow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wiersze – Antonina Symonowicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wojna z OUN-UPA o Lubelszczyznę – Marek A. Koprowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Czy przegramy walkę o prawdę? – Stanisław Żurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cenzura – ZW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kilka przypomnień o cenzuralnych i niecenzuralnych przygodach – Józef Zięba. . . 39
Cenzura, autocenzura – Jan Bocianek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Z cenzurą na bakier – Al. Leszek Gzella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
W roli redaktora i wydawcy – Stanisław Turski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zaraza u drzwi. Dziennik przestraszonego – Kazimierz Leszcz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Życie w Strachostanie – Jan Jesion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lublin czasu zarazy. Wiersze – Andrzej Samborski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kiedyś było gorzej, czyli kilka słów o epidemiach dżumy w Lublinie
w XVI–XVIII wieku – Magdalena Kowalska-Cichy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sabałowa bajka – Henryk Sienkiewicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Cholera i Chaim Cugielman. Beczka i Śmieć. Skończyć ze śmiercią –
Zbigniew Włodzimierz Fronczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Wiersze czasu zarazy – Stanisław Kieroński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wileńska kronika czasu zarazy – Paweł Krupka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Miro Biały – (red.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ballada o psinie. Ballady o psinie ciąg dalszy. Powrót do dzieciństwa. Nie je,
nie pije, a chodzi, a żyje… – Miro Biały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
(Miro Biały, Wystawa…) Wywiad: Jaki jest kolor koloru? – Fujcik kmx. . . . . . . . . . . 77
Pieśń o błogosławionym biskupie Goralu – Jan Orłowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Stroje, nastroje – Krzysztof Pacholik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
„Pieśń o zwykłej powszechności” albo Cztery pory roku – Anna Teresa Łukowska. . . 80
Krasnystaw mnie zrodził – Irena Kulik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Dukt drukarski – Anna Łosowska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Dzieje szkoły. Ciekawy pamiętnik – ks. Edward Walewander. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Odcienie szarości – Józef Franciszek Fert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Moje spotkania z Longinem – Stanisław Rogala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Prof. dr hab. Stefan Warchoł – Feliks Czyżewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kronikarz czasu przełomu – Al. Leszek Gzella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Alicja Genowefa Michałowska – Zbigniew Włodzimierz Fronczek. . . . . . . . . . . . . . 100
Wspomnienie o zamojskim poecie – Halina Ewa Olszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Starówka – noc. Wiersze – Krzysztof Konopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Pawi strój, pawie pióra – Zbigniew Włodzimierski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin, Województwa Lubelskiego
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

n u m e r

Drodzy Czytelnicy,
Nowe czasy, nowe niepokoje i wyzwania! W Europie zaraza! Wirus z Chin dotarł również do Polski. Zakażonych
przybywa z dnia na dzień. Większość Polaków spędzą czas
w domach! Zamknięto placówki kulturalne i oświatowe…
Piszę te słowa w marcu 2020. Kiedy ukaże się pierwszy
numer „Lublina”? Myślę, że w końcu kwietnia lub na początku maja. Biskupi ogłosili dyspensę, w mszach można uczestniczyć za pośrednictwem mediów. Także lekcje w szkołach odbywają się przez Internet. Tak będzie do
Wielkanocy! A później? Nic już nie będzie takie samo! –
mówią przedstawiciele władzy i nie ma powodu, aby im
nie wierzyć. Tymczasem zawieszono działanie teatrów, filharmonii, oper i kin, odwołano krajowe i międzynarodowe festiwale literackie, muzyczne, filmowe.
Epidemie i pandemie zasadniczo wpływały na losy społeczeństw. Zaraza wielokrotnie pustoszyła Europę nie tylko w sensie dosłownym – fizycznym, ale także moralnym,
powodowała upadek panujących dotąd obyczajów. Choroby – o czym warto wspomnieć – stanowiły niekiedy inspirację twórców. W tym miejscu wymienię dzieła literackie: Giovaniego Boccacia – Dekameron, Herberta Wellsa
– Krainę ślepców, Daniela Defoe – Dziennik roku zarazy,
Samuela Pepysa – Dziennik epidemii w Londynie. Akcja
Dekamerona – na przykład – rozgrywa się w czasie zarazy,
która nawiedziła Florencję w 1348 r. Jej powodów upatrywano w złym wpływie gwiazd albo w gniewie Bożym spowodowanym grzechami ludzi. Mór nadszedł ze Wschodu,
a jego pojawienie się znaczyły spustoszone wsie i miasta.
Na nic zdawały się wszelkie środki ostrożności, medycyna także okazała się bezsilna.
Numer rozpoczynamy zapomnianym wierszem Józefa
„Ziutka” Szczepańskiego Czerwona zaraza. Szczepański
(1922–1944), poeta walczącej Warszawy (autor poruszających piosenek powstańczych Pałacyk Michla, Chłopcy
silni jak stal, Dziś idę walczyć, Mamo), czerwonej zarazy –
jak metaforycznie nazywał nadciągający razem z sowiecką armią komunizm – lękał się jak niemieckiej kuli. Poeta
zmarł z ran odniesionych w Powstaniu, a czerwona zaraza wlała się w polskie miasta, wsie, w polskie serca. Zakaziła całe pokolenia, z czerwonego trądu trudno się wyzwolić, trawi trzewia i umysły wielu rodaków. Tymczasem
swoje żniwo zbiera koronawirus. Trudno przewidzieć, jak
potoczą się nasze losy. Kiedyś było gorzej – twierdzi Magdalenia Kowalska-Cichy, znawca dziejów Lublina. W interesującym szkicu przedstawia sytuację koziego grodu
w czasach panoszących się epidemii dżumy.
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Publikujemy znakomite wiersze Stanisława Kierońskiego i Andrzeja Samborskiego o czasach zarazy, przypominamy piękną Sabałową bajkę Henryka Sienkiewicza opublikowaną w „Tygodniku Ilustrowanym” z niezwykłymi
ilustracjami Piotra Stachiewicza. Cieszę się, że możemy
zaprezentować Czytelnikom błyskotliwe eseje, szkice literackie, rozprawy naszych niezrównanych Autorów: ks.
Edwarda Walewandra, Stefana Kruka, Jana Orłowskiego,
Józefa Franciszka Ferta, Feliksa Czyżewskiego, Anny Łosowskiej, Anny T. Łukowskiej, Ireny Kulik. Jestem przekonany, że z zainteresowaniem spotka się prezentacja malarska i literacka Miro Białego.
Trzydzieści lat temu sejm RP uchwalił ustawę o likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk.
Prezentujemy relacje cenionych autorów Józefa Zięby, Al.
Leszka Gzelli, Stanisława Turskiego ze zmagań z lubelskimi cenzorami. Polecam teksty Marka A. Koprowskiego
Wojna z OUN-UPA o Lubelszczyznę, a także bolesny tekst
Stanisława Żurka Czy przegramy walkę o prawdę? W walce z ukraińskimi nacjonalistami zasłynął oddział BCh dowodzony przez Stanisława Basaja „Rysia”. Oddział powstał
wczesną wiosną 1942 roku, działał w powiecie hrubieszowskim, walczył z niemiecką żandarmerią i wspomagającą ją ukraińską policją. W listopadzie 2018 organizacja
Wolni Obywatele RP złożyła wniosek do Rady Miasta
Hrubieszów ws. likwidacji nazwy ulicy Stanisława Basaja pseudonim Ryś. Radni jednogłośnie odrzucili wniosek.
Jako argument za odrzuceniem wskazali m.in. negatywne stanowisko Zarządu Osiedla Pobereżany (którego teren działania obejmuje ulicę Basaja), apel Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK okręg Zamość o odrzucenie
wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP oraz fakt, że Instytut Pamięci Narodowej, który dysponuje wykazem nazw
ulic podlegających zmianie, nie wskazał obowiązku zmiany nazwy ulicy Stanisława Basaja „Rysia”. Jak podkreślano
w trakcie dyskusji, nadana 30 stycznia 1974 r. nazwa ulicy
Stanisława Basaja „Rysia”, jest decyzją lokalnej społeczności dla przypomnienia bohatera walk o wolną Polskę i suwerenność Ojczyzny.
Sesja, na której zajmowano się wnioskiem Obywateli
RP odbyła się równo 45 lat od nadania nazwy ulicy Stanisława Basaja „Rysia”.
Można w tym miejscu westchnąć, że walka o wolność,
o pamięć o naszych bohaterach, prawdę, wolne słowo, suwerenność nigdy się nie kończy – redaktor.
A kolejny numer już za dwa miesiące!
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ŻYWOT ARTYSTY

w dramatach Jarosława Iwaszkiewicza
(w 40. rocznicę zgonu pisarza)
Poezja oraz proza Iwaszkiewicza doczekały się książkowych opracowań i to krytyków znakomitych1. Twórczość dramatyczna tego pisarza pozostawała w cieniu bogatej i różnorodnej twórczości poetyckiej i prozatorskiej.
Za to teatr szybko docenił walory sceniczne sztuk Iwaszkiewicza, co zapewniło im sukces. Warto więc pochylić
się nad tymi tekstami w 40. rocznicę zgonu kontrowersyjnego pisarza.
L A T O W N O H A NT
Życie Fryderyka Chopina było opisywane wielokrotnie.
Furorę robiła powieść biograficzna Kazimierza Wierzyńskiego Życie Chopina (wersja anglojęzyczna – 1949; polska – 1953), tłumaczona na wiele języków. Z muzycznego
punktu widzenia cennym opracowaniem jest Zdzisława
Jachimeckiego: „Chopin. Rys życia i twórczości” (Warszawa 1949). Naturalnie scena przemawia silniej, choć z natury widowiska teatralnego wydarzenia trzeba tu „przykroić”, w pewnej mierze też spotęgować. Tak postąpił
Iwaszkiewicz w swojej 3-aktowej sztuce Lato w Nohant,
której prapremiera miała miejsce 4 XII 1936 r. w Teatrze
Małym (filia Teatru Polskiego) w Warszawie. Reżyserował
Edmund Wierciński, w roli Chopina wystąpił Zbigniew
Ziembiński, w roli baronowej Aurory Dudevant – Maria
Przybyłko-Potocka, a dorosłe jej dzieci: Solange i Maurycego grali Nina Andrycz oraz Stefan Michalak. Karol Irzykowski wysoko ocenił grę Przybyłko-Potockiej, ale lwią
część recenzji poświęcił tekstowi Iwaszkiewicza, komplementując dramaturga za logiczną kompozycję całości,
zwłaszcza za błyskotliwy finał utworu.2
Liczne romanse głośnej pisarki francuskiej, używającej męskiego pseudonimu George Sand, były oczywiście opisywane nie raz. Niemiecki dramaturg Georg Kaiser swoją sztukę Noc w Wenecji poświęcił wcześniejszemu
romansowi autorki Indiany z Alfredem de Musset. Musset i Chopin – poeta i kompozytor – to dwa bliskie światy
1 Ryszard Przybylski, Eros i Tanatos. Proza J. Iwaszkiewicza. 1916–1938, Warszawa 1970; Jerzy Kwiatkowski, Poezja J. Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia
międzywojennego, Warszawa 1975.
2 Karol Irzykowski, Recenzje teatralne, PIW, Warszawa 1965, ss. 498–502.

estetyczne, twórców ponadto łączyła ta sama nieuleczalna
wówczas choroba – gruźlica. Był to więc gest miłosierny
„dobrej pani z Nohant”, czy też perwersja erotyczna urokliwej wdowy? Zawieśmy to pytanie bez odpowiedzi, zajmijmy się samym tekstem Iwaszkiewicza. Tym bardziej, że
flirt Chopina z Aurorą Dudevant trwał 9 lat; akcja utworu
ukazuje agonię tego związku.
Pani Sand ma już dość „matkowania” geniuszowi.
Zwłaszcza, że Chopin poza intensywną pracą (właśnie
komponuje sonatę h-moll) nie zaniedbuje kontaktów
z kobietami. Baronowa z kolei zadowala się daleko posuniętą zażyłością z rzeźbiarzem Clésingerem oraz kojarzeniem par zgromadzonych w Nohant tego lata. Chopin
cieszy się z zatrudnienia w pałacu uroczej i głupiutkiej
Madeleine, którą bałamuci Ferdynand, syn sąsiada – oficjalnie starający się o rękę Solange. Ta zaś podkochuje się
w Chopinie, co nie przeszkadza jej sypiać z rzeźbiarzem
Clésingerem – in spe narzeczonym. Na tym nie koniec
– Maurycy, faworyzowany syn pisarki, romansuje z Augustyną, wychowanką baronowej. W dziewczynie z kolei kocha się młody malarz Teodor Rousseau z błogosławieństwem pani domu, gdyż ta rada by pozbyć się ubogiej
krewnej. Cóż, Augustyna woli hultaja Maurycego. Urażony w swej godności gość paryski czyni wymówkę uwodzicielowi, za co zostaje spoliczkowany. Słowem – Sodoma
i Gomora – za wiedzą i zgodą właścicielki Nohant. Jedno
ją tylko zaskoczyło – pożycie Solange z Clésingerem, swoim byłym kochankiem.
I w tej oto „poplątanej” sytuacji towarzyskiej George
Sand decyduje się na ruch matowy wobec Chopina, podając mu w czasie obiadu pulardę (kurzą nóżkę), Maurycemu zaś białą pierś, którą dotąd otrzymywał genialny
muzyk. Iwaszkiewicz sugeruje, iż baronowa podejrzewała Chopina o zakusy matrymonialne wobec Solange, co
determinuje matkę do stanowczej decyzji. George Sand
wie, jak ambitny jest Polak i ten gest zostanie przez niego
trafnie odczytany. Chopin natychmiast podejmuje decyzję powrotu do Paryża, poleca słudze Janowi pilne przygotowanie bagażu.
Przed rozstaniem byłych kochanków dochodzi do długiej, „zasadniczej” rozmowy między nimi, w czasie której
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Scena zbiorowa z realizacji: Maskarada, 5 marca 1949 Teatry Dramatyczne (Teatr im. Juliusza Słowackiego) (Kraków). Fot. Foto-Nowicki.

baronowa Dudevant dość lekceważąco wypowiada się
o Mickiewiczu i romantyzmie Polaków. Chopin nie chciał
pisać oper narodowych, do czego zachęcał go autor Pana
Tadeusza, ale nie może znieść lekceważenia przedstawicieli narodu, który sam reprezentuje. Więc będą jeszcze
żenujące „targi” o zielony kuferek, który podoba się pani
domu, o powóz będący własnością Chopina. Będą żale
o sposób traktowania sług przez Maurycego, wreszcie dojdzie do kwestii najważniejszej:
„C h o p i n: Tak wiele rzeczy nas dzieli. Naprzód przepaść pomiędzy dwoma tragicznie nie rozumiejącymi się
narodami. Potem przepaść pomiędzy muzykiem a (z lekkim przekąsem) powieściopisarzem. A potem przepaść
największa: kobiety i mężczyzny…
G e o r g e S a n d: Byłam dla ciebie matką.
C h o p i n: O, to był największy twój błąd…”3 (s.
269/270)
Baronowa zarzuca Chopinowi zainteresowanie się jej
córką. Chopin w rewanżu oznajmia, że oddanie Solange
Clésingerowi to „zbrodnia”, na co George Sand replikuje:
„G e o r g e S a n d: Większą zbrodnią byłoby wydać ją
za ciebie… Wodzińskiej już nie chcieli wydać za ciebie, bo
byłeś cherlakiem”.
Dlatego ona postanowiła działać energicznie, gdyż los
dzieci jest dla niej ważniejszy od przelotnych miłostek.
Przyjaźń z Chopinem przetrwała jednak 9 lat, teraz nadszedł jej kres.
Przez cały czas akcji utworu towarzyszy muzyka
Chopina i ona zatriumfuje w finale dramatu, który staje się swoistą apoteozą wielkiego wirtuoza fortepianu
i kompozytora.
3 Wszystkie cytaty z dramatów Iwaszkiewicza pochodzą z: Jarosław Iwaszkiewicz, Dramaty, Czytelnik, Warszawa 1958.

MASKARADA
Podobnie jak życie Chopina, tak też tragicznie przerwany
żywot Puszkina był przedmiotem licznych badań, komentarzy, opinii. Chyba najwierniejszy portret poety nakreślił
Jurij Łotman w swej biografii zatytułowanej „Aleksander
Puszkin”.4 Będzie ona odniesieniem dla realiów historycznych zawartych w melodramacie Iwaszkiewicza. Drugim
dziełem, do którego będę się odwoływał, jest rewelacyjna
monografia Trubadurzy imperium Ewy Thompson5.
Maskarada wystawiona była w 1938 r., w roku następnym ukazała się w druku. Reżyserem był znowu Edmund
Wierciński, rolę Puszkina grał Marian Wyrzykowski, Cara
– Jan Kreczmar, Nathalie – legendarna Jadwiga Smolarska, Nina Andrycz – rolę Alexandrine, d’Anthesa grał Jerzy Kaliszewski. Obsada była więc znakomita, co zapewniło inscenizacji powodzenie (wystawiono ją 84 razy). Tym
razem melodramat Iwaszkiewicza grano na głównej scenie Teatru Polskiego 3 XII 1938 r.
Iwaszkiewicz w swoim melodramacie odtworzył ostatnie tygodnie życia Puszkina. Nakreślił obraz wszechstronny, a zarazem przerażający. Obserwujemy życie rodzinne autora Eugeniusza Oniegina, a także „wielki świat”
– środowisko dworskie oraz zaangażowanie samego cara
w ściśle określonym kierunku. Poznajemy przedstawicieli środowiska literackiego – przychylnego poecie – oraz
dworaków zmierzających do osaczenia „buntownika”
i ostatecznej z nim rozprawy.
Akcja I aktu sztuki rozgrywa się w gabinecie Puszkina
w jego domu petersburskim. Gabinet to osobliwy, bo poza
4 Jurij Łotman, Aleksander Puszkin, tł. Anna Węgrzyn, PIW, Warszawa 1990.
5 Ewa Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, tł.
Anna Sierszulska, Universitas, Kraków 2000 (równolegle w Stanach Zjednoczonych oraz w Anglii ukazała się oryginalna wersja anglojęzyczna).
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regałami z książkami, foteli, dużego stołu i małego stolika
do gry w szachy znajduje się też kanapa, na której sypia
poeta zajęty pracą twórczą. „Na ulicy słychać dzwonki sanek, a w domu krzyk dzieci, które uspokaja głos niani, siekanie kotletów na obiad. Chwila ciszy”.6 Jest styczeń 1837 r.
– petersburski karnawał, czas balów, maskarad, przejażdżek sankami po zaśnieżonych ulicach nowej stolicy carów. Alexandrine przynosi wiadomość o zaręczynach Katarzyny, najstarszej siostry Gonczarow. Wybrańcem jest
Georges d’Anthes, przybrany syn barona Heeckerena, ambasadora Królestwa Niderlandów. Puszkin jest zaskoczony, tym bardziej że urodziwy oficer na balach najchętniej
tańczy z jego żoną. A Nathalie ma tylko jeden problem
– w co się ubrać na bal u Razumowskich. Od siostry dowiaduje się, że na rozkaz Mikołaja będzie to maskarada.
Kostium wymaga pieniędzy, a Puszkin nimi nie „grzeszy”
– wydawcy zalegają z wypłatą honorariów. W tej sytuacji
żona zabiera nowy utwór męża, by spieniężyć go z większym skutkiem niż autor. W tym czasie Niania porządkująca łoże Puszkina znalazła zagubiony krzyżyk Aleksandryny, co jest dowodem współżycia najmłodszej panny
Gonczarow ze swoim szwagrem. Siostrzaną nielojalność
łagodzi fakt, że ona jedna kocha brzydala będącego zarazem genialnym poetą.
Wizyta pułkownika Danzasa, przyjaciela Puszkina, służy pogłębieniu charakterystyki poety. Puszkin nie ma tajemnic przed swoim licealnym kolegą z Carskiego Sioła.
Pułkownik dostrzega niepokojący wygląd Puszkina, na co
gospodarz odpowiada:
„P u s z k i n: W domu dzieci i baby. Na dworze [carskim] intrygi i cenzura. Już sam nie wiem, co robić. Za
trudne to wszystko (…). Nie miałem gorszych czasów.
Dawniej przynajmniej wiedziałem, za co się na mnie
boczą. Byłem liberałem, przyjacielem dekabrystów (…)
zbuntowany poeta! (…) Zbuntowany przeciwko despotyzmowi w imię swobody indywidualnej (…) A teraz
po prostu nie wiem, czym jestem. Historyk carski? Poeta dworski (…) Czy jednak mimo wszystko… Puszkin?
Wzięli mnie na rzemyczek i poprowadzili” (s. 323–325).
A nieco dalej: „…ja myślę o samobójstwie!” (s. 327).
Na wszelki wypadek Puszkin pyta Pułkownika, czy zgodzi się być jego sekundantem, gdy przyjdzie się zmierzyć
w pojedynku. Danzas zapewnia go, że „takich rzeczy się
nie odmawia”.
Kolejną figurą, która odwiedza dom Puszkinów, jest
Idalia, dama dworu cesarzowej. Przybywa z polecenia
cara, który zaplanował schadzkę z żoną Puszkina. Natalie początkowo wzdraga się, ale wiadomość o zaręczynach
d’Anthesa z siostrą wpływa na zmianę decyzji. Małżonkowie pozostają sami. Puszkin wyraża podziw dla urody
6 Wszystkie cytaty pochodzą z tomu: Jarosław Iwaszkiewicz, Dramaty, Czytelnik, Warszawa 1958.

Nathalie, wyznaje miłość z takim zastrzeżeniem: „Tylko
nie wiem, co ty masz w sercu. Węża?” (s. 338)
Przybycie pozostałych sióstr Gonczarow ukierunkowuje rozmowę na zapowiedziany mariaż Katarzyny z d’Anthesem. Nathalie jest wstrząśnięta wiadomością, że siostra
jest w ciąży, co z kolei wywołuje histeryczny śmiech Puszkina. Rozdźwięk pomiędzy poetą i jego żoną sięga zenitu.
Akt II rozgrywa się w małej Sali audiencjonalnej Pałacu Zimowego. Na początku obserwujemy knowania dworaków: Idalii oraz Łanskoja, których celem jest zgnębienie
Puszkina akcją wyszydzających go anonimowych listów.
Przybywa nadworny poeta Wasili Żukowskij, który pragnie wstawić się u cara w sprawie długów Puszkina. Ale
w centrum akcji tego aktu jest zapowiedziane spotkanie
Nathalie z carem. Mikołaj zaprosił żonę Puszkina celem
„przełamania lodów”, wykazania swej „bezinteresowności” oraz szczerego afektu dla niej. Car jest elokwentny,
zaś speszona Nathalie na wszystko odpowiada zwrotem
grzecznościowym „Wasza Cesarska Mość!” (czternaście
razy!). Jest jedno zabawne odstępstwo od tej zasady, gdy
Mikołaj pyta ją: „Czy pani rozumie słowo: kocham?” Nathalie naiwnie odpowiada: „O, słyszy się je tak często! (…)”
„C e s a r z: (marszczy brew) Doprawdy? Pani słyszy tak
często to słowo (…), a ja nigdy nie słyszę” (s. 381/382).
Przy okazji żona Puszkina dowiaduje się, że pomysłodawcą mariażu d’Anthesa z Katarzyną był sam car, chcący pozbyć się konkurenta. Mikołaj przypomina sobotnią
maskaradę u Razumowskich, po której „część towarzystwa” (w istocie on sam w towarzystwie Nathalie) uda się
na kolację do pałacu Aniczkowskiego. Wizytę Heeckerena car wykorzystuje do przekazania „prośby”, by d’Anthes
„był na maskaradzie w stroju Apolla. Jest mniej więcej tego
samego wzrostu, co ja. Ja wystąpię także jako Apollo…

n u m e r

H e e c k e r e n: (z lekkim wahaniem) Życzenie Waszej
Cesarskiej Mości jest dla mnie rozkazem” (s. 389).
W tej sytuacji pojawia się Puszkin poszukujący żony.
Łanskoj wyprasza poetę z sali audiencjonalnej, ale Puszkin jest zdeterminowany rozmawiać z carem. Hałasy dobiegają uszu władcy Rosji, który ukazuje się, by sprawdzić,
co się dzieje. Puszkin śmiało stwierdza:
„P u s z k i n: …tu była moja żona (…) Podejrzewam
Waszą Cesarską Mość o flirt z moją żoną” (s. 395).
Naturalnie Mikołaj nie raczy odpowiadać na zarzut poety, natomiast gotów jest do „rozrachunku za ostatnie lata”.
Puszkin przypomina carowi rozmowę odbytą 13 lat temu
w Moskwie na Kremlu w czasie koronacji Mikołaja I, kiedy pytał:
„P u s z k i n: gdzie jest Rosja (demokratyczna)?, teraz
ja twój pisarz nadworny pytam się: gdzie jest moja żona?
(…) Mało ci twojej policji, Benckendorffów i Nesselrodych, mało ci bogactw, mało ci podbitej Polski i zamordowanego Kaukazu, chcesz jeszcze poetów jak August mieć
na swoim dworze, chcesz, aby oni sławili ciebie i twoje panowanie. I wziąłeś mnie i trzymasz. I każesz mi tak pisać,
jak tobie się podoba.
C e s a r z: A czyż to raczej nie ojczyzna cię kupiła i zrobiła z ciebie piewcę jej wielkości, czyż to czasem nie historia, na którą spojrzałeś bardziej rozumiejącymi oczami. Zrozumiałeś, co to jest Rosja!
P u s z k i n: Nie… Tego nikt nie rozumie!
C e s a r z: Że Rosja – to ja!
P u s z k i n: Rosja to nie tylko ja, nie tylko ty! Ale tysiące, miliony istnień, za które jesteśmy odpowiedzialni
przed Bogiem i historią” (s. 397/398).
Poeta błaga cara, aby pozwolił mu wyjechać za granicę lub na wieś, lecz Mikołaj ma inne plany, rozkazał w sobotę (za dwa dni) przygotować kolację w pałacu Anicznikowskim dla dwu osób – siebie i Nathalie.
Dwa dalsze akty są spełnieniem przepowiedni moskiewskiej Cyganki, która po ślubie Puszkina z panną
Gonczarow radziła mu, by strzegł się „białej głowy”.
Akcja III aktu dramatu rozgrywa się w „bocznym owalnym salonie w pałacu Razumowskich podczas maskarady”. Zza kulis dobiega muzyka oraz gwar tańczących par.
A tu w salonie przyległym do sali balowej toczy się rozmowa przyjaciół: Pułkownika Danzasa oraz nadwornego
poety Żukowskiego, do których niebawem dołączy kammerjunker Puszkin. Przyjaciele są zaniepokojeni stanem
ducha genialnego poety. Jedyny ratunek widzą w wyjeździe Puszkina na wieś, czemu – z wiadomych przyczyn
– stanowczo sprzeciwia się car. Żukowski i Danzas usiłują zjednać do swego pomysłu Aleksandrynę, najrozsądniejszą kobietę w domu Puszkina. Ale jest już za późno.
Car w kostiumie tureckim uprowadza Nathalie do pałacu
Anicznikowskiego. Puszkin błąka się po pokojach pałacu
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Razumowskich w poszukiwaniu żony. W tym stanie psychiki poety Aleksandryna gorąco go namawia do wyjazdu
do wsi rodowej Puszkinów (Michajłowskoje). Żukowski
obiecuje, że wytłumaczy carowi niesubordynację kamerjunkra Puszkina, ten jednak stwierdza:
„P u s z k i n: Mnie już nigdzie nie będzie dobrze (…)
Zaplątałem się w jakieś dziwne sieci, drobne na pozór,
a mocne jak żelazo” (s. 442).
I recytuje fragment swojego utworu ze znamienną
strofą:
„Niemowlę miłe gdy całuję,
Wnet myślę: żegnaj! Czas mi w grób!
Swego ci miejsca ustępuję,
Dla ciebie rozkwit, a ja trup” (s. 443).
Nic więc dziwnego, że gdy pojawi się tancerz w kostiumie Apolla, Puszkin odczytuje ten fakt jako dopełnienie swego losu – zbliża się do mężczyzny i zrywa maskę
z jego twarzy:
„P u s z k i n: To d’Anthes! (…) Tylko d’Anthes! – śmieje się histerycznie” i „lekko uderza go po twarzy” (s. 447).
Konsekwencją jest pojedynek, którego tragiczny finał obserwujemy w IV akcie sztuki.
Iwaszkiewicz gatunek dramatyczny Maskarady określił mianem melodramatu. Istotnie, momentów załamania nerwowego Heeckerena oraz Puszkina jest tu dużo,
prawdę powiedziawszy – za dużo. Tym różni się teatralny
portret Puszkina od konterfektu Chopina.
Natomiast inny rys szlachetnie wyróżnia Maskaradę –
żywioł historii. Iwaszkiewiczowi udało się udowodnić tezę
parafrazującą słowa bohatera Szekspira, iż „Rosja jest więzieniem”. Puszkina nie uratuje fakt, że pisze pod dyktando
cara, gdyż imperator rani najboleśniej jego godność osobistą, uwodząc mu żonę.
Nie wiem, czy Ewa Thompson czytała Maskaradę, natomiast wykazuje ona gruntowną znajomość literatury rosyjskiej. W swej panoramie twórczości „trubadurów imperium” obok Puszkina umieszcza: Lermontowa, Lwa
Tołstoja, Tiutczewa i innych pisarzy.
W literaturze polskiej nurt demaskatorski wobec imperializmu rosyjskiego pojawił się wcześnie – równolegle
z twórczością Puszkina, konkretnie w III części Dziadów
Adama Mickiewicza, w Kordianie Juliusza Słowackiego.
Zatem Maskarada pod tym względem nie stanowi nowości.
Natomiast sukcesem Iwaszkiewicza jest sugestywne oddanie klimatu życia dworskiego w Petersburgu, a także barwny fresk prywatnego życia autora Jeźdźca miedzianego. Te
zalety zapewniają dramatom biograficznym Iwaszkiewicza
trwałą obecność na scenach polskich, również w teatrze
telewizji dzięki atrakcyjności tematu oraz finezji dialogu.
To jest Iwaszkiewiczowe „za grobem zwycięstwo”.
Stefan Kruk
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Chrześcijańska symbolika cierpienia
i metaforyka zmartwychwstania
Polski w poezji rosyjskiej

Wiersze na tematy polskie, których poeci rosyjscy wielu pokoleń – szczególnie w wieku XIX i XX – stworzyli bardzo dużo, interpretuje się zwykle w kategoriach ideowych jako wyraz politycznego i emocjonalnego stosunku
Rosjan do Polski i Polaków. Nikogo to nie zaskakuje, gdyż
charakter polsko-rosyjskich relacji międzypaństwowych –
także i w czasach nam współczesnych – niejako automatycznie skłania jednych i drugich do określonego sposobu
postrzegania sąsiada, wobec którego istnieją historycznie
zadawnione urazy oraz wzajemna nieufność i wrogość.
Ale na utwory poezji rosyjskiej o Polsce można też spojrzeć z punktu widzenia polsko-rosyjskich relacji międzykulturowych, które w dziejach literatury obydwu narodów
były bardzo wyraźne.
W poszukiwaniu polskich motywów i twórczych inspiracji polskiej kultury w utworach poetów rosyjskich na tematy polskie warto szczególną uwagę zwrócić na poezję
okresu pierwszej wojny światowej, zwłaszcza z początkowych lat jej trwania. Przemawiają za tym dwa powody.
W latach 1914–1915 powstało w Rosji najwięcej wierszy
o Polsce, w których przeważały sympatie propolskie1.Tego
rodzaju fenomen nigdy więcej się nie powtórzył w dziejach późniejszych stosunków polsko-rosyjskich. Drugi zaś
powód wynika z okoliczności, że w owym gąszczu ówczesnych rosyjskich wierszy o Polsce obficie rozsiane były odniesienia do biblijnych symboli i do różnorodnych motywów zaczerpniętych z kultury polskiej.
Symbole biblijne pojawiały się najczęściej w tych wierszach, w których porównywano losy cierpiącej Polski
z męką krzyżową Jezusa Chrystusa, zaś zapowiedzi zbliżającej się jej wolności ze zmartwychwstaniem Zbawiciela
lub wskrzeszeniem Łazarza. Tego rodzaju porównaniami
posługiwali się poeci, publicyści i myśliciele rosyjscy głównie podczas pierwszej wojny światowej. Były one oczywiście wyrazistym przejawem inspirującego oddziaływania
polskiej poezji i filozofii mesjanistycznej czasów romantyzmu na późniejszą rosyjską poezję i myśl historiozoficzną.
1 Zob. Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji rosyjskiej o Polsce (Wiek XVIII-XX), wybrał i opracował Jan Orłowski, Warszawa 1995; tegoż autora: Polska
w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej, „Napis”, seria VII, 2001, s. 493-500.

W tym miejscu trzeba odwołać się do polskiej myśli
mesjanistycznej, którą oprócz Mickiewicza, Słowackiego
i Krasińskiego tworzyli także ówcześni polscy filozofowie,
wśród nich Józef Hoene-Wroński i August Cieszkowski.
Mickiewiczowska idea mesjanizmu – jak wiadomo – wyłożona została w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego oraz w niektórych Wykładach paryskich
w College de France. W swojej wizji dziejów powszechnych poeta przeciwstawiał umęczoną przez zaborców Polskę, wierną ideałom wolności i wiary chrześcijańskiej, małodusznym i zmaterializowanym narodom zachodnim.
Przez ofiarę Polski miało się dokonać zmartwychwstanie
ducha wolności wśród narodów, upaść miały rządy tyranów, przede wszystkim jednak miał zniknąć despotyzm
carów2.
Przejmujący obraz polskiej Golgoty nakreślił Mickiewicz w III części Dziadów, w widzeniu księdza Piotra
w celi więziennej. Stworzony przez poetę obraz cierpiącej Polski jest tu zbliżony do znanych z Ewangelii opisów
męki Chrystusa na krzyżu:
…Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona,
Z trzech wyschłych ludów, jak z trzech twardych drzew
ukuty.
Już wleką, już mój naród na tronie pokuty
Rzekł: „pragnę!” Rakus octem, Borus żółcią poi;
A matka Wolność u nóg zapłakana stoi.
Patrz! Oto żołdak Moskal z kopią przyskoczył,
I krew niewinną mego narodu wytoczył…
(A. Mickiewicz, Dziady, cz. III)
W okresie pozostawania Polski pod panowaniem zaborców nie szczędzono jej w literaturze rosyjskiej gromkich
oskarżeń i słów potępienia, natomiast propolskie głosy
rozlegały się wówczas w Rosji rzadko i nieśmiało. Krytyczne stanowisko wobec antypolskiej polityki władz carskich wyrażali niektórzy znani pisarze, wśród nich Nikołaj Ogariow, Lew Tołstoj, Aleksander Hercen i Władimir
Korolenko. Trzeba było dopiero wybuchu wielkiej wojny
2 Zob. A. Walicki, Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm
polski, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, s. 23-46.
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już nie jako przejaw polskiego nacjonalizmu, lecz jako doniosłą i oryginalną ideę narodową, stojącą pod względem
moralno-religijnym wyżej od dziewiętnastowiecznego nacjonalizmu słowianofilów rosyjskich.
Już Władimir Sołowjow, poeta i filozof cieszący się wielkim autorytetem moralnym w Rosji przełomu XIX i XX
wieku, tak pisał o Mickiewiczu w stulecie jego urodzin:
[…] Ważne jest nie to, że ktoś uważa swój naród za
wybrany – czynią to prawie wszyscy – lecz to, w czym
upatruje się owo wybraństwo. Nie to jest ważne,
że Mickiewicz ogłosił Polskę mesjaszem narodów,
ale to, że oddał jej pokłon nie jako mesjaszowi
triumfującemu, lecz jako cierpiącemu – że zrozumiał,
iż zwycięstwa nie otrzymuje się darmo i nie wywalcza
jedynie zewnętrzną siłą, lecz że wymaga ono trudnej
walki wewnętrznej, że musi być wycierpiane […]
Uważał on, że naród polski swoimi cierpieniami
odkupuje grzechy innych narodów3.

Witold Wojtkiewicz (1879-1909), Zerwane kajdany, (Alegoria Polski) 1905,
rysunek, tusz ; pióro ; ołówek,papier na tekturze,
Muzeum Narodowe w Warszawie

między zaborcami w roku 1914, aby w zmienionej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie, zaczęto w Rosji pisać
o „siostrze Polsce” w sposób przyjazny, a nawet obiecywać
jej autonomię w granicach carskiego imperium (niektórzy poeci przepowiadali nawet jej „zmartwychwstanie”).
Nowe – przynajmniej w słowach – spojrzenie Rosjan na
„kwestię polską” wymagało przemawiających do wyobraźni i uczuć innych obrazów poetyckich, odmiennego języka, który nie byłby obciążony jadem dawniejszej nienawiści i wrogości. W sukurs piszącym o Polsce poetom
i publicystom przyszły znane z Ewangelii symbole cierpień Chrystusa (Golgota, krzyż, korona cierniowa, kielich
goryczy). Postrzeganiu Polski jako męczennicy sprzyjała
ówczesna sytuacja, w jakiej znajdował się naród polski –
jego wojenna martyrologia i jego wiecznie żywa nadzieja
odzyskania utraconej wolności.
Na przełomie XIX i XX stulecia i w dobie pierwszej
wojny światowej dokonywało się w Rosji znamienne przewartościowanie w ocenie głoszonej przez Mickiewicza idei
mesjanizmu. Polski mesjanizm zaczęto wtedy postrzegać

Mesjanizm Mickiewicza spotkał się też z wysokim uznaniem Dymitra Mierieżkowskiego, głośnego na początku
XIX stulecia pisarza, filozofa, propagatora idei religijnego
odrodzenia Rosji. Jako jeden z nielicznych znanych Rosjan otwarcie pisał on wtedy o historycznych winach swego kraju wobec Polski. Podczas pierwszej wojny światowej
pisarz ten poświęcił sprawie polskiej dwa artykuły: Naród ukrzyżowany (Raspiatyj narod) i O religijnym fałszu
nacjonalizmu (O rieligioznoj łży nacyonalizma). Pierwszy z nich – jak już wskazuje sam tytuł – był omówieniem
mesjanistycznej idei Mickiewicza. Poglądy polskiego poety na rolę Polski jako ofiary, narodu-odkupiciela, wydawały się Mierieżkowskiemu bardzo bliskie właśnie w dobie ówczesnej wojny, która przyniosła Polakom straszliwe
zniszczenia i cierpienia. Pisarz rosyjski głosił za Mickiewiczem, że narody dochodzą do prawdy i odnajdują
swoją drogę przez cierpienie. Według Mierieżkowskiego
rozszarpany naród polski wycierpiał więcej niż naród rosyjski, tym samym więcej też wie i rozumie, gdyż cierpienie jest źródłem poznania. Dlatego właśnie myśliciel
ten wyżej stawiał Mickiewicza jako „prawdziwego proroka Słowiańszczyzny” niż uznawanych za pisarzy-proroków
dwóch swoich wielkich rodaków – Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja.
W drugim z wymienionych wyżej artykułów ofiarny
mesjanizm Mickiewicza został jeszcze wyraźniej przeciwstawiony „religijnemu fałszowi” nacjonalizmu, który głosili w XIX stuleciu czołowi rosyjscy słowianofile – Iwan
Kiriejewski, Aleksiej Chomiakow, Iwan Aksakow i inni.
Oto co pisał wtedy Mierieżkowski:
3 S. Sołowjow, Wybór pism. Przeł. J. Zychowicz, Poznań 1988, s. 170-171.
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Polski mesjanizm jest najbardziej przeciwstawny
rosyjskiemu słowianofilskiemu nacjonalizmowi. Istotą
idei mesjanistycznej jest nie zachłanne, narzucone
przemocą panowanie jednego narodu nad drugim,
lecz służenie, samowyrzeczenie, cierpienie, ofiarność
[…] Wielkie męczeńskie losy Polski – to niezwykła
historyczna i ogólnoludzka Golgota. Żaden naród tak
nie cierpiał […] Idea ofiarnej służby ucieleśniła się
w nim bardziej niż w jakimkolwiek innym narodzie
chrześcijańskim4.
Stworzony w publicystyce Mierieżkowskiego obraz Polski jako narodu ukrzyżowanego najwyraźniej zapożyczony został z mesjanistycznej idei Mickiewicza. W tej idei
myśliciel rosyjski znalazł nie tylko ofiarne męczeństwo,
ale i szlachetną wolę „służby narodu wyższej prawdzie
człowieczej”.
Ten obraz o silnym emocjonalnym oddziaływaniu
utrwalił się również w ówczesnej poezji rosyjskiej. Można go odnaleźć przede wszystkim w utworach tych poetów, którzy otwarcie ujawniali swoje propolskie sympatie.
Polska jako męczennica na Golgocie bardzo sugestywnie
przedstawiona została w wierszu zatytułowanym Do Polski
(K Polsze, 1915) Siergieja Sołowjowa, poety z kręgu symbolistów. Oto fragment tego utworu:

…Jakże nieszczęsny jest ten kraj,
Wciąż wierny Matce Niepokalanej.
Nie czeka go niebiański raj,
Ale na krzyżu krwawe rany.
Komu zadano tyle ran,
Kto strasznych ciosów zniósł tak wiele?
To Chrystus wybrał ciebie sam,
By razem z tobą ból swój dzielić5.
Siergiej Sołowjow był zwolennikiem pojednania rosyjsko-polskiego. W cytowanym tu wierszu Polska wyniesiona
została niemal na wyżyny sfery sakralnej. Owa swoista sakralizacja jej wizerunku przejęta została wprost z duchowego dziedzictwa mesjanizmu Mickiewicza.
Tak samo piękny i wzruszający wiersz o ukrzyżowanej Polsce stworzyła w tym samym czasie poetka i powieściopisarka Zinaida Gippius, w życiu prywatnym żona
4 D. S. Mierieżkowskij, Ot wojny k riewolucyi. Dniewnik 1914-1917, Pietrograd
1917, s. 131-132. Cytaty ze źródeł w języku rosyjskim – jeśli nie podano inaczej
– przytaczam w tłumaczeniu własnym. Część wierszy cytowana jest w przekładzie poetyckim – J. O.
5 Poetyckie przekłady wierszy poetów rosyjskich pochodzą ze zbioru: Polska i Polacy w poezji rosyjskiej. Wiersze wybrał i przełożył Jan Orłowski, Lublin 2018.

Dymitra Mierieżkowskiego. Już na początku wojny światowej wyraziła następującą opinię o Polsce w odpowiedzi na pytanie o przyszłość stosunków rosyjsko-polskich:
„Ona przeżyła i noc w Getsemane i Golgotę. Polska nie
może nie zmartwychwstać” (pytanie to skierowała do
znanych pisarzy ówczesna gazeta rosyjska „Birżewyje
wiedomosti”).
Podobne myśli o Polsce zawiera też wiersz Zinaidy Gippius Trzy krzyże (Ttri kriesta, 1914), w którym autorka pisała o ówczesnych wojennych cierpieniach Polski i Belgii.
Do Polski odnosi się następujący fragment tego wiersza:
…Na Polskę spójrz – dni wojny szału
Zwiastują jej krzyże dwa:
Na jednym jest rozdarte ciało,
Na drugim dusza jej we łzach.
Cierpienia Polski Bóg pamięta,
Golgota jest przed zmartwychwstaniem.
Wnet znikną jej niewoli pęta –
Wierzymy święcie – tak się stanie!
Wyrażenie poetki „rozdarte ciało” (w oryginale: rastierzannoje tieło) jest tu oczywiście aluzją do rozdarcia Polski przez zaborców. Oddźwięk idei mesjanizmu Mickiewicza pobrzmiewa tu w słowach autorki wyrażających
przekonanie, iż droga do zmartwychwstania Polski prowadzi przez jej dziejową Golgotę.
Narodem ukrzyżowanym nazwał też Polaków drugorzędny i zapomniany dziś poeta Siergiej Kopytkin, propagator w swojej twórczości idei braterstwa Słowian pod egidą Rosji. W zakończeniu wiesza Do Polski (Polsze, 1915)
tak pisał o losie narodu polskiego:
…Noc minie i róże wiosenne oplotą
Twój ofiarny krzyż męczennika.
(przekład dosłowny)
Obraz polskiej Golgoty pojawił się też w poezji Georgija
Wiatkina, zapomnianego dziś twórcy, który stał się jedną z ofiar stalinowskiego terroru w latach trzydziestych
ubiegłego wieku. W roku 1915 napisał on wiersz W Polsce (W Polsze), a w jego końcowej zwrotce przedstawił
taki widok Polski:
…Wejdź na wzgórze, na jego szczyt się wznieś,
Zobacz stąd, że Golgotą jest tu każda wieś
I znów Chrystus tu cierpi w każdej z tych wsi
Nad potokiem i łez i krwi.
Tak przedstawionym wojennym losom Polski często towarzyszyły widoki polskiego pejzażu religijnego, które
dostrzegali poeci rosyjscy jako wojenni korespondenci.
W owym pejzażu zjawiały się przydrożne kapliczki, figury

n u m e r

Matki Bożej i Chrystusa oraz krzyże, które pobożny lud
ozdabiał wieńcami kwiatów. Taki właśnie pejzaż nakreślił
Wiatkin już na początku wiersza W Polsce:
Tu przy wiejskich drogach są rzędy chat,
A na skraju wsi męki Pańskiej znak
I Madonny figury; i wszędzie u ich stóp
Wieńce kwiatów pobożny składa lud.
Podobnie jak krzyż symbolem męki w wierze chrześcijańskiej jest korona cierniowa. Poeci rosyjscy w latach pierwszej wojny światowej sięgali i do tego symbolu, kiedy pisali
o cierpieniach narodu polskiego. Dobitnie wyraził to głośny w epoce symbolizmu pisarz Fiodor Sołogub w wierszu Stance dla Polski (Stansy Polsze, 1914). W jego końcowej strofie autor kierował do Boga następującą prośbę:
…Nie przedłużaj jej cierpień –
Proszę Ojca na niebie –
Przemień wielkiej Polsce
Na laury koronę cierniową.
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rosyjskich, którzy w latach pierwszej wojny światowej pisali o Polsce. Uwidoczniło się to szczególnie w poezji Marii Morawskiej, Polki z pochodzenia, która w owym czasie
zdobyła krótkotrwały rozgłos jako autorka kilku zbiorów
wierszy. Jeden z nich nawet zatytułowała Piękna Polska
(Priekrasnaja Polsza, 1915).
Wspomniana wyżej poetka, po wyemigrowaniu z Rosji po roku 1917, została właściwie zupełnie zapomniana.
Jej polskie pochodzenie w dużym stopniu wyjaśnia obecność polskich tematów w zbiorze wierszy Piękna Polska.
W jednym z nich, opatrzonym tytułem Polska Bogurodzica (Polskaja Bogorodica, 1914), Morawska nazwała Matkę Jezusa Królową Polski:
…Od tej pory, gdy już nie ma w Polsce królów,
Ją nazywają Polski Królową.
Modlitewne zwroty do Matki Boskiej wplatała Morawska
do kilku wierszy o Polsce, jak chociażby do tego pod tytułem Powrót (Wozwrat, 1914):

(przekład dosłowny)

Wiersz ten powstał na początku ówczesnej wojny i wkrótce po publikacji w Rosji spotkał się z uznaniem polskich czytelników. Doczekał się też niemal niezwłocznie
dwóch polskich przekładów, których autorami byli Artur
Oppman i Julian Ejsmond.
Korona cierniowa jako symbol cierpień narodu polskiego pojawiła się też w wierszu Apollona Korinfskiego, gorącego zwolennika jedności Słowian pod przywództwem
Rosji. Wiersz ów opatrzony był bojowym tytułem Do
broni (K orużyju, 1915), który napisany został po polsku.
Owo wezwanie Polaków do wspólnej walki u boku Rosjan z germańskim najazdem powtarzał Korinfski w każdej z ośmiu zwrotek tego wiersza. W tej walce – jak głosił
autor – naród polski mógłby pomścić krzywdy doznane
od Niemców i obronić swoją „ojczyznę-matkę”:
…On w koronie cierniowej
Jest znowu z nami…
Za Boga – do broni
Za ojczyznę-matkę!…

1 (99)

(przekład dosłowny)

W życiu religijnym narodu polskiego wyjątkowo doniosłą rolę odgrywa utrwalony przez wieki kult Matki Boskiej
Częstochowskiej. Ma on charakter nie tylko wyłącznie religijny, lecz i patriotyczny, co sprawia, że Jasnogórska Pani
jest uznawana i czczona przez Polaków jako Orędowniczka narodu i Królowa Polski. Ten bardzo żywy w naszym
narodzie kult maryjny został dostrzeżony przez poetów

…Rosyjskim słowem, obcą duszą
Przyzywam polską Bogurodzicę.
W kilku innych przypadkach poeci rosyjscy, wspominając o kierowanych do Matki Bożej błagalnych modlitwach
Polek dotkniętych wojennymi nieszczęściami, wymieniali cudowny obraz Częstochowskiej Madonny. Świadczy o tym chociażby następująca zwrotka cytowanego już
wiersza Do Polski Siergieja Sołowjowa:

…Ojcowie i synowie niedorośli
Znów giną w bitwach – i za nich
Wdowy się modlą rzewnymi łzami
Do Matki Boskiej Częstochowskiej.
W oryginale tego wiersza autor, wspominając Matkę
Boską, posłużył się zniekształconą nieco polską nazwą
(u Czenstochowskoj Matki Bozki), ale napisaną cyrylicą.
Częstochowska Madonna wymieniona jest też w wierszu
Polska (Polsza, 1914) mało znanej poetki Nadieżdy Pawłowicz. Oto ten przykład w dosłownym tłumaczeniu:
Przed Częstochowską Madonną,
Przed obliczem ze starego obrazu –
Słyszę – tam w kraju zniewolonym
Płoną i w gruzy walą się domy.
W dość interesujący sposób odwołał się do obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej poeta Georgij Iwanow w wierszu
Polska (Polsza, 1917), stworzonym w czasie, kiedy już całe
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też obrazy Polski-męczennicy, uosobionej w postaci wdowy odmawiającej modlitwy do Jasnogórskiej Orędowniczki z błaganiem o odwrócenie nieszczęść i o ratunek dla
cierpiącej ojczyzny. Podobne obrazy odnajdujemy m.in.
w utworach Siergieja Sołowjowa (Do Polski), Wiktora
Dworiaszyna (Kozacy przejeżdżali) i Nadieżdy Pawłowicz
(Polska).
Temat wojennych cierpień Polski poeci rosyjscy dość
często łączyli z wyrażaną w ich wierszach ideą odrodzenia wolnej Polski. Najbardziej znanym przykładem był tu
głośny wiersz Walerija Briusowa Do Polski (Polsze, 1914).
Oto w dosłownym tłumaczeniu treść jednej zwrotki tego
wiersza, w której autor kierował do Polaków następujące przesłanie:
…A ty, narodzie cierpień i wiary,
Który wraz z nami idziesz do boju,
Usłysz przy swoim grobie
Święte wezwanie: „Łazarzu, wstań!”

Zmartwychwstanie Niepodległej, pocztówka z 1918

ziemie polskie, po wyparciu z nich armii rosyjskiej (w tym
czynie zbrojnym uczestniczyły też Legiony Polskie), znalazły się pod okupacją niemiecko-austriacką. Wspomniany wyżej utwór przepełniony jest współczuciem Polakom
pozostającym w niewoli wroga i wiarą w moc roztaczanej nad nimi obrony przez Matkę Bożą Częstochowską
i Ostrobramską. Ową wiarę wyraża następujące zdanie:
…Bóg zemści się na świętokradcy,
Pomoże wam Częstochowska
I Ostrobramska was obroni.

