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Philtron

(fragment)

Sebastian Fabian Klonowic (ok. 1545–1602)
Lublin to miasto darami nieba darzone obficie.
Miasto i mury szczególną się cieszą Boga opieką,
Słońce promieńmi Rodos przewyższa, żyznością Gargarę,
Kraje Feaków i gaje Alkonoosa sadami.
Dolin zroszonych pięknością przewyższa dolinę Peneju,
Miód zaś tak jak hyblejski jest słodszy jak miody Attyki.
Parki twoje piękniejsze nad świata całe ogrody,
Wobec twoich trawników ustąpią trawy znad Kajstru,
Chóry ptaszęce piękniejsze niż nad brzegami Penejdu,
Żyzność twej ziemi przewyższa sławne Cypru krainy.
Ni Tyryjczycy, ni Korynt, z dwóch stron oblany morzami,
Handlu nie miały takiego, ni ról tak żyznych Asyria.
Woły wypasasz roślejsze niż sławne błonia Epiru.
Miasto to godne być Boga mieszkaniem i królów siedzibą.
Ludne, bogate, znacznych już wielu mężów wydało,
Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawarło przymierza.

(przełożył z łaciny Władysław Syrokomla)
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Drodzy Czytelnicy,

700 lat Lublina! 15 sierpnia 1317 roku książę Władysław Łokietek nadał Lublinowi przywilej lokacyjny
oparty na prawie magdeburskim. Dokument zachował
się do naszych czasów. To pergamin o wymiarach 29,5 na
45 centymetrów przechowywany w zbiorach Archiwum
Państwowego w Lublinie. Monarcha nadał miastu także
herb, zasłużył więc bez wątpienia na pomnik, póki co tylko plac przed ratuszem nosi jego imię.
Siedemset lat! Jest wiele powodów do dumy. Nie brakuje więc imprez, uroczystości, publikacji organizowanych
z myślą o jubileuszu Miasta. Przygotowaliśmy także specjalny numer naszego pisma. Otwiera go utwór Klonowica
Philtron. Twórczość Sebastiana Fabiana Klonowica, lubelskiego burmistrza i rajcy, przypominaliśmy wielokrotnie.
W jednym z numerów znalazła się i taka wzmianka: „Lublin – w wierszowanych frazach Acernusa – nie rywalizował z Krakowem, Gdańskiem, Sandomierzem lecz z Cyprem, Koryntem, Rodos. Bóg jeden raczy wiedzieć, czy
też czytelnicy Klonowica słyszeli o takich krainach i czy
mogli się domyślać, gdzie leżały przywoływane w wierszu
kraje Feaków, gaje Alkinoosa, Penej i Kastr. Ale jeśli nie
słyszeli, to dzieło poety miało ich niewątpliwie ku zgłębianiu wiedzy zachęcić, było wszak również podręcznikiem
dla uczniów lubelskiej szkoły i bez wątpienia ta swoista,
mocno napuszona forma literacka w zamierzeniu autora stanowiła wykład geografii i historii starożytnej”. Burmistrz Klonowic przeszedł do historii miasta jako jego
niezrównany piewca i miłośnik, ale niebawem nastąpiła
era poetyckich szyderców, z Trybunalskiego Grodu pokpiwał Daniel Bratkowski, poeta-buntownik, który dał głowę
katu na rynku w Łucku. Ale – broń Boże – nie za kpiarskie
rymy o Lublinie, za polityczne awantury. Naśmiewał się
z miasta nad Bystrzycą poeta Wincenty Kamieński w poemacie Przypadki lubelskie, prześmiewczy poemat przytaczamy w całości. Szydził sam biskup Krasicki, Bolesław
Prus – niezrównany felietonista – kpił z miasta swej młodości ile wlezie, w swych Kronikach obrzucał miasto obelgami i wyzwiskami, z których „Prezesowo”, „Zoilowo”,
„Kozie Budy” były – jak się wydaje – najmniej bolesne!
Można westchnąć, iż żaden pisarz nie zamieścił tylu szyderczych i uszczypliwych uwag o jakiejś miejscowości, co
Prus o Lublinie. I jakby tych połajanek było mało, w dziele wielkiego Tomasza Manna Doktor Faustus, powstałego w Ameryce, pada określenie: „marny Lublin”. Autorom
jubileuszowego numeru bliżej jednak w swych tekstach
do zachwytów Klonowica niż sarkazmu Bolesława Prusa.
Przypominamy piękne opisy Lublina przedstawione
w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego czy zapomnianych Pamiętnikach Ignacego Lubowieckiego. Autorzy

Słownika odnotowują istniejące w roku 1884 sklepy galanteryjne, restauracje, traktiernie, garkuchnie, mydlarnie,
garbarnie, fabryki wód gazowych i nawozów sztucznych.
Rejestrują pisma periodyczne, księgarnie, drukarnie i litografie, a także pracujących nad Bystrzycą lekarzy, adwokatów, aptekarzy, geometrów, inżynierów. Miasto przemierzyli wzdłuż i wszerz (stąd i wymiary rynku: sto kroków
długi, osiemdziesiąt szeroki), zajrzeli do wszystkich pałaców, świątyń, dzwonnic i kaplic. Zliczyli zgromadzone
tam obrazy, rzeźby, dzwony, ramy i lichtarze. Nieobce im
fakty historyczne i ciekawostki obyczajowe, zamieszczają więc relacje ze śmierci Jana Kochanowskiego, wskazują kamienice, w których przemieszkiwali Jan III Sobieski,
carowie Wasyl Szujski i Piotr Wielki. Wyliczają wreszcie
hojnych władców, bogatych mieszczan, ziemian, urzędników i administratorów, którzy nie skąpili grosza dla miasta i jego obywateli.
Autorzy korzystali (m.in.) z Pamiętników Ignacego Lubowieckiego (1782–1837). Autor to żołnierz, urzędnik-administrator, sprawny dokumentalista, oddany miastu
restaurator. Stanisław Staszic świadczy, że Lubowiecki dwa
razy dziennie obchodził i objeżdżał wszystkie gmachy będące w budowie bądź rozbudowie. Kronikarz pieczołowicie odnotowywał światowe sukcesy lubelaków m. innymi
Kazimierza Chromińskiego (1759–1816) autora Rozprawy
o literaturze polskiej i Antoniny Campi z Miklaszewskich
(1773–1822), wielkiej śpiewaczki. Przytoczyłem te dwa
nazwiska, bo Chromińskiego i Campi miał Lubowiecki
za ambasadorów polskiej kultury, tymczasem o głośnym
historyku i słynnej śpiewaczce nikt już nie pamięta.
A w numerze także eseje wybitnych lubelskich naukowców: ks. prof. Edwarda Walewandra o świętym Antonim – niezwykłym patronie Lublina, prof. Ryszarda
Szczygła o pierwszym przywileju lokacyjnym miasta, prof.
Stefan Nieznanowski dzieli się refleksjami z badań nad
czytelnictwem staropolskim na Lubelszczyźnie, zaś prof.
Stefan Kruk cennymi komentarzami do życia teatralnego
w regionie. Polecam szkice red. Al. Leszka Gzelli o lokalnych pismach i obszerne opracowanie prof. Marka Dudka
o kulturze muzycznej Lubina na przestrzeni dziejów. Józef
Zęba niezrównany pisarz, duma i chluba miasta, jest autorem wielu dzieł poświęconych Lublinowi. Profesor Józef
Franciszek Fert, baczny rejestrator dzieł tubylczych autorów, w swym najnowszym szkicu poświęca pracy Józefa Zięby wiele życzliwej uwagi. I jeszcze legendy Lublina,
przysłowia i powiedzenia o trybunalskim grodzie, sylwetki malarzy, których zachwyciły lubelskie klimaty.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Lublin
ze starego wizerunku
Pierwsza panorama Lublina została zamieszczona
w dziele Georga Brauna Civitates orbis terrarium wydanym w Kolonii w latach 1572 – 1618. W opublikowanym w 1618 roku VI tomie tego dzieła, Abraham Hogenberg ukazał miasto i zamek w murach oraz okoliczne wsie
i przedmieścia. Lublin jest jednym z ośmiu miast współczesnej Polski, których mapy i widoki zaprezentowali autorzy. Panoramę miasta pokazano od południa. Przedstawiony opis przynosi zamieszczony w kartuszu tytułu
zawierający istotną informację odnoszącą się do rangi
miasta – „Widok miasta Lublina w Królestwie Polskim,
sławnego na całym świecie trzy razy odbywającymi się jarmarkami”. W sąsiadujących z napisem kartuszach znajdują

się herby Królestwa Polskiego i Lublina. W dole wizerunku umieszczono legendę zawierająca krótkie opisy dwudziestu dwóch, ponumerowanych na miedziorycie, obiektów. W samym opisie miasta, zamieszczonym na odwrocie
karty, zostało podkreślone znaczenie Lublina wśród miast
Królestwa, podane są też jego współrzędne geograficzne,
krótki rys historii miasta, z zaznaczeniem roli Władysława Łokietka jako jego założyciela, Kazimierza Wielkiego, któremu zawdzięczało rozbudowę. Podkreślone zostały również walory krajobrazowe i malowniczość położenia
Lublina, sposób połączenia miasta z zamkiem; opisano zamek, wymieniono najważniejsze budowle.

K.C.

Lublin
ze starych westchnień
Na siedmiu pagórkach malowniczych rozrzucony
wygląda nasz gród macierzysty niby Rzym, a dzieciaki
twierdzą, że ma nawet Kapitol swój i skałę Tarpejską (…)
Pierwszy na balkonie Trynitarskiej wieży – druga niedaleko na górze za Dominikanami. Ileż razy staczaliśmy się
z niej, zepchnięci rękami rozbawionych chłopców swawolników (…) Lublin od strony Katedry w dół ku rzece i ku kolei jest pełen poetyckiego wdzięku. Rzuciwszy
okiem na lewo z chodnika, koło zabudowań Towarzystwa
Dobroczynności, widzimy prześliczną dolinę, malownicze wioski, fabryki, łąki, srebrną wstęgę Bystrzycy, Lago
Magiore, to nie jest Lago Magiore, ale coś w tym rodzaju: sadzawkę pana Wędrowskiego – a jeżeli puścimy się
dalej przez Ponte dei Sospiri (dzierżawca rogatkowego

przy nim wzdycha), jeżeli spojrzymy na tak zwane Piaski, i dodajmy, jeżeli to wiosna i Bystrzyca szeroko wylała, to może nam się zdawać, że jesteśmy na lagunach Wenecji… Domy i woda, woda i domy… Na upartego można
znaleźć i plac Św. Marka (targ się na nim odbywa) i pałac
Dożów. Nie zaręczyłbym, ze który obywatel tej dzielnicy
nie nazywa się Jankiel Doża (…) Lublin od dawna słynie
z pięknych panien, a ma ich tyle, że na eksport wystarcza.
Częstokroć też urocze Sabinki lubelskie bywają porywane
i wywożone daleko. Podobno dla ułatwienia tych porwań,
odbywanych zresztą najlegalniej, według prawa cywilnego
i kanonicznego, założony został Nałęczów…
Klemens Junosza Szaniawski

(Kalendarz Lubelski na rok 1893)
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Ks. Edward
Walewander

Święty Antoni – niezwykły
patron Lublina
Święty Antoni był z pochodzenia Portugalczykiem
Urodził się w 1195 r. w Lizbonie. Jego droga życiowa była
bardzo burzliwa. Łączony jest przede wszystkim z Padwą,
miastem we Włoszech, gdzie spędził końcowe lata życia
i zmarł 13 czerwca 1231 r.
Niektórzy kaznodzieje mówią nieraz półżartem, że Antoni Padewski to najbardziej polski święty, bo... jego nazwisko kończy się na – ski.
Należy On do najbardziej znanych świętych Kościoła
katolickiego. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej
z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Może w tym leży tajemnica
jego niezwykłej popularności? Każdy chce przecież być jak
najbliżej Zbawiciela. Dlatego czcimy świętego, który niesie nam małego Jezusa.
Nie sposób opisać wszystkich przejawów niezwykłej
popularności św. Antoniego. Jest patronem narzeczonych
i małżeństw. Modlą się do Niego kobiety o szczęśliwe rozwiązanie, a także cierpiące z powodu niepłodności. Istnieje mnóstwo instytucji, bractw działających pod imieniem
tego świętego i innych dowodów jego kultu. Poczynając
od XVII stulecia, kiedy w wielu krajach Europy z powodu
wojny trzydziestoletniej panowały choroby i głód, czci św.
Antoniego poświęcano szczególnie wtorki, bo we wtorek
został pochowany. Od drugiej połowy XIX w. powszechnie znane jest charytatywne dzieło pod nazwą Chleb św.
Antoniego, które udziela pomocy żywnościowej biednym.
Święty Antoni był bardzo dobrze wykształconym zakonnikiem, franciszkaninem. Zaraz po śmierci nazwano Go Doktorem Ewangelicznym. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej papież Pius XII ogłosił go
Doktorem Kościoła. Jako kaznodzieja gromadził wokół siebie tysiące słuchaczy, swoim słowem przekonując
ich do pokuty i poprawy życia. Czynnie wkraczał w sferę spraw społeczno-politycznych regionu, w którym żył.
Konsekwentnie i skutecznie zwalczał niesprawiedliwość,
zwłaszcza lichwę, czyli pobieranie wygórowanych odsetek
od pożyczonych pieniędzy. Problem ten jest do dziś aktualny! Domagał się też, by nie karać więzieniem niewypłacalnych dłużników i nie wyzyskiwać biednych. Starał się
ulżyć losowi ofiar ówczesnych walk zbrojnych i konfliktów

Święty Antoni na Bramie Krakowskiej…

społecznych. Wybrał się nawet do władcy Werony, by
skłonić go do zaprzestania bratobójczych walk.
Zapamiętajmy: święty z Padwy mieszał się do polityki!
Państwo nie może istnieć bez polityki. Św. Antoni nie dał
się zepchnąć na margines życia społecznego. Wiara nie
była dla niego sprawą prywatną. Może i dlatego jest czczony na całym katolickim świecie, nie tylko w Europie, ale
i w Ameryce, zwłaszcza Południowej, gdzie kwestia społeczna jest dzisiaj szczególnie paląca.
Potrafił zaskakiwać ludzi. Często lubił przebywać na
swoim ulubionym drzewie, z którego nauczał. W Padwie do dziś określenie il santo oznacza po prostu św. Antoniego. Bazylikę Jego imienia co roku odwiedzają tysiące pielgrzymów, także Polacy. Jest bardzo bliski naszemu

n u m e r
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polskiemu sercu. W padewskiej bazylice przechowywane
są liczne pamiątki polskie.
W Lublinie św. Antoni Padewski odbiera cześć od dawna. W pierwszej połowie XIX w., po upadku Powstania
Listopadowego, w ciężkim okresie panowania Rosjan na
naszym terenie, kiedy obce władze likwidowały autonomię Królestwa Polskiego i brutalnie zwalczały polskość,
na Bramie Krakowskiej od strony Starego Miasta zawieszono obraz świętego. Miał on przypominać Polakom,
by nie zagubili wiary i polskości. Wszyscy, którzy opuszczali miasto i wybierali się w drogę, w nieznane, otrzymywali mandat św. Antoniego: nie gubić wiary i tradycji
narodowej. Wezwanie to jest ważne także dla nas, ludzi
współczesnych, żyjących w podobnej jak wtedy sytuacji
społeczno-politycznej!
W kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła istniejącym w Lublinie od drugiej połowy XV w., bardzo
szybko powstało bractwo tego świętego, a z czasem jego
sanktuarium. Kult św. Antoniego przypomina lublinianom przez wieki, że zadaniem katolików jest też służba
potrzebującym.
Kościół św. Pawła ma swój niepowtarzalny urok. Duży,
wysoki, okazały, jak rzymskie bazyliki i bogaty w ornamentykę, stoi na zboczu południowej skarpy starego Lublina. Pięknie ubogaca panoramę miasta od tej strony.
Ta wspaniała świątynia była opisywana niejednokrotnie
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w literaturze pamiętnikarskiej. Narzeczeni – także z innych parafii – wybierają ją chętnie na miejsce ślubów. Panuje opinia, że zawarte tu związki małżeńskie są trwałe.
Uobecniła się bardzo w świadomości lublinian.
Trzeba przypomnieć jeszcze niezwykły, a mało znany
fakt z okresu okupacji niemieckiej. Otóż od połowy kwietnia do końca maja 1942 r. kościół ten stał się dosłownie
domem dla ludności wyrzuconej przez Niemców z dzielnic Majdanek i Tatary, gdzie najeźdźcy budowali wówczas
obóz koncentracyjny.
„W ciągu trzech dni kościół został założony całkowicie
tymi biednymi ludźmi i ich chudobą – zanotował kronikarz. – Każdy zajął jakiś kącik, niektórzy na środku kościoła założyli obozowiska. Łóżko, trochę starych sprzętów, i to
wszystko. Wtłoczono 32 rodziny do całego kościoła. [...].
Wyrzucono ich z własnych mieszkań na przedmieściach, bo
tam zajęto cały rejon na nowo powstający obóz koncentracyjny z przyległym terenem bezpieczeństwa”1.
Gdy świątynia zajęta była przez wysiedleńców wszystkie czynności duszpasterskie sprawowano w kościele pobrygidkowskim. Jedną tylko mszę św. sprawowano o godz.
7.00 w zakrystii u bernardynów.
Przypominamy sobie postać św. Antoniego, naszego
umiłowanego i czczonego przez nas patrona. Nie można
było też nie nawiązać do naszych dziejów, zwłaszcza lokalnych. Święci nie są odizolowani od nas ani za życia, ani
po śmierci. Stają się częścią naszej duchowej wspólnoty.
Święty Antoni to jeden z patronów Lublina. Kochał
Boga nade wszystko. Żył w trudnych czasach średniowiecza. Wiedział, że tylko Bóg może wprowadzić w rzeczywistość ludzką ład i porządek.
W zakończeniu posłużę się umiłowanym słowem św.
Antoniego, zaczerpniętym z Drugiego Listu do Tymoteusza św. Pawła Apostoła, tekstem, który wielu chrześcijan zna na pamięć:
„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na
Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę,
[w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu
z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem
chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według
własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą
sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania
prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś
czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie” (2 Tm 4, 1-5).
Słowa te są aktualnym zadaniem dla nas wszystkich.
Nakłada nam je jako zobowiązanie niezwykły patron Lublina św. Antoni Padewski.
T. Rusek, Kronika parafialna parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Lublinie, w: E. Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 19391945, Lublin 2009, s. 183.
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Wincenty
Kamieński
około 1768-po1811

Przypadki lubelskie
Przypadki lubelskie
Pieśń pierwsza, w której opisanie miasta Lublina,
razem z jego przedmieściami i niektóremi w nim
znajdującemi się budowlami wspomnienia zgodnymi.
Homerze Boski, wiekami uczony,
Co zawsze będziesz wierszopisów wzorem!
Ty szczodrym darem nieba obdarzony
Umiałeś piększyć miluchnym kolorem
I zbrodnie nawet: a tak zachwycony
Cnoteś rumienił wielkości pozorem.
Nie chcę ci równać: bo to zamysł śmiały,
Aby słowika żaby przedrzeźniały.
Skromny Wirgili, którego szacuje
Potomność słodko doskonale dzieła!
Zdziwiony; w sobie tyla sił nie czuję,
By twoją wielkość myśl moja objęła.
I ten na lodzie pamiętnik buduje
Kogo być równym chęć płocha ujęła.
Słaby, nie zdołam za wysoko latać,
W pokorze nie śmiem z takimi się bratać.
Wolterze słodki! Nie śmiem się porywać
Tobie wyrównać. Niejeden się skarży,
Gdy chciał myśl słabą twym stylem pokrywać:
Iż mu ta maska nie była do twarzy.
Tyś umiał z głogu pełne róże zrywać,
Poklask by nawet dali tobie starzy.
Twój umysł bystry ujął tak świat cały,
Że w późnych wiekach wspomni cię zdumiały.
Miły rodaku, Biskupie szanowny!
Tyś Chodkiewicza wielkie dzieła wsławił,
Przez ciebie mądrze zwierząt orszak mowny,
Tyś nam w Podstolim wzór cnoty wystawił.
W mocy, słodyczy, zawsze będąc równy
Czyś cnotę wskrzeszał, czy zbrodnie poprawił,
Lecz tyś jest Polak, a to główna wada,
Gdy cię twój dowcip między mądrych wkłada.

Ciebie ja błagam! Naucz mnie łaskawie,
Gdzie to jest bóstwo? Które cię zajęło;
Gdyś mądrze śpiewał o mnichowskiej wrzawie,
Które w twój umysł wieszczym duchem tchnęło
Myszy, gdyś sławił w wojennej kurzawie.
Bo me podobno aby było dzieło,
Chciałbym: z tą jednak należną odmianą,
By twoje zawsze za lepsze uznano.
Gdy wznoszę prośby. Aż ci dobrotliwa
Muza powierzchnie w strój marsa przybrana
Z twarzą wesoło igrając przybywa,
Trzymawszy w ręku stłuczonego dzbana
Ucho, a w drugiej zwój jakiś ukrywa,
Na którym napis „Przecie już wyśmiana
Nauka, co to strzelając z baroco
W miejscu przekonań, wysadzała oko”.
Z uśmiechem rzeknie: „Śpiewać możesz śmiało,
Kiedy chcesz trafy w Lublinie zdarzone,
Jak głupstwo w miejscach rozumu siadało,
A cnoty nie raz bywały wzgardzone.
Tylko bez względu, tak pisz, jak się działo,
Choćby się jury za to rozdrażnione,
Żeś tak rzetelny, na ciebie gniewały,
Ty wady ganisz, nie zaś zbiór ich cały”.
„Śpiewaj. A ja cię sprowadzę na drogę,
Dodam koloru pędzlowi śmiałemu;
Wyszydzić błędy chętnie dopomogę.
Tylko nie tyle, jak mogłam miłemu
Synowi, który Gryzomiera trwogę
Opiewał. Oraz jak przewielebnemu
Przykro się było porwać rano z puchu,
Jak mnich od mnicha wziął trepkiem po uchu”.
Tak ośmielony przypadki opiewam,
Wielkie i małe, jakie się trafiły.
Niejeden może rzeknie: „Śpiąc, poziewam
Gdyż nadto twoje mnie baśnie znudziły”.
Przyznam się, iż ja tego się spodziewam,
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Przy nim miasteczko tuż Kalinowszczyzna
Dziedziczne. A w nim zwan rynek słomiany,
Gdzie kmiotki kupczą, niewielka drożyzna,
Za grosz dostanie garnek lub dwa dzbany.
Tam doskonała w budowlach starzyzna,
Niejeden antyk widać zaniedbany.
Potem wygodna karczma Poletyły
Skąd widok dosyć na pole jest miły.

Bo wszystkich bawić jest nad ludzkie siły,
Lecz jak historyk porywam się śmiało,
Dość by me pióro prawdą zajaśniało.
Najprzód bojąc się, aby nie zarzucił
Kto z czytelników: „Nie wiem, gdzie zdarzenia
Przytrafiły się, któreś ty mnie nucił?
A wszystkie dzieje robią objaśnienia
Miejsc, w których kto się pogodził lub skłócił”.
Muszę opisać, choćby do znudzenia.
Miasteczko Lublin, z jego przedmieściami,
Ratuszem, szkołami, rynkiem, kościołami.
Zaczynam. Ale darujcie przodkowie,
Wstydzę się za was szanowni rodacy.
Miasto to Lublin, od czego się zowie?
Nie wiecie zjaśnić? Byliście prostacy.
Baba gruntownej rzeczy biorąc powie:
Iż mu to imię nadali rybacy.
Bo rzekli szczupak, lub lin gdy się schwyci,
Jak nazwiem miasto: aż to lin w sieci
Lublin obfity w budowle dość dawne,
o których ludzie dziwactwa bajali.
To zgodnie z prawdą, to dosyć zabawne,
Jak tu Polacy Jadźwingów bijali,
Jakie bywały diabłów zjazdy sławne,
Kiedy wyroki dla sierot pisali,
Jak kościół jeden ze snu postawiony,
Jak było miasto, gdzie teraz zagony.
Ma za przedmieście, wziąwszy od północy,
Zwaliska gruzów z domów obalonych.
Za czasów, kiedy szkodził nam Rakoczy:
Pomiędzy nimi kilka bud rzuconych.
Pałac starosty, zabytki przemocy,
Gdzie się obijał jęk mieszczan gnębionych.
Most nowy. Żydów przy drodze dom stary,
Co wszystko razem zowie się Tatary.

Drugie przedmieście nazywa się Czwartek,
Rzekłby ktoś: iż ma pałace, ogrody,
Liczy choć tysiąc numerowych kartek,
Kilka oberży pięknych dla wygody.
Wcale nie; mieszka tam Maciek i Bartek,
Browarów jest trzy, winnica i smrody.
Przy nim Lemszczyzna, szlachecka wioseczka,
Skąd kmieć na piwo raz w raz do miasteczka.
Biorąc z południa, jest miasto Wieniawa,
Skład dawny wina, teraz zaś gorzałki;
Przedtem tam między pany była wrzawa,
Teraz czasami są w robocie pałki,
Które spokoją przestrzegacze prawa,
Szybko do turmy pochowawszy śmiałki.
Domem ozdobna podwojewodziego,
Co ma swe piwko, nie żąda cudzego.
Od wschodu niby miasto zwane Piaski,
Domów piętnaście, w środku stoi szkółka,
W domach ubóstwo, w szkółce Żydów wrzaski,
Nędzy z przesądem nieprzerwana spółka.
Obok jest wioska Gaiki i Laski,
W nim zaś moc trunku, co go robi pszczółka.
Tyle jest przedmieść, zapomniałem Rury
I to przedmieście sielańskiej struktury.
Nim zacznę pisać, jakie miasto sławne,
W którym rok jeden obywatel świeci,
Słuszność wybiegi unizają prawne.
Napomknę pierwej: że Izraelici
Mają też miasto i ludne, i dawne,
Choć szpetne, brudne, lecz się grodem szczyci,
Grodem, gdzie murów straszne obaliny,
Gdzie drogie pustki z nierządu przyczyny.
Już też o mieście; bo przedmieść nie stało,
Jest jeszcze jedne, Krakowskie się zowie.
Prawda. I Korzec. Lecz mnie się być zdało,
Aby nie zmniejszyć miasteczka w połowie,
Lepiej je zmienić w ulice. A śmiało
Można powiedzieć: iż kiedyś królowie
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Zjazd tu czynili, chcąc gnębić pogaństwo
Lub Polskę z Litwą łączyć w jedno państwo.
Wjazd zewsząd w miasto niby zakazany.
Przez bramy długie ciemno zasklepione,
Na których ujrzysz lub dom murowany,
Albo z zegarem wieże wyniesione;
Lub napis jaki w głazie wykowany.
Zdaje się jakby umyślnie czynione,
Warownie były nieodpuszczające,
Uciec intrygom, których tam tysiące.
Pośrodku miasta budowla wspaniała
Sprawiedliwości niby to świątnica;
Stoi. Gdzie przedtem mała chatka stała,
Gdy jeszcze przodków zbroja i przyłbica
Zdobiąc, do zwycięstw przez sławę wzywała.
Temu nierada ta skromna dziewica,
Nierada; gdyż ta wielu w sobie mieści,
Co chcą gwałt zrobić, choć ją każden pieści.
Rynek tak mały, iżby żółwiom mety
W nim znaczyć, lub też jakiego nieuka
Konia rajszulić. A gdy trzy karety
Miną się z sobą, to ta wielka sztuka
Działa: że pójdą w zawody stangrety.
Mówiąc: niech lepszych kto od nas poszuka.
Przebiec go można wśród deszczu rzęsnego.
Nie mając nigdzie płaszcza zmoczonego.
Wokoło rynku stoją kamienice,
Jedne czerwone, w drugich kolor szary,
We wszystkim mają od siebie różnicę.
Walą się inne mając kamień stary.
Podobnych pełne są wszystkie ulice.
W tych sklepy, a w nich kosztowne towary.
Wszystkie opisać byłoby za wiele,
O jednej wspomnę w tym tu moim dziele.
Gdzie do dwóch ulic wchodzi się od rynku
Jest kamienica w rogu wystawiona.
Na niej herb kupca, a w dole budynku
Duża piwnica trunki napełniona,
Nad którą piękny sklep dla wina szyku
Z swego napisu bywa uwielbiona,
Bo pieniacz czyta, wjeżdżając: Spes alit,
A wyjeżdżając, przegrawszy: et fallit.
Jest też w Lublinie szkoła wydziałowa,
Klas kilka, uczniów w niej blisko tysiąca
Kształci się dobrze młodzież narodowa
Kiedyś ojczyźnie szczęście rokująca.

Lecz cóż ja piszę? Błądzi moja mowa
Ojczyźnie, która już, już jest ginąca.
Lepiej, że rzekę. Jest Akademia,
Wypuszcza balon, rozdaje premia.
Czas już nadmienić o kościołach, zborach,
Które porządkiem wszystkie wyrachuje.
Przy nich napomknę o licznych klasztorach
Co ich w tym wieku nikt już nie buduje.
W których się mnichy w odmiennych kolorach
I gdzie z rozpaczą czułą pokutuje,
Niejedna młoda chciwości ofiara,
Co ją wtrącili, ojciec, matka stara.
Grodzka się Farą odwieczną zaszczyca
Opodal trochę są Dominikanie.
Eksjezuitów, ich własna ulica
Ma w sobie. A zaś ojce Franciszkanie,
Których to światłem Litwa się zaszczyca,
Przy okopisku mają pomieszkanie,
Na żydach, gdzie się Panny Miłosierne
Mieszczą. Te szczerze powołaniu wierne.
Lecz króciej mieśćmy klasztory po parze
Zakonodawców byle zliczyć syny.
Są nad więźniami ludzcy trynitarze,
Piękne Poczętki, skromne Bernardny,
To Reformaty, to Misjonarze,
Kościółek Świętej Trójcy, Kapucyny,
Duch Święty oraz bogate Wizytki.
Józefa córki, w koronach Brygidki.
Mają swe gmachy Karmelici Bosi
I Trzewiczkowi, nie mniej Bazylianie,
Bonifratrowie, każden torbę nosi.
Kościół na Czwartku i Augustianie.
Zdaje się wszystkich pióro moje głosi,
Co modłami święte mniejszą próżnowanie
Lecz Bernardynki, aby nie zapomnieć,
Przed Obserwanty należy je wspomnieć.
Wybacz Teatrze, tak późno o tonie
Że piszę; ale mogę to rzec śmiele,
Ty Moliera wystawiasz w żałobie,
I Kornelego gdzieś grzebiesz w popiele.
Małyś, niedobry, sameś winien sobie.
Wybacz raz jeszcze: iż przyganiam wiele.
Wreszcie nie wybacz, boś bardzo odrodny
Od innych, ledwie wspomnienia godny

Wincenty Kamieński
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Legendy Lubelskie
Jak Anioł wygrał Bystrzycę
Szedł sobie Anioł przez podlubelskie łąki, pora
była letnia, srebrzyła się Bystrzyca, pachniały kwiaty, trawy i zioła. Anielskim spojrzeniem omiatał mury położonego na wzgórzu Lublina, dachy domów i wieże kościołów, radowały go widok i myśl, że mieszkańcy pięknego
miasta żyją dostatnio i spokojnie. Zachwycił się rozlewiskami rzeki, zzuł sandały i obmył stopy z kurzu drogi.
Chłodna woda zdrowia doda – powtórzył usłyszaną u ludzi frazę, uśmiechem potwierdził jej prawdziwość i postanowił się wykapać. Zdjął szaty, powiesił na nadrzecznej
wierzbie, zanurzył się po szyję i ze skrzydłami nad powierzchnią wody, podobny łabędziowi sunął przez rzeczne fale. Już na zielonej trawie, w słońcu czerwca, wysuszył skrzydła i zacisnął na stopach rzemyki sandałów.
Orzeźwiony ruszył dalej przed siebie. Niebieski Wędrowiec może w dzień, dwa, obiec pół świata, a kto wie, czy
nie cały świat, ale może także zwolnić kroku, i w czasie
wolniutkiego marszu zachwycać się każdym krzaczkiem,
drzewem, pagórkiem, rozmawiać z napotkanym jeżem,
jaszczurką, czy zającem. Nie raz więc ludzie widywali tego
czy innego anioła, jak szedł sobie wolno, wolniutko i zachwycony światem śpiewał nabożne pieśni.
Gdy już był ze dwie mile za Lublinem zobaczył karnie
maszerujący hufiec diabląt uzbrojonych w łopaty. Rozejrzał się zaniepokojony i ujrzał znanego mu diabła, na którego w Lublinie – od stu lat – wołano Bulwa. Butnie wyprostowany, z dumą patrzył na maszerujących i można
było odgadnąć, że uzbrojeni w łopaty zgromadzili się tu
na jego polecenie, on zaś – z rozkazu piekielnego, może
nawet i samego Belzebuba – objął nad nimi dowództwo.
– O ho ho – pomyślał – tu się może wydarzyć coś niedobrego! Jest w tym wszystkim jakiś diabelski plan!
Bulwa ubrany był po szlachecku, w kontuszu, za szeroki – grubo srebrem przetykany – pas słucki wcisnął diable
łapy z krogulczymi paznokciami, w jego czarnym, owłosionym uchu kołysał się złoty kolczyk, a na nogach miał
safianowe wysokie buty. Dostrzegł Anioła (ten w okolicy
Lublina pojawiał się często, a jednak jego imienia nie odnotowano w miejscowych kronikach), zgryźliwy uśmiech

pojawił się pod diablim, krogulczym nosem. Na widok
nieoczekiwanego przybysza zgiął się w szyderczym ukłonie. – Witam, witam Skrzydlatego Pana i zapraszam do
roboty! Przyda się nam każda para rąk, bo pracę musimy
wykonać szybko.
– A cóż to za praca? – zainteresował się wędrowiec nazwany Skrzydlatym Panem.
– Już od dawna prowadzimy szeroki i śmiały plan poprawiania świata! – Bulwa, gadatliwy z natury, chętnie
wdał się w pogawędkę. – Przypadła mi rola upiększenia
tego kawałka ziemi. Bystrzyca popłynie w innym kierunku, nie na wschód ale na zachód! Prosto do Wisły! Wykopiemy dla niej nową dolinę, a ziemię przeniesiemy i
usypiemy pod Lublinem kopiec. Wysoki kopiec, aż pod
chmury! Słońce zaświeci w Lublinie dopiero przed południem! Będą więc spać w Lublinie dłużej niż w innych
miastach, miasteczkach i mieścinach! Staną się śpiochami.
Zmienimy więc nie tylko krajobraz, ale i ludzi!
Tu z radością zatarł łapy, myśl o kopcu wysokim pod
chmury tak go ucieszyła, że rozbawiony począł podskakiwać i klepać się po udach.
– No co, Panie Skrzydlaty – znowu zwrócił się do przybysza – zgoda że plan przedni?!
- Plan, jak plan – odpowiedział zapytany. – Po co tyle
roboty?
- Aaaa – na diablej gębie pojawił się szelmowski
uśmiech – bez roboty niczego nie ma! Więcej roboty,
więcej satysfakcji! A jaka radość, jeśli plan się powiedzie!
Będą śmiać się z lubelaków do końca świata! Przylgnie do
nich miano śpiochów i leniwców. Kopiec zaś, już o to zadbam, otrzyma nazwę leniwego mieszczucha! Dziś w Lublinie raczą się opowieścią, że nazwa ich miasta wzięła się od ryb, szczupaka czy lina złowionych w Bystrzycy,
a prześmiewcy będą z kpiną pytać: – „gdzie Lublin, gdzie
Bystrzyca, a gdzie Leniuchowo?”. Bo nie będzie już Lublina, będzie jakieś Leniuchowo!
– Zapłacę za porzucenie planów! – zadeklarował Anioł.
-Niegłupim – odpowiedział Bulwa. – Znam życie,
wiem, że nie masz grosza przy duszy, skąd miałbyś wziąć
worek dukatów? Zresztą, czego jak czego, ale złota mi nie
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brakuje. Sam hojnie sypnę dukatami, jak się pan będziesz
dobrze przy tej robocie uwijać.
Anioł milczał, a diabeł nadal bawił się jego kosztem.
Już nie tytułował go „panem skrzydlatym”, ale mówił do
niego „ty”, jak do jakiegoś bezdomnego włóczęgi, ubogiego kmiotka, bezradnego biedaka.
- A może zagramy o Bystrzycę? Wygrasz, porzucam
swe plany naprawy świata, rzeka jest twoja! A ty, co
mógłbyś dać mi za wygraną?
Tu począł się zastanawiać nad fantem od rywala… Długą chwilę drapał się za uchem, w którym migotał ów złoty
kolczyk. – Jeśli przegrasz – ostrzegł rywala – poszybujesz z moimi kamratami na swoim grzbiecie nad dachy
Lublina! Ale nie za wysoko, nisko, niziutko, aby mogli z
anielskiego grzbietu ciskać zgniłymi jabłkami do ogródka plebana Gruszki!
– Jak wygram odstępujesz od swych planów i pozostawiasz Bystrzycę jej biegowi?
– Jak przegrasz, bierzesz moją diablą gromadkę i niesiesz ją nad gmachy Lublina! I znad dachów zasypiemy
zgniłymi jabłkami Gruszkowy ogródek! I do końca swego życia będzie się przemądrzały klecha zastanawiał, ilu
diabłów zmieściło się na anielskim grzbiecie?
I diablisko pewne wygranej rechotało z uciechy, i zacierało dłonie, i klepało się po udach.
– W co zagramy?
– W co tylko zechcesz! Tu diabeł sięgnął do jednej
z kieszeni i wyciągnął talię kart. Zręcznym ruchem wyrzucił je w górę i rozsypane w powietrzu równie zgrabnie
zgarnął jedną dłonią.
Uuu – pomyślał Anioł, niejednego oszukał, wielu jeszcze w karty ogra!
Słuszna refleksja! Ubranie, w które się Bulba wystroił, wygrał w karty od szlachciury Siekiernickiego spod
Kraśnika, buty od organisty Ziarki, kolczyk od rajcy
Konopnicy.
– W karty może nie… – Anioł nie chciał się znaleźć
na liście ogranych przez Bulbę.
– Może w kości? – chytrze uśmiechnęło się diablisko
i sięgnęło po trzy białe kostki nakrapiane czarnymi oczkami. Wrzucił je w kubek, zagruchotały, z przechylonego
kubka wysypał je na dłoń i Anioł ujrzał, że na każdej jest
sześć oczek!
A to spryciarz! – pomyślał o swym rywalu. I jak z takim wygrać? – Kości to nudna gra! – oświadczył diabłu.
– Znasz jakieś inne?
– Jak nie w kości, to może w loteryjkę? Ot, wrzucimy w woreczek dziesięć ziarnek fasoli, pięć białych, pięć
czarnych. Wyciągniesz pięć białych – wygrałeś, ale jeśli
wśród pięciu wyciągniętych ziarnek trafi się jedno czarne,