(przekład dosłowny)

Łatwo zauważyć, że to zdanie z wiersza rosyjskiego poety jest jawną reminiscencją słów Mickiewicza z inwokacji
w Panu Tadeuszu: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!”.
W wierszach poetów rosyjskich o Polsce, w których występują motywy maryjne (zwykle nazywana jest w nich
Matka Boska Częstochowska) niezmiennie pojawiają się

Briusow, wyrażając nadzieję, że wkrótce skończy się niewola Polski, odwołał się tu do przypowieści o wskrzeszeniu Łazarza z Ewangelii św. Jana (rozdz. 11,11–44). Według poety wskrzesicielem Polski będzie wielkoduszna
Rosja, ona to właśnie wskrzesi swoją „młodszą siostrę” do
życia. Podobną nadzieję wyraził Briusow również w końcowej strofie tego wiersza, w której zacytował słowa Jeszcze Polska nie zginęła (przytoczył je w polskim brzmieniu,
lecz zapisane zostały cyrylicą). Ten wiersz przyniósł Briusowowi duże uznanie wśród Polaków i wkrótce po wydrukowaniu został przełożony przez Leo Belmonta i Edwarda Słońskiego.
Owo patriotyczne zawołanie „Polska nie zginęła!”
w polskiej wersji językowej i nawet napisane alfabetem
łacińskim, umieścił w swoim wierszu o Polsce zapomniany dzisiaj literat Siergiej Sokolski, autor licznych pieśni
i parodii literackich. Niezbyt udany pod względem artystycznym i rozwlekły jego wiersz Do Polski (Polsze, 1915)
zawierał następującą strofę:
…Cóż, że z twoich ran otwartych
Nadal wypływa krew,
Lecz jednak Polska nie zginęła!,
Ona z popiołów wstanie znów.
(przekład dosłowny)
Ten wiersz zakończył autor dwoma okrzykami na cześć
Polski, które napisał alfabetem łacińskim. Oba są tu zacytowane w brzmieniu dosłownym: „Niech żyje Polska!”
Vive vivat!
Warto też dodać, że ukrytego cytatu z Mazurka Dąbrowskiego można doszukiwać się w Stancach dla Polski,
które Fiodor Sołogub rozpoczynał taką oto apostrofą do
Polski: „Ty nigdy nie umierałaś, Wciąż urzekająco żywa”
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(ros. Ty nikogda nie umirała, Wsiegda plenitielno żywa).
Tu warto przypomnieć, że upowszechniana w wieku XIX
wersja pierwszych słów Pieśni legionów polskich w Włoszech Józefa Wybickiego brzmiała tak: „Jeszcze Polska nie
umarła”, co dalej rymowało się ze zdaniem: „Co nam obca
moc wydarła”.
Ochoczo wówczas przepowiadane przez poetów rosyjskich odrodzenie wolnej Polski wyrażano słowem „zmartwychwstanie” – jak chociażby w znanym wierszu Trzy
krzyże Zinaidy Gippius – lub poprzez posługiwanie się
kwiecistymi niekiedy metaforami. Oto kilka charakterystycznych przykładów. Drugorzędny literat Paweł Oriesznikow w wierszu Do Polski (1915) pragnął radośnie „śpiewać hymn zmartwychwstającej Polsce”. Nikołaj Agniwcew
w wierszu Do braci Polaków (Brat’jam-polakam, 1915)
obwieszczał, że „Nad Polską wschodzi gwiazda” (ros. Nad
Polszej woschodit zwiezda), zaś zapomniany poeta Nikołaj Wentcel, piszący pod pseudonimem Benedykt, pocieszał Polskę w swoim sonecie, że wkrótce „odnowiona
wstanie z ruin” (obnowlonnaja ty wstaniesz iz razwalin).
Mało jeszcze wtedy znany Siergiej Jesienin też napisał sonet o Polsce (Polsza, 1915), w którym umieścił o niej takie
słowa: „Tyś potężną ręką sieć niewoli rozdarła”.
Pięknymi metaforami witał odradzającą się Polskę poeta Michaił Garteweld. Oto dosłowny przekład fragmentu jego wiersza Do Polski (Polsze, 1915):
…Ty wstajesz ze snu,
Idzie do ciebie w purpurowym świetle
Twoja wielka wiosna.
Oryginalny obraz odradzającej się Polski stworzyła pisarka i tłumaczka Tatiana Szczepkina-Kupiernik, która
z dużą sympatią odnosiła się do sprawy polskiej. W roku
1915 opublikowała rosyjski przekład polskiej pieśni patriotycznej i kościelnej Boże, coś Polskę (1816) autorstwa Alojzego Felińskiego. Ta zakazana wcześniej w Rosji
i w zaborze rosyjskim pieśń znalazła się w zbiorze Odgłosy wojny (Otzwuki wojny, 1915) i opatrzona była tytułem
Polska pieśń. W tym samym zbiorze poetka zamieściła też
wiersz Polska, który zakończyła słowami: „Ożyje i wstanie
Polska – Nasza młodsza siostra!” (Ożywiot i wstaniet Polsza – Nasza mładszaja siestra!).
Spośród utworów na tematy polskie najbardziej znacząca w twórczości Szczepkiny-Kupiernik wydaje się miniatura dramatyczna pt. Vivat Polonia! (1916). Już sam jej
tytuł, unikalny w poezji rosyjskiej, jest tu wielce symptomatyczny. Miniatura ta składa się z trzech scenek i każda z nich kończy się zawołaniem Vivat Polonia! Pierwsza
scenka przypomina wielkość dawnej Polski, druga jej upadek i niewolę, trzecia przedstawia więzienną celę, a w niej
Anioła i alegoryczną postać Polski. Anioł podnosi upadłą

Zmartwychwstanie Niepodległej, pocztówka z 1918

Polskę i zapowiada odmianę jej losu: „Ty się wyleczysz
z ran głębokich / I zmienisz łachmany na strój wspaniały”.
Umęczona Polska tak odpowiada na to proroctwo Anioła:
…Przez dym pożarów, przez krwi potoki
Słyszę jak się donosi triumfalny głos chóru –
Vivat Polonia!
(T. Szczepkina-Kupiernik, Vivat Polonia!)
W przytoczonej tu wypowiedzi Polski zwraca uwagę niemal dosłowne zacytowanie początkowych słów chorału Kornela Ujejskiego Z dymem pożarów, z kurzem krwi
bratniej… Autorka miniatury dramatycznej Vivat Polonia! z całą pewnością znała broszurowe wydanie w Moskwie w 1914 roku trzech polskich pieśni, wśród których
oprócz tego chorału Ujejskiego były też przekłady dwóch
polskich hymnów – Boże, coś Polskę i Mazurka Dąbrowskiego6. W swoich próbach poetyckiego zobrazowania lo6 Zob. Trzy Polskie Hymny Narodowe, Moskwa 1914.
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sów Polski Tatiana Szczepkina-Kupiernik mogłaby niewątpliwie okazać się mistrzynią metaforyzacji.
Spojrzenie z dzisiejszej perspektywy na wojenno-patriotyczną poezję rosyjską doby pierwszej wojny światowej budzić może pewne zdziwienie z powodu obfitości tematyki polskiej w ówczesnym piśmiennictwie imperium
carów. Wynikało to z tej okoliczności, że konflikt zbrojny
między zaborcami postawił w nowym świetle sprawę Polski. Dla polityki rosyjskiej była to kwestia kluczowa, chodziło bowiem o pozyskanie wsparcia Polaków w wojnie
z Niemcami i Austrią. Dla osiągnięcia tego celu składano
Polakom mgliste obietnice autonomii politycznej pod berłem cara, głoszono hasła braterstwa słowiańskiego, okazywano im wyrazy sympatii i współczucia z powodu wojennych cierpień. Te propolskie nastroje odzwierciedliły
się bardzo wyraźnie w ówczesnej rosyjskiej publicystyce,
w poezji i w okolicznościowej beletrystyce wojennej.
Owa dość obfita twórczość literacka najczęściej drugorzędnych i nieznanych autorów rosyjskich nie wznosiła
się na wyżyny artyzmu, okazywała się często rymowaną
publicystyką lub pospolitym grafomaństwem. Miała ona
charakter koniunkturalny i rodziła się w wyniku ówczesnego zapotrzebowania politycznego i wojennego. Świadczy o tym zamieranie tego rodzaju pisarstwa od połowy

roku 1915, kiedy Rosja całkowicie utraciła „polską kartę”
w grze politycznej i wojskowej po wycofaniu się z ziem
polskich wskutek klęsk na froncie wojennym. Zabiegi rosyjskie o pozyskanie poparcia w toczącej się wojnie okazywały się w tej sytuacji bezowocne.
Rozbudzone w Rosji propolskie nastroje w początkowym okresie wojny nie były jednak pozbawione realnego znaczenia niezależnie od ich koniunkturalności. Były
z pewnością w wielu przypadkach wyrazem przekonania
wpływowych kręgów inteligencji rosyjskiej, że w kwestii
polskiej niemożliwe już będzie po wojnie utrzymanie status quo ante i że Polska powinna odzyskać swoją niezależność państwową. W tych kręgach inteligencji nie zabrakło
głosów pisarzy i myślicieli rosyjskich, o czym świadczyły wystąpienia Dymitra Mierieżkowskiego, Zinaidy Gippius, Nikołają Bierdiajewa, Siergieja Michajłowa i innych.
Wszelkie ówczesne przejawy propolskich sympatii w Rosji przyczyniały się do lepszego zrozumienia niepodległościowych aspiracji Polaków i bardziej ugodowego podejścia ze strony rosyjskiej do sprawiedliwego rozwiązania
zadawnionej sprawy polskiej.
Jan Orłowski

Słowo od tłumacza.
Aleksiej Szczegłow. O Aleksieju Szczgłowie i jego
poezji brak bliższych wiadomości, W ostatniej dekadzie
minionego wieku, po rozpadzie ZSRR, nastąpiła pewna odwilż w rosyjskiej polityce kulturalnej, widoczna już
wcześniej w okresie tzw. „pieriestrojki”. Wtedy też w czasopismach literackich zaczęły pojawiać się wiersze poety
o latach terroru stalinowskiego. Drukowane tu trzy miniatury poetyckie Szczegłowa ukazały się w miesięczniku
„Zwiezda” 1991, nr 9, s. 31. Opatrzono je tytułem Z książki „Chleb, którym się przełamujemy”. Na język polski nie
były tłumaczone. Przedruk wspomnianych tu wierszy zawiera książka: Miecze i gałązki oliwne. Antologia poezji
rosyjskiej o Polsce (Wiek XVIII-XX). Wybrał i opracował
Jan Orłowski, Warszawa 1995, s, 288. Treść tych wierszy
świadczy o tym, iż ich autor prawdopodobnie mieszkał
w Warszawie i, być może, związany był z kręgiem przebywającej w Polsce antybolszewickiej emigracji rosyjskiej.
Na tle polakożerczej propagandowej „poezji” sowieckiej
z lat 1939-1940 te liryki Szczegłowa są zjawiskiem wyjątkowym w ówczesnej poezji rosyjskiej.

W zakończeniu trzeciego liryku Szczegłow napisał nazwę państwa polskiego alfabetem łacińskim i w dwóch
wyrazach: Rzecz Pospolita. Dla uwidocznienia w tłumaczeniu tego wyróżnienia zastosowano pisownię kursywą
– Rzecz Pospolita.
Antonina Symonowicz. Urodzona w Moskwie
5 czerwca 1953 roku poetka rosyjska. Jej przodkowie mają
w swoim rodzie polskie korzenie. W roku 1980 ukończyła studia w Moskiewskim Instytucie Poligraficznym. Jako
poetka debiutowała w roku 1981. Jest autorką wielu zbiorów wierszy lirycznych, w których podejmuje tematy patriotyczne, religijne, tworzy też lirykę osobistą, pejzażową i pisze wiersze dla dzieci. Drukowany wyżej jej wiersz
Częstochowskiej Matce Bożej (ros. Czenstochowskoj Bożjej
Matieri) pochodzi ze zbioru: A. Symonowicz, Odwieczne
światło (Nietlennyj swiet), Moskwa 1999, s. 84.
Jan Orłowski
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Z poezji rosyjskiej
Aleksiej Szczegłow

Antonina Symonowicz

Z książki „Chleb,
którym się przełamujemy”

Częstochowskiej
Matce Bożej

*
Nad Wisłą
Obłoki zawisły.
Jakże miły i żwawy
Płynie nurt mej rzeki,
Lecz rozdzieliły nas wieki,
Miłości moja, Warszawo!
* * *
Wieńce z róż
Przez wieki ją ozdabiały.
Dziś nie jest już z nami
Wolność i Warszawa.
I tylko jest ślubna biel obłoków
Nad Wisłą czterdziestego roku.
* * *
Tak jest –
Błękit nieba i burzan przydrożny.
O moja matko Polsko!
Nadszedł czas twój trwożny.
Ale znowu Częstochowa
Uwieńczona kwiatami.
O Panno Maryjo!
Znów jesteś z Polską i z nami.
Tak jest.
I Mickiewicz na Przedmieściu
Znów nas powita.
Za to na Warszawę
Przysięga Rzecz Pospolita.
1939–1940 .

* * *
Matko Boża, Ty coraz surowszą
Ukazujesz nam swoją twarz,
Ale przez wieki miłością i troską
Niezmiennie obdarowujesz nas.
Wszystko przewidzisz – klęski, wojny
I Syna śmierć, i ból, i krew…
Tej strasznej ofiary bądźmy godni,
Za miłość darujmy Jej serca swe.
1999
* * *
Po cóż się trwożyć? Bóg sam wie dobrze,
Co chce ci dać,
Ty zaś naukę we własnym losie
Sam sobie znajdź.
Patrz zawsze, co się dzieje wokół,
Gdzie dobro, gdzie zaś zło,
Gdzie przyjaźń, wrogość, gdzie wzlot wysoko,
Albo upadek na dno.
Próśb skrytych twoich Bóg wysłucha,
Dłoń zbawczą poda swą,
Gdy zbliża się twa niemoc ducha
I gaśnie wzrok za mgłą.
Z rosyjskiego przełożył
Jan Orłowski
Uwaga tłumacza: wiersz „Po cóż się trwożyć?,,,”
pochodzi ze zbioru poezji –
A. Symonowicz, Nietlennyj swiet, Moskwa 1999, s. 95.
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Marek A.
Koprowski

Wojna z OUN–UPA
o Lubelszczyznę

Marek A. Koprowski Łuny na wschodzie. Krwawa wojna z OUN-UPA
o Lubelszczyznę, Wydawnictwo Replika, Poznań 2019, ss 294, il.

Jak wynika ze wspomnień i relacji członków polskiego
podziemia, struktury OUN–UPA były najsilniejsze w powiecie hrubieszowskim. Główną rolę wśród nich odgrywały kuszcze: sahryński, szychowiecki, werbkowicki, łaskowski, uhrynowski i bereściański. Oficjalnie struktury UPA
nie występowały pod szyldem UPA, ale UNS, czyli Ukraińskiej Narodowej Samoobrony. Była to przykrywka dla
Niemców. Ukraińcy twierdzili, że tworzą ośrodki samoobrony, by bronić swoich wsi przed atakami Polaków należących do Batalionów Chłopskich. Wszystkie wsie, w których działała UNS były zamienione w warownie. Otaczały
je zasieki z drutu kolczastego. Miały ponadto bunkry, stanowiska obserwacyjne. Wejście do takiej wsi bez znajomości hasła było praktycznie niemożliwe. Taka ufortyfikowana wieś tworzyła stanicę, a kilka wiosek kuszcz.
W hrubieszowskim w skład niektórych kuszczy wchodziło od pięciu do siedmiu stanic. Kuszcze współpracowały
ściśle z ukraińską policją, która miała możliwość legalnego

działania, czyli walki z polskim podziemiem i zapewniała
kuszczom łączność z Niemcami, którzy w konflikcie między Ukraińcami a Polakami wspierali, rzecz jasna, tych
pierwszych. W tym także rozbudowując ich siły zbrojne. Zezwolili na utworzenie przez nich Chełmskiego Legionu Samoobrony – formacji, która formalnie wchodziła
w skład Ukraińskiej Narodowej Samoobrony. Wspomniany Legion liczył 500 ludzi i starał się ograniczać możliwości działania polskiego podziemia.
W obronie Polaków na Chełmszczyźnie bardzo mocno
występowały m.in. Bataliony Chłopskie, a zwłaszcza oddział „Rysia”. Lucjan Świdziński w swojej „Wiązance wspomnień” tak go określa:
Ten oddział BCh był jakby korzeniami wrośnięty w chaty chłopskie, z których wyrastał. Można bez przesady
powiedzieć, że na tym terenie w tym czasie twierdzą stał
się każdej polskiej chaty próg. Oddział ma na swoim koncie liczne walki, potyczki i starcia. Stoczył również kilka
poważnych bitew, między innymi w dniu 14 lutego 1944 r.
w kolonii Górki, pow. hrubieszowski1.
Oddział BCh „Rysia” powstał wczesną wiosną 1942 r.
we wsi Mołków. Miał działać w południowej części powia
tu hrubieszowskiego. Formalnie utworzyło go Powiatowe
Kierownictwo Ruchu Ludowego. Jego organizację powie
rzono Stanisławowi Basajowi, któremu nadano pseudo
nim „Ryś”. Urodził się on w 1917 r. w Polanach w rodzi
nie chłopskiej. Ze służby wojskowej, którą rozpoczął jako
ochotnik i kapral nadterminowy, musiał odejść, aby zastą
pić schorowanego ojca na gospodarstwie. Działał w Związ
ku Młodzieży Wiejskiej. Pod koniec 1938 r. zawarł związek
małżeński z Genowefą Kołtuniak, z którą miał dwie córki.
W 1939 r. jako kapral 2. Pułku Strzelców Konnych z Hru
bieszowa wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Odzna
czył się w bitwie pod Mokrą i uczestniczył w brawurowym
nocnym wypadzie na Kamieńsk. Po zakończeniu działań wojennych we wrześniu 1939 roku nie zdjął munduru i dowodził małym oddziałkiem, który od października
1939 r. do stycznia 1940 r. walczył z Niemcami, dokonując na nich kilka zasadzek. W styczniu 1940 r. wstąpił do
1 Cyt. za: J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią partyzantów. O wielkich bitwach w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 r., Lublin 1987, s. 203.
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Zwiad konny z Batalionu Hrubieszowskiego BCh Stanisława Basaja „Rysia” (na pierwszym planie po lewej stronie). Fot. archiwum

Związku Walki Zbrojnej, który zaczął organizować na południowej hrubieszowszczyźnie. W 1942 r. przeszedł do
Batalionów Chłopskich. Zmienił wtedy swój pseudonim
z „Kraski” na „Rysia”.
Od początku działalności oddziału „Rysia” jego głównym przeciwnikiem stała się niemiecka żandarmeria
i wspomagająca ją ukraińska policja. Oddział starał się
ograniczać ich terror w stosunku do polskiej ludności.
Rozbijał łapanki na polską młodzież, którą Niemcy chcieli wywieźć na roboty przymusowe do Rzeszy. Przepędzał
patrole żandarmów, przyjeżdżające na wsie po ściągnięcie
kontyngentu. Wymierzał też kary nadgorliwym sługusom
niemieckiej administracji. Najczęściej rzecz dotyczyła sołtysów i kolczykarzy bydła i trzody chlewnej. Wielu z nich
długo pamiętało udzielone im wyciorem lub kijem „lekcje obywatelskiego wychowania”. Członkowie oddziału rekwirowali też w młynach i mleczarniach pasy transmisyjne, by je unieruchomić, by nie służyły chociaż przez jakiś
czas okupantowi. Oddział prowadził też intensywną pracę
szkoleniową, organizacyjną i zbierał broń.
Jesienią 1942 r. liczył około stu ludzi podzielonych na 4
plutony. Wśród nich znajdowało się sporo byłych podofice
rów, a część żołnierzy miała rowery lub konie wierzchowe,
co umożliwiało im szybkie przemieszczanie.
Po jakimś czasie oddział zaczął też wykonywać wyroki śmierci. Jednym z pierwszych, który dostał kulę w łeb,
był sołtys ze wsi Pawłowice. Był to Ukrainiec działający
w OUN, dający się mocno we znaki ludności polskiej. Do
jego ubrania przypięto kartkę z następującym tekstem: «Za

nieludzkie traktowanie ludności polskiej, donosy na Polaków, którzy zginęli w obozach, zostali wywiezieni na roboty do Niemiec, za rabunkowe ściganie kontyngentów, bicie
Polaków – wyrokiem Sądu Polowego Rzeczpospolitej Polskiej sołtys, członek OUN został skazany na karę śmierci.
Wyrok został wykonany. „Ryś”»2.
Dużą uwagę „Ryś” przywiązywał także do niszczenia
dokumentów w urzędach gminnych, dotyczących wymiarów i dostaw kontyngentów. Akcje te nie były łatwe
do przeprowadzenia, bo często obok siedzib gmin znajdowały się posterunki policji ukraińskiej. W drugiej połowie 1942 r. oddział „Rysia” wyszedł zwycięsko ze starć pod
Kryłowem, Mirczem, Poturzynem i Kosmowem.
Późną jesienią 1942 r. oddział stanął do walki w obronie
Zamojszczyzny. „Ryś” zaatakował Niemców wysiedlają
cych Polaków ze wsi gminy Dubienka. Zażartą walkę stoczył m.in. w dużej wsi Tuchanie z żandarmami i wspierającymi ich policjantami ukraińskimi. Niemcy z Ukraińcami
wycofali się ze spalonej wsi, zostawiając dwudziestu kilku
zabitych. Wkrótce oddział walczył w obronie wsi Raciborowice, z których Niemcy szybko się wycofali. Następnie
z marszu stoczył potyczki we wsiach Bokinie i Wysokie.
Uczestnik ówczesnych walk, Zbigniew Ziembikiewicz
„Smok” wspomina je następująco:
Naturalnym sprzymierzeńcem były dla nas olbrzymie
zaspy śnieżne, w których grzęzły zmotoryzowane jednostki żandarmerii i policji ściągniętej z Chełma. Wyłanialiśmy
2 Z. Ziembikiewicz „Smok”, W partyzantce u „Rysia”. Wspomnienia żołnierza
I Batalionu Oddziałów Hrubieszowski BCh, Warszawa 1982, s. 62.
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się znienacka, często granatami niszcząc pojazd i ogniem
broni maszynowej z zaskoczenia rozbijając liczniejsze i do
brze uzbrojone jednostki nieprzyjaciela.
W walkach tych przekonałem się naocznie o niezwy
kłym talencie dowódczym „Rysia”. Dowodził on bardzo
operatywnie czterema plutonami poprzez łączników z każ
dego plutonu, którzy stanowili niejako poczet dowódczy.
Nigdy do walki nie włączał od razu wszystkich sił.
Rozpoznanie przeprowadzał zwykle jednym plutonem
i, w zależności od rozwijania się akcji, kierował następne z jasno sprecyzowanym zadaniem. Podziwiałem jego
orientację w terenie i zdolności organizacyjne, a także zimną krew w każdej sytuacji, nawet dla nas ciężkiej.
Walki toczone przez nasz oddział w pierwszych miesią
cach 1943 r. były tak dla mnie, jak i wielu moich towarzy
szy broni szkołą hartu i wytrwałości. Podczas ostrej zimy
nie wszyscy mieliśmy kożuchy i dobre buty, regularne wy
żywienie i dostateczną ilość snu.
Po zakończeniu walk na terenie gminy Dubienka „Ryś”
poprowadził nas poprzez Annopol na zachód od Horodła,
a następnie blisko rzeki Bug. Po tygodniu marszu, zakłó
canego kilkoma drobnymi potyczkami, przeszliśmy w re
jon Kosmowa, a następnie Kryłowa. Oddział wzbogacił się
o kilkanaście sztuk karabinów, kilka pistoletów maszyno
wych i jeden lekki karabin maszynowy zdobyty na żandar
merii w zasadzce obok wsi Uchanie3.
W początkach 1943 r. obok Niemców uaktywnili się
także następni wrogowie Polaków, czyli Ukraińcy. Siatka UNS i policja ukraińska wsparła działania niemieckiej
żandarmerii, dążącej do likwidacji polskiego podziemia.
Przypuszczać można, że Ukraińcy doskonale orientujący się, kto jest kim w terenie, zaczęli denuncjować potencjalnych członków podziemia. Niemcy aresztowali wielu
z nich, w tym kilku nauczycieli, których następnie bez sądu
rozstrzelali. Ukraińcy zaczęli też mordować niewygodne
dla siebie osoby. W kolonii Łasków, w której wcześniej
Niemcy dokonali licznych aresztowań, Ukraińcy zamordowali Kowalskiego i Nowaka, i całą rodzinę Brzozowskich,
nie oszczędzając niemowlęcia i jego matki. Zamordowali
również całą rodzinę Ukraińca Marko.
W Mirczu zamordowali syna i córkę Deców, a następnie
podłożyli ogień pod ich dom. Za dnia na ulicy zastrzelili
dwie siostry Szczurówny.
We wsi Dąbrowa przy pomocy wideł i siekier Ukraińcy wyrżnęli rodziny Mateusza i Marii Flisów, Jana Bocia i Franciszka Fuszara. Rodziny Winiarskich nie zastali
w domu, więc wyładowali wściekłość na ich pięcioletniej
córce, która była w domu. Porąbali ją na kawałki! Zwiad
„Rysia” szybko ustalił, do największych bestialstw dopuszczali się policjanci ukraińscy z posterunku w Kryłowie.
3 Tamże, s. 80-81.

Następnym w kolejności był posterunek w Modryniu,
do którego przybył na inspekcję powiatowy komendant
Malesza, któremu Niemcy wydali rozkaz likwidacji oddziału „Rysia”. Ten postanowił przygotowania wyprzedzić
i zlikwidować Maleszę i cały posterunek. Bechowcy „Rysia”
wdarli się z zaskoczenia, brawurowo do posterunku, likwidując wszystkich stawiających opór. Łącznie zginęło 7 policjantów wraz z Maleszą, jego adiutantem i furmanem. Oddział zdobył 11 sztuk broni, kilkadziesiąt granatów i 20 tys.
sztuk amunicji. Zniszczono też wiele dokumentów.
Oddział UNS–UPA i policjanci ukraińscy, mszcząc się
za śmierć komendanta, 20 marca napadli w Dobryniu na
kilkanaście gospodarstw zamieszkanych przez Polaków.
Zaczęli je palić i mordować ich właścicieli. Stacjonujący
w pobliżu pluton „Liścia” z oddziału „Rysia” natychmiast
ruszył na pomoc bezbronnym. Wkrótce z odsieczą przybył sam „Ryś” z plutonami „Księżyca” i „Szczygła”. Uderzył na wieś z drugiej, ukraińskiej strony i zaczął w odwecie palić zabudowania należące do Ukraińców. Ukraińscy
napastnicy przestali mordować Polaków i ruszyli bronić
swoich. „Ryś” kazał ich związać ogniem, a plutonowi „Liścia” natychmiast przeprowadzić ewakuację Polaków, których Ukraińcy nie zdążyli zamordować i odprowadzić ich
wraz z dobytkiem do kolonii Modryń. Stamtąd większość
z nich już samodzielnie przemieściła się dalej na zachód do
powiatu tomaszowskiego. „Ryś” ze sztabem zakwaterował
w kolonii Małków, a pozostałe plutony rozlokował w sąsiednich miejscowościach rozmieszczonych wokół i tworzących swoisty wianuszek bezpieczeństwa.
W początkach kwietnia oddział UPA przeszedł z Wołynia przez Bug i zaczął mordować wieś Prehoryłe. Wkrótce
łuna i strzały spowodowały zarządzenie alarmu. W kierunku zaatakowanej wsi ruszył konny zwiad, a za nim reszta
oddziału na furmankach. Oddział UPA nie był duży, ale
znacznie silniejszy od placówki AK, która przywitała napastników ogniem, ponosząc ciężkie straty. Upowcy po zorientowaniu się, że mogą dostać baty, porzucili łupy i zaczęli uciekać, pozostawiając na placu boju kilku zabitych.
„Ryś” od razu zasugerował tutejszym chłopom, by przeprowadzili się na zachód. Tłumaczył im, że tu będą stale zagrożeni ze strony Ukraińców, ale ci nie chcieli ruszać
się z domów. Uważali, że po takim laniu żadna banda nie
odważy się już napaść na wieś. Niestety, w maju znów na
wieś Prehoryłe napadła ukraińska banda. Część mieszkańców usiłowała się bronić, zamykając się w murowanej
kaplicy. „Ryś” znów musiał ruszać na odsiecz. Tu musiał
walczyć nie tylko z UPA, ale i z żandarmerią niemiecką,
która widząc łunę, także zjawiła się na miejscu i zaatakowała partyzantów.
Przybierające na sile mordy ludności polskiej sprawiły, że Komenda Batalionów Chłopskich Obwodu
Hrubieszowskiego podjęła decyzję o przekształceniu
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Stanisław Basaj „Ryś”. Fot. archiwum

oddziału „Rysia” w regularny batalion. Chodziło o to, by
była to jednostka zdolna do prowadzenia ciągłej walki
i obrony polskich rodzin przed ukraińską przemocą.
Batalion „Rysia” składał się z 10 plutonów. Każdy z nich
miał dwie drużyny i liczył w sumie 50 żołnierzy! 1 pluto
nem dowodził plutonowy Feliks Drzygała „Bruchnalski”.
Pluton ten miał charakter „czołowego”. Szedł z przodu ko
lumny. Dokonywał rozpoznania i pierwszy wchodził do
boju. Oprócz drużyn strzeleckich posiadał drużynę zwiadu konnego liczącego 12 kawalerzystów. Dowodził nim
kapral Tadeusz Dul „Ochman”. 2 plutonem dowodził plutonowy Michał Kucharski „Księżyc”. 3 pluton działał pod
dowództwem kaprala Władysława Zająca. 4 plutonem kierował plutonowy Bronisław Furmaga „Liść”, 5 plutonem
zawiadywał plutonowy Jan Pochylczuk „Moskwa”, 6 pluton
„chodził” pod rozkazami Jerzego Dąbrowskiego „Żuczka”.
7 plutonem dowodził plutonowy Tomasz Flis „Vis”. Przełożonym 8 plutonu był plutonowy Władysław Kwiatkowski
„Topola”. 9 plutonem dowodził „Taran” (nie wiadomo, jak
się nazywał). 10 plutonem dowodził Jerzy Brzoza „Ostoja”.
Pluton ten stanowił ochronę sztabu batalionu.
„Ryś”, przywiązując dużą wagę do szkolenia, uruchomił przy batalionie „Rysia” Szkołę Podoficerską. Miała
ona siłę jednego plutonu, ale stanowiła odrębną jednostkę administracyjną. Jej komendantem był porucznik Zenon Bielachowski „Dzierżyński”. Przysłała go Komenda
Główna Batalionów Chłopskich. Jego zastępcą był plutonowy Józef Tuchowski, który dowodził jednocześnie plutonem szkolnym. Przy batalionie została sformowana także
służba sanitarna. Przy każdym plutonie działały dwie sanitariuszki „Zielonego Krzyża”, wyposażone w podręczne
środki opatrunkowe. Przy sztabie batalionu zwanego także

Kwaterą Główną działał również specjalny oddział sanitarny. Całością służby sanitarnej kierowała Janina Teodorowicz – „Jabłonka”.
Jak każda zwarta jednostka, batalion „Rysia” miał swo
je tabory. Każdy pluton miał dwa wozy taborowe. Jeden
do przewozu amunicji, drugi do przewozu żywności. Ponadto dowództwo batalionu miało swój odrębny tabor,
który składał się z 20 wozów. Dowodził nim Karol Knop
„Czarny”.
Kwaterą Główną batalionu kierował oczywiście sam
„Ryś”. Szefem batalionu był plutonowy Stanisław Hulaka
„Stępień”.
Uzbrojenie batalionu nie było niestety najlepsze. Składało się z 16 ręcznych karabinów maszynowych, 2 lekkich
karabinów maszynowych, 1 ciężkiego karabinu maszynowego, 30 pistoletów maszynowych różnych typów i kilkuset ręcznych karabinów typu mauzer. Batalion miał też
swoje zakonspirowane magazyny amunicyjne ukryte w leśnych bunkrach.
W sumie w swoim organizacyjnym apogeum batalion
„Rysia” liczył około 750 ludzi i był na Lubelszczyźnie naj
większym oddziałem partyzanckim. Nie wszyscy żołnierze batalionu mieli za sobą służbę wojskową i trzeba było
z nimi prowadzić szkolenie strzeleckie.
Powiększenie oddziału do wielkości batalionu wiązało się oczywiście z problemami zaopatrzeniowymi. Kilkuset ludzi trzeba było przecież nakarmić. Oddział zaopatrywał się głównie w dworach i folwarkach przejętych przez
Niemców i zamienionych w tzw. ligenschafty. Robił też akcje na młyny, mleczarnie itp. Chleb wypiekały dla niego
gospodynie na wsiach, zwłaszcza te należące do Ludowego
Związku Kobiet. Żołnierze batalionu kwaterowali głównie
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we wsiach i w zamian za nocleg bronili mieszkańców przed
napadami.
Nie trzeba chyba dodawać, że zdecydowaną większość
batalionu „Rysia” stanowili chłopi pochodzący z powiatu
hrubieszowskiego. Niektórzy pochodzili zza Bugu.
„Ryś” działaniami batalionu starał się utrzymywać rów
nowagę w powiecie hrubieszowskim. Ograniczał działania
policji ukraińskiej w terenie, a także oddziałów UNS-UPA
ze stanic i kuszczy. Zagradzał też drogę sotniom UPA,
które z Wołynia i Małopolski coraz częściej przenikały na
południowo-wschodnią Hrubieszowszczyznę.
By zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom wsi, a także by zapewnić partyzantom aprowizację i możliwości
zakwaterowania, „Ryś” musiał niestety rozśrodkowywać
oddział na dużej przestrzeni. Utrudniało to, czy raczej
uniemożliwiało, wprowadzenie do walki całego ugrupowania. Zazwyczaj „Ryś” prowadził działania trzema lub czterema plutonami, które ściągał z najbliższej okolicy.
Pod szczególny nadzór „Ryś” wziął posterunek policji
ukraińskiej w Sahryniu. We wrześniu 1943 r. „Ryś” posta
nowił rozpoznać bojem obronę posterunku. Trzy pluto
ny zaatakowały Sahryń i przez godzinę nękały go ogniem.
Okazało się, że jak przypuszczał „Ryś”, posterunek policji
ukraińskiej był dobrze umocniony. Stanowił niejako cen
trum obrony. Wokół niego znajdowały się także schrony i dobrze przygotowane stanowiska ogniowe z bronią
maszynową, które natychmiast obsadzili członkowie miejscowego kuszcza.
Po godzinie „Ryś” dał oddziałom sygnał do odwrotu. Ukraińcy, wściekli za ostrzał ich twierdzy, postanowili wziąć odwet i zaatakowali kolonię i wieś Mieniany. Ściągnięcie plutonów z całej okolicy sprawiło, że policjanci
z Sahrynia i członkowie tamtejszego kuszcza widząc, że są
brani w pierścień, rzucili się do ucieczki, zostawiając czterech zabitych.
„Ryś” toczy w tamtym okresie walki nie tylko
z Ukraińcami, ale także z Niemcami. „Odwiedzili” oni
m.in. w celach rabunkowych kolonię Małków i trzeba było
z nimi podjąć walkę. Wkrótce bechowcom przyszło toczyć
walkę w obronie kolonii Górki, a także przepędzać Niemców z okolic Łaskowa.
Na początku 1944 r. policjanci ukraińscy z posterunków w Czerniczynie, Sahryniu i Szychowicach coraz bardziej zaczęli dawać się we znaki ludności polskiej. „Ryś”
postanowił ściągnąć odpowiednie siły i zlikwidować posterunek w Sahryniu. Gdy pięć plutonów było już na pozycjach w pobliskim Małkowie, zaczęła się strzelanina.
Okazało się, że niemieccy żandarmi przy wsparciu ukraińskiej Schutzpolizei zaczęli pacyfikować wieś Małków.
„Ryś” musiał zmienić akcję i przyjść miejscowości z pomocą. Inaczej zostałaby zniszczona, pierwsze zabudowania
już płonęły. Niemcy szybko zorientowali się, że partyzanci

mają przewagę i kontynuując walkę, zaczęli się wycofywać. Stracili ponad 20 osób. Wśród nich było 8 ukraińskich policjantów. Wszystkie bitwy i potyczki, które batalion „Rysia” toczył do lutego 1944 r. były tylko wstępem
do działań, w jakie oddział musiał się włączyć, by odeprzeć wielką ofensywę UPA, dążącą do zniszczenia polskości na terenach powiatów: hrubieszowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego.
Na czele organizacji polskiej obrony przed napadami
UPA w 1944 r. stanął – jak pisze Jerzy Jóźwiakowski w II
tomie swojej pracy „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie”
– zespół w składzie:
– komendant Inspektoratu AK Zamość – mjr Edward
Markiewicz „Kalina”,
– Szef sztabu Inspektoratu AK Zamość – por. Antoni
Radzik „Orkisz”,
– komendant obwodu Hrubieszów – por. Marian Gołę
biowski „Irka”, „Korab”,
– zastępca komendanta obwodu Hrubieszów – ppor.
Ignacy Krakiewicz „Wilk”,
– komendant obwodu Tomaszów – mjr Wilhelm
Szczepankiewicz „Drugak”,
– szef sztabu obwodu Tomaszów – mjr Henryk
Podwysocki „Sas”,
– komendanci obwodów i rejonów Inspektoratu AK
Zamość,
– dowódca batalionu dywersyjnego obwodu AK Toma
szów – kpt. Zenon Jachymek „Wiktor”4.
Całą obronę wzięły na siebie oddziały terenowe AK
i BCh obwodów hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
W pierwszym rzędzie starano się stworzyć linię obrony od Dubienki do Krystynopola. Miała ona uniemożliwić przenikanie na terytorium Lubelszczyzny oddziałów
UPA z Wołynia. Drugą zasadniczą linię obrony planowano stworzyć poza zachodnią stroną skupisk ukraińskich.
Miały tej linii bronić działające w tych rejonach bataliony AK i BCh. Na południu oddziały AK także rozpoczęły
przygotowania do tworzenia frontu na Tanwi, który musiał zagrodzić drogę banderowskiej ofensywie idącej na
północ, spychającej przed sobą żywioł polski. Początkowo sprawdzał się cały plan obrony opracowany przez majora „Kalinę”. Wkrótce jednak, gdy presja oddziałów UPA
przeprawiających się z Wołynia wzrosła, sytuacja zaczęła być dramatyczna. Gdy ludność polska spostrzegła, że
UPA bez trudu przenika pierwszą linię obrony, rozpoczęła
ucieczkę za drugą linię. Obawiano się, że UPA, tak jak na
Wołyniu, zacznie kolejną rzeź. Major „Kalina”, dążąc do
opanowania sytuacji, zarządził przeprowadzenie zorgani
zowanej ewakuacji ludności polskiej, która miała uchronić
ją przed ukraińskim ludobójstwem. Nie było to też jedyne
4 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, Lublin 2001, s. 513.
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zadanie, jakie stanęło przed majorem „Kaliną”. Miał on
również nie dopuścić, by UPA opanowała teren południowej Lubelszczyzny, opuszczony przez Polaków, i utworzyła na nim przyczółek, z którego oddziały mogłyby wyprowadzić uderzenie na kolejne obszary, kryjąc się w razie
niepowodzenia za linią ukraińskich wsi – stanic umocnionych przez kuszcze.
Realizowanie tych zadań było bardzo trudne. Działania
UPA wspierała kontrolowana przez OUN ukraińska poli
cja składająca się z samych zwyrodnialców. Świadczy o tym
m.in. relacja Benedykta Józefki, który wspomina:
W pierwszym kwartale 1944 roku ofiarami aresztowań ukraińskiej policji z Dubienki byli Polacy zrzeszeni w organizacji oraz niezrzeszeni. Niezrzeszony młody
chłopak Zygfryd Bordzicki w trakcie badań rzucił się na
bruk z I piętra. W miesiącu lutym znowu aresztowano kilka osób, między innymi Wiktora Brzezińskiego ps. „Lis”
– uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Siedmioosobowa grupa wypadowa z oddziału Stanisława Witamborskie
go ps. „Mały”, stacjonującego w Bindudze (27 WDP AK),
odbiła we wsi Siedliszcze aresztowanych. Gdy wróciłem ze
szpitala, odwiedziłem Wiktora Brzezińskiego w Bindudze,
gdzie się leczył. Sam musiałem zadawać śmierć i omalże
codziennie się o nią ocierałem, ale dopiero u Brzezińskiego zobaczyłem, do czego są zdolni sadyści. Zanim odwieziono go do gestapo ukraińscy policjanci zakutemu w kajdany założyli pod kolana drążek, podciągnęli do góry i bili
ponad godzinę czasu. Aby dać pełny upust swej zwierzęcej
nienawiści i wściekłości, scyzorykiem podcięto mu paznokieć u lewej ręki. Po biciu jego pośladki i plecy miały kolor
sino-czarno-granatowy.
Podano tutaj tylko kilka przykładów rozbestwienia zdziczałych i zaślepionych w nienawiści nacjonalistycznych
zbrodniarzy5.
UPA bezlitośnie mordowała Polaków, starając się ich
złamać psychicznie i zmusić do opuszczenia ojcowizny.
I tak 17 lutego 1944 r. zamordowano w biały dzień furmanów z Horoszczyc, którzy byli wyznaczeni z podwodami do odwiezienia kontyngentu z Dołhobyczowa na stację kolejową do Hrubieszowa. Bestialsko pomordowanych
przez bandę rezunów konie same przywiozły do domów na
podwórka. Byli to Stefan Jakóbczak, Franciszek Jasiński,
Piotr Świątko i Franciszek Ryś. 27 lutego 1944 r. zamordowano w Smoligowie rodzinę Jaroszyńskich z Dołhobyczowa: ojciec Franciszek lat 48, matka Rozalia lat 46, córka Genowefa lat 18, syn Stanisław lat 14, syn Józef lat 12.
2 marca wywieziono do lasu za Bereściem, a potem w bestialski sposób zamordowano: Adama Malickiego – radcę
prawnego z Grabowca, Gerarda Słonia – pracownika gminy, Leonarda Boczkowskiego – rolnika. 3 lutego 1944 r.
5 B. Józefko, Chełmszczyzna – Niezapomniane Dzieje [w:] Przed Akcją „Wisła
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w folwarku Cichobóz zamordowano 6 osób siekierami, byli
to: Maks Bojko, Stanisław Bidniuk, Mikołaj Cap, Franciszek Przybik, Mieczysław Lewandowski i Tadeusz Karpoś.
UPA atakowała opuszczane wioski, starając się zabić jak
najwięcej Polaków. Oddziały AK i BCh w pierwszym rzędzie ewakuowały Polaków ze wsi mieszanych narodowościowo, zamieszkanych przez Polaków i Ukraińców, a także z kolonii oraz gmin: Krystynopol, Chrobrów, Waręż
i Bełz. W pierwszym rzucie ewakuowano rodziny, z których wywodzili się członkowie oddziałów partyzanckich.
Wiadomo było, że je w pierwszym rzędzie będą mordować Ukraińcy z UPA. Wielu mieszkańców trzeba było niemal siłą zmuszać do wyjazdu. Nie chcieli porzucać swoich gospodarstw, z którymi od pokoleń były związane
ich rodziny. Panowały też bardzo niesprzyjające warunki
atmosferyczne. Była śnieżna i mroźna zima. Nocami, kiedy
partyzanci prowadzili kolumny z ewakuowanymi, były często zadymki i śnieżyce. Cała operacja odbywała się w okupowanym kraju i każdy dowódca prowadzący kolumnę musiał liczyć się ze spotkaniem z Niemcami. Z reguły,
gdy kolumna z uciekinierami ruszyła i oddaliła się o kilka
kilometrów, niebo rozświetlała za nią łuna. To Ukraińcy
podpalali opuszczone zabudowania, żeby Polacy nie mieli dokąd wrócić! Można sobie wyobrazić, co czuli Polacy,
którzy musieli opuszczać swoje siedziby. Największe męki
przeżywali zapewne uciekinierzy z Wołynia, którzy ucie
kając z mordowanych wsi, szukali schronienia u rodziny
czy u znajomych za Bugiem na Chełmszczyźnie.
Ewakuacja Polaków z terenów nadbużańskich stawiała też pod znakiem zapytania realną możliwość opieki
polskiego podziemia nad dalszymi polskimi uciekinierami
z terenu Wołynia. Przybywali oni na ziemię hrubieszowską ze swoim dobytkiem na różnych podwodach i szukali miejsca, w którym mogliby się schronić. Jeżeli docierali
do wsi, w której spodziewali się znaleźć opiekę, a zastawali zgliszcza po ewakuowanych mieszkańcach, często padali ofiarami napadu banderowców z UNS–UPA.
Sytuacja ta dodatkowo sugerowała kierownictwu
podziemia działania na rzecz osłabienia sił ukraińskich
zagrażających przetrwaniu ludności polskiej. Z tygodnia
na tydzień było coraz gorzej, by w marcu osiągnąć stan
krytyczny.
Wywiad Komendy Obwodu Hrubieszowskiego ustalił, że oddziały USN–UPA przygotowują generalne uderzenie przeciwko polskiej ludności cywilnej i oddziałom
polskim. Przywódcom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i dowódcom UPA chodziło o szybkie opanowanie terenów powiatu hrubieszowskiego, rozciągających się
wzdłuż Bugu, oraz części południowo-wschodniej powiatu tomaszowskiego. Ściągali do tego wszystkie pozostające w ich dyspozycji siły. Jednocześnie UPA przystąpiła
do mordowania i palenia polskich wsi w gminach Bełz,
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Zbrodnie UPA na ziemiach Lubelszczyzny. Fot. archiwum

Krystynopol, Chorobrów, Waręż i Sokal. Ponadto UPA zaczęła mordować Polaków także na północnej Hrubieszowszczyźnie. Wymordowana została ludność we wsiach: Modryń, Modryniec, Masłomęcz, Mieniawy, Kosmów, a także
kolonia Bereść, Bronisławówka, Korytyna i Mołodiatycze.
Bazą wyjściową do napadów na mordowane wsie były
każdorazowo siedziby kuszczy: sahryńskiego, szychowiec
kiego, laskowskiego, werbkowickiego, bereściańskiego
i uhrynowskiego. Każdy kuszcz obejmował kilka stanic.
Do kuszcza sahryńskiego wchodziły stanice: Sahryń, kolonia Sahryń, Mętkie, Mołożów, Wronowice, Turkowice,
Pasieki i kolonia Brzeziny.
Kuszcz werbkowicki obejmował stanice: Werbkowice,
Hostynne, Malice, Peresławice, Strzyżowiec i Terbin.
Kuszcz szychowicki skupiał następujące wsie: Szychowice, Kryłów, Prehoryłe, Kosmów, Mieniany, Cichobórz,
Masłomęcz, Modryń i Modryniec.
Kuszcz łaskowski składał się z Łaskowa, Starej Wsi
i Wereszczyna.
Do kuszcza bereściańskiego należały stanice funkcjonujące we wsiach: Bereść, Korystyna, Mołodiatycze,
Podhorce.
Kuszcze te prezentowały znaczące siły i ich likwidacja
wyłącznie siłami Obwodu Hrubieszowskiego nie wchodziła w grę. Ponadto pojawiły się rozbieżności w jego
kierownictwie. Komenda Batalionów Chłopskich miała
wątpliwości, czy likwidacja ukraińskich kuszczy nie wywoła negatywnych skutków politycznych. Komendant

obwodu AK Hrubieszów „Korab”, przysłany przez Komendę Główną AK, kierował się jednak wyłącznie wojskowym
punktem widzenia. Przesłanki narodowościowe czy polityczne nie interesowały go. Rozumował w kategoriach –
albo my ich, albo oni nas! – komendant obwodu BCh nie
miał więc wyjścia. Wspólnie z „Korabiem” zlecili wykonanie ataków na kuszcze „Rysiowi” i „Wiktorowi”.
W Steniatynie około Łaszczowa dowódcy AK i BCh
przygotowali plan akcji. Zgodnie z nim ściągnięte oddziały tomaszowskie miały zaatakować kuszcze: sahryński, werbkowicki oraz uhrynowski. Oddziały hrubieszowskie miały przypuścić szturm na kuszcz szychowicki.
Atak na oba kuszcze miał się rozpocząć 10 marca 1944 r.
o godzinie 4 rano.
Oddziały tomaszowskie AK po skoncentrowaniu w lesie
Lipowiec liczyły około dwóch tysięcy żołnierzy. Podzielono je na dwa zgrupowania. Pierwsze, liczące tysiąc dwustu
żołnierzy, znalazło się pod komendą por. Zenona Jachymka, oficera dywersji bojowej Komendy AK Obwodu Tomaszowskiego. Otrzymało ono zadanie uderzyć na Sahryń, a następnie zaatakować inne miejscowości wchodzące
w skład kuszcza sahryńskiego. Drugie, słabsze zgrupowanie liczące 800 żołnierzy, miało działać pod rozkazami porucznika Eugeniusza Siomy pseudonim „Lech”. Otrzymało
ono polecenie likwidacji kuszcza uhrynowskiego.
Jednocześnie do boju koncentrowało się trzecie ugrupo
wanie złożone z batalionu „Rysia” i batalionu AK „Wiktora”,
czyli porucznika Stefana Kwaśniewskiego. Zgrupowaniem
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miał dowodzić Kwaśniewski, a miał on zaatakować Szycho
wice i Łasków.
W nocy z 9 na 10 marca 1944 r. porucznik Zenon Jachymek „Wiktor” podszedł ze swoim zgrupowaniem pod
Sahryń. Po północy zajęło ono pozycje wyjściowe i o świcie na rozkaz dowódcy ruszyło do boju. Według wcześniejszego rozpoznania załoga Sahrynia liczyła około
dwustu uzbrojonych członków UNS–UPA oraz 22 policjantów ukraińskich, siedzących w murowanym dobrze
ufortyfikowanym budynku. Ukraińcy przywitali AK-owców huraganowym ogniem i przez dwie godziny odpierali ataki. Wieś spłonęła całkowicie razem z cerkwią i kościołem. Dowódca operacji porucznik Zenon Jachymek
„Wiktor” wspomina atak:
(…) przy trakcie, cerkwi i cmentarzu silna walka
i to prawie huraganowy ogień. Kule lecą nadal przed
nami, są naprawdę niebezpieczne. Konie trudno
utrzymać. Nakazuję wyjechać z lasu 200 m od dołu.
Zostawiam „Alego” – Jana Żenia z grupą 10 ludzi
oraz dwóch konnych, a sam z resztą obwodu ciągnę
w kierunku na cmentarz, gdzie wydaje mi się, że
tam będzie najsilniejszy punkt oporu nieprzyjaciela.
Już wieś pali się w kilku miejscach od amunicji
zapalającej (…). A kule od strony Sahrynia lecą
w naszym kierunku. Niektórzy znajdujący się przy
mnie zaczynają się kłaść. Posuwają się krótkimi
skokami. Przez krótką chwilę sam się kładę dla
bezpieczeństwa. Niemądra ambicja bierze górę.
Wstaję! Leżąc, niewiele zobaczę. A do tego 300400 metrów. Zanim dosięgnęliśmy tyraliery, pluton
„Orła” zajął cmentarz.
Ogień prowadzony przez nacjonalistów
ukraińskich przybiera na sile. To SS i policja ukraińska
z cerkwi sieją do nas ogniem. Ostrzeliwujemy
cerkiew. Zatracam się jako dowódca i zamieniam
w żołnierza jak inni. Najbliższe zadanie – złamać
opór znajdujących się w cerkwi (…).
Wysyłam gońców po liniach z rozkazem, aby
oszczędzać ludność cywilną. Przed akcją też wydano
takie rozkazy. Zawsze u nas obowiązywały i ściśle
były przestrzegane i wykonywane (…).
Około godziny 10 Sahryń przestał istnieć. Broni
się jedynie w murowanym budynku posterunek
policji ukraińskiej otoczony zasiekami. Pozostawiam
porucznika „Ligotę” z leśnymi, dodając Drużynę
Wschodnią. Wydaję rozkaz zlikwidowania
posterunku ukraińskiego6.
A tak akcję pod Sahryniem zapamiętał Benedykt
Józefko:

6 Cyt. za: J. Markiewicz, Partyzancki Kraj, Lublin 1980, s. 149-150.
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Teraz przechodzę do sprawy Sahrynia. Gdy dnia 6
marca 1944 roku z 27 WDP AK zameldowałem się
u komendanta obwodu (M.G.) hrubieszowskiego,
zostałem przez niego poinformowany, że kilka
dni wstecz zatrzymano trzech emisariuszy popów,
którzy ze wschodnich terenów przeszli na teren
pow. hrubieszowskiego z rozkazami i ulotkami
nawołującymi, aby dnia 16 marca 1944 r. rozpocząć
w południowej części powiatu hrubieszowskiego
i tomaszowskiego generalną rzeź Polaków. Dano
mi do przeczytania kilka tych ulotek. Treść ich była
wprost przerażająca, porażająca, a w sumie ohydna.
Świadczyły one o kompletnym zdziczeniu
zarówno tych, którzy zajmowali się ich kolportażem.
Nawoływano w nich do bezwzględnego zabijania
Lachów, nie wyłączając kobiet, dzieci i starców.
Instruowano, że nieuzbrojonych należy zabijać
wszystkimi dostępnymi narzędziami, a kule należało
zostawić na rozprawienie się z polskimi uzbro
jonymi bandytami. Nie była to zresztą nowość, bo
już w owym czasie mordowano mieszkańców kolonii
Bereść, Bronisławówki, Mołodiatycz, Korytyny,
Kosmowa, Masłom ęczy, Mienian, Modrynia,
Modryńca i kolonii Malickiej. W Sahryniu na
kolczastym drucie pod lasem powieszono bodajże
7-letnią dziewczynkę. Wymordowano również
polską ludność na terenie gmin: Bełz, Chorobrów,
Krystynopol, Waręż i Sokal.
Wykonawcami tych mordów były kuszcze:
sahryński, szychowicki, uchrynowski, bereściański,
werbkowicki i łaskowski. Brali w tych mordach
udział m.in. zbrodniarze z SS-Galizien i ukraińscy
policjanci.
W tej sytuacji dowództwo AK podjęło decyzję
o koniecz
n ości zlikwidowania ww. kuszczy
i ewakuację polskiej ludn ości z tych terenów.
Wiadomo było, że siły UPA, ukraińskiej policji
i SS-Galizien, zgrupowane w tym rejonie są około
8-krotnie wyższe od liczebności oddziałów AK
i BCh.
W tym konkretnym przypadku zaszła konieczność
ściągnięcia posiłków z pow. tomaszowskiego
i częściowo zamojskiego. W całej operacji wzięło
udział nie więcej niż 3000 partyzantów, a nie, jak to
niektórzy podają, że Sahryń atakowało aż 30 000.
Dnia 9/10 marca 1944 r. około 800 partyzantów
rozpoczęło atak ze wszystkich stron na wieś Sahryń.
Walka o zdobycie tej wsi i przepędzenie z niej około
(jak obliczano) 600 rzezimieszków bardzo dobrze
uzbrojonych trwała od wczesnego świtu do około
godziny 13.00. Najdłużej bronili się ukraińscy
policjanci, upowcy i z SS-Galizien w murowanym,
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i rzec można ufortyfikowanym budynku. Po kilku
atakach (chyba 5) został on zdobyty około godz. 13.
Żołnierze – partyzanci szli do ataku pod osłoną
własnych karabinów maszynowych i niestety
kilkakrotnie musieli się wycofywać. Dopiero
wówczas, gdy położono własną silną zaporę ogniową
z broni maszynowej i obrzucono wiązkami granatów
drzwi i okna, można było wedrzeć się do budynku.
W czasie walk wieś została zniszczona prawie
całkowicie wraz z cerkwią i kościołem, w których
zorganizowano silną obronę. Należy tutaj nadmienić,
że przed walką atakujące oddziały AK i BCh
otrzymały rozkaz przypominający żołnierzom
o oszczędzaniu cywilnej ludności. Z całą pewnością
podczas tych kilkugodzinnych ciężkich walk o tę
po zęby uzbrojoną i zabezpieczoną bunkrami wieś,
poległa i ludność cywilna, ale tego niestety nie dało
się uniknąć.
Wywody niektórych autorów (np. „Witer
z Wołyni” Mychajła Podworniaka), że wiosną
1944 r. o świcie około 3 tysięcy polskich powstańców
otoczyło wieś Sahryń, podpaliło ją, a gdy mieszkańcy
zaczęli uciekać, wówczas bez żadnego miłosierdzia
byli zabijani, że zginęły 763 osoby, jest co najmniej
bezsensowne.
Podam tutaj jeszcze jeden charakterystyczny
przykład świadczący o tym, że zgrupowani tam
rezuni mieli tylko jeden cel – zabijać. Gdy na skraju
wsi, gdzie stały dwa nie spalone gospodarstwa,
zbieraliśmy się już do wymarszu, padł strzał od
strony ogrodu, gdzie były ule. Został wówczas ciężko
ranny jeden z naszych żołnierzy, nie wiem, czy
przeżył, ale cierpiał mocno. Sprawców niestety nie
znaleźliśmy, bo mieli wspaniale rozbudowany system
obrony. Oszczędziliśmy dwa gospodarstwa, sad i ule,
ale niestety straciliśmy człowieka”7.
Po zdobyciu Sahrynia, poza oddziałami wyznaczonymi
przez „Wiktora” do likwidacji posterunku, pozostałe człony
polskiego zgrupowania zgodnie z wcześniejszymi wytycz
nymi kontynuowały natarcie w kierunku Malic, Strzyżowiec i Metelina, z zadaniem zdobycia kolonii Alojzów i wykonania frontalnego uderzenia na Werbkowice.
Wcześniej jedna z kompanii uderzyła na wieś Turkowice
z rozkazem rozbicia tamtejszej placówki UNS–UPA. Walka z nią była bardzo gwałtowna, ale krótka. Oddział UPA
został rozbity, a wieś częściowo spłonęła. Ukraińska ludność cywilna schroniła się w Zakładzie Opiekuńczym dla
Sierot, prowadzonym przez Siostry Służebniczki NMP. Polskich gospodarzy ewakuowano wcześniej.
7 B. Józefko, Chełmszczyzna – Niezapomniane Dzieje [w:] Przed Akcją „Wi
sła”…, dz. cyt., s. 97-99.98 99