o wygranej nie ma mowy. Tylko pięć białych gwarantuje
wygraną! Rozumiemy się? – dopytywał się diabeł.
– Rozumiemy się, rozumiemy! – mruczał Anioł. – No,
niech będzie loteryjka! – przystał.
Diabeł wyciągnął dłoń, na której było pięć czarnych ziarnek i pięć białych. – Proszę – oświadczył. –
Pięć białych i tyleż czarnych. Wrzucam je do woreczka
i zaczynamy!
I wskazał miejsce pod polną gruszą, aby usiedli. Anioł
usiadł, a diabeł przydźwigał wielki czarno szary głaz, który miał posłużyć za stół. Ale nie od dziś wiadomo, że diabeł w każdej grze oszukuje. Tak i Bulwa, spryciarz nad
spryciarze, zamierzał swego rywala wystawić do wiatru.
Nim schylił się po kamień, co miał być stołem, zamienił
woreczki. Ten, w którym było pięć czarnych i pięć białych ziarnek, ukrył za pazuchą, a drugi skrywający jedynie czarne ziarnka, wyłożył na kamieniu.
– No – mruknął, kiedy rozsiadł się na ziemi – zaczynaj
pan, panie skrzydlaty! Sięgaj ręką do mieszka!
Wsunął dłoń w podsunięty woreczek, dłuższą chwilę obracał ziarnka nim zdecydował się któreś wyciągnąć.
Wreszcie wyciągnął i trzymał je w zaciśniętej dłoni!
- No – zniecierpliwił się diabeł. – I co tam jest?
Nagabywany otworzył dłoń, a diabłu aż się oczy powiększyły ze zdumienia. Tego się nie mógł spodziewać!
Zobaczył białe! Zajrzał do woreczka, było w nim dziewięć
czarnych. Odsapnął z ulgą. I bez zwlekania podsunął go
rywalowi, aby wyciągnął kolejne! Ten zanurzył dłoń, znów
długo, bardzo długo obracał ziarnka nim wyciągnął kolejne. I znów trzymał je w zaciśniętej dłoni. I znów diabeł nie
mógł uwierzyć własnym oczom, kiedy Anioł obok pierwszego białego ziarnka położył drugie, równie białe.
Zajrzało diablisko do woreczka, były w nim same czarne. Podsunął więc go znowu Aniołowi pełen wiary, że
musi wyciągnąć czarne! A ten wyciągnął trzecie białe,
a po chwili czwarte i piąte! I wszystkie – jak się rzekło
– bieluśkie!
– Oszukiwałeś! – wrzasnął Diabeł. – Oszukiwałeś bez
dwóch zdań!
– Dlaczego miałbym oszukiwać? – Anioł udał zdziwienie. – Pięć czarnych musiał zostać w woreczku!
I wyciągnął rękę po woreczek. Ale rozzłoszczony diabeł odrzucił woreczek daleko.
– Zawracaj swoich robotników i poszukaj dla nich innej roboty! – usłyszał polecenie zwycięzcy pełne nieskrywanej kpiny.
W wielkiej złości złapał kamień, na który Anioł wykładał białe ziarnka i wrzucił go na jedną z lubelskich ulic.
Do tego kamienia przylgnęła nazwa „kamień nieszczęścia”, bo kto o niego się potknął, miał na siebie ściągać
nieszczęście. Lubliniacy podrzucali go sąsiadom i przetaczali go z ulicę na ulicę, z placu na plac… Dziś należy
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powiedzieć, że w rzeczy samej to kamień szczęścia, przy
którym Anioł wygrał od diabła Bystrzycę.
Kiedy rozzłoszczony Bulba niósł ów kamień, by cisnąć
na lubelskie ulice, Anioł otrzepał palce z wapiennego pyłu.
Szczypta wapna – myślał sobie – potrafiła czerni nadać
biel i tym samym oszusta wystawić do wiatru.
Ks. Jakub Gruszka (ok. 1610 – ok.1690) egzorcysta lubelski, benedyktyn

Chiński gość
Już w dawnych wiekach pisano o Lublinie w całym
świecie.
W VI tomie wielkiego dzieła Georga Brauna, wydanym
w Kolonii w 1618 roku pt. Theatrum praecipuarum totius
mundi urbium tj. Przedstawienie wyróżniających się miast
całego świata, widnieje miedzioryt autorstwa Abrahama
Hogenberga ukazujący Lublin. Lublinianom miedzioryt
się podoba. Piszą więc, że dzieło Brauna i Hogenberga jest
niezwykłe i posiada wartości ponadczasowe.
Sztych Hogenberga wydano (jako litografię) w Lublinie
w roku 1901, tekst łaciński przetłumaczył i uzupełnił Hieronim Łopaciński.
Filip de Beaujeu, o którym lubelscy historycy piszą kawaler de Beaujeu, podczas swej podróży po Polsce w 1679
roku dotarł do Lublina i pozostawił wyczerpujący opis
miasta nad Bystrzycą.
Wspomnę jeszcze pracę Michała Bergonzoniego, doktora filozofii i medycyny, Lublin podług ustaw medyki
uważany (1782).
Były to – bez wątpienia – dzieła ważne lecz suche, kronikarskie, pisane łaciną ciężką jak ołów. Jakże odstaje od
nich, jakże przewyższa je urodą, lekkością, błyskotliwością
sądów dzieło chińskiego autora Lio-Sen-Tui, którego tytuł przetłumaczono jako Pamiętnik wyprawy do Sarmacji.
Badacze dziejów Lublina mozolnie wyliczają daty przybycia nad Bystrzycę Szkotów, Niemców, Holendrów i Anglików. Rachują wśród nich mężczyzn, kobiety i dzieci, rzemieślników i księgarzy, pastorów i przedsiębiorców. Tropu
Chińczyka i jego Pamiętnika nie odnaleźli.
Wspaniałą literaturę chińską tworzyły od wieków tysiące znakomitych poetów, kronikarzy, prozaików. Ich dzieła
powstawały nie tylko w kraju, wielu los rozrzucił po świecie, jeden – Lio-Sen-Tui – dotarł do Lublina, a tu nie zabrakło mu pasji, papieru oraz inkaustu. Jego pisane łaciną
dzieło ukazało się w Pradze czeskiej, już po śmierci autora,
być może tam pozostawił je sam podróżnik, bądź rękopis
przebył drogę na południe w trudnym do ustalenia czasie
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i okolicznościach. Nieznany tłumacz uporał się z łacińskim tekstem i ukrył w szufladzie 40 stron oryginalnego
przekładu. Ile lat tam przeleżał? Niemało, mniemać można, że autor niezbyt uganiał się za wydawcą.
W mrocznych dniach stanu wojennego pojawiło się
mnóstwo marnie wydrukowanych, na byle jakim papierze, książek, gazet, broszur, odezw i ulotek. Był wśród nich
także polski przekład diariusza Chińczyka. W Pamiętniku
wyprawy wiele słów anachronicznych, ale opisy i komentarze porywające. Dziś tę prozę zaliczyć można do nurtu
realizmu magicznego, w tamtym czasie – owszem – znano słowa „magiczny”, „mag”, za maga miał się może sam
Lio-Sen-Tui, ale o realizmie nikt jeszcze nie dyskutował.
Czterdzieści kartek, niby niewiele, ale i nie mało. Autor
relacjonował wypadki, którymi żył Lublin w tamtej epoce i historie sprzed półtora wieku. Jeśli odnosił się do najazdów tatarskich, znać, iż miał wybornych informatorów.
Lio-Sen-Tui – lekarz, kupiec, alchemik, podróżnik
i kronikarz nie cierpiał pospolitości. Lublin go zaskoczył,
był barwny i obskurny, biedny i bogaty, syty i głodny. Poczuł się tu dobrze, ba, doskonale, jak ryba w wodzie, grzyb
w bigosie, rodzynek w cieście.
Widywano go w wesołej kompanii „Pod Złotym Aniołem”, jedzono tam bez pośpiechu wieprzowinę, popijając obficie piwem. Lio-Sen-Tui ubrany po europejsku, by
nie powiedzieć po lubelsku, z gładko wygoloną twarzą,
niczym się nie wyróżniał, no, może warkoczem często
ukrytym za kołnierzem koszuli. Nad Bystrzycą widywano kupców zza Bałtyku, znad Morza Czarnego, ze stepów
Azji, Turków, Tatarów, Ormian i Arabów. Chińczyk, nawet z warkoczem, nie był kimś niezwykłym. Jak się rzekło,
ten zawołany lekarz nie puszczał krwi jak miejscowi medycy, a leczył igłami. Nakłuwanie pleców, rąk, dłoni, nóg
i stóp przynosiło ulgę cierpiącym na podagrę, puchlinę
wodną, reumatyzm, niemoc męską.
Już po paru miesiącach pobytu nad Bystrzycą miał wypchany mieszek, grono znajomych i obfitych kształtów
niewiastę o płowych włosach i rozmarzonym wzroku.
Piszę o nim – jak mniemam – pierwszy, staram się więc
nie urabiać opinii, relacjonować zaś sucho, konkretnie,
choć wiem, że to niemożliwe. Czuję do niego sympatię,
a ta wynika z jego umiłowania jadła, napitku, zachwytu
Lublinem i jasnooką Hanką.
Kim była?
Mieszczką, panną, wdową, dziewczyną z zamtuza?
Nie skąpił jej grosza. Była mu – bez wątpienia – muzą,
a te – jak życie uczy – bywają kapryśne. Na kartach Wyprawy nie brakuje refleksji o piękniejszej połowie lubelskiej społeczności.
W szynku „Pod Złotym Aniołem” spogląda na dłonie
młodziutkiej córki szynkarza. Zauważa niteczki brudu
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za jej paznokciami i ten obrazek napełnia go smutkiem.
Dziewczyna dostrzegła jego wzrok na swych dłoniach. Ma
swój rozum, ze spojrzeń mężczyzn potrafiła się wiele nauczyć. Kiedy następnego dnia postawi przed przybyszem
z dalekiego świata kolejny garniec piwa, jej dłonie i paznokcie będą czyste, czyściutkie, jak u panien z najlepszych domów w Lublinie.
Ile trzeba wypić piwa, by zmienić świat na lepszy?! –
takie pytanie pojawi się w lubelskiej kronice Chińczyka.
Refleksja wywołuje uśmiech, bo u podstaw sarkastycznego wyznania legła obserwacja, że czystość szynkareczki nie pozostaje bez wpływu na urodę świata.
Ci, którzy piją piwo i ci, którzy nie piją, bo hołdują abstynencji, pojmują, że powyższe wyznanie nie musi być
prawdziwe, jest przewrotne.
Autor tej refleksji nie zdąża przecież tropem prawdy, wkracza w tym momencie na chybotliwą kładkę
paradoksu.
Literatura chińska jest znana, trudno powiedzieć – dobrze znana, ale znana. Furorę w świecie zrobił Pamiętnik
chińskiej kurtyzany. Lio-Sen-Tui nie pisał bestsellera, pisał kronikę, nie dla pieniędzy, dla siebie.
Pamiętnika kurtyzany z Pamiętnikiem wyprawy do Sarmacji porównywać nie sposób.
W błocku grzęźnie wóz wyładowany drewnem. Woźnica okłada konia batem. Wóz zapada się coraz głębiej,
po osie kół. Chińczyk podkłada pod koła kawałki drewna. Woźnica podejrzliwie zerka na nieoczekiwanego pomocnika. Po chwili wóz kolebie się po twardym gruncie.
Czarodziej – mruczy woźnica, ale Chińczyk tego słowa nie rozumie.
Pod kościołem rzuca miedziaka w czapkę beznogiego
żebraka. Za parę godzin zobaczy go, gdy ten – już bez kul
– chwacko zmierzać będzie w stronę Zamościa. Napotyka jego wzrok, niewykluczone, że szyderczy.
Czarodziej – mówi do siebie. Mówi po chińsku, więc
udający beznogiego nie rozumie.
A może Lio-Sen-Tui powiedział: oszust?
W kościele Hanka szeptem opowiada historię Ukrzyżowanego Zbawiciela, który na lubelskim krzyżu odwrócił głowę, by nie patrzeć na ludzkie oszustwa.
Lio-Sen-Tui wpatruje się w Cudowny Krzyż szeroko
otwartymi oczyma.
Są cuda w Lublinie, o jakich nie śniło się Chińczykom.
Wiosna. Zmartwychwstały Chrystus, jak w legendzie,
przemierza łąki, na śladach jego stóp pojawiają się pierwsze kwiaty.
Dostrzega go Lio-Sen-Tui, pada na kolana.
Chrystus odchodzi, Lio-Sen-Tui powraca z garścią kaczeńców, które nie zwiędną do jego odjazdu.

Nim przygotuje się do podróży, na kamienicy pod numerem 16 w Rynku kreśli rysunek: dwie litery, parę hieroglifów. Testament? Nie, wyznanie miłosne.
Rysunek cieszy, zdumiewa, intryguje. Wieje od niego
tajemnicą.
Dziś nikt w Lublinie nie potrafi powiedzieć o nim
słowa.
Lubowia była piękna – napisał krótko Lio-Sen-Tui i nie ma powodu, aby mu nie wierzyć. Oczywiście,
nigdy jej nie widział, była osobą, o której mu tylko opowiadano, a choć nie widział – to jestem głęboko przekonany – darzył niezwykłym uczuciem. Sympatią, jaką obdarzamy bohaterów legend i mitów.
Była dla niego – jak można mniemać – nie tylko piękna, dziewczęco delikatna, ale posiadła moc demona. Siłą,
tajemniczą acz destrukcyjną, obdarzył ją ojciec, książę lubelski. Dobry ojciec, mag i czarownik, rzekł w dzień ślubu córki: zdrowie moje i moce są już nikłe, przekazuję ci
jedynie zamkniętą puszkę, nie daję ci nic, ale daję wszystko. Zachowaj w pokoju, lecz nigdy nie otwieraj.
Mądre rady są kłopotliwe.
Czy takiego prezentu mogła się spodziewać?
Nie mogła wiedzieć, że zamknął w niej nieszczęścia,
choroby, smutki i boleści.
Dopóki nie pamiętała o podarku, byli z małżonkiem
szczęśliwi. Nadszedł dzień, w którym wzrok jej natknął
się na puszkę. Długo ważyła ją w dłoniach. Nie byłaby kobietą, gdyby nie zerwała pokrywy.
Dopadły młodą parę i całą ziemię lubelską zarazy, powodzie, nawałnice i setki kłopotów. Książę, stary człowiek
o nadwątlonych siłach maga, długo zbierał myśli, by zaradzić nieszczęściu. Wreszcie wzmocniony wiosennym sokiem brzozy, z umysłem rozjaśnionym wywarem z kwiatu
stuletniej lipy, szczęśliwie zgarnął rozpełzłe po ziemi choroby, bóle i pożogi, zaklął je w szarym i płaskim kamieniu.
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Nazwał go kamieniem nieszczęścia i ukrył wśród leśnej
gęstwiny.
Przytoczona tu opowieść z dzieła chińskiego maga jest
lubelską wersją lekcji Pandory. U podstaw greckiego mitu,
szeroko znanego w świecie, legł czyn Prometeusza. Ten,
jak wiadomo, wykradł Zeusowi ogień. Za korzystanie
z ognia, przeznaczonego dla bogów, na ludzi miały spaść
kary. A stało się to za sprawą Pandory, ulepionej przez
Hefajstosa z gliny i obdarzonej przez niego głosem. Atena dała jej kobiecą zręczność; Afrodyta – wdzięk i powab,
Hermes – jak piszą autorzy mitów – zuchwałość i zwodzące szelmostwo, zaś sam najwyższy Zeus przekazał dziewczęciu tajemniczą puszkę. Gdy była już wśród ziemian,
gdy zażywała rozkoszy w łożu Epimeteusza, brata Prometeusza, przypomniała sobie o darze ojca bogów. Wiedziona ciekawością zsunęła wieko, a wtedy uwolniła nieszczęścia trapiące ludzkość do dzisiaj.
Zeus pragnął zemsty, żądał od Hefajstosa stworzenia
przewrotnej istoty, by naigrawać się z pospólstwa.
Książę lubelski, dobroduszny mag miękkiego serca, usiłuje ludzi chronić. I nie jest to trud daremny.
Zamyka zło w kamieniu.
Puszka nieszczęść Pandory jest nie do zamknięcia.
Zło zamknięte w kamieniu nieszczęścia nigdy się nie
uwolni.
W następnym rozdziale Lio-Sen-Tui pisze o końcu żywotów Jana Bala i jego wychowanka Slawensteina. W swej
relacji nie używa terminu „samosąd”, pisze o śmierci zadanej dwóm mężczyznom powrozami zaciągniętymi na
ich szyjach.
Powieszono delikwentów z woli ludu – powiada –
o wschodzie słońca. Stało się to szybko, bez wygrażań
i złorzeczeń tłuszczy. Powrozy zawieszono na gałęzi lipy
rosnącej na cmentarzu, na którym często nieszczęśników
widywano. Szli na śmierć spokojnie, nie błagali o litość,
nie składali przysiąg i zaklęć o swej niewinności.
Cmentarz był przy ulicy Zielonej.
Jan Bal mieszkał w pobliżu. Uchodził za dobrego medyka, nie stronił – jeśli tak rzec można – od ryzykownych
eksperymentów alchemicznych.
Pastwił się – to słowo z dzieła chińskiego autora – nad
ciałami wydartymi z ziemi. Chińczyk potępia praktyki
lubelskiego kolegi, a chodzi – jak można się domyślać –
o dokonywanie sekcji zwłok świeżo pogrzebanych.
Wychowanek Bala, ów Slawenstein, był wielki, silny,
pochylony, o słabej głowie i niespotykanie brzydki. Cóż,
nie jest to może zaskakujące, bowiem Chińczyk zapewnia,
iż zszyty był z ciał opuszczonych przez dusze. Ożywiony
zaś został przemyślnym sposobem uwięzienia w nim lotnej błyskawicy.
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To wszystko – jako żywo – przypomina powieść Mary
Shelley Frankenstein czyli nowy Prometeusz. Shelley – angielska poetka i pisarka romantyczna – miała dziewiętnaście lat, gdy stworzyła monstrum wszech czasów. W jej
powieści dzieła ożywienia stwora zszytego z trupich ciał
dokonuje student filozofii naturalnej Wiktor Frankenstein.
Frankenstein – w dosłownym tłumaczeniu – to kamień
frankoński, Slawenstein – kamień słowiański.
Nazwisko bohatera powieści Mary Shelley być może
pochodzi od zamku Frankenstein niedaleko Darmstadt
w Niemczech, gdzie mieszkał Johann Konrad Dippel
(1673–1734), filozof, alchemik, autor dziwacznych eksperymentów, zafascynowany życiem wiecznym. Dippel był
prawdopodobnie pierwowzorem Frankensteina.
Wydaje się mało prawdopodobne, by swój pierwowzór
posiadał lubelski Slawenstein.
Trudno jest też skomentować historię jego zagadkowego imienia.
Nie lubię się mylić, ale zaryzykuję sąd, że jedynym, który obficie czerpał z dzieła Lio-Sen-Tui jest znany i ceniony
w kraju poeta i niezrównany grafik Zbigniew Strzałkowski. W uroczym zbiorze opowiadań Otwieram miasto odnalazłem imiona czartów: Lubawka, Linko i Labola, odnotowane już w dziele chińskiego kronikarza.
Znakomity poeta i kronikarz niezwykłości lubelskich
popełnia drobny błąd. Wymienionemu tu diabelskiemu
bractwu przypisuje lubelski rodowód. W rzeczy samej
trzej czarci zapisali się w historii wielu miast, miasteczek
i wsi.
To z podszeptu Linko (Linkozyra) po rewolwer sięgali,
by rozstać się z tym światem, bełżycki ziemianin Dunin-Kozaren, warszawski aktor Zygmunt Broniewski i wileński poeta Kazimierz Dudziński.
Lubawka śmiał się w głos, kiedy bankrutowali: Zabłocki na mydle, Sworacki na bydle, Korzeniowski na hucie,
Rymsza na reducie, Boczarski na młynie, ten ostatni –
rzecz jasna – w Lublinie.
Wreszcie Labola (Labolus) – wypędzony z Marii Kiszki mieszczki lewartowskiej roku Pańskiego 1774 przez kapucyna Jana Rożka.
W roku 1860 zostaje zmuszony do opuszczenia Wincentego Pługa, wieśniaka spod Łęcznej, z rozkazu ludowego egzorcysty Jana Bartosa.
Sto lat później musiał uwolnić ze swych sideł wdowę
z Karczmisk Barbarę Srokę, a to za sprawą księdza Jana
Pędzioła, egzorcysty z Wąwolnicy.
W rejonie ulicy Kunickiego – jak zapewnia Zbigniew
Strzałkowski w jednej ze swych opowieści – trójka biesów została zatrzymana przez patrol sił porządkowych.
Przedstawicielom władzy wydali się podejrzani, razili oczy
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karmazynowym strojem i trywialnym gestem, uszy – wyzywającym wrzaskiem.
Powiada się, przy różnych okazjach, że ludzie są tylko ludźmi.
Można więc chyba rzec, bez specjalnego ryzyka, że diabły są tylko diabłami.
Nie chcieli się wylegitymować, prowokowali do bójki,
a kiedy już doszło do przepychanek, któryś z oprychów
strącił czapkę krzepkiemu plutonowemu. W błoto! Umundurowani sięgnęli po gumowe pałki, nawet po gaz obezwładniający, ale i tak nie sprostali trójce niezidentyfikowanych awanturników.
Notatka sporządzona przez dowódcę patrolu powędrowała na biurko komendanta posterunku. Młody oficer długo wodził oczami po kilku zdaniach tekstu.
Psubraty – wysyczał przez zaciśnięte zęby.
A może rzekł nawet jeszcze szpetniej? Sukinsyny?!
Cóż, można próbować to i owo przekląć, ale wszystkiego zadeptać się nie da.
Oficer sięgnął po segregator opatrzony napisem „Sprawy niewyjaśnione”, wpiął weń raport i odłożył na półkę.
Głęboko. Ale segregator nie zginie. Archiwa nie płoną.
Niewykluczone, że kiedyś ten czy inny badacz niezwykłości i tajemnic lubelskich sięgnie po ten dokument.
Wacław Kostek-Biernacki, żołnierz i sanacyjny polityk,
o którym często powiada się (myślę, że niesłusznie) – drań
z Lublina, imał się pióra i ze swadą właściwą ludziom niepośledniego talentu literackiego, kreślił dzieje rodzinnego
miasta. Pozostawił dzieło Diabeł zwycięzca.
Pisał o którymś z lubelskich biesów?
Odpowiedź jest trudna, w tomie Kostka-Biernackiego
nie pada żadne diable imię.
To w jego utworze po raz pierwszy pojawia się historia
kamienia nieszczęścia.
Myślę, że był wnikliwym czytelnikiem zwierzeń Chińczyka, czytał je bez wątpienia w oryginale, po łacinie, był
wszak poliglotą, a kto wie – ta myśl zrodziła się w tej chwili – czy to nie on, Wacław Kostek-Biernacki, jest autorem
przekładu Pamiętnika wyprawy do Sarmacji Lio-Sen-Tui?
Czytamy w jego kronice podróży, że nad Bystrzycą
w domach i ogrodach, komórkach i warsztatach czarownice, diabły a nawet duchy żyją blisko ludzi, korzystają
z ich garnków, sprzętów i odzieży. Miał podstawy tak sądzić? Czyżby na głowie tego czy innego piekielnika ujrzał
swój kapelusz?
Wśród relacji chińskiego kronikarza pojawiła się opowieść, popularna do dziś wśród polskiego ludu, o diablej
miłości do muzyki. Niejaki Wielgusz, diablę marzycielskiego usposobienia, pokochało muzykę. Miłość do muzyki, czy to do kobiety odbiera rozum. Także diabłom.

Ukryty w krzakach pod oknami karczem do rana słuchał pisku skrzypiec, zawodzenia piszczałek, pohukiwań
bębnów. Przyjemnie słuchać, ale grać jeszcze przyjemniej, tak myślał i zapragnął wygrywać zasłyszane melodie. Muzykanci przyszli do gospody i poszli swoimi drogami, a w okolicy najmuzykalniejszy był kowal, tego upatrzył
był sobie czart na nauczyciela. Przynosił przepiórki i zające schwytane we wnyki, uzbierane w lesie grzyby, czasem
czapkę polnych gruszek. A był to diablik niepozorny i nieszkodliwy. Kowal długo się zastanawiał, wreszcie przygotował sobie plan muzycznej edukacji diabła. Wywiercił
dziury we wrotach kuźni, a kiedy zjawił się Wielgusz, polecił mu włożyć paluchy w otwory. Diablisko bez wahania
wcisnęło dziesięć palców, a srogi nauczyciel począł grzmocić w nie młotkiem. Umknął Wielgusz, nie miał ochoty
na taką naukę. Nie zdecydował się już później na szukanie życzliwszego belfra.
W ostatniej, najkrótszej partii diariusza Chińczyka
pada zwrot „lubelskość”. Co dlań znaczył? Termin – co należy odnotować – oryginalny, od nikogo nie zapożyczony.
Można próbować komentarza. Najlepsze dni miał za
sobą, obrany z grosza przez ognistą Hankę gotował się do
odwrotu. Podróże wprawdzie lubił, ale – jak znam życie –
ruszać w siną dal z pustą kieszenią? Perspektywy podbicia świata zdają się nikłe.
Tej nocy, kiedy opuszczał Lublin, gwiazdy błyszczały
jak oczy Hanki podczas ich pierwszych miłosnych uniesień w gospodzie „Pod Złotym Aniołem”.
W Pradze – gdzie wiodły go bogi – piwo ponoć jeszcze
lepsze. Ale czy najlepsze piwo jest dobre na otarcie łez?
Czegoś się w Lublinie nauczył, ale za tę lubelską naukę,
jak można mniemać, srogo mu policzono.
Uciec spod topora
Zamierzam opowiedzieć o Kazimierzu Mydze, zbóju uratowanym od katowskiego miecza przez lubelską
pannę. To historia z roku 1730.
Zacznę jednak od Franca Fiszera (1860–1936). Naprawdę nazywał się Franciszek Fiszer, pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej. Przed I wojną przyjaciele
nazywali go Frans, z francuska, w okresie międzywojennym – gdy rozsławiony karykaturami, anegdotami zyskał
sławę niezrównanego kawalarza – mówiono o nim i do
niego: Franc.
Było to po premierze pewnego spektaklu w Warszawie. Fiszer tubalnym głosem miotał wyzwiska pod adresem autora sztuki. W gronie, przed którym demonstrował
siłę swych szyderstw, znajdowała się – o czym kpiarz nie
wiedział – żona ofiary. Kiedy zostali sobie przedstawieni, speszył się tylko na moment, po chwili z właściwym
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sobie tupetem wypalił: – Chciałbym się z panią natychmiast znaleźć w lesie!
– Dlaczegóż? – zapytała zdezorientowana.
– Udusiłbym tam panią i nie byłoby gafy!
Wszyscy wybuchnęli śmiechem, adresatka odważnej
propozycji uśmiechnęła się cierpko.
Zgodzimy się, że był to humor czarny.
Wracamy do kata, skazańca i dziewczyny.
W powieści Krzyżacy umieścił Sienkiewicz scenę ratowania Zbyszka od topora katowskiego przez Danusię.
To bez wątpienia jeden z najbardziej znanych fragmentów
polskiej literatury. Kat oparty na mieczu, przed nim skazaniec, w tle biegnąca dziewczyna z chusteczką.
Sprawa ocalenia nie była jednoznaczna. Kasztelan z powieści, któremu przyszło szczęśliwy traf urzędowo zatwierdzić, był wielce zafrasowany, głośno rozważał kwestię, „że więcej się do prostego ludu ów obyczaj stosuje niż
do szlachty”. W komentarzu odautorskim wyjaśniał jednak Sienkiewicz, iż był to obyczaj mocny jak prawo.
Powieściowe perypetie popularnych bohaterów rozegrały się na krakowskim rynku w piętnastym stuleciu.
A ponad trzysta lat później, dokładnie w 1730 roku, oniemiał Lublin. Kazimierz Myga, łotr jakich na bożym świecie mało, skazany na katowski topór za morderstwo, uniknął śmierci.
Wydarzenie nie minęło bez echa, dowodzi tego choćby krótki komentarz zamieszczony w „Kurierze Warszawskim”: „Z Lublina d. 12 Marti 1730. W przeszły poniedziałek z dekretu tutejszego miano egzekwować pewnego
delikwenta, który syna Imci P. Koźmińskiego we 13 leciech crudelissime zamordował, tego już na placu kobieta chustą zarzuciwszy, od śmierci elibravit”.
Dziewczyna, lubelska mieszczka, córka szanowanych
rodziców, okryła prowadzonego na ścięcie łotra białą chusteczką. Zamilkły złorzeczenia gawiedzi, opadły uniesione
w gniewie ręce. Kat mógł wracać do domu.
Cóż na to rodzice dziewczyny?
Byli radzi zięciowi spod topora? Dorósł do ich marzeń
mężczyzny godnego córki?
Pytania stawiam nie bez powodu.
Opowiadano w Lublinie anegdotę, dawno, bo przed
I wojną, że Myga udusił swoich teściów.
Żart jak żart.
Fiszer, okrzyknięty mistrzem polskiego dowcipu,
świadkowi swej gafy proponował zgodę na morderstwo.
Niewybredny dowcip Franca, którego bohaterem była
ośmieszona kobieta, ugruntował sławę kawalarza, trafił
do annałów polskiej anegdoty.
Moja historia jest próbą przywrócenia miejsca w lubelskiej księdze czarnego humoru zapomnianemu żarcikowi
z pierwszych lat XX stulecia.
Bawił lublinian kiedyś, czy może bawić dzisiaj?
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Kat i Gruszka
Jeszcze w tym i tamtym muzeum można obejrzeć katowski rynsztunek.
Sam rzuciłem okiem na okazałe miecze w muzeach Lublina i Sandomierza. Poczerniałe i ciężkie, wyglądały niczym oderwane sztachety metalowego płotu. Kat – zwany
„małodobrym”, „małolepszym”, „mistrzem sprawiedliwości świętej”, lub krótko „mistrzem” – potrafił swoim „scyzorykiem” nie tylko łupnąć w kark skazańca, ale także
zręcznie odbijać szermiercze ciosy. Bywało, że całej gromady obwiesi.
W „Gazecie Lubelskiej” z roku 1883 przypomniano korespondencję z Lublina do niemieckiego czasopisma „Berlinische Privilegierte Zeitung” wychodzącego w Berlinie
w latach 1727–1749. Nieznany z imienia ni nazwiska korespondent informował niemieckiego czytelnika: „W Zamościu, dnia 7 września 1727 roku, powieszono znów dwóch
rozbójników i złodziei, a trzeciego wyprosili oo. Reformaci. Mimo to inni rozbójnicy zastąpili drogę katowi z Łucka, który ich egzekwował, 3 mile od Rawy Ruskiej, strzelali za nim, ale chybili. Po czym kat sam jednego z łotrów
z pistoletu zastrzelił, a drugiego ranił. Inni następnie uderzyli na kata z szablami, on jednakże swoim mieczem położył dwóch, a dwóch rannych odstawił żywo do Rawy,
do więzienia”.
Zuch. Poradził sobie z szóstką napastników, celniej
strzelał i lepiej władał mieczem niż tamci szablami. I żeby
było wszystko jasne, kat zwykle „egzekwował” opryszków
w paru miastach (bo dwaj kaci w jednym mieście się nie
wyżywią – głosiło staropolskie przysłowie), ten napadnięty trzy mile pod Rawą, po wykonaniu roboty w Łucku,
zdążał do Zamościa, przez Rawę Ruską.
A termin „egzekwował”, gdyby ktoś dociekał, to stosowanie środków przymusu w celu wykonania orzeczeń
władz, lub mówiąc krótko: wypełnianie wyroku.
W najnowszych słownikach języka polskiego autorzy
piszą, że „egzekwuje się rzut piłką”, takiej interpretacji słowa „egzekwować” nie znajdziemy w słownikach minionej
doby, w tych z kolei przeczytamy, iż „egzekwuje się utwór
muzyczny”.
Katowskim mieczem nieźle władał zbójnik Gruszka
spod Bełżyc. Straszył nim w Kraśniku, Urzędowie, Opolu, najczęściej w Lublinie.
A w okolicach jego rodzinnego miasteczka jeszcze
dzisiaj można spotkać osoby nucące refren rytmicznej
balladki:
Jedzie, jedzie Gruszka,
Konik pod nim skaka,
Oj, panie dziedzicu, wysupłaj dukata,
Bo dobędziem bata!
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Bełżycki rozbójnik nie tylko zręcznie wymachiwał mieczem, ale rabował, z reguły bogatą szlachtę. Ale – bywało
ponoć – że i zamożnemu plebanowi nie przepuścił. Opornych w wysupływaniu dukatów karał chłostą, ot, batem –
wspomnianym w refreniku ballady.
O Gruszce i jego zbójowaniu przypomina kopiec. Nie
jest zbyt okazały, ma może siedem, osiem, no, najwyżej
dziesięć metrów wysokości, jego podstawa – wzmocniona głazami różnego kształtu i wielkości – to pofałdowane
koło, budowlę trudno więc uznać za dzieło architektury.
I jak na ironię nosi imię Kościuszki!
– Nazwali go kopcem Kościuszki, choć powstał w miejscu stracenia zbójeckiego herszta. Tak mogli postąpić tylko w Bełżycach – śmieją się mieszkańcy nieodległego Babina, uchodzący od wieków za najdowcipniejszą nację
w kraju, a którym nigdy dość szyderstw z Bełżyc.
W miejscowej legendzie zapisał się zbójecki herszt także jako posiadacz katowskiego miecza.
– Skąd go wziął? – nie sposób nie zadać takiego pytania.
– Ukradł w Urzędowie! – wyjaśniają tutejsi znawcy
spraw zbójeckich.
– Więc nie wykonywano tam wyroków śmierci?
– Ukradł, kiedy urzędowiakom miecz nie był już
potrzebny.
Kiedy nastąpił taki moment?
W dziełku Wacława Świątkowskiego Wyprawa w Lubelskie można znaleźć i takie zdanie o Urzędowie: „Miasto korzystało z licznych praw, nawet prawa miecza. Po
rozbiorze Polski księgi miejskie wraz z mieczem katowskim powędrowały do Warszawy, do głównego archiwum”.
Powędrowały, ale czy dotarły?
Może sprytny łotr wykradł miecz w czasie transportu albo zdołał go ukraść w Urzędowie jeszcze przed odprawieniem w drogę do Warszawy? Odpowiedzieć nie
sposób.
A jak długo wojował katowskim orężem?
Trochę powojował, skoro przeszedł do legendy. Ale zginął marnie. Powiesili go w nocy. – Kto? – ciśnie się pytanie. – Tacy sami jak on!
W Babinie, gdzie o Gruszce wiedzą szczególnie dużo,
wyjaśniają: – Cyganie! Bo tym najwięcej się naprzykrzał.
Kradł im konie i uwodził niewiasty. Zdybali więc go którejś nocy, jak wychodził z bełżyckiej karczmy. I powiesili.
A po paru dniach zakopali. Razem z mieczem. Bo Cyganom miecz niepotrzebny. A tam, po latach, usypano kopiec. I nazwali, jak się rzekło, imieniem Kościuszki.
Bełżyce nie leżą na końcu świata, a pod Lublinem.
Bywał więc i w Lublinie, zwłaszcza że nigdy tu nie brakowało kobiet zainteresowanych mężczyznami, którzy nie
liczyli się z groszem.