W tym samym czasie zgrupowanie „Wiktora” realizowało jego rozkaz. W Strzyżowcu oddział UPA usiłował
zagrodzić drogę polskim oddziałom, ale został wyparty,
a wieś zdobyta. Oddział UPA cofnął się do Metelina, lecz
i tej wioski nie był w stanie obronić. UPA została wyparta
także z Malic. AK-owcy kontynuowali natarcie w kierunku Werbkowic, by wykonać zasadnicze zadanie. Gdy wyszli na pola otaczające wieś, przywitał ich ogień z ciężkiej
broni maszynowej i granatników. Nie był to jednak ogień
UPA. Okazało się, że Niemcy zaniepokojeni bojem w rejonie Sahrynia, obsadzili Werbkowice. Ich siły starały się
tylko kontrolować sytuację i do walki się nie kwapili. Ewidentnie nie chcieli podejmować działań zaczepnych. Najprawdopodobniej zostali ściągnięci na pomoc przez policję
ukraińską. Oddział UPA udał grupę UNS i mógł spokojnie
trwać na posterunku. Oddziały akowskie wobec przybycia Niemców do Werbkowic otrzymały od „Wiktora” rozkaz zajęcia stanowisk do obrony i nieatakowania Niemców.
W godzinach popołudniowych „Wiktor” wydał rozkaz do
odwrotu. Nazajutrz część zgrupowania „Wiktora” ponow
nie zaatakowała wieś Turkowice i wieś Wronowice, w którym pojawiły się oddziały UPA.
W czasie działań bojowych zgrupowania „Wiktora”
całkowicie lub częściowo spaliły następujące wsie: Malice, Metelin, Sahryń, Strzyżowiec, Turkowice i Wronowice.
Zniszczone zostały także dwie kolonie: Alojzów i Brzeziny.
Całego założenia strategicznego zgrupowanie „Wiktora” nie zdołało zrealizować, bo w sprawę włączyli się Niemcy, którzy nie dopuścili do zniszczenia Werbkowic, które
stanowiły siedzibę kuszcza. Nie zdobyto też Hostynnego,
stanowiącego bazę dla UPA.
Lepiej powiodło się drugiemu zgrupowaniu z batalionów „Rysia” i „Wiktora”, czyli porucznika Stefana
Kwaśniewskiego. Obaj dowódcy spotkali się 9 marca na
odprawie w kolonii Olszynka i podzielili zadania. „Wiktor” uznał, że oba bataliony najpierw zaatakują Szychowice, stanowiące siedzibę kuszcza. Następne dopiero
uderzenie miało zostać skierowane na Łasków. Batalion
„Rysia” miał ruszyć do natarcia z kierunku południowego. Batalion „Wiktora” miał zaatakować Szychowice z pozostałych kierunków. Oba bataliony skoncentrowały się
we wsi Małków. O północy ruszyły na pozycje wyjściowe. O 4 rano padł sygnał, by oddziały ruszyły do walki.
Oddział UPA był kompletnie zaskoczony. Dzięki temu
bataliony „Rysia” i „Wiktora” od początku walki miały
przewagę. Po siedmiu godzinach kolejna ukraińska twierdza została zdobyta. Nieprzyjaciel poniósł ciężkie straty.
Ukraińcy uciekając, zostawili w bunkrze archiwum kurenia „Oresta”. Późniejsza analiza przejętych dokumentów
w całości potwierdziła prawdziwość wcześniejszych ustaleń wywiadu AK, że 16 marca UPA zamierzała rozpocząć
wielką akcję likwidacji resztek wsi i polskich oddziałów.
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AK i BCh zdołały jednak wyprzedzić ich działania, wytrącając UPA broń z ręki.
Walka w Szychowicach, podobnie jak w Sahryniu, była
bardzo zacięta. Centrum obrony stanowił posterunek policji ukraińskiej i sześć bunkrów rozmieszczonych wokół
niego. Dojścia do bunkrów broniły zasieki z drutu kolczastego, za którymi znajdowały się okopy. Jak się później okazało, bunkry były obsadzone przez ukraińskich esesmanów
ze szkoły SS w Trawnikach. Byli dobrze uzbrojeni i wyszkoleni. Walka z nimi była trudna. Nie wpadali w panikę i twardo bronili swoich pozycji. „Ryś” wyznaczył trzy
grupy uderzeniowe, które, wyposażone w wiązki granatów, posuwały się jak najbliżej terenu przylegającego do
bunkrów. Część żołnierzy ciągnęła za sobą zdjęte ze stodół wrota, by je narzucić na ukraińskie zasieki i łatwiej
je pokonać. Bechowcom udało się podjeść pod bunkry
i obrzucić je wiązkami granatów. Wdarli się oni do okopów, z których esesmani i członkowie UPA uciekli. Ata
kującym łatwiej było operować granatami, choć esesmani w bunkrach bronili się zażarcie, decydując się często
na walkę wręcz. Gdy wszystkie bunkry zostały zdobyte,
los posterunku policji był przesądzony: drzwi zostały wysadzone i posterunek stanął w płomieniach. Policjanci,
którzy schronili się na strychu, ratując życie, musieli się
poddać. Posterunek został doszczętnie zniszczony. Łącznie straty przeciwnika wyniosły 30 zabitych. Tylu zginęło esesmanów, ukraińskich policjantów i członków UNS–
UPA. Większości esesmanów i policjantów ukraińskich
udało się jednak zbiec. Zabitych u „Rysia” nie było. Wynikało to z faktu, że jego podwładni bardzo precyzyjnie wykonali rozkaz. Mieli jak najbliżej podejść pod budynki Szychowic i rozpocząć walkę na sygnał dowódcy, gdy będą już
w opłotkach wsi. Sporo „rysiowców” było jednak rannych.
Lżej rannymi zajęły się sanitariuszki z „Zielonego Krzyża”.
Ciężej rannych trzeba było przewieźć do szpitala w Hrubieszowie. Było to niebezpieczne, ale konieczne.
Po zdobyciu Szychowic oddziały AK i BCh ruszyły
w stronę Łaskowa. Tu niespodziewanie napotkali na bardzo silny opór. Okazało się, że rozpoznanie miejscowości
było nieprecyzyjne. Zwiadowcy zasugerowali się brakiem
we wsi posterunku policji ukraińskiej i uznali, że nie wymaga ona większej uwagi. Tymczasem, jak wspomina Zbigniew Ziembikiewicz „Smok”:
Okazało się, że wieś Łasków została przygotowana
przez UNS na silny kuszcz i punkt oporu ze znaczną
liczbą bunkrów ziemnych i stanowisk ogniowych,
chociaż nie było tam posterunku policji ukraińskiej.
Myśmy jednak górowali liczebnością i uzbrojeniem.
Po czterogodzinnej walce wieś została
zdobyta. W kil
k u bunkrach znaleźliśmy
sporo umundurowania żołnierzy polskich
z 1939 r. i umundurowania żołnierzy radzieckich,
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prawdopodobnie po zbiegłych z niewoli niemieckiej
i tutaj zlikwidowanych. Zdobyliśmy dużą ilość
pasów wojsko
w ych, bagnetów i karabinów
polskiej produkcji. Była to pewnie pozostałość po
polskich żołnierzach rozbrajanych i mordowanych
w ukraińskich wsiach po zakończeniu kampanii
wrześniowej”8.
Także porucznik „Wiktor”, czyli Stefan Kwaśniewski, był
zaskoczony umocnieniami ukraińskimi w Łaskowie. Gdy
dostał o nich meldunek, polecił przedłużyć akcję i przeszukać bunkry, licząc, że znajdzie w nich kolejną kancelarię
UPA. Był zaskoczony, bo jak pisze: „Okazało się, że w podziemiach znajdował się niemal drugi Łasków”9.
W Łaskowie zginął m.in. prawosławny kapłan Lew Ko
robczuk, który został włączony do Soboru Świętych Mę
czenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Według autorów ukraińskich został on zamordowany przez bandytów
wraz z ponad dwustu parafianami, którzy schowali się
w kryjówce. Bandyci jednak ją odnaleźli. Tymi bandytami
są oczywiście polscy partyzanci. Ukraińscy autorzy, tacy
jak: Charkiewicz, Bożyk i Siwicki, abstrahują zupełnie od
kontekstu sytuacji. Nie piszą, że we wsi toczyła się wielogodzinna bitwa, a polskie oddziały napotkały potężny opór.
Siwicki sugeruje wbrew oczywistym faktom, że AK i BCh
dokonały we wsi pogromu. Oddział UNS miał liczyć w tej
wsi tylko 20 osób i nie mógł stawiać większego oporu. Według niego to krasnoludki wykopały też ów „podziemny
drugi Łasków” i to krasnoludki zgromadziły w nim mundury polskiej armii. Co mieli myśleć polscy partyzanci, penetrujący ukraińskie bunkry, gdy widział te zmagazynowane mundury? Dla każdego było jasne, że ich właściciele
zostali zamordowani i gdzieś w okolicach Łaskowa należy
szukać ich grobów. Dla Polaków mieszkańcy Łaskowa nie
byli bezbronnymi cywilami, ale co najmniej współpracownikami ukraińskich bandytów.
Zniszczenie kuszczy osłabiło siły ukraińskie, ale niestety
nie ostudziło zapędów OUN–UPA do eksterminacji ludności polskiej.
Już 11 marca sotnia „Jahody”, czyli Iwana Sycz-Sajenki, dokonała mordu w Oszczowie w gminie Dołhobyczów.
Jak podaje Jerzy Markiewicz, sołtys mieszanej narodowościowo wsi Oszczów, zaciekły ukraiński nacjonalista,
niejaki Juszczak zwołał zebranie miejscowej społeczności, rzekomo mające doprowadzić do uspokojenia sytuacji i niedopuszczenia do wzajemnych walk. To braterskie
spotkanie miało się odbyć w Domu Ludowym. Do udziału w nim zaproszono miejscowego popa prawosławnego
i księdza katolickiego. Ksiądz nie wziął w nim udziału, bo
zatrzymał go miejscowy Ukrainiec, ostrzegając, że zebranie
8 Z. Ziembikiewicz „Smok”, dz. cyt., s. 144-145.
9 Cyt. za: J. Markiewicz, Partyzancki Kraj…, dz. cyt., s. 158.
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to podstęp. Zaprowadził księdza do mieszkania Piotrowskich, co uratowało mu życie. Gdy spotkanie rozpoczęło
się, pod Dom Ludowy podjechała na saniach sotnia UPA,
dowodzona przez Iwana Sycz-Sajenkę pseudonim „Jahoda” i otoczyła budynek, w którym odbywało się spotkanie.
Ukraińcom kazano wyjść, a Polaków wystrzelano z broni maszynowej. Pod zwałami trupów ocalało tylko dwóch
mężczyzn, którzy stali się świadkami zbrodni. Pozostałej
przy życiu ludności polskiej oprawcy „Jahody” nie zdążyli wymordować, bo ksiądz katolicki widząc, co się dzieje, pobiegł do kościoła i zaczął bić w dzwony na trwogę.
Przestraszyło to „Jahodę”, że dzwony ściągną jakiś polski oddział. Polecił oddziałowi wsiąść na sanie i odjechać
w stronę Honiatyna. Ludność polska natomiast uciekła do
polskiej miejscowości Horoszczyce.
Oddziały AK zostały natychmiast postawione ponow
nie na nogi. W odwecie za ukraińską zbrodnię spaliły część
ukraińskich gospodarstw we wsi Olszowo. Nie przerwało
to spirali zbrodni. Ukraińcy kontynuowali eksterminację
ludności polskiej. 11 marca oddział UNS–UPA wymordował część ludności z kolonii Romanów. Ten sam oddział
późnym wieczorem uderzył na Kosmów i podpalił go. Gdy
brał się do mordowania, na pomoc mieszkańcom przybył
„Ryś” ze swoimi pododdziałami. Wyparły one Ukraińców
ze wsi i uderzyły na Pohorodyszcze. Oddział UPA został
zlikwidowany. Niektórzy jego członkowie usiłowali się ratować, przepływając Bug.
12 marca 1944 r. UPA kontynuowała swoje zbrodnicze dzieło. Oddział UPA zaatakował grupę ludności
ewakuowanej z rejonu Kryłowa. Eskorta konwoju okazała się za słaba i została rozbita. Jej opór pozwolił tylko na
ucieczkę młodszym i dostatecznie silnym. Dzieci, kobiety
i starcy w bestialski sposób zostali zamordowani.
Podobnej zbrodni dokonał oddział UNS–UPA z Masło
męcza. Rozbił on konwój z ewakuowanymi Polakami.
Część z nich zamordowano na miejscu, a resztę uprowadzono do Masłomęcza i spalono żywcem w stodole. Wołyń
zaczął się powtarzać! Do 15 marca UPA dokonała jeszcze
kilku napadów, m.in. na wieś Terebiniec i na stację kolejową w Gozdawie. Zamordowano na niej 22 kolejarzy i kilkunastu cywilów.
Kierownictwo AK postanowiło podjąć kolejne działania mające powstrzymać UNS–UPA. O świcie 16 marca
zgrupowanie oddziałów AK pod dowództwem porucznika „Ciąga” zaatakowało siedzibę kuszcza w Bereściu. W akcji wzięło udział około 700 ściągniętych żołnierzy AK.
Wśród nich były m.in. oddziały „Ciąga”, „Bisa”, „Bożydara”, „Czarnego”, „Maryśki”, a także część kompanii „Wikliny”. Plan akcji został opracowany przez porucznika „Ciąga”
błyskotliwie i wymagał od jego podwładnych brawury przy
wykonaniu. Zakładał, że 60-osobowa grupa partyzantów,
przebrana w mundury niemieckie, wjedzie na furmankach

do wsi, udając Niemców. Mieli oni pozorować oddział, który przyjechał do wsi, by wzmocnić jego garnizon w szkole. Oddział ten miał podjechać pod szkołę, a następnie błyskawicznie ją zająć, skupiając na sobie całą uwagę oddziału
UPA, który powinien uderzyć na szkołę, żeby zlikwidować zagrożenie. Oddział miał natychmiast odpowiedzieć
ogniem i wystrzelić rakietę jako sygnał do rozpoczęcia bitwy. Wtedy wieś miały zaatakować pozostałe oddziały.
Plan ten został w całości zrealizowany, choć na końcu kuszczowi i ukraińskim policjantom przyszły z pomocą niemieckie samoloty. Porucznik Józef Śmiech „Ciąg”
w swojej relacji wspomina:
Główne nasze siły były już we wsi, już nacierały
w kierunku walczącego „Żurawia” i „Pingwina”. Od pocisków zapalających zajęły się zabudowania. Silny wiatr
rzucał iskry we wszystkich kierunkach. Dym wzbijał się
w górę, gryzł w oczy. Walka dobiegała końca. Nagle zza
kłębów dymu dostrzegłem 3 samoloty niemieckie. Zrobiły
kilka okrążeń i odleciały w kierunku Zamościa. Zorientowałem się, że jest to rozpoznanie. Natychmiast przywołałem trębacza, który wezwał naszych do odwrotu; wystrzelono również czerwone rakiety jako umówiony sygnał
zakończenia akcji. Dowódcy i poszczególni żołnierze na
widok samolotów również zrozumieli, że szybko trzeba odskoczyć, by ewentualny atak lotniczy nie złapał nas
w szczerym polu. Walka zakończyła się. W przeciągu godziny wszystko zostało rozbite w puch. Nie pomogły samoloty i kwaterujący obok w Trzeszczanach Wehrmacht
z żandarmerią10.
Oddziały „Ciąga” zdołały się wycofać zanim w powietrzu pojawiło się sześć bombowców, które, zataczając kręgi, szukały jego zgrupowania.
19 marca AK i BCh zaatakowały wsie Modryń, Modry
niec, Masłomęcz, Mieniany, Cichobórz i Kosmów, likwidując wszystkie stanice kuszcza szychowieckiego. W sumie
w walkach trwających 19 dni siły podziemia rozbiły zasadnicze siły UNS–UPA podległe „Orestowi”, czyli Mirosławowi Onyszkiewyczowi. Ich resztki zostały pozbawione bazy
i wypchnięte za Bug na Wołyń, skąd większość z nich na
Chełmszczyznę przybyła.
Szybko się okazało, że akcja likwidacji kuszczy UNS–
UPA na ziemi hrubieszowskiej została podjęta w ostatnim
momencie.
Gdyby jej nie zrealizowano, polskie podziemie nie
miałoby siły, żeby odeprzeć wielką ofensywę UPA, która
ruszyła na Chełmszczyznę z południa, grożąc całkowitą zagładą polskości na tym obszarze.
Marek A. Koprowski

10 Tamże, s. 162-163.
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Czy przegramy walkę
o prawdę?
Rokrocznie w Sahryniu w dniu 10 marca Ukraińcy
organizują spotkania. W 2018 roku w uroczystościach
zorganizowanych przez środowiska ukraińskie wzięło
udział ponad 100 osób. Wśród nich byli m.in. wiceszef
MSZ Ukrainy Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy Andrij
Deszczyca, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl
Pawluk, a także prezes Związku Ukraińców w Polsce Petro Tyma. W skład oficjalnej delegacji ukraińskiej z Wołynia, której przewodził Ołeksandr Pyrożyk, wiceszef wołyńskiej, neobanderowskiej Swobody, a zarazem pierwszy
zastępca przewodniczącego wołyńskiej rady obwodowej,
wchodzili przedstawiciele tej rady, obwodowej administracji państwowej i różnych organizacji. Między innymi
Bractwa Weteranów OUN–UPA im. Kłyma Sawura, a także Ukraińskiego IPN.
Wcześniej wiceszef wołyńskiej rady obwodowej wyraził
nadzieję, że dojdzie do oficjalnego odsłonięcia pomnika
Ukraińców zabitych w Sahryniu. Obecni na uroczystości
ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca, konsul generalny
Wasyl Pawluk i wiceszef MSZ Ukrainy Wasyl Bodnar zapewniali, że będą podejmować w tym celu maksymalne
wysiłki.
„– Piłsudski jest narodowym bohaterem dla Polaków,
państwa polskiego, a Bandera jest narodowym bohaterem
dla państwa ukraińskiego” – mówił Pyrożyk.
Inni członkowie ukraińskiej delegacji twierdzili, że nic
nie zakazuje im mówienia publicznie takich rzeczy. Z kolei część zebranych na miejscu Ukraińców akcentowała,
że w Sahryniu mordowali Polacy. Tłumaczenia, że była
to tzw. akcja odwetowa związana ze zbrodniczą działalnością UPA, spotkały się z krytyką ze strony ukraińskiej.
Według oficjalnej relacji na portalu Swobody, była to
„prowokacja” ze strony Polaków. Z kolei powiązany ze
Swobodą portal vgolos.com.ua pisał, że policję wezwał
„polski szowinista”. „– Pokazywał palcem na mój znaczek „Swobody” i mówił, że jestem banderowcem. Tak, to
Swoboda, a ja jestem banderowcem i jestem z tego dumny” – mówił temu portalowi Pyrożyk. Portal vgolos pisał też, że uroczystości w Sahryniu miały na celu uczczenie pamięci „Ukraińców zaatakowanych przez polskich
okupantów”.

Po wystąpieniu Pyrożyka, obecny na miejscu obywatel
Polski wezwał policję. Tłumaczył, że podczas uroczystości
doszło do propagowania banderyzmu. „– I gdy już się wydawało, że Ukraińcy przyjechali do Sahrynia po to, żeby
się pomodlić za ofiary, jeden z uczestników ubrany w wyszywankę w banderowskich barwach z wpiętym w klapę
marynarki znaczkiem nacjonalistycznej partii Svoboda,
wygłosił przemówienie wysławiające UPA, Banderę i Szuchewycza – opowiada Huk. – Powiedział, że Bandera zawsze będzie bohaterem narodowym Ukrainy takim samym, jak Piłsudski dla Polaków”.
Według Wiesława Huka ze Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu, Pyrożyk gloryfikował na terenie Polski nazistowską ideologię banderowską. Argumentował, że w świetle
znowelizowanej ustawy o IPN jest to zabronione i w efekcie jego działań wszczęto śledztwo w sprawie publicznego
propagowania faszystowskiego ustroju państwa (art. 256
kk). (Za: https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-polityk-neobanderowskiej-swobody-wychwalal-bandere-i-upa-w-sahryniu-wezwano-policje-video/; 13 marca 2018).
Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie sprawdzała,
czy podczas ukraińskich uroczystości w Sahryniu nie doszło do publicznego propagowania faszystowskiego ustroju lub do nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Zdaniem śledczych prowadzących
postępowanie, Pyrożyk nie wychwalał Bandery, tylko powiedział, że walczył on o niepodległość Ukrainy tak jak
Piłsudski o niepodległość Polski. W rozmowie z „Kroniką Tygodnia” prokurator Artur Kubik, szef Prokuratury
Rejonowej w Hrubieszowie powiedział, że „w treści przemówienia Pyrożyka nie ma fragmentu, żeby wychwalał
OUN i UPA, nie wypowiada się też negatywnie o narodzie polskim”.
Internauta JWU skomentował: „Ciekawy jestem co
byłoby, gdyby jakiś Niemiec (będąc w Birkenau) powiedział, że Hitler dla niego i wielu Niemców jest bohaterem?
Oczywiście nie wychwalając go”.
W rozmowie z portalem Kresy.pl prof. Włodzimierz
Osadczy, dyrektor Centrum Ucrainicum KUL ocenił, że
postawa przedstawiciela środowisk kresowych, obecnego
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Kryłów. Pomnik pomordowanych przez UPA

na ukraińskiej uroczystości w Sahryniu była prawidłowa. Podobnie jak działania podjęte na jego wniosek przez
obecnych tam policjantów. Prof. Osadczy zaznacza, że takie tematy należą do tych, których nie da się „zamieść
pod dywan”:
„– Jeżeli ich się nie rozstrzygnie w prosty sposób, to
będą powracać ze zdwojoną siłą. Trzeba je zamknąć. Polska polityka jest tu, niestety, bardzo nieudolna. Obecny
głęboki impas, w którym znalazły się relacje polsko-ukraińskie, jest winą tylko i wyłącznie strony polskiej. Dlatego, że od strony ukraińskiej nie oczekiwało się zbyt wiele, natomiast strona polska musiała i musi dbać zarówno
o pochówki ofiar ludobójstwa, jak i o to, co stanowi część
spuścizny narodowej, kulturowej i religijnej na Kresach.
Strona polska nigdy za bardzo się o to nie troszczyła i nie
dbała o to – zawsze szła na połowiczne rozwiązania”.
Historyk zaznacza, że „okaleczenie Cmentarza Orląt
Lwowskich to nie tylko pozbawienie go integralnych części architektonicznych i rzeźbiarskich w postaci lwów”.
„Wystarczy przeczytać ocenzurowane inskrypcje, chociażby w krużgankach, gdzie wypisane są nazwiska bohaterów obrony Lwowa. Zobaczymy, że przy każdym nazwisku
ocenzurowano skrót dotyczący Krzyża Obrony Lwowa.
To wszystko są rzeczy znane i świadczące o chorych relacjach. Dopóki strona polska nie będzie chciała tych relacji

uzdrowić poprzez prawdę, bo innej drogi nie ma, to będzie tylko gorzej”. (https://kresy.pl/wydarzenia/prof-osadczy-mamy-do-czynienia-z-bezwzgledna-presja-ze-strony-ukrainy-nasze-relacje-sa-chore/ ; 13 marca 2018).
Wkrótce przestrogi prof. Osadczego sprawdziły się.
W lipcu 2018 r. w Sahryniu odbyły się kolejne uroczystości „rocznicowe”, dokładnie w czasie, gdy z okazji rocznicy Krwawej Niedzieli i ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego na Wołyniu gościł prezydent Andrzej Duda. Do
Sahrynia przybył wówczas z ostentacyjną wizytą ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Towarzyszyły mu liczne delegacje Ukraińców, które przywieziono na miejsce
autokarami.
Prezes Towarzystwa Ukraińskiego Grzegorz Kuprianowicz, zabierając głos mówił, że w Sahryniu doszło do
„zbrodni przeciwko ludzkości popełnionej przez członków narodu polskiego – partyzantów Armii Krajowej będących żołnierzami podziemnego państwa polskiego”.
Zaznaczył też, że lokalni prawosławni mieszkańcy zginęli z rąk innych obywateli Rzeczpospolitej dlatego, że „mówili w innym niż większość języku i byli innego wyznania”. Doniesienie w tej sprawie złożył wojewoda lubelski,
Przemysław Czarnek, którego zdaniem szef Towarzystwa
Ukraińskiego mógł publicznie znieważyć naród polski.
W innej wypowiedzi Kuprianowicz zrównał zbrodnię ludobójstwa na Wołyniu z „likwidacją bazy UPA, w której
zginęło kilkaset osób”, co zdaniem wojewody może stanowić przestępstwo zaprzeczania zbrodniom ukraińskich
nacjonalistów.
Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia narodu polskiego podczas uroczystości z udziałem prezydenta Ukrainy
w Sahryniu. W połowie lipca śledczy z Zamościa przesłali dokumenty w tej sprawie do pionu śledczego IPN w Lublinie, gdyż uznano tę jednostkę za bardziej właściwą do
rozpatrzenia sprawy.
IPN nie dopatrzył się w wypowiedzi szefa Towarzystwa
Ukraińskiego znamion negowania zbrodni ukraińskich
nacjonalistów, choć przyznał, że wypowiedzi Grzegorza
Kuprianowicza podczas uroczystości w Sahryniu relatywizowały ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Podstawą doniesienia była nowa ustawa o IPN i zapisy o penalizacji kłamstwa wołyńskiego.
„Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających,
w szczególności po przeprowadzonej analizie odtworzonego przemówienia Prezesa Towarzystwa Ukraińskiego
w Lublinie, stwierdzono, iż nie zawierało ono treści, które
mogłyby wyczerpać ustawowe znamiona czynu z art. 55
ustawy o IPN” – napisał naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie prokurator Jacek Nowakowski. Stosowny komunikat opublikowano w środę na stronie internetowej IPN.

n u m e r

Jednocześnie prokurator Nowakowski zaznaczył w uzasadnieniu swojej decyzji, że Kuprianowicz w swoim przemówieniu „skupił się wyłącznie na wydarzeniach w Sahryniu i ofiarach ukraińskich”, pomijając „niewygodne”
fakty „związane z rolą, jaką odgrywał Sahryń w zbrodniczej działalności UPA na tym terenie, stanowiąc bazę wypadową dla jej oddziałów”. Podkreślił również, że działacz
mniejszości ukraińskiej „przemilczał zbrodnie popełnione przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej”.
„W tym kontekście prokurator podzielił stanowisko zawiadamiającego, że sposób przedstawienia przez Prezesa
Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie wydarzeń w Sahryniu może prowadzić do zachwiania właściwych proporcji
i w konsekwencji do relatywizowania oczywistej obecnie
oceny popełnionej na Narodzie Polskim zbrodni ludobójstwa” – napisał prok. Nowakowski.
W obronie Kuprianowicza wystąpił szef MSZ Ukrainy
Pawło Klimkin: „Kategorycznie sprzeciwiamy się wykorzystywania mechanizmu sądowego dla ścigania (prześladowania) jednego z prominentnych działaczy społeczności ukraińskiej w Polsce, który swoją drogą robi wiele
na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania historycznego”.
Wcześniej ws. Kuprianowicza interweniował wiceszef
MSZ Ukrainy, Wasyl Bodnar, który poruszył tę kwestię
w rozmowie z Janem Piekło, polskim ambasadorem w Kijowie. „Wezwałem [stronę polską – red.] do zaprzestania
kryminalnego prześladowania historyka G. Kuprianowicza, szefa Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie”. (https://
kresy.pl/wydarzenia/relatywizowal-ale-nie-negowal-ipn-odmawia-wszczecia-sledztwa-ws-slow-kuprianowicza-w-sahryniu/; 23 sierpnia 2018).
W listopadzie 1918 roku do Rady Miasta Hrubieszowa złożono wniosek ws. likwidacji nazwy ulicy Stanisława Basaja ps. Ryś. Dokonała tego organizacja Obywatele
RP, twierdząc, że honoruje to „osobę, która była dowódcą akcji przeciwko cywilnym obywatelom Rzeczypospolitej w marcu 1944 roku, w tym masakry w Sahryniu”.
W dokumencie Obywatele RP podkreślają, że w swoich działaniach kierują się „obroną godności człowieka jako wartości fundamentalnej”, a „ulica imienia osoby, która jest odpowiedzialna za mordy na ukraińskiej
ludności cywilnej, (…) uderza w godność ludzi pogranicza, przede wszystkim obywateli RP pochodzenia ukraińskiego, a także w rozwój dobrosąsiedzkich relacji Polski z Ukrainą”.
Ich zdaniem, „honorowanie w przestrzeni publicznej
osób ponoszących bezpośrednią odpowiedzialność za
zbrodnicze czyny podkomendnych (…) uważamy za rzecz
szkodliwą i naruszającą normę współżycia społecznego,
godzącą w godność i dobro wszystkich obywateli Rzeczypospolitej”. W związku z tym Fundacja „Wolni Obywatele
RP”, w imieniu Ruchu Obywatele RP zwraca się do Rady
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Miasta Hrubieszowa o przyjęcie uchwały i zmianę nazwy
ulicy Stanisława Basaja „Rysia”.
Podobna sytuacja miała miejsce w Tomaszowie Lubelskim, gdzie Obywatele RP domagali się usunięcia ulicy
dowódcy AK i komendanta rejonu w Obwodzie AK Tomaszów Lubelski, Zenona „Wiktora” Jachymka.
We wniosku Obywateli RP nie było żadnej wzmianki
o ówczesnej sytuacji w rejonie Hrubieszowa, ani o zbrodniczej działalności ukraińskich nacjonalistów, szczególnie
band UPA, których celem było „oczyszczenie” części Zamojszczyzny z ludności polskiej poprzez ataki na polskie
wsie i mordowanie Polaków. Były one przy tym wspierane
przez niemiecką policję oraz ukraińskie formacje kolaborujące z III Rzeszą, m.in. z oddziałami Waffen-SS Galizien
oraz z Ukraińskim Legionem Samoobrony, którego współzałożycielem oraz dowódcą jednej z kompanii był Mychajło Karkoć, ścigany przez IPN, który po wojnie zbiegł do
USA. Walczył z nimi aktywnie m.in. „Ryś”, przeciwstawiając się zbrojnie zbrodniczym działaniom upowców
i wspierających ich formacji kolaboranckich.
Pod wnioskiem podpisało się szereg członków Obywateli RP, na czele z liderem tej organizacji, Pawłem Kasprzakiem oraz osób z nią związanych. Wśród sygnatariuszy są
m.in. znani działacze Obywateli RP, tacy jak Przemysław
Duda, Mikołaj Przybyszewski (znany m.in. z blokowania
miesięcznic smoleńskich), Andrzej Wendrychowicz (zagorzały krytyk ruchów i środowisk narodowych i Żołnierzy Wyklętych), Iwona Wyszogrodzka, Arkadiusz Szczurek czy prof. Magdalena Pecul-Kudelska z UW. Wśród
osób, które podpisały się zarówno pod samodonosem ws.
Sahrynia, jak i pod apelem do radnych miasta Hrubieszowa, jest także kontrowersyjny ukraiński dziennikarz
Igor Isajew, prowadzący portal dla Ukraińców w Polsce
PROstir.pl i znany z zaangażowania w inne akcje uliczne
tzw. totalnej opozycji. Jest on widoczny również na zdjęciach z pikiety pod Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.
Isajew „zasłynął” wcześniej m.in. z nazywania Marszu
Żołnierzy Wyklętych marszem „faszystów”, porównywania Polaków do zwierząt, nawoływania do usunięcia słowa „honor” z polskich paszportów czy przygotowywania
wulgarnych antypisowskich przypinek „PiS idź w ch*j”.
Dostał on od rządu PiS 40 tys. zł na portal dla Ukraińców
w Polsce. (Podaję za: https://kresy.pl/wydarzenia/hrubieszow-isajew-wraz-z-obywatelami-rp-domaga-sie-zmiany-nazwy-ulicy-majora-rysia-znanego-z-walk-z-upa, 5
stycznia 2019 ).
Internauta „Wolyn1943” skomentował to: „Ulica imienia osoby, która jest odpowiedzialna za mordy na ukraińskiej ludności cywilnej, (…) uderza w godność ludzi
pogranicza, przede wszystkim obywateli RP pochodzenia ukraińskiego, a także w rozwój dobrosąsiedzkich
relacji Polski z Ukrainą” – cóż za piękny tekst! A jaki
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humanitaryzm z niego wyziera? Ale, ale! Może by tak p.
Isajew i grono natchnionych wartościami obywatelskimi
dokonało niewielkiej parafrazy i wygłosiło go we Lwowie,
np. przed Szkołą Marii Magdaleny, w miejscu „uczczenia”
Szuchewycza? Czy Obywateli RP i p. Isajewa stać na taki
gest? A może godność polskich dzieci we Lwowie, które
codziennie muszą przechodzić koło upamiętnienia autora Rzezi Wołyńskiej i Wschodniomałopolskiej jest mniej
ważna od godności osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce, więc to nie uderza w „dobrosąsiedzkie relacje Polski
i Ukrainy”? Najwyraźniej „Obywatele RP” mają podwójny
system wartości: jeden dla Ukrainy, drugi dla reszty świata! Czy nie jest Wam z tym dualizmem moralnym ciężko?
A jeśli Wam do Lwowa nie po drodze, to proponuję eskapadę na Wołyń, do Równego. Miło będzie usłyszeć Wasze
święte oburzenie na ul. Kłyma Sawura.
Akcja partyzantów z AK i BCh na Sahryń i wsie okoliczne miała miejsce 10 marca 1944 roku, gdy prawie
wszystkie wsie polskie na Wołyniu były już spalone a ich
ludność wymordowana – i to w przerażający sposób, bo
niewiele osób zginęło od kuli. Przez tereny te zimą na
przełomie 1943/44 roku maszerował ze swoim polsko-sowieckim oddziałem partyzanckim Józef Sobiesiak „Maks”.
W książce Burzany napisanej wspólnie z Ryszardem Jegorowem (Lublin 1974) zanotował: „W ciągu pierwszego
dnia marszu na całej trasie, wynoszącej około trzydziestu pięciu kilometrów, nie spotkaliśmy ani jednej wsi zamieszkałej przez ludzi. Chaty były w większości spalone
i zrównane z ziemią, a po ruinach błąkały się zdziczałe
psy i koty. Tu i ówdzie spod przysypanej śniegiem ziemi sterczały ludzkie kości. Zdawać by się mogło, że jakiś straszliwy demon zniszczenia nawiedził tę nieszczęsną ziemię, pochłaniając człowieka wraz z tym wszystkim,
co jego rozum i ręce stworzyły przez wieki. Z przerażeniem patrzeliśmy na tę pustynię, dosłuchując się w poświście wiatru płaczu dzieci i jęku mordowanych kobiet.[…]
W ciągu dwóch następnych dni przemierzyliśmy jeszcze
wiele spalonych wsi i chutorów, porosłych bujnym rudym
zielskiem, które jakby pragnęło ukryć przed światem ślady wielkiej zbrodni”. Od 9 lutego do 31 sierpnia 1943 roku
na Wołyniu codziennie OUN–UPA przeprowadzały „polski Sahryń” , w tym w dniu 11 lipca dotknęło ponad sto
miejscowości, a 30 sierpnia niewiele mniejszą liczbę. Istotą tego ludobójstwa było jego niezwykłe okrucieństwo.
W perspektywie napadu Polacy modlili się o śmierć od
kuli, zapewne woleliby też komorę gazową. Każdy historyk, który pomija zagadnienie okrucieństwa sposobów zabijania ludności polskiej jest odhumanizowanym manipulantem. Tym bardziej, że w zdecydowanej większości to
barbarzyństwo dotknęło dzieci i kobiety.
Pomińmy ludobójstwo polskiej ludności wiejskiej na
Wołyniu jako „polskiej szlachty kolonialnej uciskającej

biednych chłopów ukraińskich” (zwłaszcza podczas ponad stuletniego rosyjskiego zaboru, gdy nie mieli oni żadnych praw, chyba że przeszli na prawosławie – co zrobiło
wiele polskich wiosek stając się Rusinami i potem Ukraińcami uczestniczącymi w ludobójstwie tych „przeklętych
Lachów”, którzy wytrwali w polskości i wierze katolickiej).
Wróćmy do Sahrynia.
„Już latem w Sahryniu, w gm. Werbkowice powinien
stanąć pomnik, upamiętniający ponad 200 Ukraińców,
którzy zginęli w marcu 1944 roku – zapowiada Mykoła Romaniuk, przewodniczący obwodowej administracji państwowej obwodu wołyńskiego. – Nie będzie napisu oskarżającego kogokolwiek o zabicie Ukraińców.
Do Sahrynia przyjechał Mykoła Romaniuk, wojewoda
Genowefa Tokarska oraz sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. […]
Rafał Wnuk ocenia, że zginęło 150–300 Ukraińców. Po
polskiej stronie strat nie było. […] Rafał Wnuk przypuszcza, że ze względu właśnie na historię obu narodów, dla
strony polskiej nie do przyjęcia byłoby, gdyby na pomniku
pojawił się napis informujący o tym, że Polacy, żołnierze
Armii Krajowej zabijali Ukraińców. […] Mykoła zarzeka
się, że napis będzie nawiązywał tylko do upamiętnienia
zmarłych. O tym, aby inskrypcja na pomniku miała wskazywać na Polaków jako sprawców, nie ma nawet mowy.
– Tutaj nie ma żadnej polityki. My chcemy mieć pomnik
upamiętniający Ukraińców, którzy zginęli w Polsce, tak
jak Polacy chcą mieć pomniki, i już takie są, swoich rodaków, pochowanych na Wołyniu – mówi Mykoła Romaniuk” (Adam Jaworski: „Ukraińcom krzyż na zgodę”; za:
http://www.roztocze.net/newsroom.php/24540_Ukrai%C5%84com_krzy%C5%BC_na_zgod%C4%99_.html )
Na internetowym forum „Inne Oblicza Historii” jeden
z dyskutantów pisze: „Powstaje jeszcze pytanie, czy pomnik ma uczcić również poległych upowców i policjantów, czy też tylko ludność cywilną, która tam zginęła. Jeśli
tylko poległą ludność to czy również tę jej część, która była
uzbrojoną formacją UNS, biorącą udział w depolonizacji
hrubieszowszczyzny? W jaki sposób ustalić, kto był winny
a kto niewinny? Jedno można powiedzieć z całą pewnością; rozbicie przez połączone siły AK i BCh sahryńskiego kuszcza uchroniło od niechybnej śmierci wiele istnień
ludzkich – potencjalnych ofiar ukraińskich nacjonalistów.
I chwała za to AK i BCh. To im należy się tam pomnik”.
(Sahryń – www.inneobliczahistorii).
I mamy efekt końcowy zawartych porozumień polsko-ukraińskich: „Na cmentarzu w podhrubieszowskim
Sahryniu wisi nad grobem tablica z wykazem Ukraińców
„ubitych” przez AK. Po drugiej stronie granicy na nielicznych krzyżach próżno szukać informacji na temat zbrodni popełnionych przez UPA. Czasami pojawia się napis
„Zginęli tragicznie”. – To tak, jakby 100 tysięcy Polaków

n u m e r

100.rocznica urodzin Stanisława Basaja „Rysia”.
Uroczystość w Gminie Krynice, listopad 2017 r.

wpadło pod samochód – mówi 80-letni Stanisław Filipowicz z Zamościa, który 65 lat temu cudem uniknął rzezi w kościele w Porycku (obecnie Pawliwka) na Wołyniu.
11 lipca 1943 r. UPA zamordowała tam około 200 Polaków, w tym matkę, dwie siostry oraz siostrzenicę Filipowicza. – Pięć lat temu, przed odsłonięciem pomnika Pojednania, „niewidzialna ręka” wycięła w nocy z kamiennego
krzyża na cmentarzu słowo „zamordowanych” – wspomina. – To była misterna, zegarmistrzowska robota. Zauważyłem to już po uroczystościach. Jeżeli Polacy nie zostali zamordowani, to co się z nimi stało? Umarli, wpadli
pod samochód? Wiadomo za to, co się stało z Ukraińcami,
którzy spoczywają na cmentarzu w Sahryniu pod Hrubieszowem. Na tablicy stoi jak wół: „Ubiti AK”. (Leszek
Wójtowicz: Fałszują polsko-ukraińską historię; w: „Dziennik Wschodni” z 18 listopada 2008 roku; za: http://www.
dziennikwschodni.pl/zamosc/n,1000082467,falszuja-polsko-ukrainska-historie.html).
Intrygujące jest, dlaczego Ukraińcy wymienili tylko
AK jako sprawców, pomijając BCh? Warto się zastanowić, jaki w tym mieli cel, bo przecież nie jest to wynikiem
braku wiedzy, ale działaniem celowym. Przecież w akcji
brał udział Stanisław Basaj „Ryś” z oddziałami Batalionów Chłopskich!
Na tablicy w Sahryniu jest wymienionych 650 ukraińskich ofiar polsko-ukraińskiej bitwy w Sahryniu. Liczba
ta została uzgodniona na szczeblu państwowym, między
Radą Pamięci Walk i Męczeństwa, reprezentowaną przez
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sekretarza tej instytucji Andrzeja Przewoźnika, a Państwową Komisją Międzyresortową ds. Upamiętnień Ofiar
Wojen i Represji przy Gabinecie Ministrów Ukrainy, reprezentowaną przez Światosława Szeremeta. Uzgodniona
liczba ukraińskich ofiar została przez stronę polską przyjęta na wniosek strony ukraińskiej. I tak jak w Pawłokomie, jest ponad trzykrotnie większa od podawanej w wielu relacjach (Jerzy Markiewicz Partyzancki kraj, Związek
Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski pod red. Ireneusza Cabana). Strona polska nie przeprowadziła żadnych badań, np. dat urodzenia osób wymienionych jako ofiary – czy takie osoby w ogóle istniały?!
Przecież są książki metrykalne. W ten sposób można by
uniknąć fikcji. Widać wyraźnie nieprofesjonalność strony polskiej. Natomiast strona ukraińska, poprzez wymuszenia, dąży do maksymalnego podniesienia swoich strat,
a w szczególności kobiet i dzieci, by od strony moralnej
zrównać AK z bandami UPA. (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Dyskusja:Zbrodnia_w_Sahryniu ). Zapewne dlatego na pomniku widnieje jako sprawca AK, a pominięte
zostało BCh.
7 września 2009 roku prezydent Lech Kaczyński razem
z prezydentem Wiktorem Juszczenką mieli wziąć udział
w odsłonięciu „pomnika ukraińskich ofiar Armii Krajowej” w Sahryniu na Lubelszczyźnie, ale spotkali się tylko
w Warszawie. „Atmosferę do spotkania w miejscu pamięci ukraińskich ofiar mogły popsuć doświadczenia związane ze stawianiem pomnika w Sahryniu. Ukraiński odpowiednik ROPWiM już po zaakceptowaniu ostatecznego
projektu przez polską stronę samowolnie wprowadził korekty. Na tablicy pamiątkowej dopisano trzy nieuzgodnione wcześniej miejscowości i ok. 20 nazwisk ofiar”. (Tomasz
Nieśpiał: W Sahryniu nie będzie pojednania; w: „Rzeczpospolita” z 7 września 2009). Redaktor Nieśpiał nie wiedział o złamaniu zasady, że strona polska na Kresach nie
będzie pisała o sprawcach zabójstw a strona ukraińska na
tej zasadzie sprawcach zabójstw Ukraińców na terenach
polskich? Czy z pewnych względów wolał o tym „nie wiedzieć”? Dopisanych kilkanaście miejscowości odległych
było od Sahrynia nawet o 20 kilometrów.
Po co nacjonalistom ukraińskim jest potrzebne takie
nagłaśnianie każdej miejscowości, w której zginął jakikolwiek Ukrainiec, zwykle zresztą upowski zbrodniarz? „Cel
główny, to zrelatywizowanie zbrodni, zrelatywizowanie
przyczyn i okoliczności, wmówienie Polakom, że był to
ciąg zbrodni popełnianych przez obie strony, a ich powody kryją mroki historii. Rzecz prosta, rzeczywistość wygląda zupełnie odmiennie. Eksterminacja Polaków, jako
grupy etnicznej, była skutkiem wprost, przyjętej przez szowinistów ukraińskich ideologii nienawiści Dmytro Doncowa, będącej kopią ideologii hitlerowskiej i historycznie
zakotwiczonej w kulcie Koliszczyny (Hajdamaczyzny).

→

3 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

Celem wyznawców tej ideologii była fizyczna likwidacja ciużyńców (obcych) na ziemiach uznanych przez nich
samych za wyłączną domenę narodu ukraińskiego. Tak
też się stało w latach 1943–47. Żadne winy Polaków nie
usprawiedliwiają podobnej zbrodni. Trzeba mieć doprawdy zwichnięty zmysł moralny, aby w ogóle takich usprawiedliwień szukać (i to jeszcze z powodów, i dla celów, politycznych). Jest to moralnie naganne i niewłaściwe, także
z każdego innego punktu widzenia, dzisiaj, kiedy odrodzenie banderowszczyzny na Ukrainie stało się faktem.
Polskich akcji odwetowych nie wolno stawiać na równi
z akcją ukraińską. Polacy nie posiadali ideologii zakładającej eksterminację Ukraińców, niczego takiego nie planowali, ani praktycznie nie wykonywali” (Adam Śmiech:
Sahryń – reaktywacja; w: „Myśl Polska” z 6–13 grudnia
2009). „Ukraińcom należy postawić pytanie: czy chcą budować swoją tożsamość, rozwijając kulturę narodową, czy
jedynie poprzestać na propagowaniu totalitarnej i prymitywnej ideologii OUN odrzucającej humanizm i sprawiedliwość” – pyta retorycznie dr Jan Musiał z Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu („Nasza Polska”
z 15 września 2009).
W grudniu 2009 roku władze obwodu wołyńskiego
wzięły udział w odsłonięciu „pomnika Ukraińców, którzy zginęli z rąk Polaków”. Okazję tę wykorzystano do
propagowania banderowskiej wersji historii. Podawano,
że w polskich akcjach odwetowych zginęło do 20 tysięcy
Ukraińców, dodając oczywiście „pojednawcze” komentarze: „Pamięć o tych, którzy zginęli, nie jest nam potrzebna dla zemsty, lecz dla przebaczenia i budowania nowych
relacji między narodem ukraińskim i polskim, których
podstawą jest wzajemne zaufanie i szacunek” – podkreślił podczas uroczystości gubernator obwodu wołyńskiego
Mykoła Romaniuk. – „Składając hołd pamięci Ukraińców,
spełniamy nie tylko obowiązek chrześcijański, ale i powinność obywatelską oraz państwową”. Odsłonięty pomnik
poświęcony jest ukraińskim mieszkańcom wsi Młyniwka
i Marianiwka w dawnym województwie wołyńskim. Według ukraińskiej wersji podanej przez urząd gubernatora obwodu wołyńskiego 13 grudnia 1943 r. miejscowości
te zostały otoczone przez Polaków ze wsi Perespa, którzy
„zaczęli zabijać ludność cywilną, palić i rabować domy”,
w wyniku czego zginęło 26 osób. Piotr Werstler pisze: „Na
Ukrainie w ostatnich latach powstała ogromna masa literatury «historycznej» poświęconej zbrodniom dokonanym przez Polaków na ludności ukraińskiej. Wśród
bardziej poczytnych tytułów warto wymienić Zbrodnie
polskich szowinistów, szereg prac krajoznawcy W. Sergijczuka – m.in.: Poliaki na Wołyni y roki drugoj switowoj
wijny, Łuck 2003 oraz wiele wiele innych. Szczegółowością opracowania wyróżnia się jednak wydana ze środków Administracji Obwodowej Wołynia praca autorstwa

Iwana Puszczuka zatytułowana Tragedia ukrainsko-polskogo protystojania na Wołyni 1938–1944 rokiw, Łuck
2009. Niestety nawet najbardziej dociekliwy badacz nie
jest w stanie wyszukać w tej kupie książek żadnej informacji ani o Młyniwce, ani o Marianiwce. Najbardziej zastanawiające w tym wszystkim jest to, iż w odstępie zaledwie kilku miesięcy Wołyńska Administracja Obwodowa
najpierw finansuje wydanie wiekopomnego dzieła dokumentującego zbrodnie dokonane przez Polaków, a później stawia pomnik mieszkańców wsi, których nie wymieniono w tak gruntownym i naukowym opracowaniu!
Odpowiedzi są dwie – albo pomnik jest lipny, albo gruntowne opracowanie autorstwa pana Puszczuka jest stekiem kłamstw. Osobiście stawiam na jedno i drugie. […]
Największe przekręty robi się na zbieraniu relacji świadków. «Krajoznawca», gdyż tak najczęściej tytułują siebie
ukraińscy badacze «polskich zbrodni», objeżdża po kolei
wsie w danym rejonie i przepytuje żyjących świadków –
na ogół babuszki, gdyż z racji oględnie mówiąc niezdrowego trybu życia mężczyźni nie dożywają późnego wieku. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż babuszki w 99%
przypadków mówią prawdę. Nie mają powodu kłamać.
Wszystko zależy jednak od odpowiedniego postawienia
pytania: Babciu, ilu w waszej wsi zabito Polaków? I babcia zgodnie z prawdą odpowiada, że we wsi nie zabito
żadnego Polaka (no bo niby skąd w ukraińskiej wsi Polacy?). A ilu Ukraińców w waszej wsi zabili Polacy? I babcia zgodnie z prawdą odpowiada, że pięciu, w tym dziadka, wujka i trzech kuzynów. Dobrze to pamięta, bo choć
była mała, to widziała i przecież była na pogrzebie. Ale
ponieważ była wówczas małym dzieckiem, nie wiedziała
(i do dzisiaj nie wie), co ów dziadek, wujek i kuzynostwo
robiło w sąsiedniej polskiej wsi dwa tygodnie wcześniej.
Po prostu nie mogła tego wiedzieć z racji wieku. Na tym
badanie jeszcze się nie kończy. Skoro jedna babuszka zeznała, że Polacy zabili pięciu Ukraińców, to może inne to
potwierdzą. Na ogół we wsi znajdzie się jeszcze pięć babuszek, które również były świadkami tragicznych wydarzeń. I tu dochodzimy do sedna problemu. Jeżeli w danej wsi pięć babuszek zeznało, iż na własne oczy widziało,
jak przyszli Polacy i zabili pięciu Ukraińców, to ile państwa zdaniem zginęło osób? Nie. Jesteście Państwo w błędzie. Nie pięć, tylko dwadzieścia pięć! No bo skoro każda
babcia mówiła prawdę i zaklinała się na Pismo Święte, że
nie kłamie, to suma prawd wynosi równo 25. (Piotr Werstler, Lwów: Młyniwka i Marianiwka – gdzie są dowody?;
w: „Myśl Polska” z 31 stycznia – 7 lutego 2010).
Ewa Siemaszko w artykule „Wołyń i Sahryń” opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” 15 listopada 2011 r,
pisała: „Pojawiły się zapowiedzi uroczystości odsłonięcia upamiętnień w Sahryniu koło Hrubieszowa oraz Woli
Ostrowieckiej i Ostrówkach na Wołyniu. Choć były to
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Hrubieszów. Ulica Basaja „Rysia”

dwa różne wydarzenia, zapowiadana była jedna uroczystość – tego samego dnia w dwóch miejscowościach –
uświetniona obecnością prezydentów Polski i Ukrainy, co
społeczeństwa obu państw skłania do własnych interpretacji, warto się przyjrzeć, co się wówczas stało. Pierwsze
wydarzenie to wymordowanie 30 sierpnia 1943 r. przez
UPA z udziałem okolicznej ludności ukraińskiej dwu położonych obok siebie wsi polskich na Wołyniu, założonych w XVI w., Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Zginęło
w obu wsiach ok. 1080 Polaków, od niemowląt po starców.
Nie był to jednostkowy atak na wytypowane specjalnie te
właśnie miejscowości, lecz fragment szczególnie nasilonej
w ostatnich dniach sierpnia 1943 r. ludobójczej depolonizacji Wołynia, podczas której zaatakowano Polaków w co
najmniej 95 miejscowościach i – jak zeznał sądzony przez
władze sowieckie dowódca Okręgu Wojskowego „Turiw”
UPA-Północ Jurij Stelmaszczuk „Rudyj”, przeprowadzający sierpniowe rzezie – zamordowano wtedy ok. 15 tys.
Polaków. Liczba ofiar napadu na Ostrówki i Wolę Ostrowiecką, które należy ujmować wspólnie, przewyższa liczbę ofiar w Sahryniu, nawet z włączeniem ofiar w sąsiednich miejscowościach (647 osób z siedmiu miejscowości).
Tymczasem na etapie podjęcia decyzji o równoczesnym
uczczeniu ofiar z tych dwu różnych miejsc rzucało się
w oczy, że liczba ofiar akcji prewencyjno-odwetowej jest
wyższa niż ofiar akcji ludobójczej, która wtedy była ograniczona w upamiętnieniu do Ostrówek (co najmniej 474
zabitych). Zapowiadało się więc świadome czy nieświadome zacieranie różnic w urzędniczych gabinetach.
Kolejna różnica pomiędzy omawianymi wydarzeniami
dotyczy ich przebiegu. W Sahryniu były toczone walki

i nie zabijano ludzi młotkami do uboju zwierząt, siekierami, widłami itp., jak mordowano Polaków na Wołyniu.
Ukraińcy w Sahryniu ginęli od kul, granatów i dusząc się
w schronach od żaru i dymu palonych zabudowań. Jednakowa jest tylko trauma obu wydarzeń, odczuwana do
dziś po stronie polskiej i ukraińskiej – z ludzkiego punktu
widzenia uzasadniona. Ten sam ból umierania, taka sama
groza i rozpacz tych, którzy utracili bliskich. I tu, i tam:
nieszczęście, przed którym należy się pochylić”.
Relacja Zenona Jachymka „Wiktora”: „Przed zapadającym zmrokiem ściągają oddziały z terenu i z zadań. D-cy
meldują mi o wynikach przydzielonych zadań. Wzywam
kilku d-ców i powierzam im przegląd broni, amunicji, stan
i by zrobili selekcję, reorganizację pod kątem – wydzielenie tych, którzy jeszcze pozostaną na dzień jutrzejszy
w tym terenie, i tych, którzy po akcjach jeszcze tego wieczoru – zostaną skierowani do swych domów, kwater lub
na placówki nasze na naszym powiecie. Przy reorganizacji
i po wydzieleniu około 150 ludzi, którzy pozostaną ze mną
na dzień jutrzejszy w tym terenie, daję rozkaz do ustawienia się oddziałów w czworoboku. Czwarty bok czworoboku wolny – bez ludzi. Wywołuję „Śmiesznego” przed szeregi, rozbrajam, osobiście podaję karabin odbezpieczony
„Muszce” Henrykowi Ciesielskiemu, wyjmuję granat za
pasa prowokuję żołnierzy, biorę za uchwyt jego parabelki
i zesięgam, sprawdzam, że kula jest wprowadzona do lufy
pistoletu. Kilka słów i strzelam, jednym pociskiem zabijam. Wykonuję wyrok. Uważam że w stosunku do niego
winienem sam to uczynić. Rozkazałem oderżnąć guziki
żołnierskie z orzełkami od jego bluzy. Wówczas nad trupem jego stojąc wyjaśniam szerzej żołnierzom stojącym
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Płk Wilhelm Szczepankiewicz ps. „Drugak”.
W konspiracji w pow. Tomaszów Lubelski. Od 1941
komendant Obwodu ZWZ-AK. Walczył w obronie
wysiedlanych wiosek Zamojszczyzny. Dowodził
podległymi oddziałami podczas konfliktu polskoukraińskiego w 1944 i akcji „Burza”. Po wkroczeniu
armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Od
marca 1945 inspektor Inspektoratu AK-DSZ
Biała Podlaska. Od końca maja 1945 do marca
1947 komendant Okręgu DSZ-WiN Lublin.

s p o ł e c z e ń s t w o

Marian Gołębiewski, ps. „Irka”, „Korab” (1911–
1996), cichociemny, szef Kedywu Inspektoratu
Zamość i komendant Obwodu Hrubieszów
AK. Po zajęciu Lubelszczyzny przez Armię
Czerwoną pełnił wysokie funkcje w strukturach
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” Okręgu Lublin. Skazany
został w procesie I Zarządu Głównego WiN na
karę śmierci. Spędził dziesięć lat w więzieniu.
W 1982 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

w czworoboku. Przedstawiam całą historię. Schwytany na
bandziorce przez nas włączyliśmy go do swoich szeregów.
Mimo, że miał warunki egzystencji i stosunek koleżeński
– żołnierski wypadał na rabunki. Nadużywał broni, munduru. Dwukrotnie miał już darowane życie. Nadal niepoprawny. Mimo, że dzielny żołnierz w akcji, ale zakała
szeregów. Takich tępimy”. (D-ca Dywersji i D-ca Odcinka Przeciwukraińskiego na Obwodzie Tomaszów – Zenon
Jachymek ps. „Wiktor”. Podaję za: Kresowy Serwis Informacyjny, nr 76, wrzesień 2017). Maszynopis relacji jest
przechowywany w Wydziale rękopisów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej іm. H. Łopacińskiego w Lublinie jako:
I. Caban, Z. Mańkowski, Relacje członków AK i innych organizacji podziemnych na Lubelszczyźnie w latach 1939–
1944, 2007, tom D–J.
Po zdobyciu Szychowic oddziały AK i BCh ruszyły
w stronę Łaskowa. Tu niespodziewanie napotkali na bardzo silny opór. Okazało się, że rozpoznanie miejscowości było nieprecyzyjne. Zwiadowcy zasugerowali się brakiem we wsi posterunku policji ukraińskiej i uznali, że nie
wymaga ona większej uwagi. Tymczasem, jak wspomina
Zbigniew Ziembikiewicz „Smok”: „Okazało się, że wieś
Łasków została przygotowana przez USN na silny kuszcz
i punkt oporu ze znaczną liczbą bunkrów ziemnych i stanowisk ogniowych, chociaż nie było tam posterunku policji ukraińskiej. Myśmy jednak górowali liczebnością
i uzbrojeniem. Po czterogodzinnej walce wieś została zdobyta. W kilku bunkrach znaleźliśmy sporo umundurowania żołnierzy polskich z 1939 r. i umundurowania żołnierzy radzieckich, prawdopodobnie po zbiegłych z niewoli
niemieckiej i tutaj zlikwidowanych. Zdobyliśmy dużą ilość

Kpt. Zenon Jachymek (1912–1986). Od roku
1941 dowódca oddziałów szturmowych
i dywersji bojowej w obwodzie tomaszowskim
ZWZ. Był pomysłodawcą i dowódcą
tzw. odcinków przeciwukraińskich, które
skoncentrowały zasadnicze siły obwodu
w celu walki z oddziałami UPA. W roku 1944
dowodził akcjami przeciwko UPA w Sahryniu,
pod Dąbrową, Rzeczycą i Ulhówkiem.