Najchętniej zachodził do gospody „Pod Białym Koniem”. Wizyty bełżyckiego zbója utrwaliły legendę miejsca
leżącego na krakowskim trakcie. Nie przybywał tu na czele konnego oddziału osiłków, ale pieszo, w gronie trzech,
czterech kompanów; najczęściej zjawiał się samotnie, zawsze jednak z wielkim mieczem na ramieniu. Raz, w trakcie wyprawy do Lublina, przysiadł się na wóz kwestarza,
brata Jana, ot, braciszek wiózł prowiant zakonnikom.
– Co to za zapach? – zainteresował się oprych, niewykluczone, że głodny.
– Marchew, cebula... trochę słoniny, kiełbas – wyznał
szczerze jak na spowiedzi kwestarz.
– Słonina, kiełbasa – powtórzył Gruszka, delektując się
słowami, a i pewnie zapachem.
Zakonnik rzucił podejrzliwe spojrzenie.
Podróżny dostrzegł niepokój w jego wzroku.
– Jeśli dojedziesz do „Białego Konia” przed zachodem,
nie uszczknę ani kawałka – obiecał.
I słowa dotrzymał. Nie uszczknął.
A „Pod Białym Koniem” czekały na Gruszkę zajęcze
combry i pulchne ramiona pięknej Jadwisi.
Sława właściciela okazałego miecza dotarła i do lubelskiego kata. Mistrz trzy razy na próżno zajrzał pod dach
„Białego Konia”, przy czwartym pobycie spotkał, kogo
zamierzał ujrzeć. Niewykluczone, że i bywalcy gospody czekali na to spotkanie. Można się domyślić, czego
oczekiwali?
Doszło do spodziewanej zwady, następnie bójki, w której Gruszka soczystym uderzeniem powalił kata na ziemię.
Powalonemu, gdy ten usiłował się podźwignąć, nadusił
stopą ramię, sięgnął po miecz i powoli, powolutku ciągnął
ostrze po grubym, owłosionym karku.
Obecni wydali okrzyk triumfu.
Czy spodziewali się, że tryśnie krew?
Nie wiadomo.
Wiadomo, że oczekiwano upokorzenia kata.
Doczekali się.
Zdarzało się, że na miejsce straceń przywodzono białogłowę. Jeśli była panną lub wdową, finał mógł okazać
się zaskakujący...
Kat bowiem, któremu – jak piszą w starych księgach –
trudno było w Polsce o ożenek, mógł zaproponować skazanej ślub, a taki związek uwalniał „zbrodniczą dziewkę”
od nieszczęścia.
Przyszło kiedyś w Lublinie – pozostańmy przy staropolskim terminie – egzekwować czarownicę. Była młoda, piękna, jasnowłosa. I taka miałaby położyć głowę pod
topór? Ale – do czego szybko się przyznała – potrafiła
nie tylko krowie odebrać mleko, ale żonie męża, a wielu
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ludziom zdrowie. Nic dziwnego, że sędziowie nie mieli
litości.
Miano ściąć taki niezwykły kwiat? Nikomu nie zadrżałaby ręka ni głos?
Świat nie jest taki zły, bo nie brakuje na nim mężczyzn
potrafiących docenić urodę. O pięknej skazanej dowiedział się sam król. Mógł kat uchronić skazaną od kary
miecza, mógł i król. Przyjechał, poprosił o rękę, spotkał
się z wyniosłym milczeniem.
Odjechał król, wkroczył na scenę kat, jeszcze – broń Panie Boże – wieźć na szafot, póki co, prosić o poślubienie.
I też nie usłyszał słowa – tak.
Należało więc sięgnąć po miecz.
Śmierć panny nie minęła bez echa, pozostała popularna
do dzisiaj anonimowa pieśń o dziewczęciu, pięknej Kasi
spod Lublina, która odrzuciła królewską i katowską propozycję małżeństwa.
Kilkanaście wariantów tej pieśni zapisał Stanisław Bystroń w dziele Tematy, które mi odradzano, jedną z wersji
odnotował Oskar Kolberg w tomie Lubelskie. My do tych
wersji musimy dodać kilka słów, bo przecież w pieśni rozwijającej historię śmierci brak wyjaśnienia odmowy.
Komentarz usłyszałem w okolicy, gdzie do dzisiaj śpiewają o pięknej Kasi, królu i kacie.
Autorem relacji jest Czesław Maj, ludowy filozof i poeta, mieszkaniec podlubelskiego Motycza. Król – wedle
ludowego gawędziarza – nie spotkał się z odmową, jedynie z milczeniem, które odczytano jako odrzucenie propozycji. Podobnie rzecz się miała w przypadku oświadczyn
kata. Dziewczyna milczała, bowiem czarownica, rywalka,
odebrała jej głos.
I należy przystać na taką wersję.
Jeszcze kilka wyroków na czarownice wypisanych ze
starych akt przez Mirosławę Dąbrowską-Zakrzewską
w artykule Procesy o czary w Lublinie w XVII i XVIII wieku opublikowanym w zeszycie Prac i Materiałów Etnograficznych z roku 1947.
Maryna Białkowa oskarżona o używanie do czarów hostii skazana została w roku 1664 na ścięcie. Wyrok został
wykonany przed lubelskim Trybunałem. Dwa lata później
spalono żywcem na stosie mieszczkę lubelską, Reginę Sokołkową. Anna Swedycka – w roku Pańskim 1678 – nasyłała podobno diabła na mieszkańców podlubelskich wiosek... Zjawili się liczni świadkowie, sędziowie wsłuchiwali
się w ich zeznania, sekretarz zapisywał słowo po słowie.
Sędziowie nie znaleźli żadnych usprawiedliwień. I znów
w Lublinie przygotowano stos.
A diabeł, którego imię zdradziła w czasie zeznań, wył
na podlubelskich łąkach przez cały czerwiec, wpadał do
nadbystrzyckich wsi i zrywał dachy domów. Ale – swej kochanicy – od ognia nie uchronił.
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Kat cisnął związaną niewiastę na wiązkę sosnowych
szczap. Sięgnął po krzesiwo, zamigotał płomyk, po chwili
buchnęły płomienie. Ubyło kolejnej wiedźmy.
Rok później lubelscy juryści sądzili Katarzynę Ratajową. Ponoć używała do czarów hostii. Ten proces przeszedł
do lokalnej legendy. Sędziowie, o dziwo, nie dopatrzyli się
stosowania czarodziejskich praktyk. Ratajowa powróciła
pod Jastków, a tam czekała na nią niemiła niespodzianka. Sąsiedzi nie uwierzyli w jej niewinność. Sami spalili ją na stosie.
– Kara jest karą – powiadano długie lata w tej miejscowości. – Takie były obyczaje i nie ma co płakać nad jej losem, a jastkowian o samosądy obwiniać nie należy. To nie
w Jastkowie wymyślono stosy.
Nieszczęścia – czy też nawet klęski – ze strony kobiet
groziły mężczyznom odkąd istnieje świat. O, lista jest długa, wystarczy jeśli wspomnę Adama i Ewę, Samsona i Dalilę, Abelarda i Heloizę. Bywały kobiety fatalne, demony,
ba, wampiry, bywały niewinne czarodziejki, zdarzały się
groźne wiedźmy.
Zofia Filipowiczowa przyszła na świat w pierwszej połowie siedemnastego stulecia. O niewielu kobietach tamtej
doby i ich mężczyznach wiemy aż tak wiele. O kobietach?
To zły zwrot! Termin „kobieta” nie był wówczas w użyciu,
o przedstawicielkach płci pięknej powiadano: panna, białogłowa, niewiasta, wdowa.
Anna ze Zbąskich Stanisławska, pani na Kurowie i Dysie, opisy swych trzech mężów: kasztelana, wojewody,
podkomorzego pozostawiła w cyklu 77 wierszy Transakcyja, albo opisanie całego życia jednej sieroty, przez żałosne treny od tejże samej pisane w roku 1685. W tytule – jak
widać – też nie mówi o sobie „kobieta”, powiada „sierota”,
choć tego słowa użyła jako najbogatsza w Polsce wdowa.
Była piękna, wykształcona i majętna. Pozostały nie tylko
jej poezje, także fundacje i portrety. Przed najokazalszym,
wiszącym dziś w Muzeum Wilanowskim, zatrzymałem się
we wrześniu 2009 roku. Przyszło mi akurat w nieodległej
od muzeum ambasadzie zabiegać o wizę na Białoruś. Młoda acz surowa urzędniczka poleciła przybyć za trzy godziny. Nie chciałem ich stracić, wpadłem do wilanowskiej galerii portretów, gdzie nadarzyła się sposobność stanąć oko
w oko z Anną Stanisławską stworzoną przez anonimowego malarza.
Poezję Anny ze Zbąskich Stanisławskiej odkryto w dwudziestym stuleciu. Zainteresowała niewielu
czytelników.
Zeznania Zofii Filipowiczowej, młodej wdowy, spisane
przez sekretarza sądowego w czasie powstawania Transakcyi, też nie są powszechną lekturą.
Filipowiczowa pochodziła z ludu, została czeladnicą
u Jana Podlodowskiego, pana na podlubelskich Kozicach.
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Z pewnością nie potrafiła pisać, była zapewne niebrzydka,
jak wszystkie białogłowy podlubelskich stron pełna temperamentu i powabu. Opisy jej mężczyzn zanotował sekretarz sądowy. Zofia stanęła bowiem przed sądem wójtowskim w Lublinie oskarżona o czary.
Dziedzic kozickich włości, chłop jak tur i też wdowiec,
powiedzmy tak: niezupełnie jeszcze stary, na trzpiotki
ze swego otoczenia zerkał ochoczo. Zofia, by wzbudzić
w swym panu afekt ku sobie, zwróciła się o pomoc do guślarek. Tym nie zabrakło wiedzy i sposobów, by Jan Podlodowski coraz częściej wodził oczami za Zofią. Finał miał
miejsce w alkierzu, może w stodole, gdzie doświadczona
Zofia w mig się zorientowała, że wszelkimi sposobami należy wesprzeć siły kochanka. I tym razem guślarki sprostały oczekiwaniom.
Niestety, Jan Podlodowski podupadł na zdrowiu
i wnet opuścił ziemski padół. Majątek objął we władanie
syn zmarłego, Paweł, pan na Rudnie. Łzy Zofii obeschły,
ozdobiła szyję koralami i podsunęła młodemu panu kufel z lubczykiem. Kto wie, może zainteresowałby się kochanką ojca, niestety, w jego obejściu poczęło padać bydło, a bieda zaglądać w oczy. Szukał winnych swych klęsk,
chciał wierzyć, że padł ofiarą zmowy czarownic. Może sam
uznał Zofię za wiedźmę, a może ktoś jej nieżyczliwy przekonał go do sił fatalnych drzemiących w kochance ojca.
Zaniósł skargę do sądu wójtowskiego, a ten przesłuchania
Zofii nie zamierzał długo odkładać.
Oskarżona nie ulękła się trybunału, broniła się zręcznie, myśli formułowała jasno, celnie, potrafiła znaleźć najwłaściwsze słowa, by przekonać do swych racji sędziów
i uratować głowę. Protokolant notował, pisał po polsku,
często jednak sięgał po łacińskie terminy i zwroty. Autorka artykułu przytacza fragmenty jego pracy: „Nie została
poddana torturom, gdyż nastąpiły intercessie usilnie zacnych ludzi, a osobliwie duchownych osób i equestis ordinis”. Wyrok był wyjątkowo łagodny, tylko chłosta publiczna i wygnanie ze wsi po złożeniu przysięgi, że oskarżona
czarami więcej nikomu szkodzić nie będzie.
Józef Zięba, ceniony w kraju pisarz, poeta i dokumentalista, autor opowiadania O lubości wielkiej Zofijej Filipowiczowej czary czyniącej i za czary skazanej, pisze z pobłażaniem o lubelskich wiedźmach. To – jak mniemam – błąd.
W ich moc wierzył dziedzic Paweł Podlodowski, wierzyli mieszkańcy wsi i miast. To przez ich kaprysy, wróżby
i klątwy wybuchały pożary, wylewały rzeki, szalały zarazy i burze. Sąd – nie bez powodu – nakazywał gromadzić
drwa na stos.
Józef Zięba historię poczynań podlubelskiej wiedźmy
traktuje jako zabiegi kobiety zauroczonej mężczyzną. Nie
wierzy w czary, wierzy w miłość. Jego opowieść to pieśń
o miłości. Piękna pieśń o miłości samotnej, zakochanej
kobiety.

Czarownice zniknęły, zło zostało.
Zostało i króluje?
Z królowaniem przesada, ale się panoszy.
W przeciwieństwie do czarownic zła na stosie spalić się
nie da.

Przygody barona Münchhausena w… Lublinie
Przygody barona Münchhausena znane są na całym świecie. Lubelskie przygody barona – o dziwo – przykrył kurz zapomnienia. Szeroko znany awanturnik, fantasta i gawędziarz – jak głoszą opowieści – zmierzał do
Petersburga. Na jego drodze znalazł się Lublin. Bo wiedzieć należy, że baron to nie postać fikcyjna, Münchhausen istniał naprawdę! A nad Bystrzycą zatrzymał się na
całe dwa miesiące! Było to w roku 1737.
Zawitał do gospody „Rzym Dwór”, gdzie rojno i gwarno było cały dzień i całą noc. Bywali tu goście z szerokiego świata, opowiadali, co widzieli w odległych krajach, im
zaś opowiadano o dziwach Lublina. Nasłuchał się opowieści o lubelskich cudach i niesamowitościach. Miał bowiem
Lublin sławnych w świecie siłaczy, linoskoczków, igrców,
myśliwców, rybaków, wesołków, niedźwiedników, hodowców chartów i sokołów. Miał też niezrównanych bajarzy.
Od jednego z nich usłyszał, że w okolicach miasta można
zapolować na żyrafy. Ale najlepiej nocą. W dzień bowiem
te zwierzęta, choć wielkie, doskonale się kryją w gęstych
ostępach leśnych. Baron, który – jak wiadomo – uwielbiał
polowania, zainteresował się tajemniczymi żyrafami. Zainteresował się również sokolnikami, bo wedle opowiadającego, sokoły miały być niezastąpione w tropieniu żyraf.
Następnego dnia świtem baron stanął na podwórku jednego z sokolników.
Gospodarz grzecznie powitał gościa i z dumą oświadczył: – Moje sokoły u księcia Radziwiłła spisują się znakomicie, a książę Sapieha utrzymuje, że są najlepsze
w świecie.
– Najlepsze w świecie?! – zainteresował się kupiec.
– Wedle księcia Sapiehy najlepsze! – potwierdził sokolnik. – A książę Sapieha jak coś powie, to rzecz święta!
Gość skinął głową na znak, że zgadza się z tym sądem. Rozejrzał się po podwórzu i zażądał, aby niezwłocznie zaprezentować mu ćwiczone ptaszyska. Podeszli do
pierwszej z klatek. Baron bacznie zlustrował sokoła znieruchomiałego na suchym konarze dębu. Oceniał jego
upierzenie, skrzydła, wielkość, wzrok, po długiej chwili
podszedł do drugiego, aby przyglądać się jego szponom
i dziobowi, trzeciego dźgnął źdźbłem słomy, kolejnego
chciał rozdrażnić, wydając z gardła dźwięki przypominającego gruchanie gołębia. Na koniec oświadczył: – Chcę
sokoła, który potrafiłby nosić w dziobie latarnię!
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Awers łotewskiej monety z baronem Münchhausenem

– Co takiego? – wyrwało się hodowcy.
– Nade wszystko uwielbiam polowania nocą! – baron
uprzejmie wyjawił potrzebę posiadania ptaka potrafiącego latarnią rozpraszać mroki nocy.
Sokolnik znał się nie tylko na ptakach, ale i na ludziach.
Wiedział, że jeśli chce się zarabiać, należy spełniać zachcianki bogatych. Nie minęły trzy niedziele i myśliwiec
z szerokiego świata stał się właścicielem sokoła potrafiącego trzymać w dziobie latarnię. Sokolnik otrzymał trzy
sztuki złota, które baron wygrał w karty poprzedniej nocy
w „Rzymskim Dworze”.
I można było ruszać na nocne polowanie!
Kiedy zmrok otulił ziemię, baron sięgnął po strzelbę, zarzucił ją na ramię, dłoń uzbroił w skórzaną rękawicę, w którą pazurami wczepił się sokół, w drugą pochwycił latarnię
i ruszył na nadbystrzyckie łąki. Nad rzeką zapalił latarnię,
wcisnął ją w dziób ptaszyska i polecił: ruszaj bratku, a spisz
się dobrze, odszukaj no, i to szybko, jakąś okazałą żyrafę!
Sokół z rozpaloną latarnią wzniósł się nad łąkami, wolno poszybował w stronę lasu. Latarnia niczym wschodzące słońce przerwała sen stadku bażantów. Zerwał się jeden bażant, pofrunął ciężko bijąc skrzydłami powietrze,
po nim drugi zatrzepotał skrzydłami. Baron w tym momencie zapomniał, że przybył polować na żyrafy, zdjęty
myśliwskimi emocjami sięgnął po strzelbę, wystrzelił do
bażantów raz, drugi i trzeci. I za każdym razem chybił, bo
– co tu dużo mówić – nie był tak wyśmienitym strzelcem,
za jakiego chciał uchodzić. Wystrzały odbiły się przeciągłym echem, stado wron nocujące w sosnowym zagajniku zerwało się z piskliwym wrzaskiem, wystraszony sokół
upuścił latarnię, która spadła na stóg siana stojący na łące.
Stóg stanął w ogniu, z płonącej kopy siana wyskoczyło kilku rozespanych pastuchów. Nocami na łąkach
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wypasano konie, konie pętano, pilnujący koni zasypiali
w sianie. Rozeźleni młodzieńcy z wielką wprawą i furią
przetrzepali skórę niefortunnemu myśliwcowi, ten przez
następne trzy tygodnie kurował się w klasztorze Brygidek.
W czasie klasztornej rekonwalescencji baron poznał
przeoryszę, dwie panienki przygotowujące się do stanu
duchownego, a także stróża nocnego, który w bliższych
kontaktach okazał się tęgim filozofem! Ówże stróż, człowiek znający wszystkich ludzi w mieście i zaznajomiony
z wszystkimi miejscowymi duchami, opowiedział baronowi, że w pobliżu Lublina mieszka słynny hodowca ogarów.
Słuchacz nie krył swego zainteresowania, a po zakończeniu
kuracji pierwsze swe kroki skierował do właściciela psiarni.
W klatkach siedziały ogary, dumny treser zachwalał ich
szybkość, wierność, wytrwałość w gonitwie.
– Pan książę Potocki zamówił sto takich bisurmanów,
a książę Lubomirski, który nie mógł być gorszy od księcia
Potockiego, sto i jeszcze pięciu basałyków! – głosił z dumą.
– Wezmę jednego, ale takiego, który byłby lepszy od stu
bisurmanów księcia Potockiego i od stu pięciu basałyków
księcia Lubomirskiego!
– A w czym miałby być lepszy?! – życzliwie zainteresował się hodowca.
– Życzyłbym sobie, aby nosił latarnię na ogonie!
– A do czegóż łaskawy panie taka umiejętność? – zapytał grzecznie właściciel psiarni.
– Nad wyraz lubuję się w nocnych polowaniach na żyrafy – wyjaśnił baron.
– Mam takiego na oku, który sprosta i temu zadaniu!
– oświadczył niezmiennie grzecznym tonem właściciel.
I takiego psa otrzymał. Nazwał go Frycem. Pamiętnikarze nie odnotowali, czy Fryc noszący latarnię na ogonie okazał się pomocny w nocnych polowaniach na żyrafy
z podlubelskich lasów. Ale wiadomo, że w czasie kuracji w lubelskim zakonie wpadła baronowi w oko jedna
z dwóch panien, o których wcześniej napomknięto. A i baron nie pozostał obojętny zamożnej, jasnowłosej panience, która pochodziła z Inflant, a w Lublinie miała niebawem powiększyć grono mniszek.
Opuścił Lublin, uwiózł pannę na Łotwę, w jej rodzinne strony i posiadłości. Żyli długo i szczęśliwie. Na Łotwie
sławę zdobył wyszkolony w Lublinie chart. W łotewskich
lasach i na łotewskich pastwiskach baron nie poszukiwał już żerujących nocą żyraf, ale często na ogonie swego
charta – ku uciesze braci łowieckiej – zawieszał latarnię.
Sława psa wytresowanego przez lubelskiego hodowcę żyje
do dzisiaj. Parę lat temu Łotysze wybili monetę, na której
awersie chart wywija latarnią zawieszoną na ogonie. Dodajmy szybko, że to chart Fryc z Lublina.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Widok Lublina od strony południowej, J. Maszewski, 1774
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Zamek lubelski wg. rysunku S. Sierpińskiego. Rysunek przedstawia stan zamku przed przebudową i elewację od strony wjazdu przebudowaną wg. projektu J. Hempla
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Statystyka

województwa lubelskiego, ułożona przez prezesa Komisji
Województwa Lubelskiego, orderów św. Stanisława I klasy
i Krzyża Wojskowego Polskiego Kawalera.
Lata 1815–1830 (fragmenty Pamiętników)