pasów wojskowych, bagnetów i karabinów polskiej produkcji. Była to pewnie pozostałość po polskich żołnierzach rozbrajanych i mordowanych w ukraińskich wsiach
po zakończeniu kampanii wrześniowej” (Z. Ziembikiewicz „Smok”: W partyzantce u „Rysia”, Warszawa 1982,
s. 144–145).
Ale to nie był koniec hucpy związanej z Sahryniem.
W 2018 roku z wnioskiem o podjęcie na nowo śledztwa „w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na dokonaniu zabójstw osób narodowości ukraińskiej
w miejscowości Sahryń przez oddziały Armii Krajowej
i Bataliony Chłopskie pod dowództwem por. Zenona Jachymka („Wiktor") w dn. 10.03.1944 r.” wystąpił do pionu
śledczego IPN w Rzeszowie Związek Ukraińców w Polsce.
Z argumentacji, która trafiła na początku roku do prokuratora wynika m.in., że celem postępowania miałoby
być ustalenie sprawców zbrodni, liczby i danych ofiar, dokonanie poprawnej kwalifikacji prawnej tych wydarzeń.
Autorzy przywołują m.in. artykuł w „Gazecie Wyborczej”, w którym historyk Mariusz Zajączkowski stwierdził, że w tym przypadku możemy mówić o zbrodni wojennej, a „być może także o zbrodni przeciwko ludzkości”.
Powołują się także na ustalenia historyka z Uniwersytetu Gdańskiego prof. Igora Hałagida, który w jednym ze
swoich opracowań opublikowanych w czasopiśmie wydanym przez IPN stwierdził, że w Sahryniu zamordowano
co najmniej 606 osób narodowości ukraińskiej znanych
z imienia i nazwiska. Przypominają też tzw. statut norymberski z 1945 r. o konieczności ścigania zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości, a także przepisy o niestosowaniu przedawnienia wobec takich zbrodni,

n u m e r

w tym obowiązujące w Polsce prawodawstwo (m.in. ustawę o IPN, Kodeks Karny).
Z odpowiedzi, którą właśnie otrzymał Związek Ukraińców w Polsce sygnowanej przez dr Dariusza Gabrela wynika, że pion śledczy IPN odrzucił tę argumentację i „zawarł ponowne stanowisko co do braku podstaw
do podjęcia prawomocnie postępowania w tej sprawie”.
Prokurator przypomniał, że śledztwo w sprawie zbrodni
przeciwko ludzkości dotyczące akcji zbrojnej AK i BCh
przeciwko zgrupowaniu UPA w co najmniej kilkunastu
miejscowościach dokonanej w dniach 9–10 marca 1944
r. zostało umorzone wobec stwierdzenia, „iż czyn nie zawiera ustawowych znamion zbrodni przeciwko ludzkości
(...) zaś w sprawie zabójstw – wobec przedawnienia karalności (...)”.
Prokurator stwierdził m.in., że przywołane okoliczności prawne były mu znane i stwierdził, że „w postępowaniu karnym publikacje o charakterze historycznym mogą
zostać potraktowane jako materiał pomocniczy”.
W Sahryniu według historyków IPN zginęło od 150 do
300 cywilnych Ukraińców. Według Mariusza Zajączkowskiego z nazwiska znane są 234 ofiary, z kolei zdaniem
prof. Igora Hałagidy – 606 zabitych osób.
Śledztwo w sprawie Sahrynia prokuratorzy byłej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
wszczęli 17 marca 1998 roku na wniosek Mikołaja Siwickiego autora Dziejów konfliktów polsko-ukraińskich.
1 stycznia 1999 roku z powodu likwidacji Komisji zostało ono zawieszone. Ponownie zostało podjęte 8 listopada 2000 roku przez pion śledczy IPN. Zostało umorzone 9 grudnia 2010 r. postanowieniem prokurator Doroty
Godziszewskiej. Stwierdziła m.in., „że nie wypełnia ona
znamion zbrodni ludobójstwa, przeciwko ludzkości czy
zbrodni wojennej, a jedynie zbrodni kryminalnych popełnionych przez nieustalonych z nazwiska sprawców, ta
zaś ulega przedawnieniu”. 21 marca 2013 roku ponownie
zostało ono podjęte, celem uzupełnienia materiału dowodowego i usunięcia błędów formalnych. 31 grudnia 2013
roku ostatecznie zostało zamknięte, decyzja ta uprawomocniła się 31 stycznia 2014 r. Z cytowanej przez „Gazetę Wyborczą” odpowiedzi udzielonej przez prokurator prowadzącą postępowanie wynika, że „celem akcji nie
były planowe działania podjęte przez Polaków w zamiarze
wyniszczenia zamieszkującej na Lubelszczyźnie wschodniej ludności ukraińskiej, lecz przeciwdziałanie ekspansji UPA na tych obszarach”. „Działania bojowe żołnierzy
AK i BCh skierowane były wyłącznie przeciwko członkom
UPA, stacjonującym w Sahryniu, Szychowicach i okolicznych miejscowościach, gdzie zlokalizowano umocnione
fortyfikacje stanowiące bazy wypadowe dla ukraińskich
nacjonalistów. Nie ulega wątpliwości, że podczas walk
zginęło wiele osób cywilnych – mieszkańców wiosek, ale
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również uzbrojonych nacjonalistów ukraińskich. Ze zgromadzonych dowodów wynika jednak, że spowodowanie
strat wśród ukraińskiej ludności cywilnej nie było celem
działania oddziałów polskich. Celem były obiekty wojskowe i uzbrojeni żołnierze UPA. Na brak zamiaru eksterminacji ludności cywilnej wskazuje treść rozkazów wydanych przed bitwą przez ppor. Zenona Jachymka, a także
publiczne rozstrzelanie strzelca ps. „Śmieszny”, który nie
podporządkował się temu poleceniu. Zarówno wieś Sahryń, jak i pozostałe miejscowości stanowiły de facto twierdze, z których jednak dowództwo ukraińskie nie ewakuowało cywilnych mieszkańców. W tej sytuacji atak na te
fortyfikacje i ich zniszczenie musiał się wiązać ze stratami wśród ludności cywilnej. Nie można również mówić o zaistnieniu zbrodni wojennej, bowiem dla jej bytu
obie walczące strony winny posiadać cechę państwowości, a więc podmiotowości prawnej, której to w omawianym konflikcie zbrojnym strona ukraińska nie posiadała”
– cytuje w swojej publikacji stanowisko prokurator IPN
autor publikacji z „Gazety Wyborczej” Tomasz Kwaśniewski (publikacja z dn. 17.12. 2018 r.). (za: Marek Kozubal:
Polsko-ukraiński spór o zbrodnię. Publikacja: 11.05.2019.
Za: https://www.rp.pl/Historia/305119972-Polsko---ukrainski-spor-o-zbrodnie.html).
Dobrze więc się stało, że w 2019 roku ukazała się książka Marka A. Koprowskiego Łuny na Wschodzie. Krwawa wojna z OUN-UP o Lubelszczyznę wydawnictwa Replika w Poznaniu, która w sposób przystępny dla zwykłego
odbiorcy opisuje tło i przebieg polsko-ukraińskiego konfliktu o Lubelszczyznę. Nie jest to książka badawczo-historyczna, autor nawet nie wymienia jedynej pracy monograficznej poświęconej tej tematyce, jaką jest opracowanie
Stanisława Jastrzębskiego Ludobójstwo nacjonalistów
ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939–
1947, wydanej w 2007 roku w wydawnictwie Nortom we
Wrocławiu. Jastrzębski przez prawie rok badał dostępne
wówczas archiwa i aczkolwiek nie ustrzegł się kilku drobnych błędów (miałem możliwość rozmawiać z autorem na
ten temat), jest to – jak dotychczas – najpełniejsza dokumentacja tych krwawych wydarzeń. Zapowiadana od kilku lat pełna monografia dotychczas się nie ukazała, co pozwala na różnego rodzaju manipulacje. Znamienne jest, że
na stronach internetowych prezentujących miejscowości
Lubelszczyzny ich historia kończy się najdalej na okresie
międzywojennym, tak jakby II wojna światowa je ominęła. Zastanawia ta schizofreniczna amnezja.
Sahryń jest symbolem krwawej wojny z OUN-UPA
o Lubelszczyznę i symbolem konfliktu, który trwa nadal.
Tym razem jest to konflikt o pamięć i prawdę. I niestety,
na tym polu przegrywamy ze stroną banderowską.
Stanisław Żurek
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Cenzura
30 lat temu, 11 kwietnia 1990 r., Sejm RP uchwalił
ustawę o likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji
i Widowisk. Decyzja ta kończyła 45-letnią epokę, w której
całość funkcjonowania mediów i życie intelektualne były
kontrolowane przez reżim komunistyczny z pomocą niewielkiej grupy zdyscyplinowanych cenzorów.
Natychmiast po przekroczeniu przez Sowietów przyszłej wschodniej granicy Polski w ramach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego utworzony został Resort Informacji i Propagandy i podlegający mu Wydział
Prasowo-Informacyjny. Na jego czele stanął Jerzy Borejsza, komunistyczny literat od lat kolaborujący z Sowietami. Jego zadaniem było realizowanie zakamuflowanej zapowiedzi zwalczania przeciwników politycznych: „Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego przystępuje do odbudowy państwowości polskiej, deklaruje uroczyście przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, równości
wszystkich obywateli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości, wolności organizacji politycznych, zawodowych,
prasy, sumienia. Demokratyczne swobody nie mogą jednak służyć wrogom demokracji”. Od listopada 1944 r. Borejsza miał wsparcie sowieckich funkcjonariuszy Gławlitu (Głównego Urzędu Ochrony Tajemnicy Państwowej
i Prasy) – Piotra Gładina oraz Kazimierza Jarmuza. Ich
głównym zadaniem było przygotowanie wzorowanych na
sowieckich uregulowań prawnych, w których miała działać polska cenzura. Polscy funkcjonariusze skupiali się na
bezpośrednim kontrolowaniu nowego rynku prasowego
i wydawniczego. Głównym narzędziem kontroli miały być
dostawy papieru i farby drukarskiej.
Po kilku miesiącach instytucjonalna cenzura została
podporządkowana bezpiece. 19 stycznia 1945 r. na wniosek ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza utworzono Centralne Biuro Kontroli Prasy. 15
listopada tego samego roku instytucji tej nadano większe pozory niezależności, przemianowując ją na Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (z kolei w 1981 r. z nazwy usunięto słowo „Prasy”). Wszystkie
te zmiany ogłoszono dekretem Rady Ministrów z 5 lipca
1946 r. Określał on pięć bardzo ogólnie określonych sytuacji, w których zaistnieniu cenzura mogła interweniować:
godzenie w ustrój państwa polskiego, ujawnianie tajemnic
państwowych, naruszanie międzynarodowych stosunków
państwa, naruszanie prawa lub dobrych obyczajów, wprowadzanie w błąd opinii publicznej przez podawanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością.
Aktywność cenzury wpływała nie tylko na bieżące działanie mediów, ale również na tradycje polskiej kultury. Już

w 1945 r. rozpoczęto wielką operację swoistego wymazywania niewygodnej dla komunistów części tego dorobku.
W listopadzie tego roku Centralne Biuro Kontroli Prasy wydało instrukcję skierowaną do swoich wojewódzkich oddziałów, w której nakazywano wycofanie z bibliotek wszystkich książek wymienionych w załączniku. Były
to głównie przedwojenne książki o charakterze „antysowieckim”. W 1950 r. wydano instrukcję, która rozszerzała
listę „libri prohibiti”, m.in. o książki „antyrządowe” i takie,
które „propagowały ideologię wsteczną pod względem politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym itd.”.
W rezultacie liberalizacji systemu po październiku 1956 r.
nieco zwiększono dostęp do zakazanych publikacji. Szybko jednak powrócono do dawnych praktyk. Stale uzupełniano listy „nieprawomyślnych” autorów. Rozszerzano je
głównie o nazwiska autorów emigracyjnych. Wyjątkiem
byli twórcy, którzy zdecydowali się na powrót do rządzonej przez komunistów Polski. Tak jak Stanisław Cat-Mackiewicz mogli liczyć na przychylność cenzorów i publikacje swoich dzieł w dużych nakładach.
Cenzura w formie wypracowanej na początku lat pięćdziesiątych XX w. funkcjonowała praktycznie do końca PRL-u, choć nie zawsze w równym stopniu. Po wstrząsach społecznych, w 1956, 1968 i 1970 r., regułą było, że na pewien
czas łagodniała. Próbowano z nią walczyć także poprzez
jawne protesty, takie jak „List 34” z 1964 r. Najlepszym sposobem walki o wolność słowa okazało się tworzenie drugiego obiegu wydawniczego. Już w 1981 r. w jednej z podziemnych oficyn opublikowano, wydaną trzy lata wcześniej
w Londynie, „Czarną księgę cenzury”. Jej autorem był zbiegły na zachód pracownik krakowskiej cenzury, Tomasz
Strzyżewski. Przez półtora roku swojej pracy w GUKPPiW zbierał materiały obnażające zasady funkcjonowania
tej instytucji. Bez wątpienia ujawnione dokumenty wywołały ogromne wrażenie nie tylko w Polsce, ale i na świecie,
i bez wątpienia przyczyniły się do zdynamizowania działań
opozycji osłabienia prawomocności władz.
Cenzura przetrwała znacznie dłużej, niż wiele instytucji-symboli reżimu PRL-u, takich jak Milicja Obywatelska
czy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Po 4 czerwca
1989 r. jej ingerencje były już bardzo rzadkie. Dotyczyły
głównie kwestii związanych z wojskowością lub nadmiernej krytyki wciąż sojuszniczego ZSRS. Ustawa o likwidacji
cenzury weszła w życie 6 czerwca 1990 r. Pod koniec swojego istnienia GUKPiW w warszawskiej centrali i ośrodkach lokalnych zatrudniał 465 urzędników.
ZW
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Kilka przypomnień
o cenzuralnych
i niecenzuralnych przygodach
W 1939 roku jako siedmiolatek stałem się obywatelem
Związku Radzieckiego, „wolnego kraju”, w którym cenzury nie było, ale za donos o szerzeniu „wrogiej propagandy”,
a nawet opowiadanie anegdot zsyłano do budowy biełmor kanału. Mówiono: Znajesz kto postroił biełmor kanał? – Aniegdotczyki.
Nawet dzieci wiedziały, czego mówić, pisać i czynić nie
wolno.
Mieszkaliśmy w Powursku na Wołyniu, w osadzie przy
artyleryjskim poligonie, który użytkowali i rozszerzyli Sowieci. Chodziłem do ukraińskiej szkoły.
Bezkarnym poczułem się 21 czerwca 1941 roku, kiedy
dotarła do nas wiadomość o rozpoczęciu niemiecko-sowieckiej wojny. Znalazłem w gazecie duży portret Stalina. Podtarłem nim tyłek i powiesiłem na gwoździu w wychodku. Wychodek był otwarty i łatwo dostępny. Każdy
mógł z niego skorzystać, a Sowieci jeszcze ponad tydzień
rządzili. Zdążyli wymordować w Kowlu wszystkich więźniów i wysadzić u nas niedawno napełnione z cystern kolejowych wojskowe magazyny paliw: ropy, smarów i benzyny. Gdyby ktoś odkrył wychodkową obelgę, mogło się
to zakończyć nawet tragicznie.
Nie szczęście uciekliśmy jeszcze tego samego dnia na
wieś, do znajomych w Cegielni. W naszym domu pozostał tylko sublokator, listonosz, który przed wojną służył
w ochronie kolei. Kiedy wróciliśmy po przejściu frontu,
zastaliśmy tylko jego łóżko. Nie wrócił i nikt nie wiedział,
co się z nim stało…
Po dziesięciu latach już w zupełnie innych okolicznościach zmuszony zostałem do „studiowania” dzieła Stalina. W klasie maturalnej obowiązującym podręcznikiem
do nauki o Polsce i świecie współczesnym był bowiem
Krótki kurs historii WKPb. Mając w pamięci dawne „porachunki” z autorem tego dzieła, niezbyt entuzjastycznie
odnosiłem się do jego kultu i „wieczystej przyjaźni” ze
Związkiem Radzieckim. Z tego zapewne powodu „z braku miejsc” nie zostałem przyjęty na studia w Uniwersytecie Toruńskim. Wyszło mi to nawet na dobre, bo mogłem
ukończyć nieocenzurowaną polonistykę na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
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Józef
Zięba

Z działalnością prawdziwej cenzury zetknąłem się, jako
korektor jednego numeru „Kameny”. Poprosiła mnie koleżanka ze studiów, bym ją zastąpił, gdyż wyjeżdżała na zaplanowane wczasy. Nauczyła znaków korektorskich, informując, bym zaznaczał każdy rodzaj dostrzeżonego błędu
innym kolorem bez czerwonego, który jest zastrzeżony dla
cenzury.
Na szczotce korektowej sporo było skreśleń czerwonym atramentem. Zapamiętałem „najważniejszą” ingerencję ze wspomnieniowego artykułu Wandy Papiewskiej
o Bolesławie Bierucie. Pani Wanda, założycielka i nestorka lubelskiej spożywczej spółdzielczości, cytowała notatkę z pisemka „Spółdzielca”, której autor narzekał na brak
w sklepie nafty. (Bolesław Bierut był wówczas odpowiedzialny za zaopatrzenie sklepu.) Cenzor wykreślił ten akapit czerwonym atramentem, by czytelnicy nie obciążali
Pierwszego Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Pierwszego Sekretarza PZPR za braki zaopatrzenia
kraju nie tylko w naftę, ale przede wszystkim w żywność
i niezbędne do normalnej egzystencji towary…
W 1956 roku na krótko po „przewrocie październikowym” cenzura (Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk) została (został) nieco „zdezorientowana
– ny”. Korzystając z osłabienia reżymowej czujności, grono łatwowiernych młodych lubelskich entuzjastów: dziennikarzy, „dobrze zapowiadających się” poetów, asystentów z UMCS i kilka innych osób, przygotowało i wydało
pierwszy i jedyny numer czasopisma „Pod Wiatr”. Zamieściłem w tym numerze omówienie wystawionego w Teatrze Osterwy przedstawienia sztuki Swinarskiego „Ararat”. Było w nim wiele aktualnych, politycznych aluzji.
Do przygotowywanego drugiego numeru też coś napisałem, ale się już nie ukazał, gdyż partia, z Władysławem
Gomułką na czele, wraz z władzą ludową, zwarły nieco
rozluźnione szeregi. Cenzurę przywołano do należytego
wypełniania reżymowych obowiązków.
Środowiska twórcze musiały przystosować się do życia w warunkach ograniczonej wolności. (Nie brakowało i takich, którzy wykorzystując okazję robili prywatne
kariery.)
→
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Wiosną 1957 roku zająłem się wydaniem legalnie(!) na
powielaczu, sześciu tomików wierszy członków Lubelskiego Klubu Literackiego. (Innych możliwości już w Lublinie nie było, gdyż wszystkie powojenne prywatne próby
wydawnicze został zlikwidowane, a zakłady drukarskie
upaństwowiono.)
Każda publikacja podlegała trzykrotnej cenzurze: najpierw kontrował siebie autor (wiedział, co można i należy pisać, a czego nie wolno), następnie kwalifikowała artykuł, lub książkę redakcja, ostateczną decyzję podejmował
cenzor, który za „niedopatrzenie” i dopuszczenie do wydania „niecenzuralnego materiału” ponosił osobistą odpowiedzialność. (Zdarzało się, że całe nakłady wartościowych książek trafiały po wydrukowaniu na „przemiał”.)
Autorzy powielonych tomików wiedzieli już co i jak
należy pisać, by uniknąć interwencji cenzury. Służyły temu metafory, a wyrobieni czytelnicy potrafili czytać
„między wierszami”. Wszystkie tomiki przedstawione do
ocenzurowania zostały dopuszczone do upowszechnienia. (Niektóre z cenzorską pieczęcią przechowuję w swoim archiwum.) W latach następnych wszystkie publikacje
cenzurowano już pięciokrotnie. Poza trzema wymienionymi, cenzura wydawała kolejno zezwolenia: na skład, druk
i rozpowszechnienie...
Z lubelską cenzurą musiałem kontaktować się jako kierownik „działu wydawnictw” Wojewódzkiego Domu Kultury. Pod koniec października 1959, a może 1960 roku
otrzymałem do wydania (też na powielaczu) montaż wierszy Józefa Czechowicza przygotowany przez Wisię Grosman, aktorkę Teatru Osterwy, która w okresie „odwilży”
piastowała nawet godność kierownika Wojewódzkiego
Wydziału Kultury. Maszynopis zaniosłem do ocenzurowania. W wyznaczonym terminie zgłosiłem się po odbiór. Cenzor zapytał podchwytliwie, czy zamierzam wydać montaż przed, czy po świętach Bożego Narodzenia.
Odpowiedziałem, że postaram się wydać przed świętami.
– To nie dam zezwolenia. – Dlaczego? – Bo w wierszu
Muzyka ulicy Złotej „dziewczęta chwalą Marię”. Zespoły recytatorskie, mogą wykorzystać ten montaż w okresie świątecznym.
Z cenzurą nie było dyskusji. Montaż się nie ukazał…
Następną cenzuralną? (niecenzuralną ?) poważniejszą „przygodę” miałem pod koniec 1967 roku. Wchodziłem w skład komitetu redakcyjnego, który przygotowywał druk bibliofilski dla upamiętnienia siedemdziesiątej
rocznicy urodzin Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Zlecono mi załatwienie cenzury. Władze okazywały Jubilatowi szacunek i życzliwość. Cenzorzy również. Druk liczył
wraz okładką 16 stron. Nadaliśmy mu tytuł „Kajmena”.
Zamierzaliśmy wręczyć w dniu 28 listopada, w czasie jubileuszowych uroczystości. Maszynopis wraz makietą złożyłem do ocenzurowania. Naczelnik wojewódzkiej cenzury

oświadczył z „przykrością”, że nie może dać na druk zezwolenia ze względu na niecenzuralny rękopis listu Czechowicza. List był krótki, więc go przytoczę w całości:
„J Czechowicz. 10 XII 1936 r. Kochany Kazimierzu Andrzeju! Przysyłam Ci wiersz. Maniera znana. Czechowicz
powtarza się, ale może to i lepiej, niż powtarzać innych.
Miłosz wydał świetną książkę. Czy dopuściłbyś mnie do
napisania z niej większej recenzji ? Ściskam serdecznie autora W połowie drogi. Twój figlarny sum. P. S. Zdaje się,
że lubisz ryby?”.
Od czasu „ucieczki” Miłosza na Zachód, nie wolno było
drukować jego nazwiska. Zezwalano jedynie, gdy go nazywano zdrajcą i renegatem, nigdy świetnym poetą. Używałem najróżniejszych argumentów, by list z nazwiskiem
Miłosza ocalić. Tłumaczyłem, że mały nakład, druk bibliofilski, że już jest zrobiona makieta, że po usunięciu
listu zawali się artystyczna koncepcja… Przez kilka kolejnych dni zjawiałem się z nowym argumentem. Cenzorzy „życzliwie” odkładali ostateczną decyzję. Twierdzili, że
nie mogą samowolnie łamać obowiązujących przepisów.
Zwrócą się jeszcze do warszawskiej centrali.
Nie ustępowałem. Twierdziłem, że Jaworski jest bibliofilem. Całe lubelskie środowisko literackie pragnie przez
wydanie tego druku upamiętnić przyjaźń łączącą Jubilata z Czechowiczem… Nadal nie ustępowałem. Decyzja
z Warszawy „nadeszła” w przeddzień jubileuszu. Podejrzewałem, że cenzorzy specjalnie zwlekają, by druk z „wyklętym” nazwiskiem Miłosza nie dotarł do miejscowych
władz, które zamierzały zaszczycić Jubilata i swoją obecnością i „uświetnić” jubileuszową uroczystość.
Druk ukazał się po dziesięciu dniach, został wręczony
prywatnie, w mieszkaniu Jubilata. Miałem wątpliwą satysfakcję z odniesionego „zwycięstwa”, ale czułem się tą walką bardzo zmęczony.
Kolejną „przygodę” z cenzurą miałem po uroczystym
otwarciu Muzeum Józefa Czechowicza. Z wielkim trudem, wysiłkiem i pomocą wielu osób udało się przygotować stałą wystawę prezentującą życie i twórczość poety
wraz z kręgiem środowiska literackiego. Ledwie zdołałem
ochłonąć z kilkumiesięcznego trudu przygotowań i uroczystego otwarcia nowej muzealnej placówki, a już zjawił
się nieproszony cenzor. Długo i z dużym zainteresowaniem „zwiedzał” wystawę. Po jej obejrzeniu oświadczył,
że zamknie nielegalnie otwartą placówkę, gdyż wystawa
nie została zgłoszona przed otwarciem do ocenzurowania.
Tłumaczyłem, że nie wiedziałem o takim obowiązku,
gdyż nazwa „Wojewódzki Urząd Kontroli Publikacji Prasy
i Widowisk” nie obejmuje wystaw. Pouczył mnie, że udostępniana zwiedzającym wystawa to też publikacja. Nie
mogę osłaniać się nieznajomością obowiązującego prawa.
Rozpocząłem pertraktacje. Dowodziłem, że zamknięcie przez cenzurę uroczyście otwartej placówki przy udziale
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władz i licznej publiczności, będzie wielkim skandalem
nie tylko w Lublinie. Może nawet będą informować o tym
„wrogie Polsce Ludowej” zagraniczne rozgłośnie.
Po perswazjach cenzor polecił usunąć afisz „Najazdu
awangardy na Warszawę”, na którym były wydrukowane
nazwiska Miłosza i Łobodowskiego oraz kilka innych dokumentów. Korzystając z okazanej „życzliwości” kontynuowałem pertraktacje. Tłumaczyłem, że natychmiastowe usunięcie kwestionowanych eksponatów sprawi, że puste plansze
i gabloty będą dziwiły zwiedzających, a ja będę zmuszony informować, że to z powodu interwencji cenzury. (Wiedziałem, że cenzorzy nie lubią „reklamy”, a ich działalność
okryta jest tajemnicą.) Poza tym nie mam na wymianę odpowiednich eksponatów. Postaram się je możliwie szybko
zdobyć. Udało mi się w ten sposób „utargować”, by jeszcze
tydzień „zakazane” nazwiska ozdabiały wystawę.
Podziękowałem cenzorowi za wyrozumiałość i życzliwość z wewnętrzną satysfakcją, że nie uległem naciskowi
cenzury. Udało mi się jeszcze przez niedopatrzenie cenzora ocalić zdjęcie zarządu Lubelskiego Związku Literatów, na fotografii widniała postać „między innymi” Józefa Łobodowskiego…
Przez następne lata drukując afisze, zaproszenia oraz
inne druki, unikałem z cenzurą niepotrzebnych zatargów i sporów. Stempel cenzury zabezpieczał mnie nawet
przed oskarżeniami, że zapraszam „niewłaściwych” poetów i pisarzy.
20 stycznia 1977 roku zorganizowałem wieczór autorski Jerzego Zagórskiego. Wiedziałem, że jest na indeksie.
Mimo cenzorskiego zakazu, w 1976 roku udało się wydać
dokonany przez niego przekład poematu: Witeź w tygrysiej skórze najwybitniejszego gruzińskiego poety Szoty Rustawelego. Wydawnictwo przekonało cenzorów, że Gruzja
to jedna z republik Związku Radzieckiego, a Zagórski to
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tylko tłumacz. Zapewne też z tego powodu w „Trybunie
Ludu” ukazała się recenzja przekładu.
Zastrzeżenia cenzora uśpiłem, pokazując recenzję.
„Trybuna Ludu”, organ Komitetu Centralnego partii, była
wyrocznią i niekwestionowanym autorytetem. Wieczór
autorski połączyłem z wystawą dorobku literackiego. Spotkanie odbyło się przy wypełnionej po brzegi sali. (Nagrywałem je na wszelki wypadek na magnetofonie.)
Następnego dnia wybuchła wielka awantura. Zostałem wezwany na „dywanik” do Wojewódzkiego Wydziału
Kultury. Jego kierownik sztorcował mnie za zorganizowanie spotkania autorowi, który jest objęty ścisłym cenzorskim zakazem. Groził, że autorskie honorarium pokryję
z własnej kieszeni. Stempel cenzorski zdobyłem podstępem i przez cenzorskie przeoczenie. Recenzja w „Trybunie
Ludu” dotyczyła tylko przełożonego poematu… „Pokornie”, ale z wewnętrzną satysfakcją słuchałem reprymendy.
Przyrzekłem, że nie będę zapraszał „zakazanych” autorów,
jeśli otrzymam ich listę. Wiedziałem, że lista jest „ściśle
tajna”. – Czego pan żąda? Nie wie pan, że... Nie słucha
pan… – nie dokończył. Śmiałem się w duchu, bo wiedziałem, że chciał powiedzieć „Wolnej Europy”, która ciągle
przekazywała informacje o protestach i podpisywanych
listach przez opozycyjnych pisarzy. – Słucham codziennie polskiego radia, ale nie dotarła do mnie wiadomość,
by był objęty zakazem Jerzy Zagórski i inni członkowie
Związku Literatów Polskich…
Przerwał rozmowę poleceniem, bym z trzymiesięcznym wyprzedzeniem składał do zatwierdzenia nazwiska
pisarzy, których zamierzam zapraszać. Był to jeszcze jeden
rodzaj urzędowej cenzury. Okazało się, że burza wybuchła
po interwencji Ministerstwa Kultury i Wydziału Kultury
Komitetu Centralnego Partii.
23 listopada 1984 roku postanowiłem zorganizować
spotkanie z okazji 150. rocznicy wydania Pana Tadeusza.
Prelekcję połączoną z recitalem Danuty Michałowskiej
pod tytułem „W strefie literackiej Pana Tadeusza” miał
wygłosić prof. Czesław Zgorzelski. Zgłosiłem w cenzurze
prośbę o wydanie zaproszenia. Cenzor zapytał: – Co ta
Michałowska na tym recitalu będzie robić? – Będzie recytowała fragmenty Pana Tadeusza. – Może jeszcze będzie
tańczyć? – Nie wiem. – Proszę przedstawić mi scenariusz
jej wystąpienia! Odpowiedziałem, że nie mam z panią Michałowską kontaktu. – To proszę przedstawić na piśmie
uzasadnienie.
Wróciłem, aby spełnić polecenie cenzora. W „uzasadnieniu” napisałem, że Adam Mickiewicz jest znanym
i najwybitniejszym polskim poetą, autorem wydanego
przed 150 laty poematu pt. Pan Tadeusz. Kilkanaście już
wydań tego dzieła ukazało się w Polsce Ludowej. Profesor Czesław Zgorzelski jest jednym z najwybitniejszych
znawców romantyzmu i twórczości Adama Mickiewicza.

→

4 2

•

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

Danuta Michałowska, znana polska aktorka, będzie w czasie spotkania recytowała fragmenty powszechnie znanego poematu Pan Tadeusz, który jest obowiązkową lekturą szkolną…
Zaniosłem do cenzury to z „dużą inwencją twórczą”
sporządzone „uzasadnienie”. W pokoju cenzorów nie zastałem wydającego polecenie. Pracowało dwóch jego kolegów. Jednemu z nich wręczyłem przyniesione pismo.
Wprawnym okiem cenzora zapoznał się z jego treścią. –
Co to jest? – zapytał wyraźnie zdumiony. – To uzasadnienie, którego żądał panów kolega – odpowiedziałem z udawaną pokorą petenta. Chyba wyczuł kpinę w moim głosie.
Polecił bez komentarza, położyć pismo na biurku nieobecnego cenzora.
Otrzymałem zezwolenie, ale podobno komuś się skarżył, że jeszcze nikt go jako cenzora i absolwenta polonistyki UMCS, tak nie upokorzył. Nie odgryzł się, bo nie było
już ku temu odpowiedniej okazji, a reżymowi próchniały
już zęby. Jednym z nich był Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk…

Ostatnią obawę o cenzorską interwencję rozwiano mi
w redakcji mającego się ukazać pisma „Relacje”. Przyniosłem do wykorzystania obszerny artykuł o Józefie Łobodowskim z obawą, czy puści cenzura. Któryś z redaktorów
odpowiedział. – W dupie mamy cenzurę!
Był to już czas przygotowań do obrad Okrągłego Stołu.
Można już było pozwolić sobie na niewyobrażalną jeszcze
nawet przed rokiem tak „odważną” ekstrawagancję. Mój
artykuł ukazał się w kilku kolejnych numerach „Relacji”.
P.S.
Po upływie lat czasem się zastanawiam, czy nie warto
przywrócić cenzury dla tępienia rozpanoszonego grafomaństwa, szerzenia pomówień, zawiści i głupoty. Niestety,
na ludzką zawiść i głupotę nie znaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa. Cieszmy się ze wszystkich dobrodziejstw
z tak wielkim trudem i bohaterskim poświęceniem zdobytej demokracji.
Józef Zięba

Cenzura, autocenzura…
Cenzura była jednym z narzędzi budowania i utrwalania władzy komunistycznej w kraju. Cenzor – rzec
można – czuwał na pracą artysty, redaktora, organizatora imprez. Funkcjonowanie cenzury doprowadziło
do powstania zjawiska autocenzury. Zanim powstał artykuł, książka, scenariusz, twórca stawiał sobie pytania:
„czy to cenzura przepuści?”, albo „czy to wydrukują?”.
Naczelny „Kameny”, Marek Andrzej Jaworski, często
w obecności autora sięgał po telefon, wykręcał numer
cenzora Wereskiego i pytał: „puścisz mi taki zwrot?”.
Na odpowiedź nie czekał długo. Po odłożeniu słuchawki zwracał się do autora: „sam słyszałeś, nie chce słyszeć
o czymś podobnym!”. Doświadczenia w walce z cenzurą oraz system nagród i kar dla twórców wymuszały konkretne zachowania i powodowały, że najskuteczniejszym
cenzorem był sam twórca. Dziś autorzy chętniej piszą
o swych kłopotach z cenzurą, brawurowymi rozmowami
z cenzorem, mniej chętnie rozprawiają o autocenzurze.
Stanisław Barańczak w eseju Knebel i słowo Stanisław

Barańczak pisał o o tym bolesnym problemie:
„(…) w państwach takich, w których funkcjonuje cenzura, jest rzeczą powszednią, że literatura sama siebie obezwładnia i knebluje. Osobliwy to widok – ofiara, która
sama zakłada sobie knebel, mimo że z pozoru nikt jej do
tego nie zmusza. Obrazek ten znajduje wyjaśnienie dopiero wtedy, gdy wiemy, że za własnowolnymi z pozoru
czynami stoi przymus bardziej skomplikowany niż naga
fizyczna przemoc, przymus wykorzystujący strach, małoduszność, pragnienie kariery czy zaszczytów, lub po prostu konieczność zarobkowania. Cały złożony system postrachów, przynęt, oszustw, sofistycznych racjonalizacji
służy temu, aby pisarz sam zamykał sobie usta. Aby, dzięki temu, było z nim jeszcze mniej kłopotu”.
Cóż, cenzura – w tej czy innej postaci – wydaje się być
wieczna, autocenzura również.
Jan Bocianek
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Gzella

Z cenzurą na bakier
Właściwie przez całe życie zawodowe miałem kontakty z cenzurą. To sprawiło, że udało mi się sięgnąć do
faktów historycznych. I od tego momentu mogę uznać, że
powstało prawdziwe zainteresowanie tym tematem. Zajmowałem się omówieniem sądowych akt odnoszących się
do działania cenzury prasowej w Lublinie na początku lat
trzydziestych ubiegłego stulecia. Zupełnie przypadkowo
trafiłem na dokumenty pochodzące z Sądu Okręgowego
w Lublinie. Ówczesny prezes zdecydował ze swojego sądowego archiwum usunąć, przeznaczając na makulaturę
(!), komplet akt odnoszących się do prasy z lat 1930–1933.
Szczęśliwie tenże zbiór trafił do moich rąk. Na jednym ze
spotkań z czytelnikami, a było to w klubie MPiK na Krakowskim Przedmieściu, nieopatrznie pochwaliłem się posiadaniem owych akt. Traf chciał, że jednym ze słuchaczy
tego spotkania był lubelski sędzia, który zaatakował mnie
za nieprawne ujawnianie szczegółów o przeznaczeniu
przez administrację sądową decyzji o wyrzuceniu przedwojennych akt na makulaturę.
Przygotowałem artykuł pt. ,,Kierunki działalności cenzury w latach 1930–1933”. Materiał ukazał się w wydanej w Wydawnictwie Lubelskim, w roku 1984, książce pt.
„Prasa lubelska. Tradycje i współczesność”. Napisałem
wtedy: „Wszelkie informacje prasowe o cenzorskich interwencjach czy tzw. białe plamy w dziennikach, które –
w okresie międzywojennym – pozostawiano w miejsce artykułów skonfiskowanych, zawsze miały posmak sensacji
i wzbudzały powszechne zainteresowanie. Ale to były już
efekty działania cenzury prewencyjnej. W przypadku zatwierdzenia przez sąd decyzji władz grodzkich o zatrzymaniu notatki czy artykułu czytelnik otrzymywał gazetę
z białą plamą lub informację zastępczą, nie zawsze orientującą go o treści skonfiskowanego tekstu. Dopiero więc
przejrzenie materiałów sądowych informuje o kierunkach
cenzorskiego działania i charakterze konfiskat, co zresztą ulegało zmianom w zależności od sytuacji wewnętrznej państwa”.
W Wydawnictwie UMCS w 2000 r. ukazała się publikacja pt. „Józef Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego”. Publikacja pod redakcją Ludmiły Siryk i Jerzego
Święcha była zbiorem referatów prezentowanych na sesji

poświęconej Łobodowskiemu. Mój artykuł z tego zbioru
„Boje i rozboje Józefa Łobodowskiego na łamach prasy lubelskiej” odnosił się do „Kuriera Lubelskiego” wydawanego przez Józefa Czechowicza (w 1932 r.) i następnie Józefa Łobodowskiego oraz wskazywał ich utarczki z grodzką
cenzurą. Na łamach dziennika Łobodowski zamieszczał
swoje felietony pt. „Zgrzyty lubelskie” lub „Zgrzyty po
lubelsku” podpisywane pseudonimem Paragraf. Ówczesna cenzura była niemal uczulona na jego materiały. Łobodowski, co należy przypomnieć, wydawał swoje pisma
literackie pod różnymi tytułami. „Przeważnie jego edytorskie przygody kończyły się awanturami sądowymi i –
w konsekwencji – likwidacją tytułów. Niemniej wszystkie
te inicjatywy wydawnicze wyróżniały się przebojowością publicystyczną, zawsze pewnego rodzaju prowokacją
i często awanturnictwem”.
W latach 1944–1989 z cenzurą miało się do czynienia
na co dzień. Redaktorzy techniczni tzw. popołudniówki,
czyli „Kuriera Lubelsakiego”, od wczesnych godzin rannych w drukarni przy ul. Unickiej odbitki każdej złożonej
strony zanosili do pokoju cenzora i czekali na jej przeczytanie przez dyżurnego cenzora i ostemplowanie, co było
znakiem, że można drukować. Na odbitce były oznaczone tylko puste miejsca na zdjęcia, które dopiero później –
w dalszym procesie redakcyjnym – nakładano na stronę.
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Cenzor nie zawsze czekał na zaprezentowanie mu przeznaczonych do druku fotografii.
Zdarzyło się, że w „Kurierze” opublikowano zdjęcie
Nikity Chruszczowa z Władysławem Gomułką, wykonane podczas pobytu radzieckiego gościa w Polsce. Zdjęcie przywódców partyjnych w drodze na polowanie zostało umieszczone na pierwszej stronie, tuż przy winiecie
gazety, ale też nad informacją o aresztowaniu czterech
bandziorów. Fotografię moskiewskiego gościa z naszym
I sekretarzem PZPR, którym towarzyszyło dwu jeszcze
tajnych ochroniarzy, umieszczono w ostatnim etapie procesu technicznego gazety. Nieoczekiwanie okazało się, że
tytuł o zatrzymaniu czterech bandytów jakby pasował,
wręcz stanowił podpis pod fotografię. Gość i nasz Sekretarz szli ze strzelbami na ramionach przez głęboki las na
Mazurach, za nimi dwójka czujnych ochroniarzy. Czwórka! Szli jak... czterej bandyci.
Przystąpiono do druku gazety i natychmiast paczki pierwszych wydrukowanych egzemplarzy kierowano
do kiosków. Gazetę najwcześniej dostarczano do Świdnika. I tam czytelnicy odkryli gazetową „rewelację”. Odpowiednie służby powiadomione o oczywistej gafie od razu
przystąpiły do wycofywania gazety z wszystkich punktów
sprzedaży.
Wybuchł prawdziwy skandal.
W redakcji też. Esbecy zatrzymali redaktora technicznego, którym wówczas był sekretarz redakcji Witold Welcz. Na „esbecji” spędził prawie tydzień. Gazeta
poprawiona, z korektą pierwszej kolumny, oczyszczona
z kompromitującej „pomyłki” trafiła do kiosków z dużym
opóźnieniem. Podejrzewano czy przypadkiem nie było to
celowe połączenie wiadomości o bandytach i serdecznie
przyjmowanym w Polsce przywódcy ZSRR. Pretensję kierowano także do cenzorów, choć zachowano to w całkowitej tajemnicy.
Właściwie codziennie układając makiety stron gazety trzeba było uważnie czytać, kontrolując dostarczane
przez dziennikarzy informacje. Nikt nie próbował „przemycić” jakichś politycznych wiadomości, które mogłyby zakłócić niepisaną umowę zgodności z oficjalnym stanowiskiem władz. Trzeba było się liczyć z władzami, ale
i z oczekiwaniem czytelników. A cenzura i tak znalazła jakieś drobiazgi, które były, jej zdaniem, niewłaściwe, niezgodne z oczekiwaniem Komitetów miejskiego czy wojewódzkiego partii.
Redaktor techniczny na sugestię cenzora wiadomość –
wtedy dla wszystkich Polaków niezwykle ważną – o wyborze Karola Wojtyły na Papieża umieścił na stronie 1,
ale na wszelki wypadek znalazła się z prawej strony na samym dole.
Osobiście nie miałem raczej kłopotów z cenzurą. Znałem prawie wszystkich cenzorów, którzy mieli poranne

dyżury w drukarni. Jeden z pracowników lubelskiego komitetu cenzury był moim dawnym harcerzykiem, kiedy
prowadziłem drużynę w szkole podstawowej nr 11 przy
ul. Bronowickiej (Hufiec Lublin Wschód). Z Aliną Krystyną Gromek byliśmy na studiach doktoranckich u prof.
Aliny Słomkowskiej w UW, a potem, gdy wyjechała do
Niemiec z powodów zdrowotnych, zdarzało mi się – ilekroć udawałem się do Belgii – odwiedzać ją w jej mieszkaniu. Po zmianach ustrojowych jeden z dawnych cenzorów pracował w lubelskim Wydziale Kultury Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej, inny zainteresował się
działalnością fotoreportera. Chyba w 1990 r. spotkałem
w autobusie „28” szefa dawnej lubelskiej cenzury Mieczysława Wereskiego Dawne dzieje. Jechał na swoją działkę.
Zwierzał się, że teraz ma wreszcie więcej czasu na czytanie.
Raptem mówiliśmy sobie po imieniu. Zachwycał się trylogią, Sienkiewiczem, czytał „Ogniem i mieczem”.
Dobre i to, że zaczął od lektury szkolnej.
Al. Leszek Gzella
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Stanisław
Turski

W roli redaktora i wydawcy
Po odejściu z pracy w rektoracie UMCS z wilczym
biletem za krytykę stanu wojennego i wichrzycielską postawę oraz skażenie piętnem jednego ze współpracowników rektora Baszyńskiego, zacząłem się zastanawiać, w jakiej firmie mógłbym się zatrudnić, aby już nie przeżywać
podobnych napięć i wydarzeń politycznych. Zaświtała mi
myśl, że turystyka byłaby dla mnie dobrą branżą. W turystyce pracuje przecież mój dobry, wypróbowany kolega z czasów studenckich, Henryk Stefanek. Niedawno bywałem u niego w biurze i nawet rozpocząłem współpracę,
podejmując się napisania kilkustronicowego tekstu do informatora turystycznego Wypoczynek nad Wisłą.
Zatelefonowałem do kolegi i umówiliśmy się na spotkanie w Wojewódzkim Ośrodku Informacji Turystycznej
mieszczącym się przy Alejach Zygmuntowskich 4. Heniek
doszedł już do stanowiska dyrektora Ośrodka, która to instytucja podlegała bezpośrednio Wydziałowi Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki przy Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie (WKKFiT).
W trakcie rozmowy kolega zaproponował mi etat na
stanowisku redaktora wydawnictw. Miałem wzmocnić
dwuosobowy personel dwóch polonistek: mężatki Barbary Kaźmierczak-Smuga i panny Bożeny Wiśniewskiej.
Wynagrodzenie miało być nieco wyższe niż na UMSC,
przypuszczałem również, że zaznam tu spokoju oraz lepiej wykorzystam swą geograficzną wiedzę jak i turystyczne doświadczenie. Koleżanki redaktorki okazały się
bardzo uczynne, dzięki nim szybko pojąłem wszelkie arkana pracy związane z procesem wydawniczym. Polegał
na przygotowaniu do druku pozycji wydawniczych: folderów, informatorów, albumów, plakatów i wieloformatowych kalendarzy; ich tematyka dotyczyła województwa
lubelskiego, ale realizowaliśmy też sporadycznie zamówienia spoza regionu, a nawet odległych miast, jak: Skierniewice czy Radomsko.
Trwał PRL i jaruzelszczyzna, więc trwała też cenzura.
Musieliśmy przechodzić uciążliwe procedury administracyjne w toku prac wydawniczych. Najpierw układaliśmy
coroczny plan tytułów, które zamierzaliśmy zrealizować,
z podaniem stronicowej objętości wydawnictwa, formatu,
jego nakładu i rodzaju papieru, potem zatwierdzony plan

przez WKKFiT wędrował do Ministerstwa Kultury. Po kilku miesiącach nadsyłano nam zaaprobowany plan, jeżeli
nie zawierał zakazanych tytułów jak np. Śladami I Brygady na Lubelszczyźnie, tylko neutralne politycznie jak: Łuków i okolice, Wypoczynek na Roztoczu czy Region Lubelski zaprasza. Była to pierwsza, nie ostatnia, przeszkoda do
pokonania w całym procesie wydawniczym.
Mając zaakceptowany plan czekała nas teraz żebranina
o asygnaty na roczny przydział papieru do druku. Strategiczny ten surowiec, który mógłby posłużyć do pojawienia się wywrotowej literatury, był ściśle reglamentowany;
szczególnie deficytowy był karton i papier kredowany. Zazwyczaj przydzielano nam papier V klasy jakościowej zamiast III czy II, a ponadto zawsze mniej niż potrzebowaliśmy. Była to druga przeszkoda do pokonania.
Kolejny, trzeci etap zmagań, był również trudny.
– Co nam z waszych asygnat – kiedy w naszym magazynie pusto. Chyba że macie jakieś dojścia, bo tak to
będziecie czekać ruski miesiąc – słyszeliśmy w fabrykach
i hurtowniach papieru. Chciałem uzyskać papier kredowany na wydawnictwo, Ministerstwo Kultury i Sztuki odmówiło nam przydziału na informator Śladami Kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie. Nie był to w 1988 roku temat
chodliwy, tak jak później. Zakłady Papiernicze w Grudziądzu, do których się zwróciłem odpowiedziały, że sprzedadzą nam taki papier jeżeli zapłacimy za tzw. wsad dewizowy sto dolarów USA. Ba, ale skąd je wziąć? Zaświtała mi
myśl, że może Hotel Unia-Orbis w Lublinie, który przyjmuje turystów zagranicznych, mógłby nas poratować?
Ówczesny dyrektor obiektu, Wojciech Przybyłko, zgodził
się na taki dil: ofiaruje nam sto dolarów za umieszczenie
na IV stronie okładki reklamy hotelu oraz przekazanie mu
dwóch tysięcy egzemplarzy informatora. Papier kupiliśmy,
informator w wersji polskiej i angielskiej został wydrukowany, reklama też (zdaje się, że była pierwszą reklamą
w naszym regionie, w tamtym okresie gospodarki socjalistycznej, zamieszczoną w wydawnictwie książkowym).
Orbis przekazał swojemu oddziałowi w Nowym Jorku tysiąc egzemplarzy informatora.
Niestety, dyrektor Przybyłko został zrugany przez administracyjne władze wojewódzkie za swoje decyzje
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odnośnie naszej publikacji. Po kilku miesiącach znajoma
lublinianka, mieszkająca w USA, przysłała mi artykuł na
całą stronę wydrukowany w New York Times, będący entuzjastyczną recenzją wydawnictwa. Jednakże w recenzji
dodano też łyżkę dziegciu: skrytykowano jakość przetłumaczonego na język angielski tekstu. Zapłaciliśmy wtedy
frycowe za brak doświadczenia, zaangażowaliśmy bowiem
jako tłumaczkę, filolożkę angielską po UMCS, nauczycielkę w szkole średniej.
Od tamtej pory angażowałem tylko sprawdzonych tłumaczy, zazwyczaj takich, którzy mieszkali najpierw w swoim ojczystym kraju a potem osiedlili się w Polsce. Takimi
tłumaczami byli np. Niemiec Helbert Ulrich i Rosjanka
Nina Wróblewskaja, zaś na angielski przekładał rodowity lublinianin Adam Janiszewski, ale jest to wybitny doświadczony anglista i globtroter; zresztą przetłumaczone
teksty konfrontował ze znajomymi Anglikami, aby – dajmy na to – wychwycić różnice w zapisie kościoła greckokatolickiego (Greek Catolic) i prawosławnego (Ortodox
Church).
Na początku roku rozpoczynaliśmy poszukiwanie autorów do poszczególnych publikacji, trwały intensywne poszukiwania autorów tekstów, fotografików i grafików. Kto
wyraził zgodę na współpracę z naszą firmą, ten musiał się
do nas pofatygować, aby ustalić koncepcję publikacji, tematykę zdjęć czy zarys szaty graficznej. Po uzgodnieniu
wysokości honorarium sporządzaliśmy pisemną umowę-zlecenie. W tym czasie współpracowaliśmy z grafikami