Zaczęte w tym celu budowle w Lublinie i inne
trudności z braku funduszów pochodzące zaledwo dozwoliły mnie zaprowadzić w roku 1828 szkołę i sale zarobkowe dla więźniów w Lublinie, których przepisy tu
pod (XL stronnica1) załączone oparłem w przedstawieniu moim rządowi na doświadczonym w użytku w innych krajach sprawdzonym i w dziele tu wyż wspomnianym pp. Cunningham i Buxtown opisanym, jako to: a)
w więzieniach w Londynie i Genewie, gdzie przed zaprowadzeniem sal zarobkowych na 100 więźniów 40 było powtórnie przebywających, w Paryżu prawie jedna trzecia
część, w Glaskonie2 dwie trzecie części. Dziś, po urządzeniu tych sal, nie masz takich jak pięciu na 100; b) iż w więzieniach Filadelfii od czasu urządzenia sal zarobkowych
liczba więźniów co do zwyczajnych występków zmniejszyć
się miała 592 na 243, zaś co do większych zbrodni z 129 na
25; c) New Gate przed urządzeniem Komitetu Dam proporcja co do liczby kobiet względem liczby mężczyn powtórnie występkom uległych przed zaprowadzeniem sal
zarobkowych miała się jak 3 do 5, teraz jak 1 do 12.
W Lublinie ze zwaliska wymurowanego w wieku XII
przez Daniela księcia halickiego3 zamku wówczas królewskiego, później grodzkim zwanego, z którego tylko kaplica św. Trójcy4, wieża warowna okrągła i ogromne masy
gruzów pozostały. Wystawiony został na tej samej górze
gmach nowy w czworobok z wielką oszczędnością funduszy rządowych, bo w większej części przez samych więźniów, o ile i od robót ubocznych wedle przepisów rządowych przychody na ich utrzymanie stanowiących jako
pozostali nieczynnemi użyci być mogli. Dwie ściany
przednie tej budowy zawieszone w zęby (faade dentale)
w rodzaju starożytnym i kształcie takim jak w kilku tylko
z owych wieków pozostałych sążniach murów zastałem.
W całym czworoboku mieszczą się kaplica, szkoła, składy
1
2

Brak tego dokumentu w pamiętniku.
Glasgow.

Poprawnie XIII wieku. Daniel Halicki (1201-1264), syn Romana, ks. halicki,
od 1255 król. Prowadząc umiejętną politykę zagraniczną i wewnętrzną – mimo
zagrożenia tatarskiego – uczynił z księstwa liczące się państwo w Europie Środkowej. Stolicą był Chełm; pod Lublin Daniel wyprawił się w latach 1243-1244.
3

Wzniesiona za czasów Kazimierza Wielkiego, przebudowana i ozdobiona za
czasów Władysława Jagiełły słynną polichromią.
4

żywności, materiałów i narzędzi oraz kuchnie. Zaś co do
sal zarobkowych, lazaretu i kilkudziesięt mniejszych kaźni, w tym wszystkim odłączeni są mężczyźni od kobiet
jako też występni mniejsi od większych, starsi od młodszych, na koniec pojedynczo trzymani w osobnych izdebkach są zostający pod śledztwem tak zwanej inkwizycji.
To ostatnie przyczynia się najwięcej do ukończenia spraw
kryminalnych i skrócenia losu niepewności nieszczęśliwym, a to z powodu, iż tym sposobem przecięta jest droga zmowom do zwłoki i bolesnego karami cielesnemi badania dążącym. Wreszcie jedna z przednich ścian tegóż
czworoboku od wjazdu obejmuje sale, w których odbywają się sądy karne dwóch instancji, to jest sądu poprawczego i głównego kryminalnego.
W ogólności w mieście wojewódzkim Lublinie przez
9 lat zarządu mojego oprócz kilku domów bożych i klasztorów, których w tym starożytnym grodzie większa jest
liczba, niżeli gdziekolwiek indziej w całym kraju [wiele przebudowano]. Z kościoła pojezuickiego mistrzowską
ręką jednego z księży tego zakonu wewnątrz pięknie wymalowanego5 aż do najwyższych sklepień jego, w którym
już jako zniszczonym magazyny wojsk austriackich mieściły się, wystawiono katedrę diecezji lubelskiej6 z ozdobną wieżą nowo odmurowaną, w której zawieszony znajduje się z czasów dawnych jeden z największych dzwonów
w Polsce7. Wieść, niesie iż niegdyś zamożny mieszczanin
kazał dzwon ten własnym kosztem ulać, lecz długo wahał się, któremu z kościołów by go darować miał. Na koniec obywatel ten w późnej starości coraz więcej zapadając
na zdrowiu, jezuitom – gdy długo choremu o ten dzwon
się naprzykrzali – odrzekł im wreszcie z niecierpliwością
5

Malowane przez Józefa Majera w 1757 r.

Dzisiejsza katedra jest dawnym kościołem jezuickim wzniesionym z fundacji
prymasa Bernarda Maciejowskiego. Po zniesieniu jezuitów kościół Trynitarzy,
po zajęciu Lublina przez Austriaków przeznaczono go na magazyny wojskowe. Jego restaurację zaczęto już w czasach Księstwa Warszawskiego, ukończono w Królestwie (głównie w latach 1824-1826). Po zniesieniu fary św. Michała
podniesiono do roli katedry.
6

Brama Trynitarska wybudowana razem z klasztorem jezuickim wysoka na 60
metrów. Przypuszczalnie mowa o dzwonie odlanym w 1627 roku (o obwodzie
6 metrów i wysokości 4 metrów) ozdobionym 10 herbami fundatorów, drugi
dzwon przyniesiony został po 1826 z kościoła farnego, trzeci odlano w Gdańsku w 1770 r.
7
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pewnego wieczora: jeżeli jutro rano w ten dzwon zadzwonicie daruję go wam. Księża pożegnawszy w tej samej chwili darującego wzięli się do pracy na cała noc przy
świetle z tak dostateczną liczbą rzemieślników wszelkiego
rodzaju, iż były właściciel nazajutrz rano usłyszał istotnie
głos tego świeżo na wieży zawieszonego sławnego dzwonu.
Druga wieść o jezuitach w Lublinie opiewa, iż plan wieży wyż wspomnianej przy ich kościele miał być bardzo
ozdobny, ale przy tem tak nadzwyczajnej wysokości, iż ta
dzwonnica przenosiła wszystkie wieża w Lublinie, a zatem i przy kościele farnym św. Michała8. Tę ostatnią wraz
z kościołem Leszek Czarny, król Polski, wystawiwszy po
odniesionym nad Jadźwingami na błoniach pod Lublinem
zwycięstwie nadał jej przywilej, iż ma być na zawsze wieżą najwyższą w tym mieście9. Zapoznawali więc jezuitów
księża kościoła św. Michała i przywilej ich wyrokiem trybunalskim – jako najwyższej instancji – utrzymanym został. Jezuici stąd rozgniewani wieżę swoją w mniejszej połowie dopiero ukończoną budować zaprzestali i płaskim
zwyczajnym gontowym przykryli dachem. Wieża pojezuicka teraz przeze mnie wykończona według planu p.
Coraccego, budowniczego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Warszawie jest według przywileju Leszka
Czarnego niższą od wieży kościoła św. Michała.
Odnowiono także w Lublinie z przydaniem rozmaitych
ozdób uskutecznionych po największej części przez więźniów pod moim nadzorem kościoły i klasztory: Dominikanów10, Bernardynów11, Kapucynów12, Misjonarzy13, św.
Ducha14 i parafialny św. Michała na przedmieściu Czwartku. Ten ostatni jest najdawniejszym kościołem w mieście Lublinie, jak wieść niesie ze świątyni pogan dawnych
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wieków pozostały na górze panującej nad miastem15.
Wreszcie dwa główne lazarety z ich kościołami jak to: braci16 i sióstr17 miłosierdzia pierwszy na łóżek sto. Z których
to dwóch ostatnich zakładów miłosiernych cesarz Aleksander każdemu po wiosce z dóbr rządowych na wieczne
czasy stosownie do przedstawienia mojego nadać raczył.
Oprócz tego spomiędzy pałaców, które w odwiecznym
grodzie opustoszone zastałem urządzono Komisją Wojewódzką18 w rodzaju teraźniejszego nowszego budownictwa. Gmach niegdyś książąt Radziwiłłów, gdzie Zygmunt
August, król Polski z żoną Barbarą z domu księżniczką
Radziwiłłówną, mieszkał w wieku XVI podczas uroczystości połączenia Litwy z Koroną. Tamże na dziedzińcu bliżej traktu warszawskiego naprzeciw kościoła księży Kapucynów pozostał na tę pamiątkę z owych wieków kamień
niewielki bez żadnego napisu19, wznowiono z rozkazu
Aleksandra20 cesarza i króla wystawieniem ulanej kolumny z żelaza krajowego z kopalni suchedniowskiej w województwie sandomierskim położonej. Pomnik ten zdobią
na podstawie Jagiełło i Jadwiga w całej postaci w koronach na głowie podający sobie ręce ponad dwoma tarczami pomiędzy niemi umieszczonemi, na jednej z nich
przy Jadwidze widać Orła Polskiego, na drugiej przy Jagielle Pogoń jako herby właściwe ich krajów. Wszystko
w płaskorzeźbie z żelaza lanego. Na stronie odwrotnej
jest napis większemi literami żelaznemi w ogniu złoconemi: Połączenie Litwy z Koroną 1569. Wysokość tej kolumny z podstawą (oprócz wzgórza usypanego) wynosi stóp
warszawskich21.
Kościół św. Mikołaja, późnorenesansowy. Pierwszy kościół miał być wniesiony w 986 roku. Na Czwartku znaleziono ślady osadnictwa z VI-VIII wieku.
15

Mowa o ufundowanym w pierwszej połowie XVII w. szpitalu przy kościele i klasztorze Bonifratrów mieszczącym się na Placu Litewskim. Przy przebudowie placu został on rozebrany w 1816 roku; sam zakon i szpital przeniósł się
do kościoła i klasztoru Reformatorów (przy ul. Bernardyńskiej dziś – Lubelskie
Zakłady Piwowarsko-Słodownicze Browar nr 2), gdzie mieściły się do 1839. Potem znalazł się w zabudowaniach klasztornych po karmelitach trzewiczkowych
(dziś ul. M. Biernackiego).
16

Nieistniejący dzisiaj kościół (przez pewien czas katedralny) św. Michała Archanioła niedaleko ul. Grodzkiej wybudowany przez księcia Leszka Czarnego
w roku 1282 na pamiątkę zwycięstwa nad Jaćwingami. Legenda mówi, iż książę odpoczywał w tym miejscu i proroczy sen przyczynił się do sukcesu. Kościół
ten całkowicie został rozebrany w latach 1853-1855.
8

Antonio Corazzi (17992-1877), architekt włoski pracujący w latach 18181847 w Polsce, gdzie znajduje się prawie cały jego dorobek artystyczny. Twórca
m.in. pałacu Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Staszica), gmachu Banku Polskiego, Teatru Wielkiego.
9

Dziś bazylika i klasztor dominikanów (przy ul. Złotej), początkowo gotycki, po spaleniu w 1575 odbudowany w późnorenesansowym stylu; w nim kilka
cennych kaplic (zwłaszcza Firlejów). W kościele tym odbywały się sejmy koronne i sejmiki wojewódzkie, w 1569 ogłoszono w nim akt unii.
10

11
Kościół i klasztor Bernardynów (zamknięty w 1864 roku), gotycki, po pożarze odbudowany w stylu renesansowym (przy ul. Bernardyńskiej).

Kościół i klasztor Kapucynów (przy Krakowskim Przedmieściu), barokowy
z I połowy XVIII wieku. Lubowiecki zajmował się – po odmowie kilku innych
– nie tylko remontem i odbudową klasztoru, ale i organizacją uroczystości stulecia zakonu w Lublinie.
12

Kościół Misjonarzy (dziś przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) ufundowany pod koniec XVII w. na miejsce zbioru ariańskiego. W gmachu klasztoru dziś znajduje się seminarium duchowne.
13

Kościół św. Ducha (na Krakowskim Przedmieściu, koło Nowego Ratusza),
dawny XV-wieczny, przebudowany w stylu barokowym.
14

Szpital ten mieścił się w gmachu wystawionym wraz z kaplicą św. Wojciecha u podnóża Bramy Grodzkiej przy ul. Podwale (w latach 1730-1835). Później przeniesiony został (wraz z siostrami) do klasztoru po karmelitankach (ul.
S. Staszica – dziś Państwowy Szpital Kliniczny nr 1).
17

18
Pierwotnie pałac – wg tradycji należał do Radziwiłłów, potem stanowił własność m.in. Lubomirskich, Sanguszków, Szeptyckich. Od tych ostatnich odkupił go mieszczanin Bogusław Finke i ofiarował go rządowi, w którym jeszcze
w 1818 r. był skład słomy. W 1823 r. wyrestaurowany i odbudowany – w stylu klasycznym – na okazały pałac Komisji. Jednak w 1829 r. zniszczył go pożar;
powtórnie odbudowany przez Marconiego i Konotkiewicza, ale już bez górnego (drugiego) piętra otrzymał dzisiejszą swą postać (obecnie gmach Wydziału
Politologii UMCS przy Placu Litewskim).

75 Był to – wzniesiony z polecenia Zygmunta Augusta – czworoboczny słup
kamienny przykryty dachówką. Znajdował się on przy kościele Bonifratrów,
wraz z nim został rozebrany, zresztą z polecenia poprzednika Lubowieckiego
– Józefa Domańskiego.
19

Stanisław Staszic, wówczas minister stanu, poprosił przejeżdżającego przez
Lublin w 1823 r. cara Aleksandra o „wznowienie” tego pomnika. Uzyskał zgodę i uroczyste odsłonięcie nastąpiło 26 sierpnia 1826 r.
20

21
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Dalej przerobiono pałac po marszałkach trybunalskich
czyli sądów najwyższych na obszerny i wygodny lazaret
wojskowy oznaczający się czystością powietrza jako położony na górze panującej nad obszernemi błoniami, które rzeka Bystrzyca przeżyna22. Z pozostałych po Karmelitach niegdyś kościoła i klasztoru wśród miasta Lublina
spalonych sprzed lat kilkunastu za rządu jeszcze austriackiego, stanął także gmach ozdobny z wieżą dla obrad politycznych urzędu municypialnego, kasy miejskiej, straży głównej i mieszkanie prezydenta miasta23. Z własności
zaś rządowych mniejszych dom dla komisarza i kasy obwodu lubelskiego nowo wystawiony24 oraz drugi podobny
dla komory głównej celnej25 razem z nowym składem celnym (Pakhaus) zdobią tę część miasta jak nie mniej wjazdu dwa główne do Lublina od Zamościa26, od strony przeciwnej – Lubartowa, Siedlec27, Warszawy28, wzniosłemi
groblami nad drogą bitą (chaussee) urządzonemi, otoczonem podwójnym rzędem drzew, będąc dziełami znakomitemi nie tylko sztuki niwelacyjnej i robienia dróg przez
błota i parowy; lecz i budowy mostów na dwóch rzekach
Bystrzycy i Czechówce Lublin otaczających – łączą wygodę publiczną z upiększeniem miasta, przedmieść i okolicy.
Przez cały czas naczelnictwa mojego w Lublinie cztery place większe zniwelowane, z których pierwsze dwa, to
jest jeden obok Komisji Wojewódzkiej29 i drugi od wjazdu warszawskiego przy koszarach piechoty30 przeznaczone na ćwiczenia wojska załogę Lublina składających31, otoczono poręczami i dwoma rzędami topoli. Zaś drugie dwa
place przy klasztorach Bernardynów32 i Brygidek33 służą
na targ żywności, bydła, koni codziennie jako też w czasie
jarmarków na sprzedaż wystawionych. Oprócz tego wiele prywatnych domów znakomitych, czyli to nowo wystawiano, czyli też znacznie powiększano wedle planów przez
22
Mowa o lazarecie wojskowym urządzonym w budynkach popijarskich (dziś
ul. Narutowicza 2 i 4 – w dawnym pałacu Tarłów i oficynach zakonnych).
23
Dzisiejsza siedziba Urzędu miejskiego przy Placu Łokietka. Początkowo kościół i klasztor Karmelitów Bosych, barokowy. Spalił się w 1803 roku (opuścili
go wtedy karmelici), odbudowany w latach 1827-1828 na klasycystyczny ratusz.
24

Przy ul. 3 Maja 4 w stylu neogotyckim.

Na jego miejscu stoi dziś budynek Banku Polskiego przy Krakowskim
Przedmieściu 37. Architektonicznie był on odpowiednikiem budynku wyżej
wymienionego.
25

Znajdowała się ona zaraz za mostem na Bystrzycy przy ul. Narutowicza
(wówczas na cześć Zajączka zwana Namiestnikowską) na wysokości ul. Lipowej.
26

budowniczego wojewódzkiego34 w nowszym rodzaju sporządzonych, a budowniczych rządowych w Warszawie zatwierdzonych. Otwierały się także kupieckie składy towarów wszelkiego rodzaju, krajowych i zagranicznych, domy
zajezdne i zabaw publicznych, w liczbie których prywatnym nakładem z domu murowanego przerobiono teatr35.
Ulic kilka wybrukowano, a wszystkie latarniami rewerberowanemi36 oświecano. Dla wygodniejszego umieszczania
koni miejscowych i przybyłych koszary drugie dla jazdy37
z kuchniami i składami wojskowemi przerobiono z klasztoru pustego po Wizytkach38, razem z nowa wymurowano
wielką stajnię na 150 koni z dwoma studniami i wszelkiemi innemi potrzebami, obok których stanęła także nowo
wymurowana obszerna ujeżdżalnia.
Z innej wszakże strony nie tyle byłem szczęśliwym w założeniu w Lublinie większej fabryki sukiennej i w dostaniu zamożniejszego przedsiębiorcy, pomimo nieszczędzonych wszelkiego rodzaju troskliwych starań i otworzonych
w Holandii i Francji kilkakrotnie listownego w tym względzie znoszenie się. Aż trzy główne nieprzełamane trudności stawały temu użytecznemu dla dobra kraju przedsięwzięciu na przeszkodzie: raz uprzedzenia panujące
pomiędzy niższą klasą rzemieślników na Szląsku, Niemczech i Francji jakoby za Wisłą nie była już Europa lecz
Azja; po wtóre – zagrożenie utratą większego odbytu i stąd
spodziewanych zysków fabrykantom francuskim, niemieckim, szląskim, a nawet kaliskim i mazowieckim, bo z Lublina jako o kilkadziesiąt mil od tych ostatnich dwóch okolic bliżej do Rosji i Chin – sukna taniej by sprzedawać by
można dla samej bliższej odstawy; po trzecie, że książę namiestnik w Królestwie Polskim, czyli bardziej wielki książę
rosyjski Konstanty istotnie przez namiestnika w tem kraju rządzący, większą część funduszów rozrządzonych oddawali Warszawie, jakby jedne miasto całym było krajem.
Stąd wynikało, iż nie byłem w stanie ofiarować w Lublinie znakomitym przedsiębiorcom warunków korzystniejszych, lubo pod takiemi sprzedano opustoszony kościół
pofranciszkański wraz z foluszem39 przy młynach rządowych na rzece Bystrzycy blisko tej fabryki urządzonym
Jakub Hempel (1762-1831), studiował we Włoszech, od 1790 w Polsce, głównie w Warszawie, od 1812 najpierw budowniczy departamentu lubelskiego, od
1821 województwa lubelskiego.
34

Znajdowała się na końcu ul. Lubartowskiej i wylotu do niej ul. Obywatelskiej.

35

28

Przy zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Lipowej.

36

29

Dzisiejszy Plac Litewski, zwany wówczas Placem Musztry.

27

Na terenie hotelu „Unia” i filharmonii koło budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (wówczas Pole Marsowe).
30

W Lublinie stacjonowały wówczas sztaby i bataliony 3 ppl i 7 ppl, dowództwo
1 brygady 2 DP (dowodził nią od 1826 r. gen. Franciszek Morawski.
31

32

Służył przede wszystkim do sprzedawania produktów żywnościowych.

Odbywały się na nim głównie jarmarki (nazywano go Placem Namiestnikowskim). Dziś w tym miejscu jest skwer i gmach Instytutu Pedagogiki i Psychologii UMCS.
33

Nazwa od reverbee – zwierciadło odblaskowe.

Przy ul. Jezuickiej, wybudowany przez Łukasza Rodakiewicza (1790-1832)
geometry wojewódzkiego, zastępcy budowniczego wojewódzkiego. Dawniej
kino „Staromiejskie”, obecnie w remoncie.
37

W Lublinie mieścił się także sztab 4 pułkowej dywizji ułanów.

Obecny Lubelski Dom Kultury przy ul. Peowiaków 12, dawny klasztor i kościół Wizytek już w 1809 r. został zajęty przez wojsko, mieścił się w nim lazaret.
38

Przy ul Kalinowszczyzna 13 (przy kirkucie). Klasztor franciszkanów ufundowany na początku XVII wieku, opuszczony przez zakonników w 1828 roku, na
krótko istniała w nim fabryka Antoniego Domańskiego, upadła po klęsce powstania listopadowego; później w jej murach fabryka mydła i świec. Folusz –
maszyna służąca do spilśniania tkanin wełnianych.
39
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sukiennikowi Domańskiemu z województwa mazowieckiego sprowadzonemi. Lecz on dla ubóstwa i braku
wyższych usposobień przedsiębiorczych w całej fabryce
wyrabiał rocznie sukna łokci tyle, ile w każdej innej województwa sandomirskiego i mazowieckiego wystawiano
rocznie postawów96. Wszakże nie zrażając się bynajmniej
wszystkiemi temi przeszkodami przez wzgląd słuszny na
powiększenie odbytu wełnie poprawnej w ilości nadzwyczajnej trzód znakomitych poprawnych owiec w całym województwie lubelskim co rok u wszystkich rządniejszych
obywateli mnożących się – ułożyłem projekt stowarzyszenia dla tychże na akcje po zł. 500 nie tylko w pieniądzach ale i w wełnie składać się mające z dodaniem wybranego komitetu przez samych akcjonariuszy spomiędzy
nich, zarządzającego funduszami i fabryką, tudzież składu
głównego wśród miasta Lublina na sukna z fabryki wyż
wspomnianej pochodzące. Już obywatele kilkaset akcji
rozebrali i komitetowi przez nich wybranemu pieniądze
i wełnę składać mieli. Gdy w tym powstanie i wojna w r.
1831 dalsze postępy tego użytecznego zakładu wstrzymały.
Opis historyczno-statystyczny województwa lubelskiego roku 1824 zawierają wiadomości historyczne,
podziału województwa pod względem administracyjnymi reprezentacyjnym, rozległości, położenia gór, rzek
i ich spławności, stanów, łąk, lasów, stanu rolnictwa, rękodzieł, przemysłu, handlu, ludności, dochodów publicznych, wychowania publicznego, obyczajów, wyznań religijnych, starożytności, itp.
Nie masz śladu, aby kiedy zajmowano się opisem historyczno-statystycznym województwa lubelskiego. Ani ojczyste, ani obce pisma nie obejmują tak użytecznych wiadomości. Ziemia polska w pierwszych wiekach nie miała
tak systematycznie urządzonej administracji krajowej, aby
potrzebę statystyki uznano. Naród polski z położenie swego wystawiony na klęski wojen [i] najwięcej wyprawami
wojennymi trudniący się, zdaje się, że tylko miał i wykonywał urządzenia, które potrzeby wojska wskazywały.
Podział dawniejszy województwa lubelskiego był na
ziemie i powiaty. Te składały się z: ziemi chełmińskiej
[chełmskiej], łukowskiej, stężyckiej i z powiatów: krasnostawskiego i urzędowskiego, z których jak teraz ziemia łukowska i stężycka do województwa podlaskiego odpadły, a natomiast część województwa niegdyś bełskiego,
w końcu za rządu austriackiego cyrkułem zamojskim zwana, do województwa lubelskiego przyłączona została.
Opisanie miasta Lublina – stolicy województwa
Stolicą województwa było zawsze miasto Lublin.
Początek jego założenia nie jest wiadomy. Wszelkie domniemywania z czasów starożytnych gruntują się na
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powieściach bajecznych. Już w roku 1205 miało być miastem wielkim handlowym i bogatym – kiedy go Roman
książę ruski z wojskiem swym przez pięć miesięcy oblegał. W roku zaś 1240 zostało przez Tatarów spalone i odtąd w wielkości upadać zaczęło.
Do roku 1317 nie ma żadnego przywileju ani innego piśmiennego dowodu, które by o założeniu i prawach miasta
Lublina świadczyły. Wszystko to w czasach wojen i rozruchów zniszczone, ruiny tylko dotychczas trwające świadczą o wielkości i starożytności miasta tego. Roku 1317
Władysław Łokietek król Polski, mając zamiar to miasto
do pierwiastkowej podnieść wielkości, nadał mu przywilej
na sto łanów gruntu prawem magdeburskim dla rozszerzenia granic miasta. Następnie roku 1371 Elżbieta, królowa polska, roku 1376 Ludwik, król polski i węgierski,
roku 1392 Władysław, król polski, nadanemi przywilejami różne swobody i wolności we względzie handlowym
mieszkańcom Lublina zapewnili. W roku 1447 miasto Lublin powtórnie przez Tatarów oblężone i spalone, uzyskało w tymże roku od Kazimierza króla uwolnienie od wszelakich opłat podatków i ciężarów na lat 10. Roku 1494
Jan Albert [Jan Olbracht] król Polski wyznaczył niektóre opłaty na rzecz miasta, a roku 1503 Aleksander król
Polski dochód jarmarcznego i targowego dla miasta przeznaczył. Zygmunt król Polski roku 1524 naznaczył opłaty do kasy miejskiej od wprowadzenia trunków. Zygmunt
August roku 1558 wszystkie przywileje poprzednie potwierdził które do wzrostu miasta i szczęścia mieszkańcom służyć mogły. Toż uczynili królowie Zygmunt III,
Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał [Korybut Wiśniowiecki], Jan III, August III i Stanisław August. Ten ostatni oznaczył fundusze na oczyszczenie i uporządkowanie
miasta, chcąc zaś tego wszystkiego zapewnić skutek, ustanowił roku 1785 oddzielną komisję nazwaną „Boni Ordinis”, która i funduszami, i uporządkowaniem miasta zarządzała. Z tych wszystkich nadań nie wpłynęły dla miasta te
korzyści, jakie sobie ustawodawcy obiecywali, ciągłe wojny i napady niszczyły bezustannie wszelkie zakłady i usiłowania. Nie dozwoliły mieszkańcom podnieść stanu zamożności, a tym samym zewnętrzny stan miasta zachował
w ruinach. Cechę dawnej świetności i zniszczenia, którego
doznawał. Zjazdy narodowe, czyli tak zwane sejmy, odbywane w dawnych wiekach w Lublinie, przemieszkiwanie
królów, Zygmunta I i Zygmunta Augusta, swobody handlowe i jarmarki wielkie, dalej Trybunał Główny Koronny przez króla Stefana roku 1578 ustanowiony, w Lublinie
odbywany i obok sądy grodzkie i ziemskie, ściągały znaczną do tego miasta ludność, a to nadgradzało niejako klęski w czasie napadów nieprzyjaciół zrządzone.
Miasto Lublin położone na wzgórku, które rzeki Bystrzyca i Czechówka tudzież przyjemne otaczają okolice.
Gęste wioski, żyzna ziemia i obfite lasy i łąki dostarczają
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mieszkańcom miasta wszystkich potrzeb produktów.
Nie dają się dostrzegać ślady wielkich fabryk i rękodzielni oprócz pasterni na rzece Bystrzycy, która od wielu lat
na młyn zmienioną została. Pojedyńczych rzemieślników
wszelkiego rodzaju liczy to miasto dostateczną liczbę. Stosownie do przywileju króla Władysława Łokietka miasto
Lublin rozszerzone na sto łanach zajmowało:
wieś Dziesiątą,
Konopnicę,
folwark Gilowski na Rurach
miasteczko Wieniawę,
wieś Czechówkę,
Tatary,
miasteczko Piaski,
Rury wieś i folwark,
wieś Hajdów,
folwark Lemszczyznę,
folwark Bielszczyznę,
folwark Ponikwodę,
folwark Bronowice.
Z tych Ponikwoda tylko i Bronowice pozostały przy
mieście, reszta w różnych epokach zamieniona [została]
na własności prywatne i instytutowe.
Miasto Lublin zawierało w sobie 24 kościołów katolickich, 1 ewangelicki i 1 dyzunicki, z których egzystują:
––kościół parafialny św. Mikołaja na przedmieściu
Czwartku zwanym, ma być fundowany przez Mieczysława [Mieszka] I roku 986;
––kościół farny św. Michała fundowany przez Leszka
Czarnego na pamiątkę zniesienia Jadźwingów roku
1282;
––kościół szpitalny św. Ducha fundowany z dobrowolnych ofiar rok 1342;
––kościół i klasztor XX. Dominikanów fundowany przez
Kazimierza Wielkiego roku 1342;
––kościół św. Trójcy fundowany przez Władysława Jagiełłę
roku 1395 przy Zamku dla wygody domu królewskiego;
––kościół i klasztor PP. Brygidek fundowany przez Władysława Jagiełłę roku 1426 na pamiątkę zwycięstwa nad
Krzyżakami;
––kościół XX. Bazylianów fundowany przez Zygmunta III
roku 1588;
––kościół i klasztor sióstr Miłosierdzia fundowany roku
1611 z dobrowolnych składek;
––kościół i klasztor PP. Bernardynek fundowany roku
1618 przez Siennickiego cześnika lubelskiego;
––cerkiew grecka dyzunicka fundowana roku 1638 z dobrowolnych ofiar;
––kościół i klasztor XX. Augustianów fundowany roku
1646 prze księdza Sługockiego oficjała lubelskiego;
––kościół i klasztor PP. Karmelitanek pod Tytułem Niepokalanego Poczęcia fundowany roku 1659 przez

Mikołaja Danielowicza podskarbiego koronnego i żonę
Zofię;
––kościół i klasztor XX. Karmelitanów trzewiczkowych fundowany roku 1680 przez Mniszka kasztelana lwowskiego;
––kościół XX. Misjonarzy, przy którym jest gmach mieszkalny fundowany przez Annę Zbońską podkomorzynę
lubelską [roku 1656];
––kościół i klasztor XX. Kapucynów fundowany roku
1728 przez ksiącia Sanguszkę;
––kościół ewangelicki fundowany roku 1785 z ofiar
dobrowolnych.
Reszta kościołów podpadła ruinie lub też na inny użytek przerobione zostały – pomiędzy temi kościół jezuicki teraz właśnie pod berłem najjaśniejszego Aleksandra
I cesarza Wszech Rosji króla polskiego nakładem rządu
w roku zeszłym i bieżącym zamieniony ozdobnie na kościół katedralny, w późne wieki świadczyć będzie o gorliwości wznoszenia świątyń pańskich.
Kościół i klasztor XX. Dominikanów pod tytułem św.
Krzyża w czasie posiadania kilkunastoletniego województwa lubelskiego przez rząd austriacki zamieniony na koszary wojskowe, w których i teraz pułk cały mieści się piechoty.
Zamek lubelski, niegdyś mieszkanie królów polskich,
w czasie wojen szwedzkich zrujnowany został, na górze
tego zamku wmurowano w roku bieżącym gmach więzienny, na umieszczenie 300 aresztantów z zastosowaniem architektury do pozostałych starożytności szczątków. Wieża zaś starożytna, w której za dawnych wieków
wysiadywano naznaczone kary aresztu – teraz, w tym samym starożytnej architektury stylu odnowioną i znacznie
przyozdobioną jest.
Miasto Lublin posiada piękne gmachy, które są własnością miasta jako to: ratusz w środku rynku nakładem
Stanisława Augusta króla polskiego w nowym guście wyrestaurowany, drugi pałac popijarski w najpiękniejszym
położeniu ku rzece Bystrzycy z oficjanami i obszernym
dziedzińcem. Pierwszy przeznaczony [jest] na umieszczenie władz sądowych, drugi jako lazaret wojskowy.
Następujące zaś pałace są własnością rządową jeszcze:
pałac Szeptyckich zwany, przeznaczony na umieszczenie Komisji Województwa Lubelskiego;
pałac niegdyś książąt Sapiehów, później Ratyńskich
zwany, przeznaczony na mieszkanie biskupa diecezjalnego;
pałac Miączyńskich, przeznaczony na mieszkanie dla
prałatów kapituły lubelskiej;
pałac Potockich zwany z dwoma pawilonami ozdobnej
architektury, równie jako własność rządowa zamieniony
na tymczasowe więzienie kryminalne.
Gmach szkolny fundowany przez Maciejowskiego biskupa krakowskiego roku 1582 należy do liczby ozdobnych budowli.
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Miasto Lublin za czasów panowania familii Jagiellońskiej liczące do 40 000 mieszkańców, handlowe i bogate,
po kilkakrotnych przez wojny zniszczeniach, dzisiaj ani tej
ludności, ani handlu, ani bogactw nie posiada.
W dzisiejszej rozległości miast znajduje się:

domów murowanych
drewnianych
razem

319
454
773

Ogólna ludność miasta Lublina wynosi:

mężczyzn
niewiast
razem

6270
6378
12648

pomiędzy temi znajduje się:
chrześcijan – 6424
Żydów – 6224

Rzemieślników i artystów liczy:
architektów
aptekarzy
akuszerek
bilarzystów
bednarzy
blacharzy
geometrów
jubilerów
konowałów
kotlarzy
krawców
kapeluszników
cukierników
chirurgów
lekarzy

1
5
7
8
7
22
3
6
2
12
200
15
4
6
6

malarzy
muzyków
młynarzy
mosiężników
mydlarzy
mularzy
ogrodników
cieśli
drukarzy
fryzjerów
felczerów
fabryk
pojazdów
fabryk
instrumentów

11
13
8
13
6
52
12
61
3
4
28
8
4

galanterników
garbarzy
gorzelników
garncarzy
grabarzy
grzebieniarzy
konwisarzy
oberżystów
organmistrzów
piekarzy
piwowarów
powroźników
pieczętarzy
pasamoników
puszkarzy
i rusznikarzy
rybaków
rzeźników
rękawniczników
rymarzy
szynkarzy
siodlarzy
ślusarzy
szczotkarzy
strycharzy
szklarzy
szewców
stelmachów
slufirzy
[szlifierzy]