Barbarą i Jerzym Bałdygami oraz Jerzym Durakiewiczem.
Kartografa do map mieliśmy zawsze tego samego, Szymka Jeżewskiego, mojego kolegę ze studiów geograficznych.
Dostarczone przez autorów maszynopisy należało dokładnie czytać, nanosząc poprawki stylistyczne, eliminując błędy merytoryczne, ortograficzne, dokonując ew.
skrótów itp. – typowa praca redaktorska. Doskonałymi
tekściarzami byli: sędziwy Henryk Gawarecki, Marek Wyszkowski i Marta Denys – wszyscy z Lublina oraz Konstanty Prożogo z Chełma. Z czasem i ja doszlusowałem
do tego elitarnego towarzystwa.
Niestety, trafiali się też autorzy mniej sprawni, mniej
obyci z piórem, czasami trudno było ustalić, czy opracowanie zostało napisane na poważnie czy dla żartu. Na
taką minę wsadził mnie szef i to na początku mojej pracy. Nad tekstem informatora Łuków i okolice, mozoliły się
wcześniej koleżanki redaktorki, ale nie dały rady. Przebijałem się mozolnie przez ponad stustronicowy maszynopis, ingerując tak mocno w tekst, że należałoby przypisać
go mojemu autorstwu. Roiło się w nim od takich kwiatków jak ten: „Przystojna markietantka Róża, która towarzyszyła powstańcom styczniowym, poszła sobie raz nad
rzekę i tam prała zakrwawione bandaże, koszule i kalesony. Ona waliła głośno kijanką i tak sobie klęczała i klęczała aż z tyłu naszło ją cicho dwóch kozaków a mieli w rękach długie i ostre piki”.
Wreszcie czwarta przeszkoda w ówczesnym procesie wydawniczym, czyli przebrnięcie przez sito cenzury

n u m e r

Wydziału Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Działalność tej placówki wzmogła się szczególnie w stanie wojennym. Oddziaływało to bezpośrednio na instytucje władzy,
zarówno partyjne jak i administracyjne.
Pewnego razu zaniosłem do KW PZPR dwie paczki
świeżo wydrukowanych kalendarzy planszowych na 1983
rok, jako należną coroczną daninę. Wydawane przez naszą
firmę kalendarze były od lat hitem wydawniczym, ponieważ zdobiły je wysokiej klasy zdjęcia krajoznawcze. Tym
razem kalendarz został poddany totalnej krytyce, jako że
towarzysze z Wydziału Kultury oraz z Wydziału Propagandy dostrzegli na fotografii Bramy Krakowskiej nie tylko okazałą sylwetkę gotycko-renesansowego obiektu, ale
też mizerny kiosk „Ruchu”, zaś przed nim kolejkę, o zgrozo, aż siedmiu osób!
– Cóż wy tam towarzysze od turystyki, trudności aprowizacyjne naszego kraju chcecie promować? Nie dało się
przeczekać tej kolejki i wtedy zrobić zdjęcie, bez tych ludzi?… – grzmiano.
Moja próba tłumaczenia, że kolejka przed kioskiem
„Ruchu” świadczy o „ruchu w handlu” potraktowano
jako skrajną naiwność i brak wyrobienia ideologicznego,
a to przyjąłem w duchu ze skrytym zadowoleniem jako
komplement.
Po krótkim namyśle podpowiedziałem, że można przyjąć inną interpretację istniejącej kolejki przed kioskiem: –
oto dostarczono świeżą prasę i ludzie czekają, aby kupić
„Kurier Lubelski”, „Sztandar Ludu” czy „Trybunę Ludu”,
gdyż są ciekawi, co się dzieje w kraju i za granicą, a taki
głód wiedzy to chyba dobrze? Wiedziałem, że w moich
słowach tkwi ironia i zaraz zostanę za to zrugany, ale –
o dziwo – najważniejszy z grona aparatczyków rozchmurzył się i odrzekł:
– Takiej interpretacji trzymajmy się, towarzysze.
Tak więc kalendarz szczęśliwie ocalał, uniknął potępienia i skierowania na przemiał.
Zgodnie z prawem serii, kolejne dwa kalendarze plakatowe stały się również sprawcami politycznej awantury.
Tym razem krytyce poddano zdjęcie, które przedstawiało grupę pieszych na przejściu ulicznym przed budynkiem hotelu „Lublinianka”. Szkopuł w tym, że na fotografii można było dostrzec także rudego pieska biegnącego
sobie samopas. Padł więc ostry zarzut, „że to musi być pies
bezpański” i na nic zdały się tłumaczenia niżej podpisanego, że psina nikomu nie wadzi, jest zadbana i dobrze wie,
gdzie i kiedy należy bezpiecznie przekraczać ulicę.
Zarzuty decydentów były jednak miażdżące: „Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej oraz jego dyrekcja i redakcja, zamiast promowania walorów turystycznych regionu, przemycają informację, no, może
nieświadomie ale czujności i wyrobienia politycznego najwyraźniej zabrakło (!), że Lublin jest miastem bezpańskich
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psów, a takie beztroskie działanie można podciągnąć pod
szkodnictwo a nawet sabotaż!”.
Innym razem zaniosłem do cenzury, która mieściła
się na pierwszym piętrze budynku na rogu ul. Okopowej
i Hempla, projekt graficzny plakatu krajoznawczego Jabłeczna nad Bugiem, który miał zawierać pięć zdjęć prawosławnego zespołu klasztorno-cerkiewnego
Bardzo się skrzywił towarzysz cenzor K. – nasz „opiekun”, że mu się taki religijny tematycznie pasztet przynosi. Wił się jak piskorz i szukał jakiegokolwiek argumentu,
żeby zniechęcić zamiar wydania plakatu.
– Po co wy Turski włazicie w to prawosławie? Nie ma
świeckich tematów? I jeszcze ten – jak wy go nazywacie –
święty Onufry w podpisie jednego zdjęcia! Dlaczego nie
napiszecie na ten przykład: ikona z postacią Onufrego? O,
to zdjęcie z pomnikowymi dębami jak najbardziej słuszne, chociaż… w dali widać przecież Bug, znaczy się granicę ze Związkiem Radzieckim, a to strefa nie za bardzo,
wiecie, do pokazywania. Rozumiemy się?!
– Ale my mamy zezwolenie z Ministerstwa Kultury
i Straży Granicznej na wydanie tego plakatu, a na zdjęciu
nie widać Bugu, tylko starorzecze; do granicznej rzeki jest
jeszcze z kilometr. Proszę zatem o pieczątkę, bo w Lubelskich Zakładach Graficznych mamy wyznaczoną kolejkę
do druku. Teraz jest zresztą trend ekumeniczny w polityce państwa polskiego, więc proszę o akceptację.
– A jak potem towarzysze z Warszawy głowę mi zmyją?
Przecież na tych pięciu zdjęciach za dużo jest religijności,
świętości i aż straszno coś takiego gdziekolwiek powiesić.
– Ja jednak nie ustąpię i będę czekał aż do skutku na
zgodę, inaczej stąd nie wyjdę!
– Mówicie, że nie ustąpicie?… Jeszcze zobaczymy. No
tak… no tak… A czy wiecie któraż jest teraz godzina, a?
– Dwunasta, bo słyszę w waszym radiu hejnał
z Krakowa.
– No właśnie! To wyjdźcie sobie za drzwi i zobaczcie,
co na nich z drugiej strony pisze.
– Lubelski Urząd Kontroli Prasy, Wydawnictw i Widowisk. Przyjęcia interesantów w godz. 8–12 – odczytałem na głos.
– No i…? Więc już 12–sta, znaczy się bije, a to oznacza regulaminowy koniec urzędowania na dziś, czyli że
jest już po czasie, a po czasie pieczątki przybić nie można, ot co! Więc się zabierajcie z tymi papierami i przyjdźcie w godzinach urzędowania – orzekł triumfująco urzędowy cerber, który już u niejednego interesanta wywołał
siódme poty.
Na zakończenie tej sprawy dodam, że złożyłem w tymże urzędzie jeszcze kilka traumatycznych wizyt, cały czas
zabiegając o uzyskanie pozwolenia na wymieniony plakat
Klasztor w Jabłecznej. (Zasłużyłem, by niejeden batiuszka
mszę za mnie odprawił). Moja metoda na przetrzymanie,
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zarówno niechęci cenzora, jak i jego krytycznego nastawienia, przyniosła w końcu sukces, chociaż okupiony niemalże nerwicą. Plakat został ostatecznie wydrukowany
i był rozchwytywany przez turystów. Kilkaset egzemplarzy
podrzuciłem do monastyru w Jabłecznej, gdzie sprzedawano go pielgrzymom, oczywiście nieformalnie, ale to już
nie moja – jak to się dzisiaj zwykło powiadać – broszka.
Niejeden też towarzysz powiesił go w swoim gabinecie,
jako dowód ekumenicznego, znaczy się „tryndu” władzy,
która trzyma rękę na pulsie i na czasie…
Ale to nie koniec jeszcze tej historii, ponieważ wkrótce odwiedzili mnie w biurze dwaj „smutni panowie”, czyli
pracownicy Służby Bezpieczeństwa, przepytując o szczegóły mojego pobytu w Jabłecznej. Okazało się, że ktoś
ukradł z tamtejszej cerkwi ikonę św. Onufrego. Udało mi
się z trudem wyjaśnić, że to nie ja. Po zapłaceniu okupu
złodziejom przez mnichów, cenna ikona z V wieku powróciła na swoje miejsce.
Oto kolejna historyjka, dotycząca tym razem informatora turystycznego pt: Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy.
– Czy ten wasz autor powariował? – rzucił pytanie rozsierdzony cenzor K. – Przecież z każdego rozdziału tekstu
widać jego uwielbienie dla hrabiów Zamoyskich!
– Autor tekstu (Waldemar Odorowski) przedstawił patriotyzm Zamoyskich, ich gospodarność, dbałość o ludzi,
którzy mieszkali zarówno w pałacu jak i walczyli o Polskę
na polu walki… – starałem się spokojnie tłumaczyć napastliwemu cenzorowi.
– Burżujów chcecie wychwalać? Krwiopijców ludu
pracującego?!
– Zamoyscy nie byli krwiopijcami, świadczy o tym
chociażby historia ich herbu Jelita i piękne, historyczne zawołanie „To mniey boli”. Ustanawiali emerytury dla
służby, leczyli ją na swój koszt. Ordynat Aleksander Zamoyski, gorący patriota, był jeńcem niemieckich obozów
koncentracyjnych.
– Czyżby? Coś mi się zdaje, że wy, Turski, i ten wasz autor, antypolskiej propagandy słuchacie. Ciekawe, jak wy
byście się czuli, gdyby przyszło się wam urodzić, dajmy na
to, w fornalskiej, biednej rodzinie, a w pałacu w Kozłówce
odbywałby się na ten przykład, huczny bal, i przez okna
słychać byłoby śpiewy i hulanki burżujów, a wy mizerota,

byście stali boso i zmarznięci za płotem, wściubiali nos
przez sztachety i wciągali w swe głodne, zapadnięte brzuchy zapachy pieczonych na rożnie dzików i bażantów, albo
i wódeczki czy likierów. Chciałoby się wam myśleć inaczej
niż ja, co?! Burżuje i tyle! Ten tekst nie przejdzie!
– Ale to demagogia. W ordynacji kozłowieckiej ludzie
nie głodowali.
– Jaka znowu demagogia! Wszelkie te Zamojskie, Czartoryskie, Potockie, Andersy i Mościckie to hołota panie!
A ten autor, to też mi hrabiostwem śmierdzi!
– Proszę pana, autor tekstu zastrzegł wcześniej, że nie
wyrazi zgody na żadne zmiany w tekście. Jeżeli cenzura
nie przepuści niektórych fragmentów, to w oparciu o obowiązującą ostatnio nowelizację proszę te miejsca odpowiednio zaznaczyć, a my jako wydawcy je wykropkujemy,
przytaczając w nawiasie odpowiedni paragraf, który spowodował takową ingerencję. Niech się turyści domyślają,
co autor miał na myśli...
– Toż ja, wiecie, musiałbym wtedy protokoły specjalne pisać, posyłać to do Warszawy, angażować towarzyszy
z centrali! Wiecie, ile kłopotów chcecie mi przysporzyć
tym waszym uporem i brakiem wyrobienia politycznego?!
Nie da się wam jakoś tego autora przekonać?
Trafiła jednak kosa na kamień. Odrzekłem, że nie jestem w stanie nakłonić autora do zmian w tekście. Summa
summarum autor nie zmienił w ani jednym zdaniu pozytywnej opinii o Zamoyskich, a ja jako redaktor tego wydawnictwa – też nie. Poszliśmy tylko na nieduży kompromis. Otóż w akapicie: „Jadwiga Zamoyska w obawie przed
Armią Radziecką, w czerwcu 1944 r. wywiozła do Warszawy część zbiorów pałacowych z Kozłówki”, zgodziliśmy się
na słowa: „w obawie przed nadchodzącym frontem”.
Po długich i ciężkich cierpieniach na tekście informatora przyłożono pieczęć ze zgodą na druk (dobrze, że nie
z adnotacją „dozwolienno cenzuroju” – jakoś tak mi się
kojarzyło). Widniał też na niej szyfr cenzora, który musiał się znaleźć obowiązkowo w stopce drukarskiej; nasz
cicerone używał symbolu Z–6. Po wydrukowaniu każdego wydawnictwa, nie mogło być ono rozpowszechniane
bez ponownego skontrolowania przez cenzorów, jako że
wydawca albo drukarz sabotażysta, mogliby zmienić coś
w tekście, projekcie graficznym, podmienić ilustrację, itp.
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Na zakończenie historyjka o jeszcze jednym kalendarzu plakatowym, bodajże na 1987 rok, który przedstawiał
na zdjęciu XV-wieczny kościół gotycki w Piotrawinie nad
Wisłą, znany z cudu opisanego przez Jana Długosza. Czujni towarzysze z Komitetu Wojewódzkiego PZPR, na czele którego stał wówczas Andrzej Szpringer, dostrzegli na
zdjęciu opartą o mur kościelny drewnianą drabinę. Widocznie niedawno skończył się jakiś remont i robotnicy
nie zdążyli jej odstawić, a podczas wykonywania fotografii z kolegą nie zwróciłem na drabinkę uwagi.
– To prowokacja – orzekł jeden z grona krytykantów
i oskarżycieli. Na takie dictum, piszący te słowa kompletnie zdurniał.
Jeden z aktywistów o inteligentniejszej twarzy, niejaki towarzysz G., zaczął wyjaśniać, dlaczego należy mówić
o prowokacji. Otóż – wedle niego – biegłego jak się okazało w Piśmie Świętym ideologa (myślę, że w Talmudzie
jeszcze bardziej), owa realna piotrawińska drabina, może
kojarzyć się ludziom patrzącym na zdjęcie, ze snem św. Jakuba, opisanym w Starym Testamencie…
Wtedy i ja przypomniałem sobie, że po drabinie, która
przyśniła się Jakubowi, wszyscy grzesznicy mają wejść kiedyś do nieba…, no a przecież w Komitecie PZPR grzeszników aż nadto.
– Chcielibyście, żeby świeckie państwo polskie dotowało wydawnictwo, które nas ośmiesza, tak? Cały ten nakład należy zniszczyć! – grzmiał aktywista z Wydziału
Propagandy.
Na szczęście, po kilku dniach burzliwej dyskusji, sprawa ucichła i kalendarz został dyskretnie rozprowadzony
po różnych instytucjach w Lublinie i województwie, ale
tylko wśród tzw. swoich ludzi.
Modlę się, aby sen Jakuba spełnił się do końca.
Pozostawała jeszcze szósta, ostatnia przeszkoda, wąskie
gardło procesu poligraficznego. Drukarnie miały swoje limity przerobu, ponadto broniły się przed przyjmowaniem zamówień, mnożąc przed klientami przeszkody
techniczne i terminowe. Tak właśnie działała gospodarka socjalistyczna.
Po przyjęciu zlecenia w największym na Lubelszczyźnie zakładzie poligraficznym przy ulicy Unickiej (został
już rozebrany, a na jego miejscu postawiono bloki mieszkalne), trzeba było co najmniej dwa lata czekać na wydruk folderu czy przewodnika! Wydawnictwa akcydensowe drukowaliśmy w Spółdzielni Intrograf. Oczywiście,
w międzyczasie biegaliśmy do drukarń, aby uzgadniać jakieś sprawy, zabierać tzw. szczotki korektorskie w celu wykonania korekt itp. Firmy poligraficzne były wtedy traktowane jak obiekty strategiczno-wojskowe; pilnowano
każdego poligrafa i papierka; w okresie stanu wojennego kontrolowano nawet papier, w którym drukarz przyniósł kanapki z domu, czy nie zawiera wrażego tekstu (!).
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Nikomu nie zależało ani na ilości ani na jakości powstającego wydawnictwa, byle tylko nie zdarzyła się jakakolwiek afera z wydrukowaniem nielegalnej ulotki albo zaginięciem ryzy papieru, co mogłoby w efekcie nadwyrężyć
kondycję polityczną państwa robotniczo-chłopskiego…
„A zyski z działalności firmy?” – ktoś zapyta. Kto by się
tym przejmował. Zabrakło pieniędzy na wypłaty czy farby? To brało się z banku ile potrzeba, bo to była przecież
gospodarka planowo-rozdzielcza, destrukcyjny wynalazek komunistów. Zrobiłem się w tym czasie łebski, mobilny, energiczny, wręcz oblatany w zawodzie, a ponadto
sam pisywałem teksty i wykonywałem zdjęcia do publikacji. Około 1984 roku, w obliczu dobrze rozwijającej się
naszej działalności, powstał w naszej firmie trzyosobowy
Dział Wydawniczy, pod moim kierownictwem.
Nabrałem takiego rozpędu zawodowego, że pod względem ilości tytułów wydawniczych i łącznego nakładu, żaden Ośrodek Informacji Turystycznej w Polsce nie miał
szans rywalizacji z nami. Barbara i Bożena nie pozostawały w tyle, skupiając się na pracy kameralnej w biurze.
Po koniec lat 80. minionego wieku wydaliśmy katalog
zrealizowanych przez nasz WOIT wydawnictw, który liczył aż 250 tytułów.
Stanisław Turski
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Kazimierz
Leszcz

Zaraza u drzwi.
Dziennik przestraszonego
Marzec 2020
*W naszym słowniku pojawiły się nowe słowa: koronawirus, covid-19. Chorobę COVID-19 wywołuje koronawirus (SARS-CoV-2). Po raz pierwszy zdiagnozowano ją
w grudniu 2019 r. w chińskiej prowincji Hubei, ze stolicą w mieście Wuhan. Do głównych objawów choroby należą gorączka, suchy kaszel, ogólne zmęczenie i spłycony oddech. Od 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia
klasyfikuje koronawirusa jako pandemię. W drugiej połowie marca 2020 roku liczba chorych na koronawirusa we
Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji stała się wyższa niż w Chinach. W Polsce w związku z pandemią obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.
*Większość Polaków spędza czas w domach. Nie wolno
gromadzić się w 50-osobowych grupach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne. Zwieszono wewnątrzkrajowe loty, zamknięto granice. Obowiązuje stan epidemii.
Polacy dziękują tym, którzy do pracy chodzą – pracownikom służby zdrowia, wojsku, policji, pracownikom handlu – który narażają się dla dobra innych.
*Biskupi ogłosili dyspensę. Osoby wierzące uczestniczą w mszach za pośrednictwem mediów. Lekcje również
odbywają się przez internet, szkoły zostały zamknięte do
Wielkanocy.
*22 marca (niedziela). Wieczorem w Polsce 627 zarażonych, siedem ofiar śmiertelnych, 14 910 ofiar koronawirusa w świecie.
48-latka z Konina uciekła ze szpitala. Miała objawy koronawirusa. W myśl zaostrzonych przepisów w związku
z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, kobiecie grozi nawet 8 lat więzienia. Oprócz tego czeka ją
kara finansowa. Ta może wynieść z kolei nawet 30 tysięcy złotych. Jej sprawę rozpatrzy teraz prokuratura. Kilka
dni wcześniej 29-latek uciekł ze szpitala w Rumi. Złapano go po dwóch dniach w Makowie Podhalańskim. Zdążył przejechać całą Polskę.
*Polska zamknęła tymczasowo granice dla cudzoziemców i przywróciła kontrole graniczne. Wstrzymany został międzynarodowy transport lotniczy, autobusowy,
kolejowy i samochodowy. Została również podjęta decyzja o wstrzymaniu lotów wewnątrzkrajowych. PLL LOT

w ramach specjalnego programu „LotDoDomu” przywiózł
do kraju tysiące osób. Dzięki wsparciu PKP Intercity i Polonusa pasażerowie wracający do kraju mogą sprawniej
dostać się z Lotniska Chopina w Warszawie do różnych
regionów Polski. Jednocześnie tysiące osób czekają w wielokilometrowych korkach na granicy polsko-niemieckiej.
*19 szpitali w Polsce przekształcono w zakaźne.
Te placówki przyjmują jedynie chorych zarażonych
koronawirusem.
*Wszystkie przedszkola, szkoły i uniwersytety są zamknięte. Zawieszone zostało też funkcjonowanie teatrów,
oper, filharmonii, kin i sieci kinowych. Zamknięte są też
kawiarnie, puby i restauracje, chociaż wiele z nich oferuje
możliwość zamówienia jedzenia na wynos.
Do stosowania się do apeli służb epidemiologicznych
namawiają sportowcy i celebryci. Wielu z nich przekazuje
środki na walkę z koronawirusem, jak np. Anna i Robert
Lewandowscy, którzy przeznaczyli 1 mln euro na ten cel.
*Najbardziej doświadczonym przez koronawirusa krajem na świecie są WŁOCHY. Patogen wykryto tam już
u 59 138 osób – to najwięcej po Chinach, gdzie choruje
ponad 81 tysięcy osób. Ale w liczbie zgonów przewodzą
już Włochy. Wczoraj poinformowano o 651 (przedwczoraj
aż 793) nowych zgonach. Od początku pandemii we Włoszech zmarło już 5476 osób, zaś w Chinach – 3270. Wczoraj we Włoszech poinformowano aż o 5560 (przedwczoraj
6557) nowych zakażeniach.
Włochy apelują o zgłaszanie się lekarzy wolontariuszy. Wczoraj do Lombardii przybyło 52 medyków i pielęgniarek z Kuby. Władze w Hawanie przypominają, że
to doświadczeni specjaliści, którzy pomagali m.in. w walce z wirusem Ebola w Afryce. Kubańczycy i Kubanki zostaną skierowani do pracy w szpitalu polowym w Cremie,
gdzie znajduje się 300 miejsc dla osób wymagających intensywnej terapii.
Kubańscy lekarze są „towarem eksportowym” rządu
w Hawanie. Lekarze i personel medyczny są wysyłani do
wielu państw, takich jak Boliwia, Wenezuela czy państwa
afrykańskie, gdzie udzielają pomocy w sytuacjach kryzysowych, zapewniając w zamian wpływy finansowe dla rządu. Przez media są określani mianem „białej armii”.
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* Niemcy wprowadziły zakaz wjazdu do kraju dla zagranicznych pracowników sezonowych z powodu pandemii koronawirusa.
*29 marca. Zmarł Krzysztof Penderecki, jednak nie na
koronawirusa, od dłuższego czasu ciężko chorował, miał
86 lat, urodzony 1933 r.
*Krematoria w Madrycie nie nadążają z codziennym
spopielaniem zwłok ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa. Mimo udostępnienia miejskiego lodowiska na kostnicę w stolicy Hiszpanii nadal brakuje miejsca na przechowywanie ciał zmarłych do czasu kremacji.
„Istnieje limit możliwości grzebania i spopielania zwłok
i ten limit, ze względu na codzienną liczbę zmarłych, został w Madrycie przekroczony – powiedział burmistrz stolicy, Jose Luis Martinez-Almeida w wywiadzie w gazecie
«El Espanol». – Potrzebujemy odpowiednio dużej kostnicy do składania ciał przed ich kremacją. Brakuje też czasu
na codzienne spopielanie i grzebanie zmarłych”.
Kwiecień 2020
*1 kwietnia. Ludzie w domach, zwierzęta na ulicach. To
nie primaaprilisowy żart. W walijskim mieście pojawiły
się dzikie kozy. Opustoszałe z powodu koronawirusa ulice jednego z miast w północnej Walii przyciągnęły dzikie
kozy. Zwierzęta zeszły z sąsiednich wzgórz.
W Polsce nie od dzisiaj dziki pojawiają się na ulicach
dużych miast. Ale puste parki przyciągają sarny.
* 2 kwietnia. 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Papież Franciszek do Polaków: zawierzcie się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz
zaapelował o duchową łączność i zapalenie świec o godzinie 21,37. „Niech to będzie dla nas symbolem miłości
i solidarności. Niech będzie wołaniem o Boże miłosierdzie dla świata”.
Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek złożyła kwiaty przed tablicą upamiętniającą pobyt św. Jana Pawła II w gmachu polskiego Sejmu. Beata Szydło napisała na Twitterze: „święty Jan Paweł II pozostaje z nami.
Zwłaszcza w obecnych trudnych chwilach warto razem z Nim modlić się o Polskę i Polaków”. Była premier
do wpisu dołączyła grafikę z cytatem z papieża Polaka:
„Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie
być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary!”.
*Niemcy: 79 tys. zarażonych. Kanclerz Angela Merkel powiedziała – z wyraźnym przejęciem – że zakażeniu
może ulec 70% Niemców.
*Z prośbą o jałmużnę postną na doposażenie szpitali
zwrócił się do księży archidiecezji katowickiej abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki ogłosił specjalne zarządzenie w sprawie zarządu dobrami doczesnymi w związku ze stanem epidemii.
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ZACHOWAJ
DYSTANS!

*10.04.2020. Rocznica tragedii smoleńskiej przypadła
w Wielki Piątek, dzień, w którym umarł Chrystus.
*Wielki Piątek. Papież Franciszek na opustoszałym, zamkniętym placu Świętego Piotra, modli się o zakończenie
pandemii koronawirusa.
To bezprecedensowe wydarzenie, scena, jakiej świat nie
widział – podkreślają watykaniści; papież sam, bez wiernych, na całkowicie pustym placu, który od kilku tygodni
jest zamknięty z powodu pandemii SARS-CoV-2.
Na godzinną modlitwę przed bazyliką Świętego Piotra
przywieziono pochodzący z XIV wieku krucyfiks z rzymskiego kościoła San Marcello al Corso, przed którym papież modlił się tam 15 marca w intencji ustania epidemii.
W 1522 roku krucyfiks był niesiony w procesji pokutnej w Wiecznym Mieście w związku panującą wówczas
epidemią dżumy.
Ojciec Święty w homilii poprzedzającej błogosławieństwo „Urbi et Orbi” nawiązał do fragmentu Ewangelii
mówiącego o uciszeniu przez Pana Jezusa burzy na morzu i zauważył, że również dzisiaj wydaje się, iż zapadł
wieczór, a wszystko ogarnięte jest pustką, która paraliżuje.
Podobnie jak uczniowie uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale
jednocześnie wszyscy potrzebujący wzajemnego pocieszenia i wsparcia. Natomiast Pan Jezus spokojnie śpi, ufając
Ojcu. Gdy został zbudzony, po uciszeniu wiatru i wody,
zwrócił się do uczniów z odcieniem wyrzutu:

→
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„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary”.
*Pandemia pokazała wszystkim narodom w Europie,
że nie są Europejczykami. Są Niemcami, Włochami, Polakami – mówił tygodnikowi „Gazeta Polska” prof. George
Friedman. Według niego Unia Europejska nie zadziałała
sprawnie, a w przypadku koronawirusa nie działa w ogóle i czeka ją szybki rozpad.
*„Przepraszam was, jesteśmy z wami” – to tytuł listu
szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do
Włochów, opublikowanego w czwartek przez dziennik
„La Reppublica”. Przyznała, że UE nie pomogła Italii na
początku kryzysu, co przyniosło szkody.
Na unijnym szczycie doszło do napięć między Unią Europejską a Włochami. M.in. Włochy domagały się wyemitowania unijnych obligacji na walkę z pandemią. Pomysłowi sprzeciwiły się m.in. Niemcy i KE. W reakcji na taką
postawę premier Giuseppe Conte na łamach dziennika „Il
Sole-24 Ore” powiedział, że „Jeśli UE nie stanie na wysokości zadania w tym epokowym wyzwaniu całej europejskiej konstrukcji grozi to, że w oczach naszych obywateli
straci swój sens istnienia”.

Jan Jesion

Życie w Strachostanie
Patrzmy już dzisiaj,
kiedy to się stanie,
że ludzkość żyć zacznie
w strasznym Strachostanie.
Człowieka strach zniewala
i dręczy, i gnębi,
odbiera chęć życia
i przejmuje do głębi.
Terror, wojny krwawe,
powodzie, pandemie,
susze, groźne smogi
wciąż nawiedzają ziemię.
Nie są to wszystkie plagi
i sygnały złowieszcze.
Sami siebie pytajmy –
czy będzie straszniej jeszcze?
Świat stał się nieprzyjazny,
jest wielkim Strachostanem,
od klęsk i zagłady
uchowaj nas Panie!
2020, w kwietniu

*Kryzys epidemiologiczny nie jest karą Bożą, ale jest
być może znakiem czasu. Czeski duszpasterz i myśliciel
ks. Halík podczas kazania poświęconego epidemii koronawirusa wprost postawił pytanie o to, co Bóg chce nam
przekazać takim znakiem czasu. „Znaki czasu wzywają
do nawrócenia, rozumianego jako przemiana. To więcej
niż tylko poprawa. Chodzi o zmianę postrzegania siebie,
świata i Boga, a także wprowadzenie w życie konsekwencji tych zmian” – wyjaśniał.
* 24.04. Wiadomość z Internetu. Po pierwsze nie ma
pandemii wystarczy wziąć kalkulator i zrobić bardzo proste dzielenie ilość ludzi chorych / ilość ludzi na świecie
– wyjdzie Wam procent populacji która jest zakażona –
około 0,004% – po prostu pandemia wszech czasów!!! Nie
o Wasze zdrowie chodzi a o Waszą wolność a w zasadzie
jej brak!
*Stanisław Żaryn – rzecznik Ministra-Koordynatora
Służb Specjalnych – alarmuje, że w czasie epidemii COVID19 rośnie liczba fałszywych informacji jakoby choroba wywołana przez koronawirusa była mistyfikacją.
W mediach społecznościowych powstają grupy wskazujące, że ich członkowie „nie wierzą w koronawirusa” i podważające fakty dotyczące epidemii. Informacje takie –według rzecznika – mają wywoływać chaos informacyjny
i podsycać spory polityczne.
*Kolbuszowa (woj. podkarpackie) broni się przed epidemią koronawirusa. W całej Polsce odnotowano już prawie 10 tys. zachorowań. Tymczasem w liczącym 63 tys.
mieszkańców powiecie nie ma ani jednego przypadku Covid-19. To jedna z kilkunastu lokalnych enklaw wolnych
od wirusa.
*Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego postanowili zbadać dzieje ludzkości w kontekście walki z różnego rodzaju
chorobami i epidemiami. Z ich ustaleń wynika, że pandemia koronawirusa z roku 2020 – z punktu widzenia historycznego – nie jest zjawiskiem wyjątkowym, ale zaledwie
epizodem w długich dziejach zmagań człowieka z niewidzialnymi gołym okiem chorobami.
27.04. Sześć lat temu papież Benedykt ogłosił papieża
Jana Pawła II świętym.
*Papież Franciszek przez swego jałmużnika kardynała
Konrada Krajewskiego pomógł grupie transseksualnych
prostytutek z Ameryki Południowej, mieszkających pod
Rzymem, które w czasie epidemii pozostały bez środków
do życia – poinformowały w czwartek włoskie media.
Prasa przytacza słowa polskiego kardynała: „Te osoby to
istoty ludzkie, które były głodne, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi”.
*30.04. (czwartek) W Polsce 12791 zakażonych, 678
zgonów.
Kazimierz Leszcz

n u m e r
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Andrzej Samborski

LUBLIN CZASU ZARAZY
U DRZWI
Klamka budzi strach.
Klamki mógł dotknąć
ktoś, kogo się strzeż,
przed kim na klucz drzwi.
Zaraza u drzwi!
Zaraza u drzwi!

ZAMIAST TWARZY
Maska. To moje drugie ja,
co wzięło górę nade mną.
Uniform karnie zapięty.
Wyraz posłuszeństwa. Dusi
lecz jest jak wyższa
konieczność.

Klamka budzi strach,
że nacisnę a
tu nic, a ja w krzyk:
To ja, otwórzcie!
Że to ja – ten ktoś,
przed kim na klucz drzwi.

* * *
W mieście
zamieszkał strach.
Drzwi
udają głuche.
Spode łba
łypią judasze.
Przemykam, jakby
lada moment
pode mną
miała rozstąpić się
ulica.
Strach
jest jak mikroskopijny
wirus,
dlatego przenika.

ZAMASKOWANI
Nosimy maski.
Wyglądamy jak
zamaskowani
sprawcy. Jesteśmy
podejrzani i
podejrzewamy
wszystkich. A maski
kryją bezsilność.

KRAKOWSKIE
PRZEDMIEŚCIE
Z Krakowskiego –
z deptaka – zmiótł
wszystkich wybuch
epidemii.
Po wybuchu –
martwa cisza.
Strach iść tędy.
I żal, żal mi.

5 4

•

l u b l i n

k u l t u r a

Magdalena
Kowalska-Cichy

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Kiedyś było gorzej,
czyli kilka słów o epidemiach dżumy
w Lublinie w XVI-XVIII wieku

Aktualne wydarzenia sprzyjają różnym rozmyślaniom i refleksjom. Co prawda, w przypadku wielu badaczy (m.in. historyków), zamkniętych w czterech ścianach,
zakopanych w papierach i książkach, siedzących całe dnie
przed komputerami, jakby właściwie nic się nie zmieniło. No, może trochę rzadziej wychodzą na spacery czy na
spotkania z przyjaciółmi, ale powiedzmy sobie szczerze,
kto miał na to tak naprawdę czas, jeśli akurat ślęczał nad
doktoratem, habilitacją, artykułem do czasopisma naukowego, czy redakcją jakiegokolwiek innego większego
tekstu do publikacji. A jednak, niepewność i strach dnia
dzisiejszego nie pozwalają o sobie zapomnieć nawet naukowcom zagrzebanym po uszy w papierach. I nasuwa się
skojarzenie: przecież tak już kiedyś było. Musiało być. Tak,
albo nawet i gorzej. Zdecydowanie gorzej. Zresztą w tym
momencie historycy mówią: sprawdzam. I biorą pierwszy
z brzegu, a zarazem najlepszy chyba z możliwych przykładów. Dżumę.
Morowe powietrze nawiedzało ziemie dawnej Rzeczpospolitej wielokrotnie. Andrzej Karpiński (W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych
w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne) wyliczył,
że w samym tylko Lublinie w ciągu trzech stuleci pojawiało
się ono kilkadziesiąt razy (w XVI wieku: 1543, 1544, 1565,
1566, 1571, 1572, 1573, 1580 oraz 1588–1595; w XVII wieku: 1605, 1620, 1622–1625, 1627–1631, 1635, 1641, 1645,
1648–1654, 1656–1659, 1662, 1677–1678; a w pierwszej
połowie XVIII wieku: 1708–1712 i 1719–1720). Z kolei Jan Riabinin (Lublin w księgach wójtowsko-ławniczych
XVI–XVII wieku) najsilniejsze epidemie dżumy odnotował
w latach 1625, 1629, 1635, 1652, 1657 i 1695 (u Karpińskiego data ta się nie pojawiła) oraz w 1710 i 1720 roku. O doświadczeniach mieszkańców Lublina czasów zarazy pisał
lekarz, bibliofil i regionalista Zygmunt Klukowski. W jednym z artykułów (Opis dżumy w Lublinie w r. 1625), przytoczył słowa autentycznego dokumentu z epoki:
„W r. 1625 od narodzenia Chrystusa całe miasto lubelskie, owa słynna na całe państwo metropolia Temidy i sprawiedliwości, zostało przez tak złośliwą chorobę
nawiedzone i tak straszną zarazą zatrute, że chyba nigdy

I. Columbina, satyryczna rycina z ok. 1656, Doktor Schnabel von Rom

jeszcze nie było równie nieszczęśliwe. Mór się rozszerzał, płomień zarazy się powiększał, straszne zło się srożyło i wszystko szło na pastwę gwałtownie wzmagającego
się żywiołu: żadna wieś nie ocalała, nie było ani jednego
nietkniętego domu, żaden cech nie pozostał nienaruszony. […] Widzieliśmy, jak podczas napadu tej choroby biły
pulsy, w oczach malowało się przerażenie, ciągłe nudności
skręcały trzewia, a na członach nabrzmiewały sine krosty.
[…] Widzieliśmy wynędzniałe ludzkie twarze, okropnie
zeszpecone członki, bezbarwne jak u łasicy oczy, strach
przed zbliżającą się śmiercią, wyschnięte bezkrwiste ciała, ledwie tylko trzymające się słabemi nerwami, pobladłe usta, wystające kości policzkowe, zapadnięte brzuchy;
zniknął też zupełnie właściwy ludziom kolor”.

n u m e r

W Lublinie szerzyły się wtedy głód, nędza i rozpacz.
Autor oryginału uważał, że gdyby nie szczodrobliwość
książąt, szlachty i wyjątkowe miłosierdzie działających tu
zakonników (zwłaszcza jezuitów), mieszkańców miasta
czekałaby zagłada. Głodującym dostarczano wozy wypełnione zbożem, mąką, kapustą i połciami mięsa. Jednak
trwająca prawie trzy lata zaraza (1622–1625) przyczyniła
się do znacznego spadku liczby ludności Lublina. Niektóre
szacunki mówią, że w XVII wieku ofiarami epidemii mogło paść tu ponad 35 tysięcy ludzi! Przytoczmy parę drobnych przykładów. W 1623 roku w powodu „postrachu powietrznego” zamknięto 65 domów i kamienic. W 1625
roku w kościele farnym wymarli wszyscy dzwonnicy oraz
ksiądz, w związku z czym klucze do zakrystii oddano burmistrzowi Adamowi Zaleskiemu. W 1652 roku zmarło kilku włodarzy miasta: dwóch burmistrzów (Wojciech Lewicki i Jan Ekkier), zastępca wójta (Mikołaj Szwajko) oraz
trzech ławników.
W tym czasie upatrywano różnych przyczyn powstawania epidemii. Powszechnie wierzono, że zarazy są karą
boską, a zagniewany Bóg zsyła je, by ukarać grzeszników.
Inni dowodzili, że są sprawką szatana i jego wspólniczek
(właśnie domniemane czarownice obwiniano szczególnie
Peter Bruegel Starszy, 1562, olej na płótnie, Triumf śmierci
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często o wywoływanie przeróżnych chorób i nieszczęść).
Jeszcze inni sądzili, że są następstwem niewłaściwego
układu gwiazd i planet (wielka koniunkcja Saturna, Marsa
i Jowisza w znaku Wodnika z 1345 roku była ponoć przyczyną pojawienia się w Europie, co prawda kilka lat później, „czarnej śmierci”). Nadciągającą zarazę zwiastował
zwłaszcza przecinający niebo kometa („kometa” występował zwykle w rodzaju męskim). Szlachcic z podlubelskiego Mętowa, Zbigniew Borowski, w swym raptularzu pod
rokiem 1619 zamieścił następującą uwagę: „Kometa ustawiczny, niezwyczajny ab oriente we dnie i w nocy na obłokach widziany był na kształt wagi. Który wywróżył, że powietrza morowe, bardzo wielkie niezdrowie aż ad annum
1632 quotannis continue bywały […]”. Czy rzeczywiście
zachodziła między tymi zjawiskami jakaś prawidłowość?
Jan Kracik (Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy
wobec zarazy) podawał, że w latach 1347–1665 pojawienie się komety odnotowano aż 129 razy, podczas gdy epidemii zanotowano tylko 33 przypadki. Wreszcie przyczyn morowego powietrza doszukiwano się w obecnych
w powietrzu wyziewach i jadach. Z tego powodu wietrzono i okadzano domy oraz ludzi lub uciekano z miejsc zarażonych na obszary nieogarnięte jeszcze niezdrowym

→
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Autor nieznany, XVII w., Zaraza w Augsburgu

powietrzem. O prawdziwych przyczynach zagrożenia, tj.
pałeczkach dżumy (łac. Yersinia pestis), nie miano kompletnego pojęcia.
Jeden ze starodruków przechowywanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
zawiera informacje o kilku cudownych wydarzeniach dokonanych w Lublinie za sprawą wstawiennictwa Stanisława Kostki – pierwszego błogosławionego jezuity w dziejach Kościoła katolickiego (beatyfikowano go w 1606
roku, a kanonizowano w 1726 roku). Dzieło O żywocie
i cudach B. Stanisława Kostki... napisał po włosku Daniello
Bartoli (1608–1685), na polski przetłumaczył je z kolei
Wojciech Tylkowski (1625–1695). Właśnie to tłumaczenie
(wydane w Wilnie w 1674 roku) posiada w swoich zbiorach lubelska biblioteka.
Zgodnie z jego tekstem, modlitwy do bł. Stanisława niejednokrotnie miały uwalniać miasto od morowego powietrza. Podczas epidemii w 1630 roku – jak zaświadczył
w dokumencie z 8 stycznia 1631 roku burmistrz Jan Ważyński, a potwierdziło to również pismo z 1661 roku – Lublin pozostał wolny od zarazy, mimo że grasowała ona tuż
za jego murami. Jakiś czas później, w podzięce za ratunek,
władze miasta zamieściły przed wiszącym w kościele oo.
Jezuitów obrazem Stanisława Kostki, srebrną lampę. Podobne wizerunki ozdobiły bramy miasta, jeden zawieszono także w budynku Trybunału Koronnego.
Słynące cudami malowidło znajdowało się u jezuitów
od 1632 roku. Modlono się przed nim, przynosząc świece,

wieńce i zioła, używane następnie do leczenia najróżniejszych chorób. Właśnie za sprawą tego jezuity miały zostać
przywrócone do życia wonne krzaki rozmarynu, rosnące
w ogrodzie ubogiej Anny spod Lublina. Kobieta utrzymywała się z ich sprzedaży, lecz podczas morowego powierza
dotknięci zarazą ludzie, obaliwszy płot, bez jej pozwolenia wchodzili do ogrodu i zrywali potrzebne im na lekarstwa i do kurzenia (tj. okadzania się) rośliny. Zioła stały się
martwe i suche, a ich gałązki poczerniały. Anna, obawiając
się zarażenia, zaniechała ich zbiorów, ale dzięki wstawiennictwu Kostki, rozmaryn ponownie się zazielenił i wszystko wróciło do normy.
Ze strachu przed chorobą stosowano różne magiczne
zabiegi. Z literatury przedmiotu wiemy o przypadkach
„zamawiania” choroby; chorych okadzano ziołami, zalecano ablucje, kąpiele oraz zaklęcia. Czasami starano się
chorobę „przestraszyć”, wrzucając chorego niespodziewanie do wody lub krzycząc mu przeraźliwie w ucho. Porównując daty epidemii z datami znanych procesów o czary przeprowadzonych w Lublinie, nie można na szczęście
przedstawić wielu punktów wspólnych. Podczas procesu
z 1627 roku jedna z oskarżonych tłumaczyła wprawdzie
wylanie pomyj na drogę tym, że chciała zażegnać panującą
w domu chorobę, lecz czy zdarzenie to związane było w jakiś sposób z zaczynającą się właśnie kolejną falą epidemii,
tak naprawdę trudno stwierdzić. W innej sprawie, prowadzonej w latach 1660–1662, wątek morowego powietrza
wyraźnie już zaznaczono. U dzieci kowala Wawrzyńca Zyznowskiego, szwagra podejrzewanej o czary Reginy Sokołkowej, zauważono ślady bolączek morowych. Zmarły one
najprawdopodobniej w wyniku zarazy, przywleczonej do
ich domu przez przybywającego z Warszawy czeladnika
Jędrzeja Kowalczyka. Jeden ze świadków w tym procesie
stwierdził wręcz, że Wawrzyniec ze złością wyrzucał mężczyźnie: „kopaczu, złodzieju, tyś mi dziatki zapowietrzył
i przez ciebie mi, zdrajco, dziatki pomarli”. O wywołanie
choroby w rodzinie Zyznowskich oskarżono przed sądem
jednak nie czeladnika, lecz wspomnianą wyżej Reginę.
Na początku XVIII wieku, prawie równocześnie z działaniami wielkiej wojny północnej, dotarła do terenów południowej Rzeczpospolitej kolejna pandemia dżumy. Przyniesiona z Turcji przez Ukrainę, rozprzestrzeniła się dalej
na Wołyń i Podole, aby w latach 1704–1705 prawie zupełnie wyludnić Lwów, a w 1707 roku ogarnąć województwo sandomierskie i Mazowsze. Towarzyszyły jej epidemie
innych chorób zakaźnych, m.in. duru brzusznego, tyfusu plamistego, czerwonki i czarnej ospy. Do Lublina zaraza dotarła w 1708 roku i trwała przez kolejne cztery lata.
Przed sądem miejskim rozpoczął się w lutym 1711 roku
proces przeciwko trzem grabarzom: Marcinowi Morawskiemu, Jakubowi Szumilasowi i Stanisławowi Kromczakowi. O tym wydarzeniu również pisał wspomniany już
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Zygmunt Klukowski (Sprawa o szerzenie dżumy w Lublinie
w r. 1711). Mężczyzno obwiniono o rozmyślne sprowadzenie zarazy morowej z Warszawy do Lublina oraz rozniesienie jej po mieście. Mazacze (tak określano ludzi, którzy
celowo wywoływali epidemię), tłumaczyli się ze swojego
występku chęcią zysku. Mówili: „kiedy nie będą ludzie
umierali, nie będziemy mieli co jeść”. Podrzucali więc
mieszkańcom kości i ubrania zmarłych (grzebanych przez
siebie w dołach w pobliżu kościoła Św. Krzyża). Z żabich
kiszek oraz mózgów i wnętrzności zapowietrzonych trupów spreparowali też specjalną maść, którą smarowali
klamki domów i kamienic niemal w całym mieście (ulica Grodzka, Krakowskie Przedmieście, Olejna, Podzamcze, okolice klasztoru Bernardynów, Dyski Gościniec, jurydyka Probostwo). Jej recepturę wyjawiła im mieszkająca
w Warszawie na Nowym Mieście Stanisławowa Regina.
Grabarze znali też sposób na powstrzymanie morowego
powietrza. Ten zdradziła im Anna Helena, mieszkająca
„przed szpitalem na Bernardyny” w Lublinie. W celu zażegnania choroby wystarczyło zakopać w ziemi trupią głowę wraz z drewnem osinowym i rozdartą na pół koszulką.
Podczas przesłuchania Marcin Morawski wyjaśnił, dlaczego owa maść wcale mu nie szkodziła. Otóż działo się
tak dlatego, że już od trzech lat miał przy sobie czarta,
„zadanego” mu przez pewną babę na pięć lub siedem lat.
Sędziowie postanowili przykładnie ukarać grabarzy i zarządzili, aby każdy z nich jeszcze przed śmiercią był przez
kilka dni przypalany i rozrywany rozpalonymi kleszczami, później wpleciony w koło i dopiero na koniec (wciąż
żywy) zagrzebany w ziemi lub spalony na stosie. Obawiając się jednak, że oskarżeni, mający wyraźny kontakt z siłą nieczystą, mogą uczynić miastu jeszcze większe szkody, ograniczyli się do odcięcia im obu rąk i ich
dekapitacji. Egzekucja odbyła się 7 marca 1711 roku. Ciała skazanych pochowano na miejscu kaźni, a ich odcięte
głowy i ręce poprzybijano na palach ustawionych na rozstajnych drogach, aby dla każdego przechodnia i potencjalnego złoczyńcy stanowiły wyraźną przestrogę. Wobec
wspólniczek mazaczy (Marianny, Anny i Doroty), sędziowie postąpili łagodniej. Skazali je na wypędzenie z miasta.
Kilka niezwykle ciekawych sposobów na walkę z zarazą znaleźć można w dawnych receptariuszach i poradnikach medycznych. Po ich przeczytaniu przychodzi do
głowy jedna refleksja: dawne epidemie były straszne, ale
sposoby ich leczenia bywały jeszcze gorsze.
*
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Receptariusz domowy. Książka z przepisami
domowego leczenia różnych chorób, 2. poł. XVIIII w., sygn.
1954, s. 33v – 36. [pisownia zmodernizowana]
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Arnold Böcklin 1898, Zaraza, tempera na desce

Powietrze morowe.
Weź kilka szczeniąt ślepych zarżnij, a krew ze dwóch
lub ze trzech włóż w jedną beczkę gorzałki, tej wódki rano
się napij, a jeżeli jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, możesz dwa i trzy razy pić na dzień. Probatum cum magno
successu. Notandum: Podczas powietrza krwi, ile być
może, nie puszczać. Item dzięglowy korzeń w ustach trzymaj, a nie połykaj śliny; biedrzyńcowy korzeń nosić przy
sobie na gołym ciele, możesz go i gryźć. Item kto może,
niech swoją urynę na czczo pije. Item kamfory, ruty, tatarskiego ziela, orzechów włoskich, białego chleba, równe części każdego uwiercić, octu lub gorzałki nalać, niech
moknie dni dziewięć w cieple, potem na czczo pić po łyżce. Item spiritus vini kwaterkę, kamfory tyle, ile się rozpuścić może, szafranu łot, który zawiąż w węzełek, włóż
w ów spiritus, przez dziewięć najmniej dni tej esencji zażywa w wódce pięć, sześć, siedem, 10 lub 20 albo i 30 kropel, według natury na czczo nim z domu wyjdziesz. Item
kadzić, zamknąwszy okna, jałowcem lub piołunem lub
rutą, dębowym liściem, rogiem kozłowym lub gnojem,
albo siarką.
Powietrzem ruszonego znaki.
Apetyt do [jedzenia] traci, a po posileniu spać się chce
i we śnie gorączka, tył głowy bardzo boli, gnuśność i lenistwo w członkach jakoby w zemdlonych nadzwyczaj. Pragnienie wielkie lub duszność w piersiach bywa i na womity się zbiera, uryna gęsta i zmącona, jakoby końska. Te
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jednak znaki czasem mylą, lecz najpewniejszy znak krosty jakie albo bolączki w łonie, pod pachy i koło uszu. Item
znak najpewniejszy będzie po takie próbie: weź włoskiego orzecha, bobku, ruty, jałowcowych ziaren równe części, według natury sił, zetrzyj a z winem lub octem daj wypić, jeżeli chory zrzuci jest zapowietrzony, jeżeli nie, daj
mu jeszcze tego womitorium, którego, jeżeli nie zrzuci,
nie jest zarażony.
Powietrza nadchodzącego znaki.
Przed powietrzem dość bywa purchawek albo żab purchatych różnego koloru. Item bywają też żaby z ogonami,
których przed tym nie widziano. Item żaby nie skrzeczą.
Item bywa wężów, robaków, gadzin, nad zwyczaj. Item bociany i jaskółki uchodzą, wróble zdychają, ryb mało, kaczki dzikie uciekają, frukta na drzewach niesmaczne, zboża
przed dojściem usychają. Item chleb rżany ciepły z pieca,
na drągu w górę podnieść, niech na wolnym powietrzu
będzie przez noc, jeżeli spleśnieje lub pies od zjedzonego
zdechnie, znak, że już powietrze.
Powietrzem zarażonego leczyć.
Naprzód dać pierwszego dnia na dobre womity, a jeżeli dymienica się pokaże albo krosty około uszu, tedy
krew puścić trzeciego dnia z żyły głównej. Jeżeli znak będzie koło pach, krew puścić z ręki ze strony ranionej, jeżeli w prawym łonie, wątroba jest zarażona, trzeba krew
puścić z prawej nogi, jeżeli w lewym z lewej, tego rzeczonego dnia trzeciego. Item ślepe jeszcze szczenięta zarżnąć,
krew wytoczyć z dwóch lub z trzech w jedną beczkę gorzałki dobrej; tej, kto się rano napije, wolnym będzie od
powietrza. Item siarką dom, pościel, szaty, pieniądze podkurzać, albo też gnojem, albo starymi szmatami, lub też
podeszwami starymi.
Powietrze dymienice.
Jak się tylko dymienica pokaże, najdalej dnia trzeciego krew puścić, ale po dniu trzecim niebezpieczno, boby
była okazją bliższej śmierci. Item cordialia, jako to proszki serdeczne, co dzień podczas dymienice zażywać. Item
purgansów żadnych nie brać. Item esencją perłową posilać
chorego albo ulepkiem jakim posilającym. Item bańki stawiać koło dymienic, albo karbunkułu, lub też karbunkułem albo kamieniem szafirem, około wrzodu określ i natrzyj dobrze, aby się wrzód nie szerzył; potem taki plaster
na wrzód przyłóż: żywicy dobrej pół funta, tyleż szyszek
zielonych sosnowych, szyszek zaś jodłowych albo świerkowych łotów osiem lub sześć, mąki pszennej i wosku,
ile będzie potrzeba. Item liście kopytnikowe mocz w occie, a na podeszwy u nóg, na dłonie u rąk i na bolączkę
przyłóż, niech tam będzie przez 12 godzin, potem odjąć
i w ziemie zakopać, bo jad do siebie wyciągnie; powtórz

Matthäus Merian [Mathieu Mérian] / J-A Chovin, rycina z 1744/1766,
Śmierć prowadząca papieża (Taniec śmierci)

toż samo kilka razy. Gdy powietrze zarazi głowę, grzanek
z chleba napiecz i polej wódką cynamonową, a tak na głowę przykładaj, odmieniając często.
*
Apteka – Muzeum w Lublinie, Poradnik, cz. III: Lekarstwa różne ludziom służące, 2. poł. XVIII w. – pocz. XIX
w., s. 16-17, 50, 79-80, 105, 119, 121, 125, 139. [pisownia
zmodernizowana]
Powietrze.
1. Siarką często kurz. Mirra też dobra, trzymając ją pod
językiem i nią kurzyć, purgat leniter.
2. Camphora in nodulo super umbilico portanda.
3. Merkuriusz albo żywe srebro, z arszenikiem białym
zmieszany, w skórkę dobrze zawiąż, a noś na sobie, bo te
trucizny z wierzchu nie szkodzą lub szkodzą wewnątrz
i zarazy odtrącają.
4. Wziąć kwartę winnego octu, w nim moczyć dzięgiel,
rutę ogrodową, jałowiec stłuczony, w tym zamoczyć gąbkę i nosić ją dla wąchania, gryźć też korzonki dzięglowe.
5. Kadzić żywicą jodłową, a zarażony powietrzem niech
marunę pije z driakwią; może i bez driakwi, i maruny zażywać w potrawach.
6. Wapno niegaszone w izbach i domach zalewać i nim
kurzyć.
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7. Weź garnek biały niepolewany, wstaw go między węgle rozżarzone, niech się rozpali jak ogień, miej saletrę
rozpuszczoną w wodzie, zalejże go dobrze, żeby wygasł;
to samo uczyń drugi i trzeci raz, aż cały garnek zczernieje
lub zmodrzeje. Wyjmij z ognia, ochłódź go, utrzyj na proszek. Zażywaj go, lub w wódce, lub w winie, biorąc go na
koniec noża, praeservat et curat malus, tak że możesz impune versari między zapowietrzonymi.
Powietrze.
Dwa albo trzy jaja świeże spuść na miskę, i postaw
przy łóżku zapowietrzonego, jad wszystek wyciągną, chory zdrowym będzie, to za sekret mają.
Oman i hizop pospołu uwarz w piwie albo winie, pij po
ranu, najjadowitsze zarazy oddala i trawi. Tego i ten niech
zażywa, co służy zapowietrzonym.
Zapoć się, a potem spod pach nozdrza i usta smaruj.
Item pij urynę swoją, przydawszy do niej szafranu trochę, jest rzecz skuteczna.
Item pal na kominku, dębowymi drewkami, kadź bylicą, ziarno konopne gryź i połykaj; jałowiec gryź, ale nie
połykaj.
Często się purgować aloesem; z szafranem zażywać często driakwi.
Kadzić jałowcem i siarką, szaty często przemieniać, ani
one brać tylko siarką pierwej okurzone.
Siarką dom i chusty wykurzaj, abyś się nie zaraził. Weź
proszku z korzenia dzięglowego tartego, jak czerwony złoty zaważy, wypij go albo w occie goździkowym albo piwie
ciepłym […].

Michael Wolgemut, 1493 ,
drzeworyt, Taniec śmierci
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Weź koperwasu tyle ile zaważy czerwony złoty, wsyp
go w gorzałkę, jeśliś zarwał powietrza, wyrzucisz je, jeżeliś nie zarwał, będzie na prezerwatywę [ochronę].
Powietrze, aby nie szkodziło.
Weź kamfory w aptece, przywiąż na pępek i tak z nią
chodź.
Wyjąć śledzionę z człowieka powietrzem zmarłego,
ususzyć [ją] na proch, zetrzeć, dać po trosze w czym wypić. Męska mężczyźnie służy, niewieścia niewieście. Doctoris Jelonek dicti.
Powietrza się uchronić. Praeservativa.
Weź nici siarką obwiedzionych zapal, włóż w flaszę
albo szklaną, albo cynową, przewróć ją na gębę, aby dym
nie wychodził; jak się wypali, postaw na dno flaszę, aby
dym na dół opadł, nalej wina i pij to wino. Które się zowie sulphuratum.
Item. Wziąć bolum armenum, terram sigillatam, utrzeć
na proch oboje, kłaść w potrawy i napój, broni od zarazy.
Item skórkę cytryny lub świeżej lub zeschłej, trzymaj
pod językiem, zwłaszcza, gdy na czczo do chorego idziesz.
Item octem z rutą zmieszanym ręce umywaj i w nos
bierz i […] smaruj.
Strzeż się aprehensji tej zarazy i chust brać w rękę cudzych, i tchu chorych; przy głowie ich stawaj.

Magdalena Kowalska-Cichy
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Sabałowa Bajka 			

Henryk Sienkiewicz
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Tygodnik Illustrowany, 1891 Nr 79

rys. Piotr Stachiewicz
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Cholera i Chaim Cugielman
Jest w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej przejmująca scena, bohaterka – Barbara Niechcicowa – już
jako wdowa – w świecie ogarniętym pożogą wojenną,
pozbawiona kontaktu z najbliższymi i dachu nad głową, poszukuje schronienia. Spotyka wtedy na swej drodze znajomego Żyda, nazwiskiem Szynszyl. Na chwilę mogła powstrzymać łzy. Szynszyl, handlarz starzyzną, miał
wóz i siwą szkapinę, podwiózł Barbarę do dworu Romana Katelby.
Bolesław Prus drogę z Warszawy do Lublina pokonywał we frachtowej budzie znanego wówczas przewoźnika
Żyda Abusia. Bagatela, przez trzy dni!
Żydzi byli wozakami. W ich rękach i na ich wozach
spoczywał transport ludzi, zwierząt i towarów.
Przygoda, o której powiem mogła się przydarzyć tylko
żydowskiemu woźnicy.
*
Wozak Chaim Cugielman natknął się na łąkach nad Bystrzycą na goluteńką niewiastę. Szła od rzeki, gdy on nadjechał swym nowym wozem zaprzężonym w dziarskiego
kasztanka. Nie wierzył własnym oczom. Przetarł je raz,
drugi, trzeci. Ale tego obrazu nie wymazał. Zatrzymał
więc konia i już przez najbliższą chwilę poczynił baczne
obserwacje. Ocenił, że nie miała ruchów ni postury wieśniaczki. Przypominała może panny ze dworu, choć i te
nie zwykły hasać nago po łąkach. Bez skrępowania podeszła do zaprzęgu i popatrzyła w oczy woźnicy. Chaim
Cugielman poczerwieniał jak burak. Zupełnie niezrażona
swą nagością zapytała, czy podwiezie ją w stronę Lublina.
Jechał wprawdzie do Piask, z Piotrowic, do Bartoszowego
Lasu, już tam na niego czekali, ale przytaknął, że zmierza
prosto do Lublina. Miałby szukać wykrętu? Znajomi mężczyźni uwierzyliby mu kiedykolwiek, że odmówił przysługi gołej babie? Młodej i ładnej?
Był kawalerem, chwackim i zdrowym, ale nie miał jeszcze okazji do przestawania z nagimi kobietami. Jego sąsiad
Chaskiel Biderman, choć nie miał szkapy ni wozu, przechwalał się, że z niejednej panny i mężatki ściągał kaftaniki. Los bywa przekorny. Chaim z żadnej sukni nie zdejmował, a tę naguskę, kiedy usiadła obok niego, przyszło
mu nakryć kraciastą kurtką. Jeszcze by tego brakowało

– usprawiedliwiał się sam przed sobą – aby kto zobaczył
i naopowiadał, że wożę jakieś gołe rozpustnice.
A może by ją tak objąć?! – przeszło mu przez myśl, ale
przestraszył się swej odwagi. Z trudem przełykał ślinę, bo
z emocji zasychało mu w gardle. Jechali wolno, pod kołami zachlupotała woda w bajorku, to znów kląsknęło błocko. Woźnica nie zdecydował się przygarnąć do siebie pasażerki. Od nieznajomej, choć młoda i krzepka niczym
rzepa, wiało chłodem. Milczał więc. Dopiero, gdy byli
koło źródełka, bulgocącego przezroczystą wodą, oznajmił
sucho. – Zaschło mi w gardle, zatrzymamy się na chwilę.
– Jeszcze nie teraz! – odparła stanowczo i chłodno.
No, proszę! – myślał zaskoczony reprymendą. – A to
wścieklica! Bez bielizny i jeszcze polecenia mi wydaje!
Na niewielkim wniesieniu, już po minięciu lasu, kiedy chałupy lubelskiego przedmieścia były na wyciągnięcie
bata, niespodziewanie poleciła się zatrzymać.
Pociągnął lejce, kasztanek posłusznie przystanął.
Ciągle liczył na jakiś gest z jej strony, na jakąś zachętę.
Miał się nie doczekać?
Zgrabnie zeskoczyła na ziemię. Popatrzył raz jeszcze na
piersi mocno rysujące się pod jego kapotą, na kolana, muskularne łydki, palce u stóp… No, może wreszcie teraz?
Zatliła się w nim iskierka nadziei, bo zdjęła z siebie jego
kapotę i czekała najwyraźniej aż po nią sięgnie.
Zerkał na bały niewieści brzuch z wyłupiastym okiem
pępka i skłębioną niżej kępkę włosów… Cóż w tym dziwnego, że podniecenie gwałtownie w nim wezbrało?
Wtedy się przedstawiła: – Jestem zaraza! Cholera!
Chaim Cugielman ścierpł. Zmroziło go z przerażenia.
Nie mógł już ruszyć nogą ni dłonią. Ręki więc po kapotę
nie wyciągnął. Cisnęła mu ją pogardliwie na wóz niczym
szmatę. I goluteńka zniknęła wśród drzew.
Dopiero po dłuższej chwili zsunął się bezwładnie
z wozu. Rozejrzał się za kijem, sięgnął nim po kurtkę, z żalem rzucił na ziemię, bo przecież nie była zniszczona, pięć
lat ją dopiero na grzbiecie nosił. Obrzucił zeschłą trawą
i podpalił. Szybko poczerniała w płomieniach.
Ruszył szybko do najbliższego obejścia. Napotkanemu
gospodarzowi opowiedział o nadejściu zarazy. Ten nie
zwlekał, pobiegł do plebana. Ksiądz przybył niezwłocznie,
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maczał kropidło w święconej wodzie i grube krople spadały na ścieżkę, którą oddaliła się naga kobieta-zaraza. Jeszcze tamtego dnia przystąpiono do budowy świętej figury, aby morowe powietrze nie przedostało się do Lublina.
Niestety, przedostało się. Cholera zebrała obfite żniwo. Ale
tylko wśród żydowskich mieszkańców Lublina.
Wojciech Doliński w swym pamiętniku „Przekażmy
przeszłość dla przyszłości” napisał:
„W lesie na Czechowie Górnym w święta i niedziele
wycieczkował cały Lublin. W roku 1892 chowało się tam
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tysiące lubelskich Żydów, bo wtedy pamiętam to dokładnie, w mieście panowała okropna epidemia cholery. Chyba
to była ostatnia, jaka w ogóle miała miejsce w centralnej
Europie. Na tę cholerę umierali masowo, tylko w wielkim
procencie Żydzi. Na przykład w Lublinie w przez cały czas
epidemii cholery umarła na nią tylko jedna kobieta chrześcijanka i to taka, która dopiła pół kubka kawy po swojej
siostrze chorej na cholerę”.

Beczka i Śmierć
W dawnych czasach chłopi mieli obowiązek wystawiania warty w swojej wsi. Wartownik strzegł nocą wioski przed ogniem i złodziejem. Wincenty Pług chłop na
schwał, młody i nieżonaty jeszcze, stanął na warcie we
wsi Strzyżemłoty w czasie, kiedy okolicę nawiedził pomór. Śmierć objęła ziemię we władanie, ludzie padali
jak muchy, w niedalekiej wsi Suchedoły pomarli wszyscy. W gminie wydali polecenie, aby umarłych grzebać
na piaskowej górce pod lasem, nowy cmentarz przezwano cholerycznym, gdyż chorobę nazywano cholerą. Dwa
ostatnie lata były bardzo ciężkie, zapanował głód i niedostatek, bo jednego roku susza, drugiego zaś powodzie
dały się ludziom we znaki. Zdawało się ludziskom, że koniec świata bliski.
Uzbrojony w sękaty kij i kołatkę szedł dróżkami, które wielekroć przemierzał, wychował się tutaj, można więc
rzec, że znał je na pamięć. Noc była. Księżyc rzucał blade, trupie światło na bezlistne gałązki drzew. Marcowy
mróz ściął wodę w brązowych kałużach, mnogich po kilku dniach odwilży. Nagle dostrzegł, że do chaty Tomalów zmierza wysoka, biała postać. Zdumiał się, bo na podwórko wdarła się od strony lasu, nie zaś od drogi. A co to
za przybłęda? – zapytał sam siebie. Odpowiedzi nie znalazł, więc dłoń na kiju zacisnął. Zatrzymał się przed płotem, patrzył i czekał. W chacie nie zapalało się światło.
Co to, gościa w ciemnościach przyjmują? A może to złodziej? Ale co mógł u biedaków ukraść? – rozważał. Tymczasem biała postać zakołysała się na progu i już po chwili zmierzała ku furtce, o którą się opierał. Chciał się jej
przyjrzeć dokładnie, wypatrzyć rysy twarzy, ale skrywał je
kaptur zaciągnięty na oczy. Nagle dostrzegł kosę zarzuconą na ramię i kościstą dłoń zaciśniętą na kosisku. Śmierć –
przemknęło mu przez myśl. Nie był niestrachliwy, ale nogi
mu zdrętwiały, wrosły w ziemię, nie mógł kroku uczynić,
tymczasem Śmierć znalazła się przed furtką, dostrzegła
wartownika, syknęła przez zęby: – z drogi.

Po tym poleceniu władzę w nogach odzyskał i z drogi ustąpił. Poszła przed siebie, widział, że zajrzała w okna
Wilgów, po chwili weszła do ich mieszkania.
– Kostucha! Najprawdziwsza kostucha – mówił do siebie – a jak wyschnięta baba!
– Widziałem żywą Śmierć! – opowiadał rankiem
sąsiadom.
– Żywą? – stary Szymon, miejscowy filozof, postukał się
palcem w czoło. A po chwili dorzucił: – Jak żywą, to trzeba było ją kijem, synku, obić! – I roześmiał się zadowolony ze swego konceptu.
Złość wstąpiła w Wincentego. Na siebie, na biedę, na
świat, na Szymona filozofa. Rozsierdzony krzątał się po
obejściu, zajrzał do komory, pustą beczkę chciał w kąt
przesunąć, patrzy, a w niej szczur siedzi. Nie dla wygody
się tam schronił, spodziewał się znaleźć ziarno, a znalazł
się w pułapce, z której nie mógł się wyrwać. Już go kocurom chciał na pożarcie rzucić, ale chytry pomysł przyszedł
mu do głowy. Nakrył więc beczkę wiekiem i na wieczór
niecierpliwie czekał.
Nadeszła noc jasna i straszna, złota kula księżyca sunęła
przez granatowe niebo, widno było jak w dzień, kiedy Wicek toczył beczkę po wiejskiej drodze. Minął zagrodę Wilgów, gdzie minionej nocy Śmierć zabrała wszystkich, zatrzymał się przy wąskiej dróżce, która od karczmy wiodła
do chałup położonych nad stawami. Tu postoję, może nadejdzie – pomyślał. Nie pomylił się, nadeszła. Niespiesznie
zmierzała w jego stronę. Niby widmo, niby zjawa, a kruchy lód skrzypiał przy każdym jej kroku. Wolno, wolniutko przesunął się na środek dróżki.
– Z drogi – syknęła jak ubiegłej nocy.
– Mam coś dla ciebie! – odpowiedział zaczepnie.
– A cóż ty dla mnie chudzino mieć możesz? – ona na to.
– Mam tu szczura…
– Szczura? Ja mam dzisiaj dwa tuziny ludzi na tamten
świat wyprawić, a ty mi głowę szczurem zawracasz!

→
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– To szczur, który śmieje się ze śmierci! Ma tysiąc lat,
a będzie żył i żył! Może i drugi tysiąc?
Popatrzyła Śmierć na Wicka, aż mu pięty ścierpły.
– Powtórz! Powtórz, coś powiedział! – poleciła.
Więc powtórzył.
– Nie może być! Nie może być – rozsierdziła się nie na
żarty – żeby jakaś żywioła bezkarnie sobie na tej ziemi całe
wieki hasała! Gdzie to stworzenie jest?
– Tu! W beczce!
Odrzuciła kosę, oparła się na beczce i spoglądała weń
ciekawie. Szczur na dnie przyczajony, skurczony, napięty jakby do skoku, okiem błyskał. Pewnie chciała się jeszcze bardziej przyjrzeć stworzeniu, może nawet je do ręki
wziąć, by popatrzeć w szczurze ślepia, bo pochyliła się,
wyciągnęła rozcapierzoną dłoń…
Na tę chwilę Wicek czekał. Schylił się szybko, uchwycił
Śmierć za nogi, uniósł je bez trudu i za moment chude kości
zadudniły o dębowe klepki. Wystraszony szczur przemknął
po kościstym grzbiecie, chudym goleniu i popędził w świat
szeroki. Wicek chwycił wieko, zręcznie przyłożył do beczki,
sięgnął po młotek i siedmioma gwoździami je przytwierdził.
Otarł czoło, czapkę na głowie poprawił, beczkę za wieś –
ku wąwozom – potoczył. I tam w jakąś rozpadlinę upchnął.
Ranek, który nastał, był jakiś inny niż poprzednie, weselszy, zdrowszy! Koguty poczęły piać żywiej, jakby radośniej i krowy mocnym rykiem przypomniały o sobie. Ludzie wstali żwawiej, popatrzyli na domowników, sąsiadów,
rozjaśniły się ich oblicza, bo nikt na nic się nie uskarżał.
I wszyscy zdrowi! Weseli! Następnej nocy także nikt nie
odszedł. Wiekowy Józwa Pług, dziad Wincentego, z łóżka się podniósł, po obejściu się rozejrzał i jak w młodości podśpiewywać począł! A wiosną, co szybko nadeszła,
cmentarz choleryczny począł zarastać trawą.
Siedzi śmierć w beczce, nóg ni grzbietu wyprostować nie może. Ale co tam niewygody, najbardziej wstyd

doskwiera, że się dała niepiśmiennemu chłopu wystrychnąć na dudka. Pazurskami darła dębowe klepki,
po roku wydłubała dziurkę, niewielki otwór, mrówka
się wdarła do Śmierci w gościnę. Ucieszyła się kostucha
z nieoczekiwanego gościa. Idź – prosi mrówkę – i powiedz
Panu Bogu, że mnie chłop uwięził!
Ale czy mrówka musiała przemawiać do Pana Boga
o uwięzieniu Śmierci? Pan Bóg dobrze wiedział, gdzie
Śmierć w beczkę skrobie i takie widocznie były Boże plany, aby ludzie po zagładzie znowu trudów i radości życia
posmakowali.
Minęło trochę czasu, może rok, może nawet i trzy lata,
albo i więcej, jechali sobie przez tamtą okolicę Cyganie,
znaleźli beczkę, na wóz wrzucili. Gdzieś za siódmym lasem, siódmą górą sprzedali beczkę wieśniakowi, który
wino z winogron wyciskał.
Cyganie odjechali, nowy właściciel wieko odbił, kostucha poczęła się z niej na świat gramolić. Wylazła
z beczki, kości jęła prostować, wybawcę obrzuciła niechętnym wzrokiem. Nie poznał kto zacz, wziął ją za jakąś jędzę cygańską, czarownicę, więc się za miotłą począł rozglądać, by przepędzić nieproszoną osobę. Kiedy
miał już miotłę w garści, Śmierć podwinęła długą siwą
suknię, wypięła w jego stronę chude pośladki i dobyły się z nich dźwięki niemiłe ludzkiemu uchu i zapachy
dla nozdrzy przykre. A kiedy przyspieszył kroku, by wychłostać jej goliznę, opuściła suknię i pomknęła w sobie
znanym kierunku.
Wieśniak splunął, zabrał się do szorowania beczki, gdyż
już winogrona dojrzały i należało – jeśli się chciało kiedyś
winem cieszyć – sokiem beczkę napełniać.
Bo wieczne jest wino, jak wieczna jest śmierć! I wiecznie piękne jest zdumienie, gdy uda się ludziom dokonać
rzeczy niezwykłych.

Skończyć ze śmiercią
Sabała, bajarz niezrównany, chętnie opowiadał, jak to pewien góral, cieśla – spod samiuśkich Tater – uwięził
śmierć w dziupli. Trudno nie podziwiać. Chłop niepiśmienny a pogromca śmierci. Może on pierwszy, ale nie jedyny!
Wincenty Pług – jak głoszą nadwiślańskie opowieści – upchnął śmierć w beczce! I na trzy lata uwięził kostuchę!
Sam mi o tym przypomina! Od miesiąca pojawia się w moich snach. – Bierz się do roboty – ponagla – wirus szaleje
a ty ogródek uprawiasz, romansidła czytasz!!!
Od dwóch dni nie jem, nie piję, obmyślam fortele: – Jak kostuchę we wnyki lub potrzaski schwytać, jak do suchej studni czy piwnicy zwabić.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Stanisław Kieroński

WIERSZE CZASU ZARAZY
***

nie wychodzę
z domu
zatrzymany w drodze
tajemniczą chorobą x
znaną niewiadomą
bez terminu rażenia
zapomnieli o upadku
Troi
o Agamemnonie
znowu nie uwierzyli
Kasandrze
kto tym razem
rzucił klątwę

ruda wiewiórka
zatrzymała się w bezruchu
na gałęzi dębu
bada mnie przenikliwie
małymi bystrymi
oczkami
wyciągnięty pyszczek
czujnie ustawione uszy
dookoła kołysze się
cisza
siedzę nieruchomo
w innym wymiarze
chyba rozmawiamy
coś odkrywamy
coś nas łączy
nagle zręcznością cyrkową
pomknęła lotem błyskawicy
po drucie siatki
ogrodzenia
przeskoczyła z leszczyny
na leszczynę
zniknęła
może za chwilę
podejdzie bliżej

***

rodzina kosów
zamieszkała jak
co roku
w drewnianej werandzie
domownicy uwili
sobie gniazdo
w wiklinowym koszyku
na kwiaty
samiec jednolicie czarny
z pomarańczowym dziobem
spaceruje po podwórku
zbiera pożywienie
troskliwe ramiona
skrzydła oliwkowobrązowej
samicy ocieplają
jasnoniebieskie nakrapiane
jaja przed wylęgiem
śpiewające ptaki
chwytliwe strofy
dźwięków
długie gwizdane
motywy
świergotliwe dodatki
harmonijne tony
patrzę na nie
przyjazną zazdrością
nie czytają gazet
nie słuchają radia
nie oglądają telewizji
zabójcza zaraza nie
zagląda im
do oczu
szczęśliwe w czasie
odradzania
oddalają moją uwagę
od zła

ŚWIAT SIĘ NIE
świat się nie
kręci wokół nas
to my kręcimy się
wokół siebie

n u m e r

***

rozplątuję węzły
na rozwidleniu rozumu
nie pojmuję do
gruntu zagadek
zdradliwej rzeki
życia
raz szemrze jak
strumyk
raz występuje z brzegów
przybiera
zalewa błotem powodzi
zabiera wszystko
a ja
marny żeglarz
ciągle pragnę nią
płynąć
z jej kaprysami

PRZEZ LĄDY
przez lądy
przeszedł huragan
opustoszałe ulice
place miast
zewsząd groza
mikrobów
gigantyczna awaria
mechanizmów świata
kto do tego
przyłożył palec
kto przeoczył błąd
zastopowani w biegu
zostajemy w mieszkaniu
drewniany dwupłatowiec
na placu dziecięcych zabaw
w niebieskim kolorze
pokoju
bez pasażerów
odwołane loty
kiedy znowu poleci
czarna niezgłębiona
bezdeń
czas próby
modlitwy
wiary w dobre
dni które
nadejdą bez
bólu
z zapachem konwalii
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UWIĘZIENI CHWILOWO
uwięzieni chwilowo
u siebie
zaskoczeni patogenem
chorym przybłędą
przymusowi eremici
uczymy się inaczej
alfabetu uczuć
znajdujemy zapomniane
koperty miłości
otwieramy ramiona
odkrywamy głębię
serca
rozmawiamy długimi
pytaniami
słyszymy siebie nawzajem
światłość w ciemności
świeci

NOC ZAPRASZA
noc zaprasza
do snu
gwiazdy patrzą
przenikliwe
nie umiem czytać
ich znaków
szukam tarczy
gryzące troski
pchają w czeluść
apatii
wielu w żałobie
przedwczesnej
matki osłaniają
dzieci przed
groźnym wirusowym
najeźdźcą
dziwna światowa
wojna
drżę przed głęboką
otchłanią cierpienia
próbuję pojąć
wolę niebios
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Paweł
Krupka

Wileńska kronika czasu zarazy
w dwunastu odsłonach
13 marca
Piątek. Jak tu nie być przesądnym? Wokół blady strach
i zgrzytanie zębów. Ludzie boją się nie tylko bliźnich, ale
i własnych cieni. Jako tymczasowy kierownik placówki,
wprowadzam zarządzenie o telepracy i wysyłam załogę
do domów. Sam postanawiam dzielnie dreptać do roboty.
Niczego i nikogo się nie boję. Odtąd nie opuszczę posterunku w żaden dzień roboczy. Nazajutrz władze litewskie
ogłoszą kwarantannę i każą prawie wszystko pozamykać.
18 marca
Bibliotekarz Instytutu Polskiego w Wilnie Bartosz Frątczak, jeden z najpopularniejszych na Litwie młodych artystów fotografii, zamieszcza w sieci audycję „Bądź dobrej
myśli, bo po co być złej” z udziałem zaprzyjaźnionych litewskich aktorów zmagających się z polskimi łamigłówkami językowymi. Zapowiada serię filmów, na których
polscy pisarze będą docierać do czytelników z lekturą
fragmentów swych książek.
25 marca
Polski Teatr „Studio” publikuje w sieci pierwszą audycję z cyklu „Środy literackie” z okazji Międzynarodowego

Dnia Teatru. Przed wojną środy literackie odbywały się
pod Celą Konrada, a już w wolnej Litwie w Muzeum Mickiewicza. Gospodarze teatru, Lilia i Edward Kiejzikowie
oraz aktorzy, Anna Masztaler, Sabina Lachowicz, Marek
Kubiak i Witold Rudzianiec, odtąd co tydzień regularnie
będą przedstawiać wileńskiej publiczności polską klasykę.
5 kwietnia
Instytut Polski publikuje teledysk Niepodległej z przebojem Wojtka Byrskiego „Wszystko będzie dobrze”. Koleżanka, Odeta Venckavičienė, robi naprędce piękny
przekład tekstu na język litewski. Namawiam telewizję
Wilnoteka i młodzieżową kapelę Diversión, żeby nagrali utwór po litewsku. Litewski teledysk „Viskas bus gerai”
ukaże się po miesiącu, 9 maja.
10 kwietnia
Prezydent Gitanas Nausėda z małżonką modli się za
ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej w Kaplicy Ostrobramskiej. Listy solidarności z Polską wystosowały najwyższe władze litewskie. W Wilnie przy ulicy Lecha
Kaczyńskiego ustawiono flagi Litwy i Polski.
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polsku i po litewsku w mistrzowskim przekładzie Vincasa Mykolaitisa-Putinasa.
7 maja
Poluzowali kwarantannę. W głównych bibliotekach
można już zamawiać książki, które odbiera się z półek,
więc otwieramy bibliotekę Instytutu. Walą tłumy. Bartek gimnastykuje się, żeby czytelnicy mogli poczekać na
książki w małej salce, jedynej, jaką mamy, w przepisowej
odległości. Oddane książki też trzeba poddać kwarantannie, a jakże! Na szczęście po trzech dniach może je wypożyczyć inny czytelnik.

Kościół św. Rafała Archanioła w Wilnie, 1703–1740

14 kwietnia
Z inicjatywy ambasady RP na Litwie w wileńskim kościele św. Rafała Archanioła odprawiono mszę świętą
w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Nieprzypadkowo wybrano ten kościół, gdzie przed
laty odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej. Świątynia znajduje się w wileńskiej dzielnicy Śnipiszki, gdzie przed wojną stacjonowały polskie jednostki
wojskowe, m.in. I Pułk Piechoty Legionów.
20 kwietnia
Wileńscy literaci wychodzą na front walki z zarazą. Nestor polskich pisarzy i prezes Krajowego Stowarzyszenia
Literatów Polskich Aleksander Sokołowski rozpoczyna
wersami „Niech wirus w koronie wyleci na dronie” batalię wierszami, które publikuje Instytut Polski co tydzień na
Facebooku. Za nim ruszą do boju Dominika Olicka, Jan
Rożanowski, Alina Lassota, Aleksander Śnieżko i Wiaczesław Zienkiewicz. Bartek Połoński będzie bawić publiczność w sieci nowymi przygodami Robczika, opowiedzianymi współczesną gwarą młodzieżową.
26 kwietnia
Nie zapominamy o klasyce. Romuald Ławrynowicz
kręci zwiastuna serii krótkich filmów „Litwo, ojczyzno
moja. O Litwie po polsku napisane”. Któż mógłby być chorążym takiej serii, jak nie wieszcz Adam? Bożena Sosnowska i Adomas Stančikas recytują „Stepy akermańskie” po

18 maja
Stulecie urodzin Ojca Świętego. Pomni maksymy „Nie
lękajcie się”, wychodzimy z internetowego podziemia.
Otwieramy w Kownie w ogromnej bazylice Zwiastowania na wzgórzu wystawę „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław
Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”, która przed
zarazą krążyła po Litwie. Poprzedniego dnia pojechaliśmy
spod wileńskiego kościoła apostołów Piotra i Pawła na rowerach do Kowalczuk, pod pierwszy pomnik Jana Pawła,
który stanął na Litwie.
28 maja
Zbieramy się nad jeziorem w parku rzeźb Jonasa Šimonėlisa, koło Uciany, jakieś 90 kilometrów od Wilna.
Jego brat, Valentinas, wyrzeźbił z bloku kamiennego ważącego 13 ton pomnik litewskiego czynu zbrojnego pod
Grunwaldem. Z Pogonią i napisem „Od narodu litewskiego na pamiątkę wspólnego zwycięstwa” pomnik rusza do
Grunwaldu na ogromnej ciężarówce pod eskortą motocyklistów. Królewski Związek Szlachty Litewskiej kwestował
wytrwale przez trzy lata. Efekt zostanie za zawsze.
31 maja
Otwieramy na Moście Zarzecznym festiwal „Mosty poetyckie”. Skoro nie odbywają się uświęcone tradycją festiwale „Poezijos pavasaris” i „Maj nad Wilią”, młodzież literacka postanowiła zorganizować festiwal poezji w sieci.
Chłopcy zmontowali witryny na Facebooku i YouTube
i zebrali nagrania poetów z całego świata, recytujących
swe utwory. Zgłosiła się ponad setka autorów ze wszystkich kontynentów. W czynie społecznym przełożyliśmy te
wszystkie wiersze na polski i litewski i po kolei puszczamy
je w eter. Jelena Grincevičienė pięknie zaśpiewała piosenkę festiwalową. Nad Wilnem świeci słońce na tle czystego błękitu. Świat jest piękny. Zaraza chowa się po mysich
dziurach.					
■
Autor jest dyplomatą, filologiem i literatem. Od 2017 roku pełni służbę w
Instytucie Polskim w Wilnie
Fot. Bartosz Frątczak
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Miro Biały w pracowni, fot. fujcik

Miro (Mirosław) Biały urodził się w 1966 roku prawdopodobnie w Rozkopaczewie (artysta podaje także inne miejsca narodzin m.in. Lublin, Drohobycz, Kraków, Władywostok i Nowy Jork). Malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, opowiadacz (bajarz) i pisarz. Aktualnie mieszka w Rozkopaczewie (gm. Ostrów Lubelski, pow. lubartowski, woj. lubelskie).
Malarstwem interesował się już w dzieciństwie i od tamtego czasu jest to jego życiowa pasja. W 1987 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Do 1989 roku tworzył i mieszkał w Lublinie, gdzie związał się z ówczesną bohemą artystyczną. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w lubelskich i warszawskich galeriach, a także uczestniczył w wielu wydarzeniach off-artowej avantgardy.
Jako, że nie godził się z otaczającą go rzeczywistością, a także ze względów osobistych i ambicjonalnych, wyemigrował do Danii, gdzie tworzył i szukał nowych inspiracji. W 1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Graficzną w Kopenhadze
(The Graphic Art Institute of Denmark). Prezentował swoje prace zbiorowo i indywidualnie, między innymi w Skandynawii (Kopenhaga, Odense, Malmö), Niemczech (Berlin, Düsseldorf), Austrii (Wiedeń), Belgii (Bruksela), Holandii
(Groningen, Alphen aan den Rijn), Polsce (Kraków, Warszawa, Lublin, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Zielona Góra…).
Współpracuje z galeriami w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Toronto, San Francisco i in.
Wiele podróżował, aby bardziej zgłębić kulturę i sztukę innych krajów. Podczas studiów w Kopenhadze poznawał
grafikę i reklamę komputerową, podpatrując rzemiosło w dużych firmach reklamowych Danii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Projektował także plakaty, rzeźbił, zajmował się ceramiką i ilustracją książkową. Projektował dla Amnesty
International i Unii Europejskiej, dla organizacji pozarządowych i firm prywatnych.
Malarstwo uprawia jednak najchętniej. Jego prace można spotkać w prywatnych kolekcjach na całym świecie z pominięciem Antarktydy i Arktyki (dokąd niebawem planuje się udać drogą przez Madagaskar, który urzeka go od kilku lat).
Swoje malarstwo najchętniej określa jako «fragmentaryzm metaforyczny».
W 2012 wydał drukiem tomik antypoezji «Ona». Publikował opowiadania w internecie na portalach poświęconych
sztukom wizualnym i literaturze. Stałą redaktorką jego prozy jest Magda Gacyk.
• Wyróżnienie na Przeglądzie Sztuki Współczesnej «Nowa awangarda» – Katowice 2018.
• Nagroda prezydenta Lublina za Wkład w rozwój kultury. Lublin 2017
• Reprodukcję obrazu Miro Białego pt. Taki piękny domek z kart zbudowaliśmy, zamieszczono na egzaminacyjnej
karcie maturalnej z języka polskiego w 2016 jako jedną z kilkunastu prac różnych artystów, do wyboru interpretacji na egzaminie ustnym. Był to jedyny obraz żyjącego artysty wśród dzieł takich mistrzów jak; Jerzy Beksiński,
Edward Hopper, Stanisław Wyspiański i inni.
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Miro
Biały

Ballada o Psinie
Było to wczesną wiosną lub późną zimą. Chyba trwały jeszcze ferie szkolne. Mój właściciel przywiązał mnie do
drzewa w lesie, przy drodze. Myślałam, że to taka zabawa,
ale długo nie wracał. Robiło się ciemno i nadeszła zimna
noc. A później dzień. I kolejna noc. Zaczęłam wyć z rozpaczy, głodu i pragnienia. Łapami dogrzebałam się do gołej
ziemi i jadłam śnieg. Próbowałam przegryźć smycz, która
była ze skóry. Traciłam siły. Przejmujący głód i przenikliwe zimno stawały się nie do zniesienia. Wyłam do księżyca
i płakałam. Zadawałam sobie pytanie: Co się stało?
Ktoś się pojawił. Podszedł i mnie odwiązał. Byłam wolna. Mogłam biec, odejść, pójść w każdą stronę.
Tymczasem mój wybawca zaczął się oddalać. Szłam
jego śladem.
Dotarłam do jakichś domostw. Mijały dni, a ja włóczyłam się po okolicy. Jedynym celem było przetrwanie. Wałęsałam się z obłędem, smutkiem, żalem, tęsknotą. Siadywałam od czasu do czasu przed czyimś progiem i wtedy
widziałam w wyobraźni mój ciepły, radosny dom. Dom,
którego już nie było.
Tak krążąc z miejsca w miejsce, od wsi do wsi, któregoś popołudnia znalazłam się na czyimś podwórku. Wtedy nagle w drzwiach pojawił się on. Człowiek, który mnie
uwolnił (mam absolutną pamięć do twarzy). Rzucił mi
resztki jedzenia. Jedzenia!
To była uczta. Ogryzłam kostki. Później połknęłam i te
kostne kawałki. Mmm… Dawno nic mi tak nie smakowało. Byłam szczęśliwa. Merdałam ogonem.
Człowiek wyszedł ponownie. Coś krzyczał i machał rękoma. Położyłam się na śniegu z wyciągniętymi łapami.
Leżałam bez ruchu.
On wszedł do środka. Następnego poranka wyszedł
z domu. Szłam za nim krok w krok. On odwracał się, coś
mówił, znowu machał rękoma. Liczyłam na coś do jedzenia. Wyniósł jednak torbę wypełnioną różnymi, pysznymi zapachami.
Od tej pory za każdym razem byłam jak jego cień.
W końcu dostałam miskę. Była podobna do tej, jaką
miałam w moim poprzednim domu, u właściciela, który
mnie przywiązał do drzewa.

Czułam, że ta miska będzie już moja. Będzie wypełniona smakołykami tylko dla mnie.
W miejscu głodu pojawiła się radość.
Mijał czas. Któregoś poranka wyszedł jak zwykle na
dwór, ale tym razem powiedział coś, co – o dziwo – zrozumiałam. Dobrze. Będziesz moja. Będę nazywał cię Psina.
Nie wiedział, że miałam już imię, ale ja też już zapomniałam, jak się nazywam.
Pierwszy raz od bardzo dawna byłam szczęśliwa. Miałam nową miskę, nowe imię, nowego pana. Nowe wszystko. A on miał mnie. Może nazywać mnie Psiną albo jakkolwiek inaczej. Nie miało to znaczenia, bo byłam wolna. Mój
nowy pan nigdy mnie nie przywiązał. Nawet do smyczy.

Długi spacer, olej, płótno, 80 × 120, 2010 (zbiory prywatne).
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Ballady o Psinie ciąg dalszy
Mijały lata. Byłam zadowolona. Kochałam mojego
nowego właściciela i zapominałam powoli o przeszłości.
Czasami rozmawiał ze mną, a ja udawałam, że rozumiem.
Kładłam się przy jego stopach i słuchałam. Dźwięki, które
wychwytywały moje uszy, były miłe, choć niezrozumiałe.
Mój pan pił jakieś płyny w kolorze herbacianym. Było
dziwne, że zwróciłam uwagę na odcień napoju, bo ja przecież widzę tylko podstawowe kolory. Jak każdy pies.
Mój pan pił i gestykulował przy tym żywo. Potem głaskał mnie po pysku i szedł spać. Ja wtedy często wymykałam się z domu i wałęsałam się z okolicznymi psami. Mojemu panu zafundowałam przez te lata 26 szczeniaczków.
W dwóch miotach. Rozdawał je znajomym i nieznajomym, jak tylko trochę podrosły. Nie miałam nic przeciwko temu. Byłam przecież szczęśliwa, wszystko się układało jak trzeba.
Któregoś roku zaczęły się pojawiać narośla na moim
ciele, ale weterynarz powiedział, że nie musimy się tym
przejmować, więc nie martwiłam się tym przez jakiś czas.
Nadszedł jednak dzień, bardzo piękny, z czystym niebem.
Mój pan siedział na ławce, widziałam go. On też mnie
widział.
Odeszłam. Kawałek tylko. W cień komórki. Nie chciałam robić kłopotu.
Potem słyszałam już tylko jego wołanie: Psina! Gdzie
jesteś, Psina?
Mnie już nie było. Odeszłam całkiem.
Widziałam, jak przychodzi i znajduje mnie, a po jakimś
czasie pakuje w worek.
Położył mnie na taczce i zawiózł do siebie do domu na
wzgórzu.

Wykopał dół w ogrodzie i położył mnie w nim. Napisał też list: Tu leży moja Psina. Obłożył to miejsce kamieniami i rozpłakał się. Widziałam, że to były prawdziwe
łzy. Posadził też lilie, które kwitną do tej pory. Czasami
je widzę.

Mały biały pies (szkic), papier, ołówek, tusz, kredki, 297 × 420,
2018, (własność artysty)

Powrót do dzieciństwa
Grupa starych znajomych z czasów szkolnych tradycyjnie urządzała spotkania co pięć lat. Jubileusze. Znużeni
tradycyjnymi spotkaniami przy piwie, winie czy nalewce,
postanowili zmienić radykalnie charakter kolejnych obchodów. Miał to być „Powrót do dzieciństwa”.
Wiedzieli, że taki powrót do zamierzchłych czasów nie
będzie prosty: niektórzy z nich nosili aparaty słuchowe,
niektórzy jeżdzili na wózkach, niektórzy musieli uważać na nadmierne wzruszenia i aktywności ze względu na

nadciśnienie czy cukrzycę. Ot, takie typowe, wczesnostarcze dolegliwości.
Jednak idea spotkania w tej formie wszystkim się
spodobała. Powrót do dzieciństwa…
Wynajęli plac zabaw dla dzieci: z piaskownicą, karuzelą,
zjeżdżalnią i huśtawką. Każdy miał wziąć ze sobą łopatkę,
wiaderko, foremki i tym podobne przedmioty do zabaw.
Był piękny, majowy dzień.
Nie wszyscy przybyli na umówione miejsce. Niektórzy zapomnieli. Niektórzy nie mogli dojechać. Niektórzy

n u m e r

po prostu umarli. Większość jednak dotarła na miejsce.
Dwunastu chłopców i trzynaście dziewczynek.
Był też wnuczek jednego z uczestników, który miał dokumentować „telefoniczną kamerą” przebieg wydarzenia.
Dość dziwna i drętwa na początku atmosfera z czasem
przerodziła się w mocno zabawowy klimat.
Parę dziewczyn huśtało się niezdarnie, inne chłopcy
kręcili na karuzeli, jeszcze inni wbiegali na zjeżdżalnię
lub w piaskownicy odciskali formy w kształcie serduszek
i kwiatków. Przypominali sobie zapomniane radości, ale
też urazy, jakie żywili kiedyś wobec siebie, kłótnie, awanturki, pierwsze przedszkolne miłości. Ich rozmowy coraz bardziej przypominały dziecięce przekomarzania
się. A oni coraz bardziej upodabniali się do kilkuletnich
maluchów.
Po godzinie tej zabawy radosny nastrój prysł. Uczestnicy wypominali sobie jakieś nieistotne zaszłości. Powstały nielubiące się grupy. Chłopcy obrzucali się piaskowymi
kulami: „Ukradłeś mi kanapkę! Była dobra, z szyneczką!”. Dziewczynki szarpały się za włosy: „Pamiętasz, jak
ugryzłaś mnie w rękę, bo Miecio niósł mój a nie twój
tornister?!”.
Dochodziło do bijatyk o to, kto ma ładniejsze buciki
i czyj tata jest ważniejszy a czyja mama jest ładniejsza.
Powody były różne. Konflikt narastał.
Wrzask kłócących się dzieci roznosił się po całej okolicy. Ktoś musiał coś z tym zrobić.
Na miejscu pojawiła się policja, chociaż zupełnie nie
rozumieli, co się dzieje.
Próbowali łagodzić i mediować zacietrzewionych
staruszków.
„Niech Pan nie nagrywa, tylko niech Pan pomoże! Co
tu się wyprawia? Dlaczego oni zachowują się tak infantylnie” – zwracał się policjant do filmującego wnuczka. –
„Czy oni jadą na jakichś dopalaczach?”
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W tym momencie jedna ze staruszek rozpłakała się. Po
chwili zaczęła płakać druga. Nie minął kwadrans, jak płakali wszyscy. Policjanci ze zdumieniem patrzyli, jak staruszkowie przez łzy zaczynają szczerzyć resztki uzębienia
i mlecznobiałe protezy.
A oni płakali ze szczęścia, bo dawno się tak nie bawili.
Tak dawno nie byli razem. W piaskowni.

Taki piękny domek z kart sobie zbudowaliśmy, olej, płótno,
70 × 120, 2007, (zbiory prywatne).

Nie je, nie pije, a chodzi, a żyje
Zupełnym przypadkiem odkryłem w sobie pewne
niezwykłe właściwości. Niepodobne do żadnych innych,
o których kiedykolwiek słyszałem.
Po upadku z drabiny leżałem w szpitalu ze złamaną nogą i obolałą głową. Pacjentom przywożono wózkami śniadania, obiady i kolacje. Wystarczyło, że patrzyłem i czułem się nasycony. Nie miałem potrzeby jedzenia.
Jednocześnie wiedziałem, że muszę jeść, by mieć energię.
Po kilku dniach wypisałem się na własną prośbę. Potem w domowej kuchni, z nogą w gipsie, kuśtykając

niezdarnie, usiłowałem przyrządzić sobie coś do jedzenia. Nic nie byłem jednak w stanie przełknąć. Patrzyłem
na salceson, pasztetową, jajka w majonezie i czułem się
pełny. Karmiłem się widokiem pieczywa, mięsa i nabiału.
W tym dziwnym procesie najbardziej zastanawiało mnie
to, że – nie jedząc – nadal regularnie się wypróżniam.
Podobnie było z napojami. Nie piłem herbaty, którą piłem. Wysikiwałem sok, którego nie tknąłem. Dostawałem
kofeinowego kopa po kawie, która pyrkotała w tygielku
na kuchence.
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Postanowiłem więc skończyć z zakupami w spożywczym. Zacząłem natomiast łakomie oglądać telewizyjne
programy kulinarne. Syciły, ale ich
wizualna konsumpcja nie sprawiała
mi specjalnej przyjemności. Brakowało mi zapachu.
Minęło kilka tygodni. Zdjęto mi
gips. Każdego dnia czułem, że staję
się silniejszy i sprawniejszy. Podpierając się laską, pozwalałem sobie na
coraz dłuższe spacery.
Od czasu do czasu odwiedzałem więc bary i restauracje, przekąsić wzrokiem coś na szybko. Siadałem przy stoliku i patrzyłem na ludzi,
którzy zamawiali rozmaite dania: pieczone kurczaki z frytkami, kalmary smażone w delikatnej panierce,
mule w białym winie, krewetki królewskie z patelni z dzikim czosnkiem
i roszponką, foix gras z żurawiną czy
comber sarni z garni z batatów. Po
dłuższej obserwacji podawanych dań,
nażarty jak wieprz, z trudem wstawałem od stołu i wychodziłem.
Nie mitrężyłem czasu. Nie traciłem
go na przygotowanie posiłków, zmywanie naczyń, sprzątanie po wyżerce. Nie używałem talerzy, sztućców,
garnków.
Zaoszczędzone w ten sposób godziny mogłem poświęcić wreszcie na
moją pasję: pisanie. Rozwijałem swoje pisarskie umiejętności, publikoNic do ukrycia nie mam, olej, płótno, 80 × 120, 2018, (zbiory prywatne).
wałem, aż wreszcie zainteresował się
mną wydawca. Byłem dumny. Miałem w kieszeni lukratywny kontrakt
z REO.pl. Zarabiałem na tyle dużo, że
mogłem sobie pozwolić na egzotyczW czasie jednej z wypraw poznałem kobietę o podobne podróże. Nigdy jednak nie zapominałem o zabraniu ze
sobą podręcznej, ilustrowanej książki kucharskiej, by za- nych właściwościach jak moje. Często wzajemnie zapraspokoić w razie czego głód. Dzięki temu mogłem zwiedzać szamy się na romantyczne kolacje do modnych, drogich
odległe, bezludne miejsca.
restauracji. Zamawiamy, nie zamawiając. Jemy i pijemy,
Czułem się wyzwolony. Prawie niczego nie musiałem nie jedząc i nie pijąc. Taka dieta nam najwyraźniej służy,
zdobywać, prawie niczego kupować. Swoje wrażenia z po- bo w ogóle się nie starzejemy.
A potem patrzymy na siebie, zjadając się nawzajem.
dróży opisywałem w felietonach i opowiadaniach.
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Niespodziewane, a przerażające
skutki fantazji biznesmena
Byłem umówiony z kolegą w kawiarence naprzeciwko mojego mieszkania. Często się tam spotykaliśmy, piliśmy kawę i rozmawialiśmy o różnych interesach. Kawa
była najdroższa, jaką można kupić za pieniądze. Kopi luvak. Przetwarzana w odbytach łaskunów, małych zwierzątek z Indonezji. Nigdy mi nie smakowała.
Znajomy spóźniał się. Chciałem mu wygarnąć, że nasze interesy idą dobrze, ale tylko dla niego, że podział zysków jest niesprawiedliwy. Wykorzystywał moje pomysły.
Czułem się oszukany.
W końcu zjawił się, uśmiechnięty i pięknie opalony.
Widać było efekty częstego chodzenia do solarium i na
siłownię.
Kelnerka przyniosła mu kawę. To, co zwykle. Wiedziała, co będziemy chcieli zamówić; w końcu w kawiarni Smak Indonezyjskiej Kawy byliśmy stałymi klientami.
Po wymianie kilku miłych, nic nieznaczących zdań przeszliśmy do konkretów. Zaczęliśmy się kłócić. Coraz głośniej
i głośniej, zwracając uwagę innych klientów. Wzburzony,
rozbiłem filiżankę z niedopitą kawą. Krople aromatycznego
naparu obryzgały siedzące obok kobiety. Jedna z nich wezwała obsługę, by nas uspokoić albo wyrzucić.
Zapłaciliśmy za szkody i wyszliśmy w gniewie i złości. Każdy z nas poszedł w swoją stronę. Nie wiem, dlaczego krzyknąłem: – Jarek, kurwa! Odwrócił się w moim
kierunku.
I wtedy to się stało.
Zrobiłem gest rewolwerowca: dwa wyciągnięte palce
i kciuk, udający pociągnięcie za spust.
Na jego czole pojawiła się czerwona dziurka. Dokładnie między jego oczami. Upadł. Strużki krwi rozpływały się po asfalcie. Kobieta, oblana kawą, wybiegła z kafejki, krzycząc wniebogłosy: – To morderca! Zastrzelił go!
Stałem nieruchomo, obserwując, jak z mojego palca
wydobywa się dym. Mój kolega leżał bez życia.
Słyszałem syreny nadjeżdżającej policji. Nie mogłem
uwierzyć w to, co się stało. Głosy: Uwaga! Uwaga! Jest
uzbrojony!, Widziałam pistolet w jego ręku!. A potem
z policyjnych megafonów: – Rzuć broń!
Podniosłem ręce do góry, ale jednocześnie zacząłem
uciekać. Po drugiej stronie ulicy było moje mieszkanie.
Dotarłem do drzwi, szybko je otworzyłem i zabarykadowałem się od środka. Próbowałem logicznie przeanalizować całą sytuację. Nie potrafiłem jednak.

Goldfinger, olej, płótno, 70 × 100, 2008, (własność artysty).

Nagle usłyszałem łomot do drzwi. Coś zaczęło gryźć
mnie w oczy, a potem coś obok przeraźliwie huknęło. Zastosowali gaz łzawiący i granaty hukowe. Wyważyli też
drzwi.
Odruchowo strzeliłem kilkakrotnie z palca i raniłem
dwóch policjantów. Dopadli mnie jednak, wykręcili ręce
i założyli kajdanki.
***
– Tak właśnie to się skończyło, panie doktorze. Teraz jestem tu, w gabinecie i staram się opowiedzieć tę historię.
Nigdy nie znaleziono żadnej broni. Nie ma dowodu na to,
że kogokolwiek zabiłem. Nikt nie uwierzy, że zabijam palcem. Pan też.
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Indian Disco, olej, płótno, 120 × 80, 2017 (galeria/Kraków).

Plemię.
Ewolucja szamana
Jest rok dokładnie 6666 przed naszą erą (nie wiem przy
tym, kiedy nastąpił początek mojej ery)
Uciekałem przed jednym z ostatnich żyjących tygrysów
szablozębnych. Wpadłem w bagienko z gliną i resztkami
węgla z ostatniego pożaru. Po wielu próbach udało mi się
wydostać. Byłem cały unurzany w błotnej mazi. Od tego
dnia współplemieńcy uznali mnie za osobę wyjątkową.
Chodziłem umazany w glinie i w spalonym węglu, a oni
zaczęli przynosić mi dary: niedogryzione kości zwierząt,
orzechy i smaczne liście z drzew…
Dwa tysiące lat później
Moi współplemieńcy nadal uważają, że jestem wyjątkowy. Przynoszą mi swoje dzieci, bym je dotknął, a kobiety
krzyczą Au! na mój widok. Chodzę w najlepiej wyprawionych zwierzęcych skórach, bo oblepienie gliną i popiołem
już nie wystarcza. Dostaję też kolorowe, błyszczące kamyki, od kiedy dotknięte przeze mnie niemowlę zmieniło kolor skóry. Stałem się cudotwórcą, a jedyne, czego naprawdę dokonałem, to wykąpanie maleństwa.

Tysiąc lat potem
Moje plemię wciąż traktuje mnie jak Niezwykłego… Noszę wielką, złotą koronę, a oni budują piramidy, pomniki
i obeliski na moją cześć. Piszą wiersze i hymny pochwalne. Wszystko, co powiem i wymyślę, wiernopoddańczo
realizują. Klękają przede mną. Modlą się do mnie. Doznają ekstazy. Niektórzy zdrowieją. Już zapomniałam, jak
dawno temu byłem tylko upaćkany gliną.
Mija kolejnych pięć wieków
Zostaję Gilgameszem, półbogiem. To ja sprowadziłem potop. Tak przynajmniej napisano w Biblii. Przepoczwarzałem się cały czas. Na wszystkich kontynentach. W Chinach występowałem jako cesarz. W Ameryce Północnej
jako manitu. W Mezoameryce jako czerwiec. Na Rapa
Nui, zwanej dziś Wyspą Wielkanocną, stworzono – w hołdzie dla mnie – wiele moich podobizn. Żadna nie przypominała mnie. Miałem się coraz lepiej.
Lata i wieki…
Obrastałem w złoto, drogie kamienie, korony różnej wielkości. Byłem jeszcze cesarzem Rzymu, władcą Bizancjum
oraz papieżem. Stworzyłem święta, dzięki którym jestem
coraz bardziej hołubiony i kochany. Jestem bezbłędny.
Ja – szaman.

MIRO

BIAŁY wystawa w Galerii Wirydarz W Lublinie
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Pieśń o błogosławionym
biskupie Goralu
Z Lublinem życie chwalebne związał
świętej pamięci Władysław Goral.
To miasto było Mu dobrym domem,
w nim do kapłaństwa Bóg Go powołał.

Tu się zrodziło Twoje ofiarne
Boga i ludzi umiłowanie,
tu rozkwitało w kapłańskim trudzie
i tu się stało Twym powołaniem.

(refren) Radujmy się, że imię
biskupa Gorala
miłość do Boga i ludzi
w naszych sercach rozpala.

Kiedy nastąpił czas krwawej wojny,
na naród spadły wielkie cierpienia,
a biskup Goral jako męczennik
zginął na wrażej niemieckiej ziemi.

Czcić i pamiętać na wieki chcemy
owocne dobro, które nam czynił.
Ta błoga pamięć, dobry Patronie,
niechaj z miłością z serc naszych płynie.

Dobry Pasterzu, za wierność Polsce
i Kościołowi śmierć Cię spotkała,
za czyn Twój święty niechaj przez wieki
jaśnieje Twoja niebiańska chwała.

Słowo od autora. Władysław Goral, biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, urodził się 1 maja 1898 roku
w miejscowości Stoczek koło Lubartowa. Pochodził
z wielodzietnej chłopskiej rodziny. Jego życie było mocno
związane z Lubelszczyzną. Kształcił się w szkole podstawowej w Nasutowie, a następnie w gimnazjum w Lubartowie oraz w gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie, które ukończył w roku 1916. Po maturze wstąpił do
seminarium duchownego w Lublinie, a po jego ukończeniu w roku 1920 wyjechał na studia filozoficzne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, tamże uzyskał stopień doktora filozofii. Święcenia kapłańskie
przyjął w roku 1921. Studia teologiczne odbywał we Fryburgu w Szwajcarii.
W roku 1926 wrócił do Lublina, gdzie został wykładowcą miejscowego seminarium duchownego.
Do września 1939 roku łączył pracę profesorską i duszpasterską z bardzo ożywioną działalnością społeczną
w Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności i w Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym, był prezesem
Związku Kapłanów „Unitas” i założył dom opieki dla księży emerytów. W sierpniu 1938 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej (sakrę biskupią
otrzymał 9 października tegoż roku).
Druga wojna światowa dramatycznie przerwała tę owocną działalność biskupa Gorala. Już 17 listopada 1939 roku

Lublin, 30 grudnia 2019

został aresztowany przez Gestapo, a wraz z nim aresztowano również 13 innych duchownych, m.in. biskupa Mariana Leona Fulmana. Wszystkich aresztowanych osadzono wtedy w więzieniu na Zamku lubelskim. Po dziesięciu
dniach skazano ich na śmierć, ale po interwencji nuncjusza Watykanu zamieniono ten okrutny wyrok na dożywotnie więzienie. Po tym wyroku okupacyjnego zbrodniczego
sądu biskup Goral wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen w pobliżu Berlina.
Obóz ten stał się osławionym miejscem kaźni wielu wybitnych Polaków. W tymże obozie osadzono biskupa Gorala w izolowanej betonowej celi, gdzie prawie cały okres
wojny spędził w samotności, bez kontaktu z innymi więźniami i bez możliwości przyjmowania świętych sakramentów. Zmarł prawdopodobnie w więziennym szpitalu
w lutym 1945 roku, kiedy bliski był już koniec wojny. Dokładna data i okoliczności jego śmierci nie są znane. Nie
wiadomo też, co się stało z jego ciałem.
Papież Jan Paweł II beatyfikował biskupa Gorala
13 czerwca 1999 roku, podczas ósmej pielgrzymki do Polski. Równocześnie wyniósł też wtedy na ołtarze 108 polskich męczenników z czasów drugiej wojny światowej.
Pamięć o błogosławionym biskupie Władysławie Goralu jest wciąż żywa w Lublinie, gdzie od roku 2004 istnieje już parafia pod jego wezwaniem, której kościół znajduje się przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. 		
■
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Krzysztof
Pacholik

Stroje, nastroje
Moje trzewia chowają w sobie humory. Urazy, marzenia, wyobrażenia, wzory zachowań. Przez szybę swoich
drzwiczek często widzę, jak oni się we mnie przeglądają
i sprawdzają, czy moja zawartość pasuje dziś do ich własnego wnętrza. Kobieta zwykle robi to nieco dłużej. Wyjmuje ze mnie ubrania kilka razy, przegląda się, uśmiecha,
pozuje. Wyraz jej twarzy dostosowuje się do jej porannych
myśli, na wpół jeszcze sennych, niewydarzonych, na wpół
rzeczywistych, pełnych słów, jakby to wyraz miał wybrnąć
z jej obecnego wyglądu, a wszystkie te sukienki, spódnice, bluzeczki, żakiety, koszule, swetry, bluzy, płaszcze, kurtki, buty, miały za zadanie jedynie konotować jej dzisiejszy
uśmiech. Mężczyzna zaś sięga jedynie raz, rzadziej dwa. Patrzy się na mnie nieco bardziej mgliście, poprawia kaptur,
kołnierzyk, albo krawat. Pracuje raczej nad chwilowym detalem, nad ładem w komplecie swojego odzienia.
Czasem role jednak się odwracają. Ona się śpieszy
i zbytnio jej nie zależy, on wstaje później, więc całymi
garściami wydobywa ze mnie nastroje, obraca się przed
moim lustrem, szuka swoich oczu. Wtedy skrzypię, bo już
tracę ochotę na to nieustanne otwieranie i zamykanie się,
jakby tylko tego ode mnie wymagano.
Niekiedy zdarza mi się myśleć o tym, jak wiele barw
tych ludzi przenika moje wnętrze, jak codzienne przeciągi, przemierzające pokój, w którym stoję. Tak wiele emocji, za tymi moimi drzwiami-skrzydłami, na tych moich
półkach-zębach i wieszakach-językach, które obejmuję swoimi ścianami-ramionami, z troską przygotowując
ubrania do wyruszenia w drogę dnia codziennego.
A przecież tyle mojego wkładu w to wszystko, że aż dziwię się ich obojętności. Że ciekawa jestem, czym się dziś
opatulą i co wyjmą ze mnie, a nigdy nie potrafię wykoncypować, bo żadnego wytłumaczenia nie widzę.
A przecież w moim wnętrzu chowam ich wnętrze i nic
poza tym, a oni nic nie czują do mnie.
A przecież to właśnie wnętrze trafia po chwili na ramiona ich kostnego zewnętrza, bo póki stoją odkryci przede
mną, to jeszcze bez kłamstwa. Bez maski, bez swoich oczekiwań względem siebie, wbrew swojej duszy, zakrytej pod
mieszaniną bawełny i poliestru. I mniej z nich wtedy rozumiem, bo gdy mają coś na sobie, to jestem przekonana, że
do czegoś mogę swoją interpretację odnieść. Że przynajmniej chwili się mogę oddać i rozróżnić w nich te podobne do siebie ciała, te pokraczne, spływające po nich ręce,
swoim zwisaniem oddane grawitacji.

Ale nic tak naprawdę nie jest we mnie moje, a wszystko co w nich widzę porankami i wieczorami jest tym, co
ode mnie zabrali, a czym wcześniej napakowali całą moją
przestrzeń tą swoją materią, którą zwykłam kształtować
prostokątnie formą moich zawiasów.
Mimo wszystko dalej tu stoję, codziennie znosząc ich
zmienność, której po części jestem powodem. A raczej
drogą, wyborem, wahaniem, skupieniem jaźni w soczewce ich estetyki. Za każdym razem czuję, że tak naprawdę
nie patrzą na mnie, tylko na siebie, że nie szukają we mnie
pomocy, tylko mną wołają o pomoc. Że tak im jestem znajoma, że mnie nie zauważają wcale, więc wdzięcznym nie
ma być po co. I właśnie tak się wtedy czułam, kiedy stanął przede mną, a łzy spływały z jego brody, podobne maleńkim ludziom spuszczającym się z liny, kurczowo trzymających się pojedynczych włosów. Wpatrywał się wtedy
w swoją twarz, swoimi brudnymi ubraniami nie przejmując się wcale, nie współczując im tego żałosnego, nieżałobnego trwania-zwisania z jego ramion, trwania tak innego od tych trzymających się witek postaci, które kapały
na ziemię. Wtedy uderzył we mnie tak, że straciłam większość wizji, a na podłodze beztrosko skruszyły się części
moich szklanych powiek. Poczułam wtedy drobinki jakiegoś płynu, który zaczął w niewielkich ilościach bunkrować się w powstałych po wstrząsie brakach w moich umiejętnościach odbicia. Zamszowa kurtka po chwili wpadła
do środka, burząc cały mój ład wewnętrzny, budowany
przez te nagie, zwisające w nieskończoność ramiona moich właścicieli, a mnie już pozostało tylko trwanie w tym
swoim ulokowaniu po przestawieniach, w tym swoim noszeniu we włożeniach, w tym swoim zawieszeniu powieszonych, przechowywaniu schowanych, chronieniu osłon
i trzymaniu w cieniu tych, którzy chronią przed światłem.
I trwałam tak kilka nocy i kilka dni, nieotwierana, nieposkładana, nieprzeszukiwana i nieodbijająca. Przestałam
mieć już wpływ na nich i zamiast być drogą i wyborem,
stałam się nosicielem zniszczonych, znoszonych, nieznośnych nastrojów.
Potrwało to kilka dni, ale w końcu musieli przecież
wrócić. Musieli wstawić mi nowe oczy, musieli w końcu
znowu przerzucać między sobą te swoje humory, całymi
sekundami, minutami, godzinami, dniami, miesiącami,
latami. Musieli znowu trzymać się za ręce, jeszcze przez
chwilę nie mając wcale ochoty zrzucić z siebie swoich aktualnych nastrojów, które chowa moje wnętrze.
■
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„Pieśń o zwykłej
powszechności”
albo Cztery pory roku

Tytułem recenzji jest ostatni wers programowego
utworu z tomiku „Zamyślenia”. Wydała POLIHYMNIA
w 2018 roku jako trzecią publikację w dorobku poetyckim
Stanisława Kierońskiego. Poprzednie zbiory to: „Włóczę
się po życiu”(2016) oraz „Zbieram słowa”(2017).

Z powyższego wynika, że uzdolniony i pracowity Autor publikuje jeden tomik wierszy rocznie. Nie wypominając mu wieku (jesteśmy równolatkami) trudno nie zauważyć, że ta twórczość ujawniła się w „jesieni życia”, co
samo w sobie jest ewenementem. Debiut późny a zarazem udany zdarza się bowiem bardzo rzadko. Stanisław
Kieroński przyznaje, że pisał od wczesnej młodości, ale
„do szuflady”, nie zamierzając publikować. Wśród naszych
przyjaciół są osoby pamiętające dwudziestoletniego Staszka, który wybranym ofiarowywał swoje wiersze. Po kilkudziesięciu latach umieścił je w debiutanckim tomiku
„Włóczę się po życiu”.
Omawiany tomik „Zamyślenia” zawiera wszystkie wątki, motywy, tematy oraz inspiracje ukształtowane w poprzednich publikacjach. A są to: refleksje nad czasem
i przemijaniem, zaduma nad losem ludzkim i człowiekiem, poetyckie rozważania filozoficzne.
Tomik otwiera wiersz będący credo poetyckim „Zaprzysiężony strażnik świętego”. Naczelny temat do rozważań poetyckich to dla Autora „Zwykła ludzka powszechność”. Zwyczajne życie to „mistyczny świat codzienności”.
Ale to zwykłe istnienie zwyczajnego człowieka warte jest
hymnu. Wprawdzie to zwyczajnie ludzkie życie nie jest
pozbawione okresowego „błądzenia po manowcach”
i „okresowych niespodzianek losu”, ale Stanisław Kieroński odwołuje się do „wyższego sądu”, aby adekwatnie opisać tę „zwykłą powszechność”. Istotą egzystencji jest samo
życie warte przeżycia, bo niczego poza życiem nie mamy.
Nie musimy przeżywać heroicznych wzlotów i dramatycznych upadków, tracić czas na pogoń za atrakcjami, uganiać się za przygodami i przeżyciami, bo każda chwila
zwyczajnego życia jest bezcenna.
W krótkiej recenzji nie sposób omówić całego bogactwa wierszy z tomiku „Zamyślenia”, skupię się więc na jednym temacie, mnie szczególnie bliskim, a mianowicie opisu przyrody. Ten opis przefiltrowany przez wspomnienia
ze szczęśliwego dzieciństwa na wsi, czyli „Arkadii nieutraconej”. „Filtrem” nazywam wrażliwość Autora na określony typ przyrody. Jest to szczególna siatka, na którą jakby
nakłada on bogactwo świata. Każdy z nas ma odmienny
filtr. Sądzę, że kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie.
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Jedni chłoną i zapamiętują piękno gór, drudzy poszukują morza, jeszcze inni
łąk i lasów. Są i tacy, do których przemawia natura egzotyczna-niedosiężna,
dzikie góry, groźne oceany czy piaski pustyni. Opisywana w tomiku „Zamyślenia” natura jest zwyczajna, „swojska” – jak byśmy kolokwialnie powiedzieli.
Poetycko opisany świat wspomnień z dzieciństwa, który ukształtował Stanisława Kierońskiego stosunek do przyrody jest przedstawiony w wierszu
„Powracam do pierwszych”. Mnie jest to utwór szczególnie bliski, bo sama
mam bardzo podobne wspomnienia z „rajskiej” wsi moich dziadków. Autor
wspomina wiejski dom otoczony wówczas popularnymi różowymi malwami i wabiącymi „czystą barwą” innymi kwiatami. Otoczenie domu to kwintesencja pogodnego, lirycznego nastroju. Na podwórku widzimy i słyszymy,
tak jak postrzega dziecko: „syczące złowrogo gęsi” i „awanturniczego indora”. Jest ciepły wieczór a więc czas kolacji – „świeże ciepłe mleko” przegryzane „pajdą przed chwilą upieczonego chleba”.
To są pierwsze litery swoistego alfabetu Autora: czar dźwięków, obrazów
i „tajemnicy pierwszych znaków”
Wiersze o przyrodzie są szczególnie wartościowe. Omówię je we własnym
układzie, co zasugerowałam w tytule – a więc ułożone według pór roku. Jak
Autor pisze w wierszu „Promienna I”:
„pory roku się zmieniają
ale nigdy nie kończą”.
Zaczynamy od prezentacji wiosny – przykłady utworów: „Przyspieszonym oddechem”, „Promienna I”, „Świat zakwita”. Wiosna zaczyna się najwcześniejszymi kwiatami: przebiśniegami, szafirkami, pierwiosnkami. Są
jeszcze „pachnące hiacynty, dzwonkowate białe fioletowe różowe” i przenikliwie pachnące narcyzy „z czerwonym przykoronkiem w środku” (moje ulubione kwiaty teraz już, niestety, nie pachną). Najwcześniej, bo już na początku kwietnia, rozkwita złocisty krzew forsycji:
„Promienna
natchniona kwietniem
uśmiechnięta od ucha
do ucha
rozkołysana słonecznym
wiatrem forsycja”
Forsycja przykrywa zimowe smutki, zmuszając je do ucieczki w nieznane.
Utwór „Promienna I” kończy lekka perspektywa:
„Idę wiosenną drogą
młodych wiosennych promieni
do młodego odrodzenia
zieleni”
„Odrodzona zieleń” to zieleń majowa. Przez wielu uważany za najpiękniejszy miesiąc w roku maj to „radość przyrody” – jak celną metaforą określa autor. Maj to „orzeźwiająca woń deszczu”, kwitnących sadów i „fioletowego bzu
otwierającego nowe bramy raju”(z wiersza „świat zakwita”).
Lato to gejzery kolorów i zapachów. „Tego lata podglądałem natrętnie sekrety róż” – czytamy w wierszu pod takim tytułem. Podgląda sekrety róż, aby
odzyskać dziecięce „zdziwienie tajemnicą świata”. Zapach róż przenosi go
w niepojęty sposób w Arkadię dzieciństwa. Latem najbardziej upajająca jest
łąka. Tam jest morze kwiatów, traw, ziół, zapachów i głosów wszystkich małych stworzeń żyjących w przyjaznym środowisku. Przenikliwie pachną zioła: rumianki, dziurawce, łopiany. Rośnie również słodko pachnąca koniczyna i lecznicza babka lancetowata. (Ileż to razy przykładało się liście babki na
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ranki i zadrapania, których pełno było na dziecięcych nogach, niestrudzonych w bieganiu po krzakach i zaroślach).
Wszystkie te rośliny są pożyteczne tak dla ludzi jak i dla
zwierząt. Za łąką rozciąga się pole ze złocistym zbożem
przetykanym bławatkami zwanymi też chabrami.
Nie wiemy, czy Autor tak plastycznie ujmuje wczesne
wspomnienia, czy też nakładają się one i kontaminują na
rzeczywiście widziany w teraźniejszości pejzaż. Pointa
utworu jest filozoficzna:
„zobaczyć znowu czego nie widziałem
co było niewidoczne
widzieć i widzieć
od nowa”
(Z wiersza „siwe konie w oddali”)
Pełnia lata, a zarazem paradoksalnie jego schyłek, to
miesiąc sierpień. „Pełnia” – bo kończą się zbiory w polu
i w ogrodzie, ale też koniec wakacji i pożegnanie z wsią.
W nocy spadają miliony gwiazd. „sierpniowe gwiaździste niebo” to tytuł wiersza prezentującego ten miesiąc.
Schyłek lata to często jeszcze gorące dni, ale już chłodne noce. To czas sejmików bocianów, szykujących się do
odlotu na zimę. Bociany odlatują „z wysokości gwiazd”
(z wiersza „rześki ruch ostatniej”). Ptaki są wzruszająco
antropomorfizowane, bowiem „fotografują rodzinne okolice”. Przenoszą barwy pól i sadów do „pamięci tęsknot”.
Szykują się na zimę zwierzęta, które pozostają. Wiewiórki „skrzętnie chowają zimowe zapasy”. Niepojęte następstwo pór roku trzeba kontemplować wręcz mistycznie, bo
„wszystko się tajemniczo przekształca, zmienia”
…I nadchodzi jesień w „bukietach przebarwionych
drzew” – jak w poetyckim skrócie zatytułowany jest wiersz
o tej porze roku. Złota jesień to znów „wybuch” kolorów, ale
jakże odmiennych od barw wiosny i lata. Jesień to żółknące
liście, niektóre wabią wzrok kolorem bordo w przeważającej kolorystyce brązów wszystkich odcieni. Trawa traci intensywną zieleń – przygasa. Ptaki odleciały. To koniec października, „za progiem listopad krajobraz zmienia szaty”.
Jesienią „chmury zasłoniły moje gwiazdy” – jak w wierszu pod tym tytułem. Obserwując odlatujące żurawie, możemy przez chwilę zadumać się nad przemijaniem.
Zima jest niezmiennie lubiana przez dzieci. Ale niegdyś
były obfite śniegi, duże zaspy, tęgie mrozy – a teraz od lat
zimy są bezśnieżne. W wierszu „w spotkaniu słońca” odtworzony jest krajobraz zimowy i zapamiętany radosny
zjazd sankami „z górki obok szkoły”. Nostalgicznie sama
wspominam, że wówczas śnieg charakterystycznie pachniał; inaczej pierwszy śnieg, inaczej grudniowy i styczniowy, gdy pejzaż budowały zaspy.

Wiersz ten wzrusza przenikliwą tęsknotą za bezpowrotnie minionym czasem i tamtymi zdarzeniami.
„może jeszcze raz
pościgam się z wiatrem
na rzece skutej
lodem”
Temat zimy powraca w oryginalnym przedstawieniu
modrzewi – drzew, które
„nie boją się mrozów
na zimę zrzucają liście
miękkie delikatne igły
dojrzewają całe wieki”
Modrzewie to symbole
„młodości
urody życia
trwałości”
(z wiersza „wpatruję się w misternie”)
Autor jest szczególnie przywiązany do drzew, często je
antropomorfizując, czemu daje wyraz we wszystkich tomikach, gdyż temat drzew stale powraca. „Uczę się drzew”
– już tytuł utworu akcentuje pokorę, z jaką Twórca postrzega, opisuje i kontempluje drzewa. Zadziwia ich rozmaitość i różnorodność:
„niskie i wysokie
leśne i ogrodowe
różne przydrożne”
Wszystkie uczą ludzi odporności, obrony przed srogimi zimami. Przykładem swoim propagują spokój i równowagę, „powagę milczenia”. Kochamy drzewa, przebywamy w ich pobliżu, nasłuchując śpiewu ptaków, uciekając
od „wrzasków skłóconego obcego świata”.
„uciekamy do ciszy
domu dobrego słowa”
Ten piękny wiersz, z rzadko spotykaną w poezji personifikacją drzew, ma charakter hymnu na cześć przyrody.
Omówiłam tylko jeden temat z poetyckiego tomiku
„Zamyślenia”. Warto przeczytać wszystkie wiersze, aby
poznać wielorakość treści, ciekawe refleksje Autora, bogactwo tropów poetyckich, zwłaszcza metafor i porównań.
Zwrócę jeszcze uwagę na krótki, ale treściwy wstęp Stanisława Królika, zatytułowany „O roku ów Selfie”. Autor
zastrzega się, że „duża część czytającej mniejszości nie
czyta wstępów”, ale ja z nostalgią wstęp Staszka przeczytałam. I powiadam: „szkoda, że tak krótki jest ten piękny
esej o naszej młodości na studiach polonistycznych. Gdzie
są chłopcy i dziewczyny z tamtych lat?”.
Anna Teresa Łukowska
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Irena
Kulik

Krasnystaw mnie zrodził

W dniu Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia
bieżącego roku, minęła 100. rocznica urodzin wybitnej
poetki, pisarki, tłumaczki, krytyka literackiego oraz autorki książek dla dzieci i młodzieży – Anny Kamieńskiej.
Zaplanowane uroczystości w Krasnymstawie i innych
miejscowościach na Lubelszczyźnie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną nie mogły się odbyć, dlatego
zostały odłożone na później.

Anna Kamieńska urodziła się w miasteczku nad Wieprzem, o czym również świadczy wpis poetki w księdze
pamiątkowej w tutejszym Muzeum Regionalnym, którego dokonała 16 maja 1974 roku w postaci początku swojego wiersza pt. ,,Krasnystaw Me Genuit”, co w tłumaczeniu
z języka łacińskiego znaczy ,,Krasnystaw mnie zrodził”.
Również w tym dniu Anna Kamieńska miała spotkanie
autorskie w Bibliotece Gminnej w Izbicy.
Wiersz ukazał się w 1956 roku w 7–8 numerze miesięcznika społeczno-literackiego pt. „Kamena”.1 Później
był wznawiany w krasnostawskich albumach2 pod tytułem Krasnystaw.
W wierszu nakreślony został obraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, w tamtym dramatycznym okresie
większość rodzin, podobnie jak rodzina poetki, musiało
opuścić tereny zamieszkania w pobliżu linii frontu i przemieścić się w głąb Lubelszczyzny. Kiedy Kamieńscy na
dobre zatrzymali się w stolicy województwa: 28 czerwca 1927 roku sporządzono akt urodzenia Anny Kamieńskiej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lublinie.3
Czytając pierwszy wers utworu nasuwa się pytanie,
dlaczego Krasnystaw jest określony jako ,,[…miasteczko
o dzikiej nazwie półruskiej –…]’’? Co mogło wpłynąć, że
poetka użyła takich epitetów, jak dzikiej, półruskiej?
W historii miasta liczącego 626 lat od nadania praw
miejskich na prawie magdeburskim oraz pierwszej
wzmianki pod nazwą Ščekarevъ w 1219 roku4 poświadcza
się, że znajdowało się w obrębie ziemi chełmskiej. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z latopisu Nestora sporządzonego w 981 r. Mówi się w nim, że książę ruski Włodzimierz I wyruszył na podbój Lachów i zajął Przemyśl wraz
z Grodami Czerwieńskimi, zamieszkałymi przez Lędzian,
których teren odpowiadał późniejszej ziemi chełmskiej
(po lewej stronie Bugu). Po przyłączeniu ziemi chełmskiej
1 Anna Kamieńska, Krasnystaw Me Genuit, [w:] ,,Kamena” nr 7-8, Lublin
1956, s. 28-29.
2 Jan Henryk Cichosz i in., Krasnystaw wczoraj i dziś. Album, Zamość 2006, s.
34 oraz Krasnystaw wczoraj, Krasnystaw dziś, Krasnystaw 2012, s. 39.
3 Artur Borzęcki, Metryka Kamieńskiej, [w:] ,,Nestor” nr 3(33), Krasnystaw
2015, s. 14-15.
4 Polnoje sobranije russkich lětopis’ej, t. II, S. Petersburg 1846, s.162.
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Spotkanie w bibliotece w Izbicy, październik 1974

do Rusi Kijowskiej rozpoczęło się tutaj osadnictwo ruskie
(szukające schronienia przed ekspansją mongolską), nawet po rzekę Wieprz. W ten sposób powstało pogranicze o mieszanym polsko-ruskim (później ukraińskim)
charakterze.5 Do II połowy XIV w. rywalizowali o ziemię
chełmską Polacy, Rusini, Litwini, a także Węgrzy. Od roku
1387 ostatecznie ziemia ta wraz z Krasnymstawem – za
sprawą wyprawy królowej Jadwigi na Ruś – znalazła się
na ponad 400 lat w obrębie Rzeczypospolitej. Prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku terytorium to dołączono do województwa ruskiego, co poświadcza Metryka
Koronna w 1525 roku. W Krasnymstawie, usytuowanym
przy głównym szlaku handlowym, od początków zamieszkiwali przede wszystkim Polacy i Rusini, obok siebie katolicy oraz prawosławni, później unici. Ziemia chełmska wraz z Krasnymstawem wielokrotnie była najeżdżana
przez Ordę Tatarską, w XVII w. pustoszyły ją wojska kozackie i szwedzkie. Doznała – podobnie jak naród polski
– ucisku pod panowaniem Rosji carskiej, a szczególnie po
upadku powstania styczniowego, kiedy językiem urzędowym był rosyjski, w tamtym czasie kościoły zamieniano
na cerkwie, jak np. krasnostawski kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. 4 listopada 1918 r. Krasnystaw, spod okupacji
5 Irena Mytnik, Zarys historyczny ziemi chełmskiej,[w:] tejże, Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI – XVII wieku, Warszawa 2017, s. 9–41.

Wpis pisarki do księgi pamiątkowej Muzeum Regionalnego

wojsk niemiecko-austriackich, wyzwolili żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej. Wkrótce śmiertelnym zagrożeniem stała się nawała bolszewicka 1920 roku. Być może
opowiadania o tamtym okropnym okresie przez starszych
członków z rodziny Anny Kamieńskiej oraz najprawdopodobniej znajomość języka rosyjskiego, w którym przymiotnik krasnyj ‘czerwony’6 (wyraźnie czytelny na początku nazwy miasta) wpłynęły na to, że autorka użyła
epitetu ,,dzikiej”, by podkreślić całe barbarzyństwo, jakie
niosła ze wschodu Armia Czerwona latem 1920 roku. Czy
być może na to mógł wpłynąć krwawy poznański czerwiec 1956 roku7, gdyż wiersz ukazał się na przełomie lipca i sierpnia tegoż roku?
W rzeczywistości nazwa topograficzna w postaci zrostu Krasnystaw pochodzi od wyrażenia krasny ‘piękny’ +
staw8. Tę formę miejscowej nazwy odakwatycznej również poświadcza Stefan Warchoł9. Po raz pierwszy zanotowano ją w 1377 roku oraz wymiennie z pierwotną

6 Słownik rosyjsko-polski pod red. i. H. Dworeckiego, Warszawa 1949, s. 281.
7 Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1956, Warszawa 2011,
s. 326-329.
8 Kazimierz Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1987, s. 119.
9 Stefan Warchoł, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964, s. 106.
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Edward Gorazdowski Widok ogólny Krasnegostawu, od strony Zamościa, drzeworyt, [Tygodnik Illustrowany 1871 r.]

w postaci Crasnistaw seu Sczekarzew jeszcze w 143910. To
wskazuje, że forma powstała w dobie staropolskiej, w której przymiotnik krasny miał kilka znaczeń, a mianowicie:
‘piękny’, ‘czerwony’, ‘dobry’, ‘wyborny’, ‘znakomity’11, czyli wyrażał jak najbardziej pozytywne cechy. Nazwy miejscowe z odprzymiotnikowym członem krasn – widocznie zarysowują się wzdłuż wschodniej granicy RP, jak np.
złożenie Krasnobród na Zamojszczyźnie czy zrost Krasnybór w okolicach Augustowa, ale również występują w centrum na Mazowszu jak Krasnosielc czy Krasnowola dziś
jako część miasta Warszawy, na południu w postaci zestawienia Krasne Potockie w Małopolsce czy Krasne Dłusko
na zachodzie kraju oraz Krasnołęka na Pomorzu Zachodnim i Krasnołąka w ziemi warmińsko-mazurskiej. Ciekawostką również jest fakt, że wśród złożonych form pomorskich z członem kras – zachowała się prasłowiańska
grupa *tort w postaci tart12 w trzech nazwach miejscowości Karsibór, z których jedna z nich jest częścią miasta
10 Irena Kulik, Rys historyczny Krasnegostawu. Lokalizacja osady i jej dwie nominacje, [w:] Nazwiska krasnostawian w II połowie XVIII wieku. Na podstawie
metryk osób zmarłych z okresu 1748-1786, Krasnystaw 2019, s. 10.

Świnoujścia13, gdzie nie zaszła przestawka -ar w -ra, -ro,
tak jak w jęz. litewskim, np: karvė ‘krowa’; varna ‘wrona’,
czy kaszubskiej nazwie miejscowości Karwia. Natomiast
na wschodzie Polski w powiecie przemyskim na Podkarpaciu mamy Krasiczyn.
Powyższe rozważania wskazują, że poetka wykorzystując nacechowane emocjonalnie epitety: dzikiej, półruskiej, możliwe chciała ukazać całą grozę nawały bolszewickiej 1920 roku, powstrzymanej w najbliższej okolicy
pod Komarowem. Czy być może w dobie socrealizmu jak
echo upamiętniła krwawą rozprawę 28 czerwca nad poznańskim pochodem z narodowymi sztandarami, który
żądał ,,chleba i wolności” oraz śpiewał pieśni patriotyczno-religijne ze zmienioną zwrotką ,,Ojczyznę, wolność
racz nam zwrócić, Panie”14? Dzisiaj możemy jedynie snuć
przypuszczenia.
Irena Kulik

11 Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. III, z. 5. (18), Kraków 1962, s.
378-379.

13 Przykłady nazw miejscowości podaję na podstawie Urzędowego Wykazu Nazw Miejscowości: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_
miejscowosci_2015.pdf

12 Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Stanisław Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981, s. 124-125.

14 Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945–1956, Warszawa
2011, s. 328.
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Anna
Łosowska

Dukt drukarski
Nieczęsto się zdarza, aby pracownik był rówieśnikiem instytucji, w której przepracował całe zawodowe życie, a tak się zdarzyło w przypadku Antoniego Dudka.
Urodzony w lipcu 1944 roku wieńczy swój jubileusz 75-lecia urodzin wydawnictwem, w którym „patrzy na swój
czas” w kontekście jubileuszu Uczelni i niedoszłego jubileuszu uniwersyteckiej poligrafii. Dobrze się stało, że Autor
tak poprowadził narrację, że śledząc jego biografię, poznajemy z pierwszej ręki czterdziestoletnią historię znaczącej jednostki organizacyjnej UMCS, jaką była uniwersytecka drukarnia.
Patrząc wstecz, Autor wspomina patriotyczne korzenie
rodzinne i okoliczności, które zaprowadziły go do zawodu, jaki wykonywał z pasją i swoistym artyzmem, a wspomnienie o Mistrzach nie są urzędową powinnością, ale
spełnieniem potrzeby serca. Umieszczenie o nich informacji biograficznych na pierwszym miejscu, zanim podjął wątek osobisty, są tego widocznym dowodem.
Publikacja Nie tylko drukarskim szlakiem ukazuje się
po upływie 10 lat od likwidacji drukarni i przejścia Autora na emeryturę. Dystans czasu pozwala na pełniejsze
ogarnięcie i głębsze zrozumienie ważnych wydarzeń, bo
po latach, już bez bieżących emocji, łatwiej ocenić i przewartościować wiele spraw, a Antoni Dudek okazał się dociekliwym uczniem historii, która, jak się mówi, jest nauczycielką życia. Można przyjąć, że tej dociekliwości
nauczył się w latach szkolnych, obcując z ciekawymi ludźmi i ich księgozbiorami, a utrwalił w trakcie studiów historycznych ukończonych na Wydziale Humanistycznym
UMCS w czerwcu 1972 roku. Miesiąc wcześniej, w maju
tego roku zatrudnił się w ówczesnym Gospodarstwie Pomocniczym typu „H” – Drukarnia, Powielarnia i Introligatornia UMCS, która swoją siedzibę znalazła w przyziemiach nowego budynku Biblioteki Głównej.
Odtąd życie zawodowe Autora splotło się z losami
drukarni, ale nie tylko. Zaledwie po trzech latach pracy, w styczniu 1975 roku został powołany na stanowisko
kierownika Działu, a następnie Zakładu Poligrafii UMCS
i zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego kierownika
– Władysława Jakubowskiego. Wzorem Mistrza nawiązał
też współpracę z lubelskimi bibliofilami, co sprawiło, że

Antoni Marian Dudek Nie tylko drukarskim szlakiem, Wydawnictwo
Olech, Lublin 2019, ss. 123, fot., il. Zbigniew Jóżwik

„zanurzył” się w świat literatury i sztuki. Aktywna działalność w Lubelskim Towarzystwie Miłośników Książki zaowocowała udziałem w wielu przedsięwzięciach kulturalnych uwiecznionych odpowiednimi drukami oraz solidną
bibliografią. Prezentowana publikacja niewątpliwie może
stanowić pierwszy krok dla badaczy podejmujących problematykę książki i jej użytkowników w Lublinie.

n u m e r

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce pociągnęło za sobą zawieszenie pracy wszystkich działających
w UMCS organizacji, towarzystw naukowych, zespołów
kulturalnych i Zakładu Poligrafii. Uruchomiono wprawdzie Zakład zarządzeniem Rektora nr 18/82 z 11 II 1982,
ale miesiąc wcześniej, w styczniu tego roku Autor zrezygnował z kierowania Zakładem, przechodząc na stanowisko starszego mistrza. Warto zajrzeć do prezentowanych
wspomnień, aby zrozumieć powody tej i innych, podejmowanych wówczas decyzji. Wydarzenia lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku uświadomiły mu, jak wielkie zadania należy podjąć, aby przewartościować dotychczasowy
ogląd świata.
Na stanowisko kierownika Zakładu Poligrafii powrócił 1 IX 1986 roku i pracował do 30 IX 1989 roku. Miał
jednak zbyt dużo pomysłów, aby pozostawać w miejscu,
w którym się ponownie zatrudnił. Założył własną działalność poligraficzną, a następnie wydawniczą, jednak sentyment do uniwersyteckiej oficyny wydawniczej sprawił, że
powrócił na stanowisko starszego redaktora technicznego w Wydawnictwie UMCS w 1991 roku. Uważna lektura
wspomnień jest obrazem wkładu pracy i osiągnięć Autora.
W styczniu 2003 roku zaczyna się powolny proces wygaszania pracy uniwersyteckiej drukarni. A warto przypomnieć, że w 1979 roku, kiedy uroczyście obchodzono
jej dziesięciolecie, b. rektor UMCS, prof. Grzegorz L. Seidler napisał znamienne słowa, że „wzniesienie budynku
dla uniwersyteckich zakładów graficznych będzie początkiem nowego, bardziej owocnego okresu. Może skończy
się wówczas ustawiczna walka o skrócenie cyklu produkcyjnego, a cały wysiłek zmierzać będzie do tego, aby wydawnictwa nasze dokumentowały bogactwo treści, zwartość, rzetelność intelektualną i doskonałość warsztatu
naukowego”. Nic z tego nie wyszło. Na mocy zarządzenia Rektora nr 2/2003 utrzymano Redakcję Techniczną
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Wydawnictwa UMCS. Antoni Dudek pozostawał na stanowisku kierownika tejże Redakcji do momentu odejścia
na emeryturę 29 X 2009 roku.
„Konserwatywny acz zacny Antoni”, jak go określił Zbigniew Dmitroca w limeryku wkomponowanym w afisz zapowiadający wystawę „Książki o książkach”, przygotowaną
w 2007 roku ze zbiorów Autora w Bibliotece im. H. Łopacińskiego, pisząc o sobie, nie zapomniał o współpracownikach. Szczególnie mocno pochylił się nad działalnością dr. Zbigniewa Jóźwika, z którym współpracuje od
lat, ale też osoba Pana Zbigniewa w środowisku nie tylko
lubelskim i uniwersyteckim jest wyjątkowa. Skrupulatne
wspomnienie pozostałych osób, z którymi zetknął się Pan
Antoni na swoim drukarskim szlaku, stanowi dodatkowy
walor publikacji. Zazwyczaj pracownicy administracyjni są pomijani w różnego rodzaju opracowaniach jubileuszowych i monografiach naukowych, a przecież niejednokrotnie to oni wykonują podstawowe czynności, które
w efekcie przynoszą chwałę autorom publikacji.
Lektura Nie tylko drukarskim szlakiem odsłania też obszar bardziej intymny, a jest nim twórczość poetycka Autora. Zapewne dla niektórych będzie to zaskoczenie, ale
ci, którzy poznali jego niezwykłą osobowość i aktywność
wśród lubelskich twórców kultury i uczestniczyli w organizowanych cyklicznie „Przedwieczerzach bibliofilskich”
oraz innych wydarzeniach kulturalnych, nie będą zdziwieni. Unikalne fotografie i dokumenty zebrane w aneksach
zadowolą każdego badacza książki, dlatego dobrze się stało, że publikacja ujrzy światło dzienne i uświetni obchody
kolejnego jubileuszu UMCS.
rys. Zbigniew Jóźwik
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Moje
lektury…

Ks. Edward
Walewander

Dzieje szkoły
Dzieje szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej
w każdym czasie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Dlatego wciąż zwraca się szczególną uwagę na źródła do
dziejów szkolnictwa. Do rzędu historycznych dociekań na
ten temat należy opracowanie Piotra Gołdyna pt. Źródła
do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku. Sprawozdania szkolne – protokoły rad pedagogicznych – kroniki szkolne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
Opracowanie ma charakter problemowy, chociaż ujęcie
historyczne zasygnalizowane w temacie każe uwzględniać
także, i to w czasie całego wywodu, sekwencję wydarzeń
oraz rolę pedagogii w funkcjonowaniu szkoły polskiej
w XX wieku jako instytucji zajmującej się kształceniem
i wychowywaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym czasie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych. Do osiągnięcia tych
celów służy odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna, nadzór oświatowy, jak też inne rozliczne faktory.
Rozprawa porusza zagadnienia, które dotychczas nie
były przedmiotem analiz historyków wychowania czy
historyków społecznych. Pewne prace przyczynkarskie
można zaliczyć do prób podjęcia niektórych tematów wybranych z tej problematyki. Stąd też jednym z walorów
książki Piotra Gołdyna jest wszechobecna w niej inspiracja do podjęcia dalszych badań w poruszonych dziedzinach. Okres międzywojenny był bowiem dopiero zwiastunem podejmowanych inicjatyw w takim wymiarze jak
zjawisko przedstawione w pracy. Pewna kontynuacja i ich
rozwinięcie oraz podjęcie nowych nastąpiło w całkowicie innej rzeczywistości polskiej po II wojnie światowej.
Zasadniczy materiał rozprawy pochodzi z trzech archiwów państwowych polskich (Poznań, Konin, Olsztyn) i jednego zagranicznego (Łuck) oraz wielu archiwów
szkolnych. Pomocne okazały się też drukowane akty prawne oraz liczne sprawozdania poszczególnych szkół. Jest to
materiał bardzo obszerny. Informacje potrzebne autorowi
były rozsiane po wielu dokumentach o różnej zawartości.
Obraz konstruowany w pracy powstawał więc z fragmentów, niekiedy drobnych epizodów, czasem przypadkowych
adnotacji w związku w innymi wydarzeniami. Odtwarzanie zjawiska o charakterze ciągłym, a to było celem pracy,

wymagało zatem precyzji metodologicznej i umiejętności operowania materiałami nierzadko tylko incydentalnie związanymi z podjętym tematem.
Kandydat zgromadził dość obszerny wykaz literatury (choć niepełny) może nie tyle badanego przedmiotu,
bo jest ona niezbyt bogata, ale obrazującej także epokę.
To bez wątpienia jest zyskiem dla czytelnika. Najważniejsza jest jednak obecność zarówno źródeł, jak i literatury w odnośnikach dokumentujących stwierdzenia i konsekwentny wykład myśli autora. Warto też podkreślić, że
kandydat z wyjątkową erudycją koryguje zapis źródłowy
(por. np. s. 132–133).
W rozprawie Piotra Gołdyna uderza od początku obfitość informacji. Wydobycie licznych faktów i uporządkowanie ich w logiczny układ tematyczny oraz staranne
– metodologicznie i językowo – przedstawienie, a także
zawarte w pracy wnioski oraz uogólnienia stanowią jej
mocną stronę. Wnosi on bowiem wiele istotnych wiadomości i ustaleń na temat źródeł do dziejów szkolnictwa
w Polsce w XX stuleciu.
Na podstawie źródeł, całkowicie zaspokajających wymogi podjętej tematyki, powstała praca złożona z trzech
rozdziałów. W pierwszym zaprezentowane zostały sprawozdania szkolne. Były to broszury wydawane do II wojny światowej przede wszystkim przez szkoły średnie. Jak
słusznie autor zauważa, interesujące są pod względem
politycznym, wyznaniowym (por. s. 140–141) i etnicznym kwestie szkolne oraz personalne nauczycieli, a także
uczniów (por. np. s. 37–38). Studium omawia ich zaangażowanie społeczne oraz wojskowe, zwłaszcza w okresach
konfliktów wojennych. Omawianą problematykę dobrze
ilustrują zamieszczone tabele.
Rozdział drugi rozprawy to analiza protokołów rad pedagogicznych. Podobnie jak w poprzedniej części drobiazgowej analizie poddano ich strukturę i zawartość. Protokoły rad pedagogicznych zawierają dużo ciekawego
materiału dotyczącego przede wszystkim spraw wychowawczych uczniów. Wiele mówią także na temat relacji
pomiędzy samymi nauczycielami czy też o ich doskonaleniu zawodowym. Szczególnie mocno to ostatnie zagadnienie wybrzmiewa w protokołach po 1945 r., kiedy starano

n u m e r

się wychowywać młodzież w duchu etyki socjalistycznej i światopoglądu materialistycznego. Częstym i siłowo
forsowanym zagadnieniem była tzw. tematyka radziecka i forsowanie pod przymusem działalności w szkołach
choćby Kół Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (por. np. s. 109
i 158). Szkoła jest bardzo silnym środowiskiem wychowawczym. Trzeba zaznaczyć, że autor nie tylko wydobywa
te wszystkie kwestie, analizuje je i syntetyzuje w pewien
zasadniczy zasób wiedzy, ale także poddaje to często krytyce, zarzucając pewną fasadowość i słabość niektórych
środków wychowawczych.
W rozdziale trzecim mamy analizę kronik szkolnych,
które są chyba najbardziej popularnym źródłem do dziejów szkolnictwa. Kronika stanowi pewnego rodzaju wizytówkę szkoły czy innej placówki oświatowej. Dokładnej analizie poddano wiele wątków, takich jak chociażby
zwyczaje szkolne, wskazując na ciągle następujące zmiany w profilu edukacji, wynikające przede wszystkim z aktualnej w danym czasie sytuacji społeczno-politycznej.
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W tym rozdziale omawia się także kroniki działalności
różnych organizacji szkolnych, jak choćby drużyn harcerskich czy wspomnianego już Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej.
Zważywszy na jej treść, zasięg chronologiczny i merytoryczny książka Piotra Gołdyna stanowi faktycznie znaczący wkład zarówno w przedmiocie pedagogiki, jak i historii, ponieważ sięga do XIX stulecia, a nawet i dalej.
Chronologicznie praca zamyka się w XX stuleciu. Wszystko to wymagało od autora kwerendy archiwalnej o szerokim zasięgu, ponieważ chodziło nie tylko o stwierdzenie
i opisanie samych źródeł ważnych dla dziejów szkolnictwa w Polsce, ale w jeszcze większym zakresie o wyśledzenie znaczących i reprezentatywnych środowisk szkolnych, a także współpracujących z nimi różnych inicjatyw
indywidualnych i społecznych. To wszystko kwalifikuje
powyższą pracę jako bardzo ciekawe i potrzebne studium
w podjętej dziedzinie badawczej.

i komentarze…

Ciekawy pamiętnik*
Księża nieczęsto publikują swoje wspomnienia. Przyczyn tego faktu jest z pewnością wiele. Pierwszą jednak
i zasadniczą jest bodaj ta, że kapłan, bardziej niż ktokolwiek inny, bywa związany tajemnicą, a granica, której
przekroczenie grozi jej naruszeniem, jest często niezwykle
płynna. Wspomnienia zaś bez pewnego dezawuowania
spraw i wypowiadania wyraźnych opinii o sobie i o bliźnich tracą życiowy konkret i przez to w wielu wypadkach
przestają być wiarygodne. To pewnie zniechęca kapłanów
do chwytania za pióro. Dochodzi do tego niechęć do eksponowania siebie, a to przecież w jakimś sensie należy do
istoty pamiętnika.
Bywają jednak takie sytuacje, kiedy wspomnienia kapłana są świadectwem, które trzeba złożyć. Tak jest choćby w przypadku misjonarzy czy kapłanów w szczególny
sposób zaangażowanych w życie publiczne. Ci ostatni,
niekiedy w formie wspomnień właśnie, chcą jakoś uzasadnić to swoje zaangażowanie. Czasem jest to, być może,
nawet swego rodzaju apologia.
1

* Od. red.: Publikujemy Przedmowę do bardzo ciekawego Pamiętnika kapelana wojskowego ks. Dominika Ściskały, który staraniem lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej ukaże się drukiem pod koniec 2020 r.

W przypadku ks. Dominika Ściskały sprawa ma się
jeszcze inaczej. Był on świadkiem pewnej epoki, naznaczonej między innymi dwiema wojnami światowymi.
Uczestniczył z zaangażowaniem w jej tragicznych dziejach. Ramy jego życia tworzą trzy fakty: urodził się w 1887
r. na Śląsku Cieszyńskim, w 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie, zmarł w Radomiu w 1945 r.
W swoich wspomnieniach opowiada nie tyle o sobie,
choć – rzecz jasna – własnych przeżyć pominąć nie mógł.
Pisze przede wszystkim o trudnym procesie odradzania
się Polski i gehennie I wojny światowej. Chyba nigdy tak
silnie jak wtedy nie ujawniała się symbioza polskości z katolicyzmem. Podobnie było jeszcze, jak podkreśla ks. Ściskała, podczas II wojny światowej. Tożsamość losów społeczności polskiej i Kościoła aż rzuca się w oczy w trakcie
lektury tego pamiętnika. Trudne, ale i zbędne byłoby
z pewnością prezentowanie wszystkich jego wątków. Są
one nader liczne i ukazują ówczesną rzeczywistość często
bardzo drobiazgowo, a przy tym nierzadko emocjonalnie.
Przedstawione w pamiętniku treści ukazane są na tle
posługi kapłańskiej ks. Ściskały. Pracował najpierw jako
wikariusz w Ustroniu, a później w Jabłonkowie. Podczas
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I wojny światowej, jako duszpasterz w Jabłonkowie, był
członkiem Polskiego Komitetu Narodowego i jednocześnie kapelanem Wojska Polskiego. Aktywnie włączył się
w przygotowanie i przeprowadzenie plebiscytu na Śląsku
Cieszyńskim. Po podziale terytorium Śląska Cieszyńskiego przeniósł się do Radomia. Tu od 1929 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii Opieki Najświętszej Maryi Panny. Podczas II wojny światowej był też kapelanem obwodu
radomskiego Armii Krajowej.
Jako duszpasterz i nauczyciel ks. Ściskała doświadczał
wszelkich utrudnień i prześladowań, jakich w tym smutnym czasie doznawał Kościół od dawnych zaborców. Był
przy tym bystrym obserwatorem wydarzeń, choć to określenie nie jest tutaj najszczęśliwsze. Sugeruje ono bowiem
pewną bierność wobec wydarzeń, a ta z kartek pamiętnika bynajmniej nie wygląda. Ks. Ściskała był niezmordowany w swej działalności. Z zaangażowaniem uczestniczył
we wszelkich akcjach charytatywnych prowadzonych na
rzecz potrzebujących. Wiele z nich sam inicjował i skutecznie prowadził.
Za swą działalność doznał rozlicznych represji. W Radomiu m.in. spędził jakiś czas w więzieniu niemieckim.
Nie to jednak stanowi główny akcent jego wspomnień.
Myślą przewodnią, która przewija się przez zapiski ks. Ściskały, jest świadectwo o niezłomnym i wiernym trwaniu
duchowieństwa na swym posterunku w trudnych okresach polskich dziejów.
Czy pamiętnik jest ważnym źródłem dla historyka?
Wnikliwy badacz przeszłości z pewnością powie więcej
i bardziej kompetentnie na ten temat. Ale i my możemy, poniekąd wyprzedzając taką ocenę, bez ryzyka błędu uznać wspomnienia ks. Dominika Ściskały za relację
rzetelną, raczej mało stylizowaną, może nawet w ogóle,
ale za to chwytającą na żywo wydarzenia, fakty, sytuacje.
Zapewne nie jest to relacja w pełni obiektywna, jak zresztą każda, ale ten brak obiektywizmu to wynik raczej pominięcia, choćby ze względu na własne bezpieczeństwo,
pewnych fragmentów ówczesnej rzeczywistości, o których
autor też nie wiedział lub wiedział za mało. Trudno natomiast mówić o jakiejś tendencyjności autora pamiętnika.
Wspomnienia ks. Dominika Ściskały odznaczają się
pewną zwięzłością. Opisane przez niego wydarzenia
są często niezwykle dramatyczne, ale chociaż czytelnik
mógłby się spodziewać jeszcze większego podgrzewania emocji, narracja jest tonowana. Brak zbytniego epatowania świadczy jednak tylko na korzyść autora, który
wyrzekł się łatwych efektów chyba po to, by swoim opisom i refleksjom nadać pełny autentyzm. Narrację ks. Ściskały przeczytałem, jak się mówi, od deski do deski, nie
mogąc się uwolnić od jej niezwykłego wprost uroku. Po
zapoznaniu się z tekstem pamiętnika czytelnik z pewnością uświadomi sobie, że ma do czynienia z niezwykle

głębokim esejem, a nie tylko z kolejną wstrząsającą relacją z bogatego życia kronikarza, który żył w pełnych dramatyzmu czasach.
Zapiski ks. Ściskały mają więc niepowtarzalny koloryt. Pozostają też bardzo ważnym przyczynkiem do zrekonstruowania trudnej i bolesnej prawdy naszych dziejów. Gdy chodzi o trudne losy Polaków podczas II wojny
światowej, nie jest to może wprost prawda oskarżycielska,
ale przypominająca, że zło pozostaje zawsze złem. Lektura
wspomnień prowadzi do przekonania, że każdy czas jest
dobry na to, by raz na zawsze skończyć ze złą przeszłością.
O autorze pamiętnika należy powiedzieć jeszcze jedno:
to gorliwy, niezmordowany kapłan, zatopiony w miłosierdziu Bożym. I są to słowa, którymi najlepiej można scharakteryzować sylwetkę duchową ks. Dominika Ściskały.
On sam jako kapelan Wojska Polskiego 4 czerwca 1917 r.,
u kresu I wojny światowej, napisał:
„Są radości w sferze duchowej, rozpierające duszę – radości, których nie można z niczym porównać, które nie
dadzą się opisać. To zadatek tego, co nas czeka w wiecznym oglądaniu i radowaniu się Bogiem.
Tak i mnie po powrocie z tej pracy uciążliwej, wśród
skwaru, kurzu i niewygód, wszystko w duszy gra dziwny,
a rzewny hymn radości i wdzięczności dla Boga za wszystko, co mnie i żołnierzom kochanym uczynił, a głównie
za to, że Ty jesteś Boże, że istniejesz, żeś taki bezbrzeżnie dobry i żeś szczęście nasze związał tak ściśle z chwałą Swoją!”.
Natomiast pod koniec II wojny światowej, 29 września
1944 r., dodał:
„Straszne przechodzimy chwile, przez ciężką prowadzi
nas Pan Bóg szkołę. Wszystko wali się jak domki z kart,
wszystko, co się nam wydawało dotychczas ważne, rozlatuje się w proch i pył. Od tylu rzeczy odrywa nas Pan Bóg,
najbogatsi ludzie tracą dorobek całego życia, domy, meble,
urządzenia, zostają w łachmanach na zbliżającą się zimę.
Rozumiemy coraz lepiej, że to nie najważniejsze. Najbardziej podstawowe pojęcia muszą ulec zasadniczej zmianie.
Trzeba będzie oprzeć nasze życie na odmiennych podstawach i przesłankach, na wartościach nieprzemijających,
nie takich zawodnych i kruchych”.
Te słowa pamiętnikarza, dziś bardzo aktualne, niech
będą ilustracją tego wszystkiego, co już wcześniej zostało
o nim powiedziane.
Na koniec serdeczne słowa uznania oraz wdzięczności
za przybliżenie czytelnikowi niezwykłej postaci ks. Dominika Ściskały i jego pamiętnika należą się ks. dr. Szczepanowi Kowalikowi z Radomia, który z właściwą sobie erudycją i uznaną już naukową akrybią fachowo pod każdym
względem przygotował tekst wspomnień do druku.
ks. Edward Walewander
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Józef
Franciszek
Fert

Odcienie szarości
Rafała Pastwy sprawy dzienne i niecodzienne –
wieczór 16 stycznia 2020 r. w Teatrze NN.
Na marginesie dziennika1 Zrost
i zbioru wierszy2 Ipilimumab
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
Z. Herbert: Przesłanie Pana Cogito
„Unikam ludzi wyrachowanych” – zanotował któregoś dnia w swoim raptularzu poeta i dziennikarz, teolog i popularyzator wiedzy o walce z podstępnymi chorobami, autor kilku zbiorów wierszy i prozy, a także kronikarz
codzienności – autor zbioru zapisków Zrost, prowadzonych nieomal dzień
po dniu od 19 lutego 2018 do 19 lutego 2019 r.
Rafał Jakub Pastwa (rocznik 1980) od dość dawna zaznaczył swoją obecność na wielu polach społecznych zaangażowań, a równocześnie – jak się
okazało – znalazł czas i formę wyrazu dla głębokich refleksji o sobie, otoczeniu... o tym wszystkim, co nas otacza, a co Mirona Białoszewskiego zdefiniował w swym pisarstwie jako „szumy, zlepy, ciągi”, w czym według niego najłatwiej rozpoznać współczesną cywilizację3. Warto zauważyć, że i sam
bohater naszego wieczoru w jakimś sensie pełni istotną rolą w „wytwórni” owych „szumów”, czyli w mediach komunikacyjnych m.in. jako redaktor „Gościa Niedzielnego” (jako redaktor działu „Gość Lubelski”). W tym
nurcie refleksji powstała i ujrzała światło dzienne przed kilku tygodniami
książka zgoła niecodzienna, aczkolwiek całkowicie zanurzona w codzienności każdego dnia, z których wysnuwa się niezwykle ciekawa tkanina obserwacji i refleksji. Zrost chwil i myśli, doświadczeń i podsumowań w tkance naszego dzisiejszego Lublina, w którym obcowanie z odległą przeszłością
przeplata się z blaskami i cieniami najaktualniejszej współczesności.
Autor zatytułował swój co-dziennik zastanawiającym określeniem –
Zrost, który może odsyłać swoją wieloznacznością zarówno do terminologii medycznej, np. do zjawiska zrastania się złamanej kości, czy operacji
szczepienia drzew szlachetnych, na czym nasz autor powinien się doskonale znać jako „ziomal” Józefowa nad Wisłą, tego kawałka Lubelszczyzny, który słynie z pięknych sadów, do kategorii geologicznej – jako odpowiednik
„zrastania się” różnych minerałów, tworzących tzw. „zlepieńce”, czy nawet
językoznawczej, nawiązującej do opisu wyrazów złożonych, jak zestawienia,
1 Rafał Jakub Pastwa: Zrost. Słowem przedstawiony fragment mojego życia z wnętrza Lublina. Lublin
2019. Petit SK.
2 Tenże: Ipilimumab. Lublin 2019. Centrum Spotkania Kultur.
3 Szumy, zlepy, ciągi to tytuł jednego ze zbiorów „małych próz” Mirona Białoszewskiego, wydanych po
raz pierwszy w 1976 r.
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złożenia i właśnie zrosty. Jak widać, jest to tytuł-zagadka,
która bez poczucia niestosowności nie pozwala się ujednoznaczniać. Niech więc zostanie w tej swojej nieoczywistej oczywistości. Nie jest bowiem – jak sądzę – powołaniem krytyka doprowadzanie rzeczy wieloznacznych
z przyrodzenia do wymiaru jednoznacznej i jedynie słusznej wykładni, wypływającej z rzekomej czy nawet faktycznej wszechwiedzy (kompetencji) krytyka (interpretatora).
Mamy dziś zresztą wśród nas autora, więc możemy go o to
zapytać i dowiedzieć się od niego samego, „co poeta miał
na myśli”4.
Mówi się, że książka ważna – w dobrym i złym znaczeniu – to taka, która doprowadza do pewnego rodzaju wstrząsu w świadomości czytelnika, a niekiedy nawet
go zmienia. Tę metanoiczną rolę książki odkryli i wyeksponowali, zdaje się, romantycy, nazywając tę stronę swojego „odkrycia” nazwą księgi „zbójeckie”, jak ogłasza Gustaw w tragicznym i półobłąkanym monologu w IV części
Dziadów mistrza Adama:
Wszakże lubisz książki świeckie?...
Ach, te to książki zbójeckie!
(ciska książkę)
Młodości mojej niebo i tortury!
One zwichnęły osadę mych skrzydeł
I wyłamały do góry,
(Dziady. Część IV, w. 154-1585)
Zrost Rafała Pastwy zaliczam do takich właśnie książek.
Zabierając się do tej lektury z niejakim oporem, w pewnym momencie porwany zostałem przez jej nurt takim
wyznaniem: „...mnie mało co zachwyca, z wyjątkiem
form surowych i prostych. Gorzkich” (s. 38). To zdanie
otwarło jedno z okien mej pamięci i przypomniało o pisarzach, którzy byli kiedyś moimi „osobistymi odkryciami”, niezależnymi od szkolnych „lektur obowiązkowych”,
i oddziałały jak literackie drogowskazy w wyborach ars
poetica – Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Andrzej Szmidt… zaprowadzili mnie do Norwida, który
w czasach romantycznych potrafił powiedzieć coś takiego: „… jeden atom oryginalnej i sumiennej pracy przeważa góry naśladownictwa. Malenieczka książeczka Kopernika porusza światy, a tysiące woluminów leży bez
życia”6. To upodobanie w „formach surowych”, raz po raz
deklarowane w Zroście Rafała Pastwy, wygląda na jego autentyczną, dojrzałą decyzję w kwestii „smaku artystycznego”. Wyraźnie widać jej konsekwencje artystyczne również, a jak dla mnie: przede wszystkim – w jego wierszach,
4 Autor wyjaśnił znaczenie tytułu jeszcze inaczej: wskazał na konieczność obcowania ludzi z sobą, na takie wzajemne „zrastanie się” z sobą, które pozwala
budować prawdziwe społeczeństwo.
5 A. Mickiewicz: Dziady. Część IV. W: Tenże: Dzieła. Wydanie rocznicowe.
T. III: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995, s. 49.
6 C. Norwid: O Juliuszu Słowackim... W: Tenże: Pisma wszystkie. Zebrał, etc.
J. W. Gomulicki. T. VI: Proza. Warszawa 1971, s. 425-426.

Prof. Józef Franciszek Fert i Rafał Jakub Pastwa

a szczególnie w opublikowanym również w w ubiegłym
roku zbiorze Ipilimumab; także w całości utkanym z różnych odcieni szarości, która stanowi podstawową barwę
rzeczywistości doświadczanej i akceptowanej przez naszego poetę-pamiętnikarza.
Gdy autor notuje swoje kulinarne smaki, też nie wyskakuje z jakimiś frykasami nie z tej ziemi: „czarna z cytryną” (koniecznie bez pestek!) i zupa dorszowa w nienatrętnie „swojskiej” restauracyjce staromiejskiej... najlepiej
z ojcem, bratem lub kimś z przyjaciół, których na szczęście mu nie brakuje, myślę i ja się tam kiedyś wybrać, żeby
spróbować tej czarodziejskiej zupy, choć wiem, że najlepsze zupy w naszym mieście gotuje moja Krynia. Wybiorę się tam „incognito” i nikomu nie powiem, jak mi
smakowało.
Ale nie we wszystkich barwach karuzeli życia znajduję
potwierdzenie tego artystycznego i życiowego „credo” naszego miłośnika szarości. Podejrzałem (a nawet cierpliwie
wynotowałem) tytuły jego ulubionych strof muzycznych; są
tu różności, ale plan pierwszy zajmuje nieodmiennie rock
we wszystkich odmianach. Pamiętnikarz, który przecież
jest duchownym katolickim – w którymś momencie sarka zniecierpliwiony: „Denerwują mnie twierdzenia niektórych «teologów», mówiące, że muzyka rockowa jest ze swej
natury antychrześcijańska” (s. 28). Chciałoby się tu dopisać inne gniewne zdanie z jego Zrostu: „…ludzie o gładko ogolonych twarzach i wąskich horyzontach” (s. 56).
Rozumiem gniew tego melomana, gdy w innym miejscu
wyznaje: „…piąty album Soungarden […] To utwory z tej
właśnie płyty zachwyciły mnie muzycznie, jak nic do tej
pory” (s. 45). Czytałem te wyznania bez odrobiny niechęci,
mimo że mój Panteon muzyczny to Bach, Händel, Mozart,
Schubert, Chopin, Debussy, Rachmaninow… Ale w cieniu
tego mojego Monsalvat pozwalam jednak kwitnąć wszelakiej muzyczności – i góralskiej ludowości, i świętokrzyskim oberkom, i smętnym nutom Polesia (dziś jeno Lubelskiego)... nie stronię od starego jazzu z genialnym Louisem
Armstrongiem na czele; Pink Floyd, a nawet Abba też dobrze się układają w moich upodobaniach słuchowych… Ale
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pamiętnikarz jest inaczej skrystalizowany w swoich wyrazistych wyborach; podobnie w sporcie, w którym preferuje
piłkę nożną, byle nie w wykonaniu naszej ligi, a szczególnie
gdyńskiej Arki, której wyraźnie nie cierpi…
Ten dziennik jednego roku powstał, co typowe, z tkaniny wydarzeń, wrażeń, doświadczeń i myśli – duchownego, doktorska teologii w zakresie bioetyki, więc oczywiste,
że powinien w sposób niejako naturalny ciążyć ku sprawom kościelnym. I rzeczywiście są one obecne nieomal
w każdodziennej rekapitulacji. To jego oscylowanie wokół spraw „naszego Kościoła” było dla mnie szczególnie
ważne, jako że od pewnego czasu sam zmagam się z problemem „narodowym” w Kościele. To określenie (narodowy) nie dotyczy jednego ze znanych wyznań chrześcijańskich we współczesnej Polsce, ale w sensie ścisłym – formy,
w jaką wchodzi na naszych oczach Kościół rzymskokatolicki na ziemiach polskich. Ksiądz Pastwa raz po raz odkrywa ze zdziwieniem, że z przyrodzonej „powszechności” Kościoła, zapisanej nawet w samej nazwie „katolicki”
(z greckiego za pośrednictwem łaciny: catholicus, czyli powszechny), Polacy namiętnie poczęli wykrawać sobie czerwony płaszcz narodowy, którym próbują przykrywać liczne a nierzadko straszliwe dziury w swej religijności. Myślę
tu zarówno o fundamentalnych zaniedbaniach doktrynalnych, jak i o pospolitych – acz najwyraźniej nieświadomych – filiacjach ku resztkom dawnego i wykwitom „nowoczesnego” pogaństwa. W tym kontekście nie zaskakują
mnie takie uwagi, jak ta: „…katolicy, w tym duchowni […]
wierzą w siłę szamanów i demonów” (s. 138), czy wniosek:
„Mam wrażenie, że znaleźliśmy się w przełomowym momencie dla wspólnoty katolików” (s. 141).
Autor Zrostu zaimponował mi ewangelicznym podejściem do prawdy, jak zapisano u św. Mateusza: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od
Złego pochodzi” (Mt 5, 37; 2Kor 1, 17-19; Jk 5, 12: „wasze
«tak», niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie», abyście nie podpadli pod sąd”); tak też sobie tłumaczę fundament intelektualny jego „szarości” zarówno w Zroście, jak
i w Ipilimumabie.
Myśląc o jego wierszach, znajduję wyraźne tropy, prowadzące do współczesnej polskiej tradycji literackiej. Otóż nasza
poezji po II wojnie światowej – głównie za sprawą Tadeusza
Różewicza zauważyła, że obecnie literatura ma szczególny
obowiązek moralny, otrząsnąć się ze wszystkich tych gwiazd,
brylantów, kropel rosy i skrzydeł motylich, które „zdobią” literaturę co najmniej od baroku, i szukać nowych źródeł, bo
w dawnych „umył ręce morderca…, jak to bez niedomówień
wyraził Różewicz (w tomie Twarz trzecia).
Ta poetyka zgrzebnej mowy, ubogiej formy i pokornego szukania dróg do boskiego spotkania słowa z życiem
wydała już najwspanialsze owoce, sytuując polską poezję
na szczytach europejskich zdobyczy literackich. Tak, ta
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właśnie współczesna poezja, mówiąca szeptem lub co najwyżej głosem wydobywającym się ze ściśniętego gardła…
To odnajduję w wierszach Rafała Pastwy. I to jest dla mnie
sprawdzian jej trafności. Nie są to wiersze banalne, choć nierzadko sięgają po „banał” jak po jabłko dojrzewające za płotem. To wiersze pomyślane, odczute, „wywąchane” w świecie
rzeczy i spraw ważnych, choć tak „zwyczajnie” wyrażanych:
stoję i staram się ufać aż napinam mięśnie
staram się pojąć tak bardzo
i to całe uniżenie
i moje niezrozumienie
rozumienie, 36
Doprawdy, jest w tym coś z rebusu, szarady, haiku...
W polu rzeczy oczywistych, jak „napinanie mięśni” rośnie coś zupełnie nieoczywistego, bo odniesionego do
„pojmowania”, „zaufania”, „wrażliwości”… Jak do tego dotrzeć? Rada najprostsza: nie napinać mięśni, poddać się
temu szeptowi znikąd i pozwolić mu przemówić sensem –
równie nieoczywistym, równie nieobjętym jak sam wiersz:
po ciężkiej pracy
wracaliśmy z ojcem i bratem
w domu czekała na nas mama
była kolacja
kanapki z pomidorem rzodkiewką i koperkiem
lato jesień, 34
W tych wierszach rządzi prawo wiernej pamięci, przywołująca przeszłości własnej egzystencji, zanurzonej
w społecznym „my”, podsuwająca myśli albo obrazy, a nawet zapachy. Znawcy ludzkiej psychiki twierdzą, że nasze
człowieczeństwo formuje się stopniowo, poczynając od
doświadczania jakości zmysłowych, wśród których fundamentalne znaczenie mają zapach, i smak. Te ponoć zaczynają działać już w okresie prenatalnym. Czyżby poezja
współczesna, utraciwszy dostęp do „starych źródeł”, które
zbezcześcił morderca, postanowiła sięgnąć do najpierwotniejszych ścieżek swojej wędrówki przez dzieje, przez życie osoby, przez wrażliwość poetycką?
Coś w tym jest, jako że na starość zaczynają w nas gasnąć i węch, i wzrok, i czucie w ogóle… Ale zostaje coraz
bardziej wieczna pamięć, która powidokami doświadczeń
zmysłowych i intelektualnych karmi umysł, by grać swój
koncert na jednym instrumencie. Na fortepianie. Bywa, że
jest to fortepian Chopina –
Pisząc wiersze, zawsze czułem się inny, może nawet
gorszy od tych, co nie piszą. Niekiedy mam wrażenie,
że nazbyt się obnażam, wystawiam niedoskonałe ciało
na widok publiczny. Tylko po co to wszystko? Czy
dzisiaj jest jeszcze miejsce dla poezji? Dla tej pisanej
w poniedziałek i we wtorek? Nie wiem
* * * [„Pisząc wiersze...”, I 8]
Józef Franciszek Fert
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Stanisław
Rogala

Moje spotkania z Longinem
3 marca 2020 r. odszedł na wieczny odpoczynek jeden z największych
współczesnych pisarzy Ziemi Chełmskiej – Longin Jan Okoń.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
Są tacy pisarze i są takie dzieła, do których wraca
się wielokrotnie. Dla mnie pisarzem takim był Longin Jan
Okoń, z którym – jeżeli nie miałem kontaktu przez 7–10
dni – czułem się zaniepokojony. Od 3 marca pozostaje On
tylko w mojej i dużego grona czytelników pamięci. Oto
krótkie wspomnienie o nim i jego dziele.
Zacny twórca
Byłem na trzecim roku polonistyki UMCS, w księgarni na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i Szopena kupiłem (za 3 złote) Legendy chełmskie (posługuję się nimi
do tej pory). Byłem na etapie poszukiwań pogańskich korzeni mego regionu – Kielecczyzny i choćby minimalnej
wiedzy o rodzinnym miasteczku – Chmielniku na Kielecczyźnie. Pytania kolegów historyków o przeszłość mojej „małej ojczyzny", bardzo mnie niepokoiły i krępowały. Nie znałem odpowiedzi na nie. A poza tym… Legendy
o trzech dębach i białym niedźwiedziu, pustelniku, Sielisławie… przywoływały opowieści mojej matki, gawędy
bajarzy, których po naszych wioskach kręciło się niemało,
potęgowały moje poczucie, że pochodzę… znikąd, gdyż
o Chmielniku nic nigdzie nie mogłem przeczytać. Pośród
studentów krążyło wiele szeptanych informacji i różne
plotki o poecie z Chełma, którego bratanek (Zbigniew
Waldemar) kończył polonistykę i też chciał być poetą (potem stał się nim, także prozaikiem i eseistą). Chciałem poznać Longina Okonia, lecz nie było okazji, długo musiały wystarczać tylko Jego Legendy chełmskie… Spotkałem
go dopiero w 1986 roku, kiedy Stanisław Nyczaj namówił mnie, abym przygotował esej o prozie członków lubelskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa
Czechowicza (ogłoszony potem w almanachu W ogrodach
ognia – 1990). W 1995 roku, na zaproszenie Longina Jana
Okonia, gościłem w lubelskim Oddziale ZLP jako współczesny prozaik, który i debiutował w Lublinie, i pierwsza
jego książka – Modlitwa o grzech – pisana była w Lublinie). To podczas tego spotkania ujęły mnie Jego „ciepłota”

i szacunek dla człowieka. Podczas mojej pracy literackiej
nad esejem zafascynowała mnie twórczość prozatorska
L. J. Okonia i przypomniała Jego książkę kupioną z przeceny. W opowiadaniach historycznych był bardzo narodowy, w powieściach indiańskich – wielkim moralizatorem.
Jego świat był prosty, wartości etyczne ukształtowane jasno: dobro – zło, bohaterstwo – tchórzostwo, altruizm –
egoizm itd. Bez fałszu i półcieni, ironicznych uśmieszków,
układów, jak to było już w latach 60., a szczególnie potem.
Zafascynowała do tego stopnia, że zaprzyjaźniłem się z pisarzem i w dziesięć lat potem (już bez niczyjej namowy)
napisałem duży szkic monograficzny o całej jego twórczości artystycznej – Longin Jan Okoń – a w drugim jego wydaniu (w 2002 roku) zdecydowanie poszerzyłem. Po ukazaniu się monografii, miałem zaszczyt poznać Jego Muzę
– zacną Panią Marię. Gdy podawałem jej książkę o mężu,
popełniłem dużą niezręczność, nie wiedząc, że z powodu choroby oczu bardzo słabo widziała... Rozmawialiśmy
krótko, gdyż – gospodarz był przygnębiony stanem żony,
a pogoda w grudniu bardzo mroźna, więc w wielkiej willi
„Okoniówce” przy ul. Uroczej 88 w Lublinie było bardzo
chłodno. Po wizycie zanotowałem w swoim Dzienniku:
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We wtorek – 9 grudnia [1997 r.] – pojechałem do
Lublina, by zawieźć książkę o L. J. Okoniu. Droga
była fatalna, mgła i deszcz na różnych odcinkach
tej 180. kilometrowej trasy. Longin był zauroczony
książką, jakby speszony jej udaną szatą graficzną
[...] Podejmował mnie suto i obficie. Wyniosłem
najlepsze wrażenie. Jednak jakiś smutek (lekko wyczuwalny) panował w tym domu. Dwupiętrowa kamienica o niezliczonej ilości pokoi i zakamarków,
a jednak chłodna (nie tylko z zimna). Meble, dywany, liczne książki, kwiaty, obrazy, pamiątki nie
mogą jej zadusić. Również gospodarz: wyciszony,
posmutniały, schorowany. Szczególnie ożywił się,
gdy zaczęliśmy mówić o literaturze, nie tylko jego.
Małżonka jeszcze smutniejsza, choć udająca promyki słońca.
Potem były inne publikacje – recenzje, spotkania-jubileusze, nieplanowane spotkania na Zjazdach ZLP, dość częsta korespondencja (która wiele informacji może wnieść
do wiedzy o lubelskim życiu literackim tego czasu). Właściwie każda publikacja Jego książek była przyczyną na
szych spotkań. 23 sierpnia 2002 roku gościłem u Niego
kilka dni, to z okazji wznowienia minimonografii o Nim.
Na grobie żony Marii (zmarła 17 września 2001 roku po
długiej i ciężkiej chorobie) na cmentarzu przy ulicy Mościckiego złożył kwiaty (w ramach postanowienia, że
będzie Jej przynosił kwiaty każdego dnia przez okrągły
rok – kogo współcześnie stać na taki gest?), odwiedziliśmy groby na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej: jego syna
– Wojtusia Jerzego – który zmarł w 1953 roku w kilka
dni po narodzinach, groby rodziców pisarza – Stanisława i Marianny Okoniów, siostry matki, dziadka i babki ze
strony Okoniów, także groby pisarzy spoczywających na
chełmskich cmentarzach – Kazimierza E. Steszuka, któremu Longin Okoń poświęcił jedną ze swoich publikacji. Nie obeszło się bez wizyty u Bielucha, któremu nadał
taką piękną postać literacką w legendzie, a który współcześnie stał się własnością wszystkich chełmian, o czym
przekonałem się w kredowych korytarzach, słuchając opo
wieści przewodniczki o duchu Bielucha podczas oprowadzania szkolnej wycieczki; oglądania szkoły, której dyrektorował prze wiele lat; zamczyska z Obrony Chełma;
budynków katedralnych, w których podczas wojny organizował swój „teatr” i wystawiał patriotyczne sztuki. Longin o tym wszystkim opowiadał z wielką pasją, jak zawsze
robi to człowiek szczerze coś kochający; dla mnie była to
również lekcja umiłowania „małej ojczyzny”.
Pamiętnymi i pięknymi dniami był trzydnik – 26–28
lutego 2003 roku. Szczególnie zapadające w głąb serca
było spotkanie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej z okazji Jego 75-lecia urodzin i 60-lecia pracy twórczej, podczas
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którego wystąpiłem z referatem o dorobku autora powieści o Tecumsehu. Wieczorami nasze rozmowy skupiały
się wokół Jego bardzo bogatego księgozbioru (szczególnie
powieści indiańskich), prezentacji indiańskich pamiątek
i dyplomów, wokół lokalnego środowiska literackiego. Starałem się żywo uczestniczyć w rozmowach, aby rozpraszać
Jego smutek długo trwający po śmierci żony Marii. Było
przecież o czym rozmawiać. Nieco wcześniej przed kilkoma dniami dostałem od Longina sporą paczkę książek,
m.in. szkice literackie, recenzje, wspomnienia pt. Książki
i ludzie Jego żony Marii Janiny Okoń, która zawsze towarzyszyła Jego pisarstwu, a niektóre utwory chyba nawet
współpisała. Był też Jej zbiór fraszek Krawędzie; wznowienie mojego opracowania Longin Jan Okoń z ciepłą dedykacją: „Drodzy! Staszku, za napisanie tej monografii,
a Wandeczce za jej wydanie, gorące dzięki, macie moje
serce – Longin. 27 grudnia 2002 r.", także kolejne wznowienie (tym razem przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną tej minimonografii i wydawnictwo TAWA w Chełmie)
– Opowieści niedźwiedziego grodu, po raz kolejny rozszerzone m.in. o Klęskę Boruty. Akcję tego opowiadania
przeniósł pisarz na Kielecczyznę. Podczas tej wizyty opowiedział mi o swoim epizodzie związanym z Ostrowcem
Świętokrzyskim, w którym nosił się z zamiarem kształcenia w Studium Nauczycielskim, ostatecznie podjął studia
w Studium Nauczycielskim w Kielcach.1
Na jubileusz 80-lecia życia Longina nie mogłem pojechać (przechodziłem trudny okres zdrowotny), nad czym
bardzo bolałem. Swój „udział” w Jubileuszu zaznaczyłem
wierszem Jemu dedykowanym i artykułem o moich związkach z Nim opublikowanym w „Egerii”.2 27–29 stycznia
2011 roku – odbyła się promocja dzieła autorstwa Longina, jakiego może pozazdrościć Chełmowi wiele regionów – Historia literatury ziemi chełmskiej, podczas której przeżyłem jedną z najwspanialszych uczt literackich.
Dzięki Jego życzliwości w książce znalazły się trzy moje
szkice krytyczne: o Jego bratanku – Zbigniewie Waldemarze Okoniu, Waldemarze Michalskim i Stanisławie Wiśniewskiej oraz wiele ciepłych słów pod moim adresem.
Czwartkowe spotkanie ze środowiskiem piszących chełmian – członkami Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, prowadzonej przez Longina – było bardzo sympatyczne. Poznanie Stanisławy Wiśniewskiej i Stanisława
Koszewskiego zaowocowało kontaktami naszymi do tej
pory, a doskonałe posiłki przygotowywane przez Stanisła
wę, okraszane metaforami z jej wierszy, czuję na podniebieniu do dzisiaj. Natomiast uroczysta sesja chełmskiej
Miejskiej Rady może uchodzić za przykład zachowania
i szacunku Włodarzy Miasta wobec pisarza, który życie
1 O związkach L.J. Okonia z Kielecczyzną patrz: S. Rogala, Świętokrzyskie tropy Longina Jana Okonia, „Dedal" 2007, nr 1, s. 13-14.
2 Por. S. Rogala, Powrót do normalnego świata, „Egeria" 2006, nr 2, s. 53-54.

→

9 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

poświęca swojemu miastu. Sen przez dwie noce w Jego
gabinecie--bibliotece, długie rozmowy i dyskretne oglądanie półek z książkami przeniosły się na mój wiersz U Longina w bibliotece.
Kiedy rozpocząłem swoją karierę nauczyciela akademickiego, usiłowałem zarażać poezją i prozą Longina swoich studentów. W szeregu przypadkach udawało mi się
to w postaci prac zaliczeniowych, a nawet prac magisterskich. Najciekawsza z nich ukazała się drukiem w formie
książkowej w 2005 roku – Beaty Danielczuk pt. Longin Jan
Okoń – pisarz i nauczyciel (jest oceniana jako wartościowa publikacja), a obszerny fragment również pracy magisterskiej – Barbary Kumor pt. Powieści indiańskie Longina Jana Okonia – został przedrukowany w wydawnictwie.
Były też inne prace, np. Ewy Zając – Małe prozy Longina Jana Okonia i prace licencjackie, jak: Agnieszki Pawelec Przygoda w powieściach indiańskich Longina Jana Okonia, czy Martyny Sztachery – Bohater powieści indiańskich
Longina Jana Okonia.3 Myślę, że to nie ostatni głos moich
wychowanków.
Moralista
W swoich poszukiwaniach literackich i naukowych, śledząc różne tzw. przełomy literackie i przeobrażenia pisarzy, palinodie – nazywane nierzadko „poszukiwaniami”
artystycznymi i komercyjnymi, w tym całym współczesnym szumie wokół demokracji i „wolności", nieraz pra
gnę czegoś prostego, niemal klasycznego (z jasną fabułą,
chronologią czasową, wyraźnie ukształtowanym bohaterem i klarownym, czystym polskim słowem), szczerego
i odważnego nazywania postaw i zachowań moralnych,
prawdy, dobra, zła itd. Zawsze odnajduję to u Longina J.
Okonia, w Jego utworach. Spośród dziesiątków pozytywnych bohaterów Jego powieści i opowiadań za przykład
niech posłuży jeden z bohaterów Przełęczy Grozy, kształtowany na biblijny wzór – Czerwony Logan. To on, kiedy
biały człowiek, udający chrześcijanina, wymordował mu
rodzinę, mówi:
„Jakże Logan ma wierzyć w głoszoną przez białych miłość bliźniego, skoro biali w nią nie wierzą, jak można ufać
słowom białego człowieka, skoro są one przewrotne i fałszywe jak wiry w Ohio. [...] Chcę żyć na uboczu, samotnie, z dala od ludzi, bo nie ufam już nikomu”.
Słowa wielokrotnie powtarzane w historii i aktualne
przede wszystkim dzisiaj. Można wskazywać na całe mnóstwo zalet utworów pisarza (wartką akcję, prostą narrację,
zróżnicowanie postaci, prawdę historyczną, umiłowanie
rodzinnego kraju i drugiego człowieka, jasną stronę etyczną wypowiedzi...), ale na jedną jeszcze należy wskazać koniecznie – to przyroda, wspaniałe jej opisy, choćby ten:
3 Wymienione prace magisterskie i licencjackie są w moim posiadaniu.

„Październik malował liście drzew. Lasy płonęły
wszystkimi kolorami. Słońce jeszcze mocno przygrzewało. W powietrzu żeglowały pierwsze pajęcze nitki indiań
skiego lata. Było pięknie, ale niektóre noce przynosiły dokuczliwy chłód, a każdy dzień budził się obsypany
błyszczącymi kulkami rosy. Nad dolinami snuły się mgły”.
Czy we współczesnej prozie wiele znajdzie się takich
pięknych opisów?
Zawsze po lekturze kolejnego utworu Longina czułem, że ciągle mieszkam w normalnym świecie, co prawda pełnym konfliktów i nadziei, ale w świecie namalowanym wyraźnymi barwami i określonym zdecydowanymi
liniami... szkoda, że tylko w świecie słowa..., na pocieszenie pozostaje mi świadomość, że pośród słowa tworzonego przez przyjaciół...
Końcowa uwaga
Bardzo się cieszę, że ze studenta polonistyki, zauroczonego książką Longina Jana Okonia – Legendy chełmskie –, stałem się Jego przyjacielem i redaktorem książek
o Nim, że tyle od Niego się nauczyłem. To kawał drogi,
którą przez czterdzieści lat wspinałem się w pocie czoła,
by wejść na tę „górkę literacką” jak na Górkę Chełmską.
Jak wiemy, Longin Jan Okoń napisał wiele, bardzo dużo
zwartych publikacji książkowych (ponad 70), a jego ostatnie opracowania np.: Historia literatury ziemi chełmskiej
(1505–2010) uzupełniona szkicami, Chełm 2010, Piórem
i czynem, o życiu i twórczości Longina Jana Okonia, Kielce 2012, Chełm literacki XX i XXI wieku t. I i t. II, Chełm
2014, 2015; długo pozostaną wzorcowymi opracowaniami literatury chełmskiej…

Moja pamięć o Longinie

(20 XII 1927–3 IV 2020)
Jak napisać, co napisać
– że zmarł przeżywszy 93 lata,
– że zostawił ponad 70 książek,
wiele opracowań redakcyjnych
setki artykułów, piosenek,
wspomnień,
– dziesiątki przyjaciół i nieprzyjaciół
ludzi mu oddanych i znienawidzonych
skoro miał wszystko
i niewiele poza książkami
zostawił to wszystko
zabrał bogactwo duszy,
i spróchniałą nicość
– przy nim, jego osobie
to wszystko jest marnością
Stanisław Rogala

n u m e r

Profesor dr hab.
Stefan Warchoł
(21.01.1930–25.09.2019)
Odszedł Profesor Stefan Warchoł – twórca slawistyki lubelskiej, znakomity naukowiec, nauczyciel akademicki – od 1954 do 2000 roku był nierozerwalnie związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W latach
2003–2007 zatrudniony był w Mazowieckiej Wyższej
Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
Profesor Stefan Warchoł urodził się w Przędzelu (pow.
Nisko, dawne woj. lwowskie). Wywodził się z rodziny głęboko patriotycznej. Ojciec Profesora był znanym działaczem Stronnictwa Ludowego. Wykształcenie średnie
uzyskał w renomowanym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Nisku. W latach
1949–1952 odbył studia polonistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim; kontynuował je na
Uniwersytecie Poznańskim. Pracę magisterską z językoznawstwa historycznego napisał pod kierunkiem profesora Władysława Kuraszkiewicza.
W 1954 r. Stefan Warchoł rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Języka Polskiego UMCS. Położył ogromne zasługi we współtworzeniu filologii polskiej;
istniejącej na UMCS od 1953 r. W latach 1954–1961 zatrudniony był w Katedrze Języka Polskiego; zaś od 1962 r.
podjął pracę w nowo utworzonej Katedrze Filologii Słowiańskiej na stanowisku adiunkta (od 1.10.1962), a następnie docenta. Od roku 1979 aż do 2000 r. pełnił funkcję
kierownika Katedry Filologii Słowiańskiej, przemianowanej następnie najpierw na Zakład Filologii Słowiańskiej,
a od roku 1992 na Zakład Filologii Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Jako pracownik UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, uzyskując stopnie naukowe od doktora
począwszy, poprzez doktora habilitowanego, aż po tytuł
profesora.
Profesor Stefan Warchoł, wychodząc od badań polonistycznych z zakresu historii języka i dialektologii (jest
m.in. autorem monografii Gwary dawnej ziemi stężyckiej,
1964), poszerzał swoje zainteresowania naukowe o aspekty slawistyczne (por. Geneza i rozwój słowiańskich formacji ekspresywnych z sufiksalnym –k – i – c-, 1984). Szczególnym przedmiotem badań Profesora było pogranicze
polsko-wschodniosłowiańskie [por. m.in. dokumentację
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Feliks
Czyżewski

gwar polskich i ukraińskich dla kartotek Atlasu gwar Lubelszczyzny (1956–1960), Atlasu gwar ukraińskich (1966–
1967), Atlasu gwar polskich (1988–1995); chrestomatia
Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny (1995)].
Inny nurt badawczy Profesora S. Warchoła stanowiły – onomastyka słowiańska: dokumentacja nazw miejscowych i obiektów fizjograficznych województwa lubelskiego (1956-1960); badania nad zoonimią słowiańską;
wyniki przedstawione w 5-tomowym Słowniku etymologiczno-motywacyjnym słowiańskiej zoonimii ludowej
(2007-2016); prace nad antroponimią historyczną; m.in.
nazwiska lublinian. Wymieniony słownik zoonimów
to dzieło wyjątkowe na skalę międzynarodową, o czym
świadczą pochlebne recenzje w czasopismach zagranicznych (m.in. w „Woprosach Onomastiki” 2018).
W zakresie dydaktyki współorganizował studia bułgarystyczne (1980), istniejące do dziś w obrębie kierunku
slawistyka. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Profesora
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w latach 80. w wielu szkołach Lublina i regionu realizowano lektorat języka bułgarskiego.
Profesor S. Warchoł wypromował 3 doktorów oraz 170
magistrów filologii polskiej i rosyjskiej.
Był członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, m.in. Światowego Towarzystwa Dialektologiczno–Geolingwistycznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego,
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1973–
1983 pełnił funkcję sekretarza Wydziału Nauk Humanistycznych LTN.
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Stefana Warchoła była wielokrotnie doceniana w środowisku, czego dowodem są liczne nagrody
i wyróżnienia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Profesor Stefan Warchoł pozostał w pamięci naszego
lubelskiego środowiska jako człowiek szeregu inicjatyw

naukowych, życzliwy opiekun młodszych pracowników; inicjator i realizator wielu slawistycznych konferencji naukowych poświęconych onomastyce i dialektologii.
Przedstawiane na wymienionych konferencjach referaty
naukowców z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Bułgarii,
Serbii, Niemiec, Szwajcarii i innych ośrodków zagranicznych publikowane były w serii „Rozprawy Slawistyczne”
UMCS, którą śp. Profesor powołał w 1986 r. W ostatnich
miesiącach pracowitego życia przygotowywał do druku
książkę dotyczącą zagadnień języka praindoeuropejskiego
(nawiązywał w prezentowanych wywodach do poglądów
swojego mistrza prof. Mikołaja Rudnickiego). W ostatnich
dniach życia pracował nad korektą tekstu, nie doczekał już
jednak publikacji swojego dzieła.
Rodzina i przedstawiciele środowiska akademickiego pożegnali na zawsze śp. Profesora Stefana Warchoła
28 września 2019 r. na rodzinnym cmentarzu parafialnym
w Racławicach k. Niska.
Cześć Jego Pamięci.

Al. Leszek
Gzella

Kronikarz czasu przełomu
Pod takim tytułem przebiegało spotkanie w DK LSM
(5.02.2020) poświęcone Franciszkowi Hipolitowi Piątkowskiemu (1946–2016), dziennikarzowi, reporterowi,
redaktorowi, wykładowcy, wreszcie poecie. Może należałoby odwrócić kolejność wymienionych tu specjalności
Franka, bo zanim został redaktorem był poetą i zdobywał
laury w różnych nie tylko lubelskich poetyckich konkursach. Wspominali o tym w czasie spotkania jego przyjaciele z prasy, uczelni i aktorzy. Mówili ci, z którymi razem
studiował na Wydziale Prawa UMCS, ale i ci, którzy byli
zafascynowani jego działalnością publicystyczną i społeczną. Gośćmi tej panelowej rozmowy pod batutą prowadzącej Ewy Hadrian byli redaktorzy Stanisław Jadczak
i Tadeusz Fita, b. rektor UMCS prof. Andrzej Dąbrowski,
aktorzy Alicja Jachiewicz-Schmidt i Stefan Schmidt, obecnie w Nadrzeczu pod Biłgorajem prowadzą Dom Służebny. Oczywiście, w gronie gości relacjonujących kolejne dokonania red. Piątkowskiego nie mogło zabraknąć wójta
gminy w Siennicy Różanej Leszka Proskura. A Siennica

Różana stała się miejscem dorocznych spotkań na Wakacyjnej Akademii Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego.
Uczestnikami byli młodzi dziennikarze. Red. Franciszek
był jej inicjatorem i głównym wykładowcą. Wybór gminy nie był przypadkowy, Siennica Różana była rodzinną
miejscowością żony, Jadwigi Piątkowskiej. Również z tą
miejscowością były związane z inicjatywy Franka imprezy o charakterze artystycznym i naukowym pt. „Z Rejem
do Siennicy”.
Spotkanie w DK LSM połączono z koncertem pt. „Od
Mozarta do Piazzoli” w wykonaniu Andrzeja Mazura (klarnet) oraz kwintetu smyczkowego: Natalii Kozub
(skrzypce), Emilii Siepkowskiej (skrzypce), Piotra Grzelaka (altówka), Macieja Lacnego (wiolonczela) i Aleksandra Resiaka (kontrabas).
Redaktor Piątkowski pochodził z Wólki Guligowskiej
(koło Łodzi), gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Jego prawnicze studia na UMCS otworzyły mu drogę do... dziennikarstwa. Początki z prasą były

n u m e r

związane z dodatkiem „Kuriera Lubelskiego”pt. „Konfrontacje”. Bywał wtedy często w naszej redakcji. Co tydzień
przynosili z Anną Bocian opracowane materiały do dodatku studenckiego. Nieraz musieli czekać na ich przekazanie sekretarzowi czy zastępcy naczelnego red. Jerzemu
Turżańskiemu.
Wymienialiśmy przyjazne uwagi, ustalaliśmy też ważność i pilność artykułów oraz informacji przeznaczonych
do druku. Pewnie ta działalność redagowania jednej kolumny w gazecie stawała się dla Franciszka dobrą lekcją
pracy redakcyjnej. Anna Bocian po studiach polonistycznych podjęła pracę dziennikarską w „Kurierze”.
Franciszek interesował się sprawami teatru. W czasie
studiów podjął współpracę ze studenckim teatrem Gong
2 w Chatce Żaka. Pisywał recenzje, prowadził wywiady
z reżyserami i aktorami. Pisał o teatrach w Gardzienicach, Scenie Plastycznej KUL Leszka Mądzika, o teatrze
studenckim „Prowisorium”.
Współpracował z wszystkimi chyba pismami ukazującymi się w tym czasie w Lublinie. Można tu przypomnieć
tytuły gazet i czasopism, w których pracował albo z którymi współpracował: „Kurier Lubelski”, „Sztandar Ludu”,
„Akcent”, „Relacje”, „Nowe Relacje”, „Magazyn Lubelski
Gazety Domowej”, „Express Fakty”, „Dziennik Wschodni”, „Wiadomości Uniwersyteckie” (UMCS). Przez kilka lat
pracował w Białymstoku, gdzie początkowo był dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki UW, wrócił jednak do prasy, był redaktorem w „Gazecie Białostockiej” oraz pełnił
funkcję redaktora naczelnego białostockiego literackiego
miesięcznika „Kontrasty”. Pismo było znane poza środowiskiem lokalnym.
Po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego zawieszono działalność wielu gazet i czasopism. Dotyczyło to również „Kontrastów”. Red. Piątkowski z rodziną wrócił do
Lublina i do „Sztandaru Ludu”. Uaktywnił się w pracy naukowej, został wykładowcą na Wydziale Humanistycznym
w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, kierował Pracownią
Reportażu. Zajęcia miał też na KUL-u, w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza, w Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Spotykałem się
z Frankiem i wymienialiśmy poglądy na tematy związane
z prasą, jej przeobrażeniom będących niejednokrotnie wynikiem działań „wojennych” gen. Jaruzelskiego. Byliśmy
członkami SDP (ja prezesowałem Lubelskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich). O druzgocących rezultatach społecznych „stanu” mówił powołując
się m.in. na przykłady białostockie.
Po śmierci red. Piątkowskiego żona Jadwiga zainicjowała i przygotowała już trzy tomy jego materiałów reportażowych i publicystycznych. Ukazały się publikacje
książkowe Franciszka: 17 lat z PRL, Spacer Aleją Niepotrzebnych oraz Spotkania i rozmowy (2020). W tej ostatniej
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zamieszczone są artykuły drukowane w „Sztandarze
Ludu”, „Kurierze Lubelskim”, „Gazecie Współczesnej”,
„Kontrastach”, „Dzienniku Wschodnim”, także w dwumiesięczniku „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”. Wywiady red.
Piątkowskiego wyróżniają się doskonałą znajomością problemów kulturalnych, ale też społecznych, i można je zaliczyć do prawdziwych perełek dziennikarskiej i pisarskiej
twórczości.					
■

1 0 0

•

l u b l i n

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Alicja Genowefa Michałowska
z d. Szczemirska
córka Piotra i Genowefy z d. Szatas

Urodziła się w Wilnie 5 stycznia 1931 roku, zmarła
1 października 2019 r. w Lublinie. Była absolwentką Liceum Pedagogicznego w Sulechowie, WSN w Słupsku
i Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Pełniła Służbę
nauczycielską w szkołach podstawowych w Klenicy (Lubuskie), Płocku, Kołobrzegu (inicjowała nadanie szkole
nr 3 imienia Marynarzy Polskich) i Lublinie. Trzykrotnie
nagradzana przez Ministra Oświaty za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Była aktywną członkinią
Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszenia Rodzina Ponarska i Przyjaciół Grodna i Wilna oraz NSZZ Solidarność.
Urząd do Spraw Kombatanckich i Osób Represjonowanych wysoko ocenił jej opozycyjną działalność, nadając
Odznakę Honorową. Ponadto Alicję odznaczono Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz Złotą Odznaką ZNP.
Wspomnienie
Odeszła 1 października 2019 roku. Była wybitnym pedagogiem, gorącą patriotką, odważnym i rozsądnym działaczem Solidarności, aktywną członkinią szeregu organizacji, czułą, wrażliwą i troskliwą matką, kochającą babcią.
O działalności opozycyjnej Alicji Michałowskiej usłyszałem w roku 1981, o represjach, które dotknęły energiczną
działaczkę „Solidarności” w stanie wojennym, informowano w podziemnych biuletynach. Szerzej o konspiracyjnej działalności rodziny napisał w tomie „Kronika stanu
wojennego” prof. Czesław Michałowski, małżonek Alicji.
Praca prof. Czesława Michałowskiego to jedna z najważniejszych książek o trudnych latach stanu wojennego na
Lubelszczyźnie.
Także Pani Alicja posiadała pasję dokumentowania
historii rodzinnej i talent literacki. Potrafiła w atrakcyjnej formie spisać dramatyczne przeżycia lat wojny, powojennej tułaczki i poszukiwania pracy. Jej poruszające wspomnienia nagradzano na konkursach literackich
i honorowano publikacjami. Także na łamach „Lublina” publikowaliśmy fragmenty tych wspomnień. Autorka z miłością pisała o swej rodzinie, ojcu Piotrze Szczemirskim, zamordowanym w podwileńskich Ponarach,

przedwcześnie zmarłej Matce Genowefie z domu Szatas,
rodzeństwie, pierwszych latach szkolnych, wreszcie o pobytach w powojennym Wilnie. Publikacje z naszego pisma
znalazły się w pasjonującym zbiorze wspomnień W biegu od świtu do zmierzchu napisanym wspólnie mężem
Czesławem.
Byłem jednym z pierwszych czytelników tomu, nie kryłem swego uznania. Propozycją, którą otrzymałem od Autorów, by napisać posłowie, czułem się wyróżniony.
Napisałem: «Ujęli mnie Państwo Michałowscy życzliwością do rodaków, do osób spotkanych po raz pierwszy, ludzi z różnych zakątków świata, fascynacją pięknem, miłością i szacunkiem do przyrody. Tu odwołam
się do wzruszającego fragmentu wspomnień Pani Alicji: „W pompie stojącej pośrodku podwórza uwiła gniazdo pliszka i dopóki nie wyległy się pisklęta i nie zostały
z tego gniazda wyprowadzone przez rodziców w świat, nosiliśmy wiadrami wodę od sąsiadów”. To doprawdy rzadki
obraz miłości i szacunku do braci mniejszych. Imponują
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Autorzy obowiązkowością, sumiennością, zaradnością.
Podziwiam Ich radość życia, potrzebę podróżowania, miłość do ziemi rodzinnej, ciekawość świata. W powojennych latach, w czasie siermiężnego socjalizmu, jako jedni
z pierwszych podróżowali po Polsce, byli pionierami autostopu, zjeździli Polskę na – kultowym, choć mało wygodnym – motocyklu WSK, spłynęli kajakiem po wielu polskich rzekach i jeziorach. Kiedy nadarzyła się sposobność,
ruszyli na podbój demoludów, dotarli do Czechosłowacji,
Bułgarii, NRD, na Węgry, do Kraju Rad, także do Grecji
i dalekich Stanów».
Urodziła się na Litwie, kraj dzieciństwa przyszło jej
opuścić w roku1945. Jej szlak tułaczy wiódł z podwileńskiego Podbrodzia przez Grodno, Warszawę, Zieloną Górę
do Klenicy koło Sulechowa. Tam znalazła dach nad głową
i tam też – po ukończeniu liceum pedagogicznego – rozpoczęła swą pierwszą pracę w szkole podstawowej. Wychowana w rodzinie nauczycielskiej, w nowej rzeczywistości pragnie nieść kaganek oświaty między biednych
repatriantów i tubylców. Bierze udział w akcjach zwalczania analfabetyzmu, organizuje – w pionierskich i spartańskich warunkach – zawody sportowe, pierwsze wycieczki, szkolne przedstawienia i akademie. Miłość do
dzieci i młodzieży, szacunek dla ich wysiłków artystycznych i sportowych, nakazały ocalić od zapomnienia zdjęcia z występów, na których wychowankowie z dumą prezentowali wyćwiczone pod okiem nauczycielki sceny
teatralne, układy i figury akrobatyczne. Ze swymi wychowankami zbiera makulaturę, gromadzi grosze, by uciułane w ten sposób złotówki przekazać na SFOS (Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy), bo przecież jak głosiło
hasło tamtych dni – cały naród buduje swoją stolicę. Nie
unika żadnej pracy, jest przy ewidencji gruntów rolnych,
bydła, zbieraniu plonów, jednocześnie kształci się na kursach, choćby przewodników harcerskich Ale także marzy.
Marzy o lepszej, bogatszej, sprawiedliwej i demokratycznej Polsce. Marzenia, jak marzenia, nie zawsze się spełniają, ale po dobrze wykonanej pracy pozostają satysfakcje.
Nie ma większej satysfakcji dla pedagoga niż szacunek,
miłość, wdzięczna pamięć wychowanków. A ci – rozsiani
dziś po całym świecie – zachowali swą wychowawczynię
we wdzięcznej pamięci. Nadsyłali życzenia, zaproszenia
na śluby i okolicznościowe spotkania, zapraszali do odwiedzenia swych rodzin i domów,
Alicja Michałowska wyrastała w patriotycznej atmosferze, miłość do Ojczyzny, potrzebę pracy dla kraju, szacunek dla rodziny, bliźnich wpajała swym uczniom. Miała
dla nich nie tylko słowa. W trudnych, dziejowych momentach potrafiła pokazać, że zawsze stanie po stronie
prawdy, dobra, słabszego – nigdy zaś po stronie tyrana.
Sama o tym nie wspomina, dodam od siebie, że
w czasach solidarnościowego zrywu zapisała piękną
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kartę w lubelskiej historii zmagań z komunistycznym reżymem. Odważnie – jak zawsze – opowiedziała się po
stronie prawdy, skrzywdzonych, ryzykowała zdrowiem,
prześladowaniami, utratą pracy. Kontaktów ze Służbą
Bezpieczeństwa, uciążliwych przesłuchań Państwo Alicja
i Czesław Michałowscy nie uniknęli. W Ich mieszkaniu
funkcjonowała – prowadzona przez córkę Joannę i zięcia
Piotra – nielegalna oficyna wydawnicza.
Z rodzeństwem łączą mnie silne uczuciowe więzy –
opowiadała. I zawsze dodawała: „staram się integrować
wszystkich z rodu i zachęcać do wysiłku ocalania pamięci o polskich Kresach Wschodnich”. Organizowała spotkania rodzinne, dbała o kontakty listowne i telefoniczne.
I podkreślała z dumą: „wszyscy należymy do Rodziny Ponarskiej, stowarzyszenia założonego przez nieodżałowaną śp. Helenę Pasierbską, byłą więźniarkę Łukiszek w Wilnie”. W roku 2000, w mieniu Rodziny Ponarskiej, Andrzej
Szczemirski (brat Pani Alicji) dokonał odsłonięcia tablicy
wmurowanej w ścianę Bazyliki oo. Dominikanów w Lublinie poświęconej pomordowanym w Ponarach. W roku
następnym Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wmurował w ścianę kościoła na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie tablicę poświęconą Piotrowi Szczemirskiemu, zamordowanemu w Ponarach, którą odsłonił
Czesław Michałowski. W uroczystości wziął udział (m.in.)
biskup lubelski ks. Bolesław Pylak.
W mieszkaniu Państwa Alicji i Czesława Michałowskich obejrzałem film dokumentalny Ponary. Nóż w serce wyreżyserowany przez Bronisława Bubiaka. Ten filmowy dokument – relacja naocznych świadków zbrodni
na Polakach, Żydach i innych narodowościach dokonanej w Ponarach – zdobył w roku 2018 główną nagrodę
na zamojskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych. W tej
podwileńskiej miejscowości Niemcy, rękoma litewskich
szaulisów, zamordowali około 100 000 ludzi, z czego około 20 000 stanowili obywatele polscy. Najwięcej informacji o samej zbrodni przekazał przedwojenny dziennikarz,
Kazimierz Sakowicz. Jedną z osób prezentujących w filmie swoje wspomnienia o zamordowanych w Ponarach
jest Alicja Michałowska.
Mszę Pożegnalną w cmentarnym kościele przy Unickiej
odprawiał ks. prof. Edward Walewander, przyjaciel Rodziny. Celebra była podniosła, celebrant wygłosił piękne słowa o Zmarłej, Jej potrzebie pracy, działania, miłości ludzi
i Polski. Liczną grupę wśród żałobników stanowili wychowankowie i nauczyciele. Także nad trumną padły piękne
słowa młodszych kolegów nauczycieli o lekcjach patriotyzmu, które przed laty otrzymali od starszej, zawsze zatroskanej o losy kraju Koleżanki.
Pani Alicjo, Pani przesłanie o miłości do kraju, pracy
dla bliźnich towarzyszyć mi będzie do moich ostatnich
chwil.						
■
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Halina
Ewa
Olszewska

Wspomnienie o zamojskim poecie
noc gra na okarynach uśpionych podcieni
płyną naręcza woni leśmianowej łąki
niedługo świt o dzwony kolegiaty brzęknie

wieżyczek ratuszowych zaczerwieni pąki . . .

Tak pięknie pisał o Zamościu Krzysztof Konopa, zafascynowany jego historią i architekturą. Urodził się w tym
mieście 8 marca 1953 r. Tam ukończył podstawówkę i liceum, pracował w zamojskich instytucjach i zakładach,
m.in. w Urzędzie Miasta, Fabryce Mebli, PKP, PCK. Trudno mówić o tym poecie i satyryku w czasie przeszłym,
a jednak Krzysztofa już nie ma. Zmarł 23 stycznia 2020
roku, powaliła Go choroba nowotworowa. Pięć dni później, po nabożeństwie w kościele oo. Redemptorystów
w Zamościu został pochowany na zamojskim cmentarzu
przy ul. Peowiaków.
Jedni kończą swoje życie kropką, inni – znakiem zapytania./ Po Twoim odejściu Krzysztofie pozostał mi znak
zapytania: dlaczego tak wcześnie odszedłeś ?/ Nie ma już
Twojej optymistycznej symfonii życia./ Zostawiłeś nam
ciemną nutę smutku./ I wiersze zostawiłeś./ Tak piękne
jak szczęście./ Nieznane są wyroki boskie./ Może Pan Bóg
zabrał Cię do siebie, żebyś pisał wiersze w niebie. /Pożegnam Cię Twoim wierszem „Ballada przydrożna”./ Żegnaj
Przyjacielu! – powiedział nad trumną zmarłego Marian
Karczmarczyk, znany zamojski poeta, aforysta, fraszkopisarz. Po czym przeczytał wiersz Krzysztofa Konopy z jego
najnowszego zbioru poezji.
Ballada przydrożna
-------------------------

że sierpień jest gorący – nocą jednym duchem
święci pańscy z kapliczek piją siwuchę
nie wystarczy dla wszystkich do rychłego wschodu
więc z baryłeczki stogu jeszcze łyczek miodu
żeby się tajemnicą nie podzielić z nikim
pospiesznie zagryzają zorzy podpłomykiem
gdy wiejski Frasobliwy patrzy na to krzywo

smagają się pokornie pątniczą pokrzywą
a udając że nic się wielkiego nie stało
w dzień wożą wór pokutny drewna i upału
Wiersz ten znajduje się w repertuarze hrubieszowskiego
Teatru Piosenki MŁYN.
Podczas mszy pogrzebowej, w imieniu literatów i ludzi
kultury zmarłego poetę pożegnała Bożena Fornek, również poetka, od wielu lat aktywnie współpracująca ze środowiskiem literackim z racji pracy zawodowej w Zamojskim Domu Kultury. Ze strony „Tygodnika Zamojskiego”
mowę pożegnalną wygłosiła dziennikarka Jadwiga Hereta,
podkreślając, że Krzysztof Konopa czuł się w redakcji tygodnika jak w domu, łączyły go przyjazne relacje z właścicielami i dziennikarzami tego pisma. Miał też sentyment
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do siedziby redakcji przy ul. Greckiej, gdzie dawniej pod
tym adresem znajdował się jego dom rodzinny. W dzieciństwie właśnie na Greckiej 6 lubił spędzać czas na strychu, to było miejsce jego pierwszych prób literackich. Stąd
wzięła się nazwa „Strych” z utworami satyrycznymi Konopy na ostatniej stronie każdego numeru „Tygodnika
Zamojskiego”, z którym współpracował przez czterdzieści lat. Opublikowano około dwóch tysięcy jego satyrycznych utworów, ironicznych komentarzy do rzeczywistości. Ostatnie teksty na kolumnę „Strychu” pisał na łóżku
szpitalnym, tuż przed śmiercią. 28 stycznia, z żalem i szacunkiem pożegnało poetę liczne grono przyjaciół i innych
sympatyków jego twórczości. W pogrzebie uczestniczył
Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa.
Moja znajomość z Krzysztofem zaczęła się dawno temu
na imprezach literackich w Zamościu (gdzie pracowałam
jako dziennikarka), ale też z okazji innych spotkań w różnych miejscach, na których czytaliśmy nasze wiersze, niejednokrotnie w szerszym gronie literatów Lubelszczyzny.
Konopa aktywnie angażował się w działalność kulturalną. Od 1986 r. pełnił funkcję prezesa Klubu Literackiego
przy Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu (po reformie administracyjnej przemianowanym na Zamojski
Dom Kultury.) Tego poetę satyryka można było spotkać
na wszystkich ważniejszych imprezach Hetmańskiego
Grodu. Corocznie jest ich wiele. Nie mogło go zabraknąć
również na spotkaniach autorskich kolegów, nieraz to były
wspólne prezentacje twórczości. Co roku uczestniczył
w Leśmianowskiej Ulicy Poetyckiej. Nikt nie przypuszczał, że w maju 2019 r. po raz ostatni ocenia innych twórców, uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Leśmiana. Przed laty napisał w jednym
z sonetów: wrzesień rozorał chmurne kartoflisko/a mnie
do ojca trzeba pójść do nieba/zanieść gorzałki i drobinę
chleba/może jak kiedyś rozpalić ognisko
Zachwycony Roztoczem, często letnie miesiące spędzał
w staropolskiej Zagrodzie Guciów u Anny i Stanisława Jachymków zaprzyjaźniony z tym poetyckim małżeństwem.
Dwadzieścia lat temu, wraz z Zamojskim Domem Kultury i gospodarzami Zagrody w Guciowie postanowił zorganizować Turniej Literacki „O Pazur Kycopirza”. Konkurs
ten pod hasłem „Literacki zapis godny natury, przyrody
Roztocza” został zapoczątkowany w 2001 r. Zwykle po oficjalnym ogłoszeniu wyników w ZDK, dalsza część podsumowania każdej edycji odbywała się w Świętojańską Noc
Poezji w Guciowie. Krzysztof ze Stanisławem Jachymkiem,
przed całonocną ucztą poetyckiego słowa, oprowadzali literatów po urokliwych zakątkach Roztocza, przybliżając
historię tej krainy od pradawnych czasów. Bogactwo zbiorów geologicznych u Jachymków stale się powiększa. Jeden z tych kamieni, jako „Pazur Kycopirza” w 2002 r. trafił
do mnie za wiersz „Roztoczańskie nostalgie”. Postarałam
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się o kamasz z mosiądzu, w którym „pazur” pięknie się
prezentuje. I przypomina słowa Krzysztofa, który pochwalił mnie za ten utwór. Nieraz żartował, że na Roztoczu
wena nadzwyczajnie mu służy. Tam, w malowniczej scenerii przyrody w 2005 r. zaczął pisać sonety i inne liryki,
które później zostały nagrodzone w ogólnopolskich konkursach. Lubił piękno. To oczywiste, że jego inspiracją
była zamojska Starówka, stąd wiersze o niej, ale też inne
miejsca, które go urzekały np. Kazimierz: srebrny od chłodu Wisły szal/chciałem ci dać na świt już bliski/szeptały
dłonie albo gwiazd/ dalekie drżące złote listki… W tomiku Konopy znajduje się również wiersz o Krasnymstawie,
autor był laureatem turniejów poezji w tym mieście, organizowanych z okazji tzw. Chmielaków. Przytaczam kilka wersów: nic/ tylko pozieleniał wiatr/liści dreszczem/
nic więcej/nic/ przysnął chmiel na wznak/z kuflem księżyca/w ręce/ nic /tylko szyszek ćmy/brzemiennieją sierpniowym chłodem… Krzysztof uważał, że człowiek, miłość, przyroda pięknie współgrają na harfach poezji: a cóż
to jest miłość?/ starczy wejść w starodrzew/ gdzie bywa
biała niewinnością brzoza/albo w łan zboża/gdy na lipca pogrzeb/kłos idzie pełny/bławatu mimoza/ lub gdy się
listki jesienią z drzewami/ nie zechcą rozstać/ resztę wiemy sami.
Liryczną twórczość Konopy wysoko oceniło jury XIV
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać Świadectwo” w Krakowie. Nagrodą było wydanie tomiku zatytułowanego „Sierpień z deszczem”. „To pastelowa poezja – bo
malowana subtelnie, a jednocześnie wyraziście, z fantazją, po prostu z sercem” – czytamy w posłowiu wydawcy.
Ten zamojski twórca był laureatem także kilkunastu innych poetyckich konkursów, m.in. IX Warszawskiej Jesieni Poezji, X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.
E. Szymańskiego, IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O dzban czarnoleskiego miodu”, XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej,
IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Łobodowskiego, XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O laur Opina”, X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”, III Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego „O wawrzyn Sądecczyzny”, trzykrotny finalista Turnieju Łgarzy w Bogatyni, laureat konkursów poetyckich w Krasnymstawie.
Zadebiutował w 1972 r. fraszkami w „Sztandarze
Ludu”, następnie w 1973 r. wierszem na łamach „Kameny”. Oprócz cotygodniowych publikacji w Tygodniku Zamojskim, jego teksty ukazywały się m.in. w „Szpilkach”,
na łamach „Tygodnika Kulturalnego”, „Kroniki Tygodnia”,
„Nowego Wyrazu”. Zostały wydane dwie jego książki
z utworami satyrycznymi: „Obywatel Noe”(1997 r.), „Bolid” (2008 r.) oraz trzy tomiki z poezją liryczną: „Drugi brzeg nocy” (1996 r.), „Sierpień z deszczem” (2006 r.)
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i „Ballady przydrożne (2016 r.). Ten ostatni zbiór sonetów
i innych wierszy w dużej części jest powtórzeniem publikacji utworów z wcześniejszego tomiku.
Krzysztof Konopa czuł się najlepiej w tradycyjnej formie poezji z rymem i metaforą. „Nie potrafię inaczej, nie
ulegam modom, nie przejmuję się, gdy niektórzy zarzucają
mi nadmierne pięknosłowie” – mówił nieraz. Posiadał talent oratorski, uwodził nim publiczność podczas spotkań
literackich. W jego sonetach i innych wierszach lirycznych jest trochę z klimatu Leśmiana, Czechowicza. Nie
napisał ich wiele, opublikowanych naliczyłam: piętnaście
w tomiku „Drugi brzeg nocy”, trzydzieści pięć w „Sierpień z deszczem” i kilka nowych w ostatnim zbiorze wierszy, stanowiącym drugie wydanie utworów z tomiku nagrodzonego w Krakowie. Kilka jego tekstów lirycznych
znajduje się w repertuarze zamojskiego zespołu „Ave spes”
(nurt muzyki sakralnej), których nie zamieścił w tomikach. Natomiast liczba utworów satyrycznych Konopy jest
imponująca. „Satyrykiem jestem co tydzień, a poetą bywam z rzadka” – mawiał. I tak właśnie było. Współpracując z „Tygodnikiem Zamojskim” pisał satyrę do każdego
numeru pisma. Czyli ponad pięćdziesiąt tekstów w ciągu roku. Do tego coroczne „szopki”. Był bacznym obserwatorem świata, tego z bliska i daleka, prześmiewcą absurdów i ludzkich słabości. Na dowód fragment wiersza
„Chwile”: Przychodzą na mnie chwile/(u wielu panów
też – wierzę,/gdy przestaję być zwiewnym motylem/i budzi się we mnie zwierzę./Nieczęsto to, ale jednak…/ciut
szybciej krąży krew,/drżę cały, choć to nie febra. / Sam
nie wiem – lampart czy lew? Satyrą droczył się m.in. ze
światem polityki, wiele z tych tekstów nie traci na aktualności, jak choćby ten: W Sejmie (tak już wypada)/liczą
się ot, konkrety:/(poselska wdzięczna triada)/ – ojczyzna,
naród, diety (…) poparcie, głos i szmalec. (ze zbioru „Bolid”). Ironizując, przewrotnie pisał o innych ale i o sobie:
„Kocham jubileusze! Oczy same się śmieją! Miody płyną
na duszę! Inni też się starzeją! Wielbię te przemówienia,
zadęcia i fanfary. Prawda wychodzi z cienia: beneficjent
jest stary!…” (z wiersza „Co lubię”). Miałam wrażenie, że
naprawdę lubił jubileusze i inne spotkania autorskie, swoje również. Z uśmiechem przyjmował kwiaty i gratulacje.
I słuchał swojej poezji profesjonalne recytowanej, śpiewanej przez innych. Roztaczał swój czar sztuką słowa przed
licznie zgromadzoną publicznością. I nie było w tym pychy. Po prostu cieszył się sympatią ze strony ludzi zaprzyjaźnionych, ale nieznajomych również. Odwzajemniał ją.
Z sentymentem wspominam spotkania z Krzysztofem
z okazji ogólnopolskiego konkursu poezji w Roztoczańskim Parku Narodowym. Kilkakrotnie przypadła nam rola
jurorów. Sporo rozmawialiśmy o poezji, analizując nadesłane wiersze uczestników i na różne inne tematy. Krzysztofa cieszyło odkrywanie talentów. Był pełen radości życia,

jego kultura osobista, jego otwartość, życzliwość dla ludzi, wszystko to z niego emanowało. Taki pozostał w pamięci każdego kto miał okazję bliżej go poznać. Wierszem
„Pożegnanie zamojskiego poety” oddaję mu hołd pamięci,
z przekonaniem, że on wciąż jest i będzie, wszak najtrwalszym żywym pomnikiem jest to co napisał.

Pożegnanie zamojskiego poety
--------------------------------------prześmiewca i romantyk
jedyny w swoim rodzaju
raz pisał tkliwie jak zakochany
w szeptach lasów i łąk
między poetami i wszędzie gdzie był
tropiąc magię miłości
co niejedno ma imię
układając w sonety samosiejki słów
przyśnionych objawionych
w roztoczańskich klimatach
tam gdzie pachnie sierpień deszczem
a maki się tulą w bukiety
innym razem łapał czas
na zamojskiej Starówce
gdzie przy kuflu złocistym
głośne Polaków rozmowy
co tydzień w zamojskim piśmie
satyrą słodził żal i gniew
na ułomności tego świata
czasem wiersze układał w tomiki
uładzał erudycją
potok myśli zrymowanych
stos konkluzji roześmianych
żegnaj Kolego po piórze
będzie nam brakowało
Twojego uroku
Twojej poezji
prześmiewczego ze swadą
komentowania rzeczywistości
Halina Ewa Olszewska

Dopełnieniem wspomnień niech będzie kilka wierszy
Krzysztofa Konopy, które wybrałam z jego tomików.

n u m e r

starówka – noc

Krzysztof Konopa

I
ze śniegu chmur głębokich poznasz
gdy zmierzchem
zmarszczą brew miękką lotu
że miasto senne
wieczór z szarości miską
nad starówką stanie
wieżycę ratuszową
zmyje krótkim deszczem
chwila
a cienie Ormian znowu zaczną kupczyć
ambrozjami pogodnej krótkiej letniej nocy
II
z ramion dzwonnicy
ulica spłynęła jak stuła
haftowana błękitami gwaru
w chrzcielnicy fosy
nagi stanął ratusz
hełm wieżycy schylił przed wiarą
III
do czerwonego popieliska murów
zbiegła się cała okolica
w czarce dzwonu
kipiał wrzątek dźwięku
w mufkę kopuły
ręce ukryła dzwonnica
na białe kolana schodów
świtem ratusz przyklęknął
IV
noc całą
do stodół rynku
siano śnieżycy wiózł
skrzypiąc mrozem
bez odpoczynku
podcieni drabiniasty wóz
V
jak ładowane towarami wozy
toczą się chmury nad miastem
ludzie nieba i rzeczy ciekawi
kramy deszczu rozstawia burza
lwowskiej bramy prędzej biegnie luzak
pod ormiańską materię błyskawic
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VI
podcieni pas rycerski
bruku zmęczona zbroja
wszystko to po co
na rozstawnych koniach dzwonnicy
kolegiaty żałobny spiż
wieźli nocą
VII
zanim ptak się rozskrzydli
lotem dzień rozsupła
póki co
chociaż hałas ledwie drzemie w bruku
konnica starych domów
zamojskie podcienia
przystanęły znów w rynku
z jego dna chłód piją
VIII
choć szczerzą kły podcienia
całe w pianie gwaru
choć w oczodołach okien
jeszcze ślady krwi
na tureckim dywanie pręgierza
włosy schodów rozsypie wieża
śpi
IX
noc gra na okarynach uśpionych podcieni
płyną naręcza woni leśmianowej łąki
niedługo świt o dzwony kolegiaty brzęknie
wieżyczek różowych zaczerwieni pąki
przecież dzień nie wypłoszy czasu
bo on mieszka
we wnętrzu perły którą hetman złowił
noc gra na okarynach uśpionych podcieni
cichutko śpiewa miastu
że rodzi się nowe
X
cisza
jak śnięta ryba
błyszczała łuską bruku
dzwon kolegiaty siecią
dnem rynku płynął
o tratwę pręgierza z rzadka
pluskał ciemny batog
tonąc
krwawiła światłem
podcieni okaryna
2019
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Przysłowia
i powiedzenia
lubelskie

Zbigniew
Włodzimierski

Pawi strój, pawie pióra
Horacy powiadał: „nie weźmiesz na ząb kury, gdy podadzą pawia”. Na takie dictum można się jedynie z przekąsem uśmiechnąć i zauważyć, że poeta biesiadował w Rzymie, a w Polsce na mięso pawie nigdy nie było amatorów!
Nad Wisłą pawie hodowało się i hoduje jako ptaki ozdobne. Paw bowiem – co zauważono w okolicach Lublina już
przed wiekami – posiada strój anielski, chód złodziejski,
głos diabelski, a mięso baranie. Taki sąd można usłyszeć
jeszcze dzisiaj choćby w Samoklęskach, ptaszyska wpisały
się krajobraz i historię podlubelskiej miejscowości, spacerowały swego czasu wokół pałacu hrabiego Weyssenhoffa.
Jednego z nich, jesienią, kiedy stracił ogon, złowił i ugotował w kotle miejscowy spryciarz i kłusownik. Mięso, którym uraczył swych kamratów, nie smakowało.
O wyczynie kłusownika nie zapomniano, opowieścią
o wydanej uczcie, jej przebiegu i uczestnikach, raczył mnie
ludowy filozof spod Samoklęsk, Alfred Drzazga. Gawędziarz zapewniał, że lud polski brzydzi się mięsem pawia,
wszak paw powstał z diabła! Znałem już ten sąd z lektury dzieła francuskiego podróżnika Jeana Pierre’a Mourona „Metusco, książę z Lublina”. Francuski powieściopisarz
pojawił się w Lublinie w XIX wieku, historię Polski trudno było mu zrozumieć, jego powieść historyczna wywołała irytację Henryka Sienkiewicza, ale nie brakuje w niej
opisów zabaw, wierzeń, podań i przysłów ludu polskiego. Zdarzyło się – zapisał Mouron – że nadbystrzycki diablik Krzykacz, leń, jakich piekło nie widziało wpadł w oko

jurnej diablicy Lizli. Pragnęła pokazać się znim na dworze Belzebuba.
Gdybym wiedział wcześniej – rozmarzył się Krzykacz –
kupiłbym sobie buty, krawat, a może kapelusz!
Najpiękniej będziesz wyglądał w piórach! – kusiła.
W piórach? – zdziwił się. – Myślałem raczej
o kontuszu….
Dał się przekonać do piór, pozwolił, aby go przystroiła, wpięła więc kilka w czuprynę, przyczepiła za uchem,
lewym, prawym, a gdy i jego łapska pokryły pióra, poczuł, że mógłby pofrunąć. Ale po co miałby fruwać? Na
bal miał się udać, diablą brać zachwycać, a nie z jaskółkami się ścigać. Począł się więc prężyć, puszyć, pokrzykiwać.
Spodobał się sam sobie. Uwierzył, że może się podobać,
nawet czarować. Popatrzył na Lizlę, zdała mu się szara
i niepozorna jak mysz jaka, postanowił więc ją upiększyć.
Przybrał jej głowę w garść piór, ale tułowia, rąk, nóg już
nie zdążył okrasić. Kur zapiał*, stało się, co stać się miało,
diabeł został pawiem, diablica pawicą**.
*Piane koguta miało swoją moc. Lud polski wierzył, że kogucia pobudka jest
sygnałem końca zabaw dla demonów, wiedźm i czartów, a diabły – które nie
zdążą pozbyć się zbytecznego odzienia, pozostaną nim okryte do końca świata.
**Opowieść o przygotowaniach pary diabelskiej do piekielnej biesiady znana
była również Oskarowi Kolbergowi, polski etnograf nie podał jednak diablich
imion. Te odnotowane zostały nie tylko przez francuskiego pisarza. Zapisał je
także podczas pobytu w Lublinie Chińczyk Lio Sen Thui w swej „Kronice wyprawy do Sarmacji”. Można więc wnosić, że opowieść o przygotowywaniu się
diabląt do piekielnego balu była nad Bystrzycą popularna przez stulecia, skoro uraczono nią w XVII wieku Chińczyka, a wiele lat później jej urok docenił
francuski podróżnik.