12
6
18
18
3
11
3
3
2
6
18
6
5
31
4
7
38
16
14
101
15
25
2
8
14
199
10
3
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fabryk świec
woskowych
fabryk tabaki
haftarzy
introligatorów
księgarzy
kominiarzy
kowali
kuśnierzów
kołodziejów
farbiarzy
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stolarzy

44

1
8
15
2
7
39
13
5
11

tandeciarzy
trakterników
traczy
tokarzy
tapicerów
winiarzy
waciarzy
zegarmistrzów
złotników

2
8
5
5
2
5
6
11
35
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Ulic ma miasto 21, jak to: Królewską, Krakowską,
Grodzką, Namiestnikowską, Jezuicką, Olejną, Nową, Archidiakońską, Złotą, Rybną, Podwale, Zieloną, Żmigród,
Świętoduską, Panny Maryi, Dolną, Kowalską, Szeroką,
Nadstawie, Ruską, Rzeźnicką.
Pomiędzy temi brukowane [są] ulice: Krakowskie
Przedmieście, Królewska, Grodzka, Złota, Jezuicka, Rybna, Olejna, Szeroka czyli Żydowska i Nowa Ulica.
Przedmieścia odleglejsze są: Czwartek, Kalinowszczyzna, Sierakowszczyzna, Białkowska Góra, Słomiany Rynek, Probostwo i Piaski.
Placów w samym mieście jest sześć. Pierwszy na Krakowskim Przedmieściu obszerny mający morgów 3, prętów 135 otoczony barierami i drzewami, na którym parady
wojskowe odbywają się. Drugi przed kościołem pojezuickim, a teraz katedralnym, trzymający prętów 210. Trzeci na ulicy Namiestnikowskiej rozległy na morgę i prętów
190, na którym jarmarki odbywają się. Czwarty Plac Targowy obok Bernardynów obszerny na prętów 144. Piąty
przed Kapucynami prętów 238. Szósty przed pałacem pijarskim morgę i prętów 136. Rynek środkowy miasta mający prętów 238 otaczają staroświeckie w większej części
kamienice o trzech piętrach; wpośród rynku znajduje się
pięknej budowy ratusz.
Najwyższa wieża jest przy kościele farnym, pomniejsze przy katedrze, przy Bernardynach i przy kościele luterskim. Przy kościele katedralnym znajduje się ozdobna
dzwonnica i w niej dzwon znacznej wielkości.
Są tu jeszcze zabytki bram łączące miasto z ubocznemi
ulicami, jak to; Brama Krakowska, Grodzka, Rybna, Świętoduska, na pierwszej jest wniosła wieża i zegar miejski,
drugi zegar jest na wieży bernardyńskiej.
Trakty pryncypalne rozchodzą się do Warszawy, Krakowa, Zamościa na Wołyń, w województwo podlaskie i do
Litwy.
Wjazdy trzy pryncypalne (gdyż krakowski łączy się
z warszawskim) mają murowane gustowne domki dla
wart wojskowych i straży skarbowych, przy których rogatki są umieszczone.
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Posiada to miasto pomnik wystawiony w roku 1569 na
pamiątkę utwierdzonej tu na wieczne czasy unii Królestwa
Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Pomnik ten
znajduje się na Krakowskim Przedmieściu na placu naprzeciw Kapucynów.
Miasto to niegdyś kwitnęło handlem i bogactwem czego dowodzą nie tylko wyżej opisane instytuta pobożne nakładem tylu możnych osób prywatnych wystawiane, ale
nadto wystawne ich gmachy mieszkalne, czyli to jeszcze
zostające, czyli w rozwalinach, spomiędzy których domy
książąt Sapiehów, Czartoryskich i Sanguszków, hrabiów
Potockich, Morskich do rzędu pierwszych; do drugich zaś
rozwaliny pałaców: książąt Radziwiłłów, Lubomirskich
i innych należą. Dzisiejsi zaś mieszkańcy w miernym bardzo znajdują się stanie.
Podział Województwa
Teraźniejszy podział województwa jest na obwody
i powiaty. Obwód lubelski składa się z powiatów lubelskiego, kazimierskiego i lubartowskiego.
Obwód krasnostawski z powiatów: krasnostawskiego
i chełmskiego.
Obwód hrubieszowski z powiatów: hrubieszowskiego
i tomaszowskiego.
Obwód zamojski z powiatów: zamojskiego, tarnogrodzkiego i kraśnickiego.
Obwód lubelski, w którym powiat tegoż nazwiska.
Stolicą powiatu lubelskiego miasto Lublin już powyżej
opisane.
Położenie geograficzne województwa
Województwo lubelskie graniczy na wschód z gubernią wołyńską państwa rosyjskiego, na południe z Galicją austriacką, a mianowicie cyrkułami żółkiewskim,
przemyślskim [przemyskim] i rzeszowskim, na zachód
z województwem sandomierskim Królestwa Polskiego, na
północ z województwem podlaskim tegoż Królestwa. Gleba w tym województwie powszechna jest żyzna. Powiaty
chełmski, hrubieszowski i większa część tomaszowskiego
odznaczają się urodzajnością swej ziemi. Powiaty zaś tarnogrodzki, część zamoyskiego i część lubartowskiego mają
grunta piaskowe lub sapy, w tym samym mniej urodzajne; powiat kazimirski położony nad Wisłą obfituje w żyzne grunta i pastwiska, częstych jednak doznaje zniszczeń
przez wylewy tej rzeki. Okolice nad rzeką Wieprzem i Bystrzycą, obok żyznych gruntów mają także najlepsze łąki –
równie jak włości nad rzeką Bugiem leżące.
Lubo początek miasta Lublina i jego nazwisko nie może
być docieczone. Nazwisko jednak województwa lubelskiego nie skądinąd pochodzi, jak od miasta Lublina.

Trakty i drogi bite
Drogi bite w województwie lubelskim znajdują się:
na trakcie od Lublina do Warszawy, między Kurowem
i Puławami jedna stacja pocztowa, mil dwie czyli sążni
9031; na trakcie nowo rozpoczętym od Lublina do Zamościa między Lublinem a Wierzchowiskami sążni warszawskich 1492; na trakcie z Lublina do Lubartowa, czyli wjazd
do miasta Lublina na bity wyrobiony sążni 584 i od rogatek warszawskich ku koszarom sążni 245.
Trakty główne w województwie lubelskim liczą się:
-trakt pocztowy warszawski z Lublina na Markuszów,
Kurów, Końskowolę, Puławy;
-trakt pocztowy wołyński i lwowski idący z Lublina na
Piaski do Krasnegostawu, skąd dzieli się na wołyński na
Krośnięczyn [Kraśniczyn], Uchanie, Hrubieszów, lwowski zaś na Zamość, Krynice, Tomaszów;
-trakt pocztowy krakowski z Lublina na Bełżyce, Urzędów, Rachów;
-trakt pocztowy litewski z Lublina na Lubartów.
Trakty handlowe [są] następujące:
-z Lublina na Niedrzwice, Kraśnik, Borów do Galicji
austriackiej i Węgier;
-z Lublina na Wojciechów, Niezabitów do Kazimierza,
miasta portowego nad Wisłą położonego;
-z Lublina do Łęczny miasta, gdzie dwa wielkie odbywają się jarmarki na wszelkiego rodzaju towary, a szczególniej na woły i konie z Rosji przybywające. Trakt tenże z Łęcznej idzie dalej przez województwo podlaskie do
Włodawy;
-z Lublina do Galicji austriackiej na Głusko [Głusk],
Wysokie, Turobin, Szczebrzeszyn, Krasnobród, Józefów.
-trakt handlowy z Hrubieszowa na Zamość, Józefów, Tarnogród do Galicji, także od Zamościa na Biłgoraj do Krzeszowa i Ulanowa jako do miast nad Sanem
położonych;
– trakt handlowy z Hrubieszowa na Kryłów, Dołhobyczów, do Galici austriackiej;
-trakt handlowy z Krasnegostawu na Rejowiec, Chełm,
Dubienkę do Rosji, podobnież z Krasnegostawu na Gorzków, Żółkiewkę i dalej przez obwód zamoyski do Galicji.
-z Janowa trakt handlowy do Galicji i Krakowa, na Modliborzyce, Zaklików, Zawichost. Z Janowa na Zwierzyniec,
Zamość, Horyszów do Rosji. Temi traktami objęte są prawie
wszystkie miasteczka, które jakikolwiek handel prowadzą.
Winnice
Uprawa winnic w województwie lubelskim nie jest
wcale znaną, wszakże sprowadzone z zagranicy wina
i zachowane w lochach bardzo się dobrze konwersują
i naprawiają

n u m e r

Mieszkania wiejskie
Ludność nieodpowiadająca obszerności ziemi, niedostatek rzemieślników, a w niektórych okolicach brak
materiałów są powodem, iż w ogólności budowle wiejskie, z jak najtańszych materiałów, tak mieszkalne, jako
i inne ekonomiczne, z chrustu nawet są stawiane; życzyć
pozostaje, aby sposób stawienia po wsiach budowli w pize,
czyli z ziemi tłoczonej bardziej upowszechnionym został.
Budynki włościan mieszkalne i gospodarskie pokryte są
słomą, to samo i dworskie, wyjąwszy mieszkania znaczniejszych właścicieli ziemi.
Niektóre miasta w tym województwie znaczniejsze,
w rynku mają domy murowane, jako to:
Lublin w trzech częściach całkowicie zamurowany,
a czwarta z drzewa zabudowana, Zamość wszystkie prawie domy ma murowane, Kazimierz, Lubartów, Krasnystaw, Chełm, Hrubieszów, Janów mają domy w rynku murowane po przedmieściach zaś i ubocznych ulicach domy
drewniane, inne miasteczka zupełnie z drzewa zabudowane i stąd pochodzą pożary, jako skutek nieomylne przy
budowlach drewnianych.
Domy nad brzegiem Wisły, z powodu ich nietrwałej
budowy i bez podmurowania gruntownego całe przez wylewy tej rzeki bywają znoszone.
Wody mineralne
Województwo lubelskie posiada 3 wody mineralne.
Jedna w Bronowicach, wiosce pod Lublinem leżącej, która
jest własnością tegoż miasta ma lekkie wody żelazne, mało
używane. Drugie we wsi Sławinku pod Lublinem żelazne
dosyć uczęszczane. Trzecie także żelazne, w obwodzie lubelskim, trzy mile od Lublina, nierównie więcej odwiedzane. Wydobywają się z kamieni spod wzgórza, skutecznemi
okazują się na romatyzmy. Możeby i więcej wód mineralnych znalazło się w województwie, ale ich własności
uzdrawiające nie są jeszcze doświadczone.
Wiadomości umysłowe i obyczajowe
Mieszkaniec województwa lubelskiego usposobiony [jest] w dowcip i pojęcie, a wyższych klasach do społeczeństwa i do nauk. Województwo te zaszczycać się może
z czasów starożytnych i teraźniejszych wydaniem na świat
wielkich i znakomitych w Ojczyźnie mężów. Otwartość,
ludzkość i odwaga jako odziedziczone z przodków przymioty właściwe Polakom, są razem i mieszkańców tego
województwa, w których widocznemi są zarody tych
pięknych własności. W liczbie tych bowiem uprzejma gościnność i czuła nad nędzą litość we wszystkich klasach
mieszkańców upowszechnione są zapewne jednemi z tych
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główniejszych dobroczynnych powodów, dla których tak
częste w krajach południowych i bogatszych rozboje nader rzadko w Polsce zdarzać się zwykły.
Mimo tego zastanawiając się nad przemijającemi i prawie nic zawsze podobnemi do objęcia odcieniowaniami
odznaczającemi każdego szczegółowo, tak między wyższą
klasą jak i pospólstwem, jakiż dostrzegać może być dosyć
trafnym, do zgłębienia własności każdego, gdy tysiąc przyczyn często nie mogących być przewidzianymi, zmienić je
co moment mogą. I tak obok rządnych ludzi, których częściej w klasie możniejszych znaleźć można, ogółem mieszczanie i włościanie rzadko miewają dar zastanowienia się
nad przyszłością. Jedna tylko waleczność jest ogólną własnością wszystkich klas mieszkańców tego województwa. W ogóle są mieszkańcy tego województwa pracowici, weseli i spokojnego umysłu, zawziętość w poróżnieniu,
szczególniej między wieśniakami nie ma miejsca. Stan ich
bytu nie jest pewny, ponieważ ten jako rolników, zależy od
większego lub mniejszego plonu. Oprócz świąt nie znają
mieszkańcy pory roku, w której by mniej pracowali nad
inne. Znoszą z łatwością trudy i przykre pory roku. Pokarm ich prosty i mierny nie czyni ich nieszczęśliwemi.
Powszechnym nadużyciem jest, że dzieci zbyt młode używają do pracy, co wzrostowi i zdrowiu uch szkodzi.
Stan płci żeńskiej niczem się nie różni od mężczyzn,
dzielą one wszystkie ich zatrudnienia i są im pomocą
w życiu pracowitym – co sprawuje, iż są silniejszymi od
kobiet klas wyższych. Różne też są klasy mieszkańców, jak
w każdym społeczeństwie, podzieliwszy ich zatem na dwie
główne jako to: na posiadających własności i wyrobników
lub służących. W pierwszej położenie pod wielu względami bywa przyjemniejszym jako skutek naturalny bytu
lepszego, a stąd i wychowanie dzieci bywa staranniejsze,
stan matek i żon połączony z większemi wygodami, niżeli w klasie uboższej.
Nadmienić tu należy, iż po miastach znaczniejszą część
ludności składają Żydzi, którzy wyłączeni od wszystkich
powyższych własności, a jako odosobnieni wyznaniem,
mową, obyczajami i ubiorem nawet, uważani być mogą
jako oddzielny naród i składający niejako stan w stanie,
nie przywiązuje ich nic więcej do kraju jak osobiste korzyści. Obca jest dla nich chwała, którą obrona kraju,
miłość króla i Ojczyzny przynosi, szukają tylko zysków
i wszelkich do tego, mniej godziwych nawet często używają sposobów, a tym dążeniem stają się społeczeństwu
szkodliwymi.
Gdyby przyszło sądzić o stanie nauk w tem województwie – według liczby mężów w tem rodzaju znakomitych,
województwo lubelskie celowałoby słusznie w tym względzie, długą bowiem listę można by ułożyć znakomitych
w różnych wiekach i rodzajach naukowych mężów. Z których kilku przynajmniej tu przytoczyć wypada.
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Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki, założyciel miasta i twierdzy Zamościa, a w tej Akademii. Mąż ten, piastując pierwsze urzędy, trwałość narodu i potęgę zasadzał
na rozszerzaniu nauk; był sam ich miłośnikiem i posiadał te w wysokim stopniu, kiedy bawiąc we Włoszech
w młodym swoim wieku, obrany był rektorem Akademii
padewskiej.
Przy Akademii Zamoyskiej wspomnieć należy imię
sławnego filozofa i teologa Baruo, a z czasów nowszych
Kokolnika, profesora fizyki fizyki, a na teraz od lat wielu czynnego członka Akademii Cesarskiej w Petersburgu,
sławnego z dzieł o agronomii.
Miasto Lublin posiadało uczonych: Jakuba Lubelczyka, autora wierszy i tłumacza Biblii greckiej, Kazimierza
Chromińskiego, nauczyciela, poetę i autora wielu pism,
a szczególniej rozprawy o literaturze polskiej z czasów
Zygmuntowskich, i Klonowicza radcę magistratu, sławnego z dzieł poetyckich.
Szczyci się także Lublin urodzeniem Stanisława Potockiego byłego prezesa Senatu i Ministra Oświecenia, Ile
się ten czynami swemi, wymową, dziełami i zbiorami do
ugruntowania nauk w kraju przyłożył, nadto świeżo tkwi
to każdemu w pamięci, aby te na nowo powtarzać.
Kurów mieścił w sobie uczonych Potockiego Ignacego
i księdza Piramowicza. Kniaźnin w Puławach wydał swoje prace poetyckie.
Piotr z Szczebrzeszyna, [i] Marcin z Urzędowa należą
do liczby mężów, przez wydane dzieła uczone, sławnych.
Żółkiewka wydała róż Żółkiewskich tyle w dziejach narodowych [sławy], zaś z Sobieskiej Woli pochodzić ma ród
króla Jana III Sobieskiego, tak zaszczytne w historii polskiej trzymającego miejsce.
Śpiewaczka Kampi zrodzona w Lublinie, z domu Miklaszewska, sławna z swego talentu.
Gdzie tylko ciekawy badacz wzrok swój obróci i gdzie
krok zrobi na ziemi lubelskiej – wszędzie znajdzie przedmioty godne zastanowienia; godne klasycznego pióra.
Lecz chcąc to wszystko opisać, trzeba by obszerne ułożyć pismo i zastanowić się nad każdem miastem, a nieledwie nad każdą wioską nawet, bo z nich prawie każda
przypomina, albo szczególnie jakie historyczne zdarzenia,
albo rzadką osobliwość, albo miejsca urodzenia lub pobytu sławnego jakiego męża. I tak wieś Turka miała być założoną przez brańców wojennych Turków, wieś Czechy
[Czechów, obecnie dzielnica Lublina] przez Czechów, wieś
Niemcy [obecnie Niemce] przez Niemców, wieś Tatary
[obecnie dzielnica Lublina] przez Tatarów, wszystkie te
wsie leżą w bliskości Lublina. Takie dzieło, aby było gruntownem, nie może być dziełem jednego tylko człowieka.
Dla zebrania tych obszernych wiadomości potrzeba czasu do ich wyszukania i aby nie były mylne, przekonania
się naocznego o zabytkach starożytności.

Mieszkańców województwa lubelskiego co do władz
umysłowych i przymiotów duszy nie można uważać za
niższych od innych. Szczyci się bowiem to województwo wielu sławnemi mężami dowcipu i rozsądku, mamy
dowody w dziełach, w pracowitości i dobrym gospodarstwie, odwagi zaś i męstwa w sławnych czynach i czynów
pamiątkach.
Wychowania
Wychowanie młodzieży w szkołach województwa
lubelskiego odpowiada zupełnie zamiarom rządu, a odnoszone korzyści z nauk wyrównywają innej młodzieży.
Szkoły publiczne dzielą się na wojewódzkie, wydziałowe, podwydziałowe i elementarne. Wojewódzkie są w Lublinie i w Szczebrzeszynie. Lubelskie szkoły liczą nauczycieli 14, uczniów 445. Szczebrzeszyńskie liczą nauczycieli
12, uczniów 350.
Szkoły wydziałowe są w Opolu przez zgromadzenia
XX. Pijarów utrzymywane. W Opolu jest nauczycieli 6,
uczniów 125.
Szkoły podwydziałowe są w Hrubieszowie i Kraśniku,
pierwsze mają nauczycieli 6, uczniów 69; ostatnie w Kraśniku liczą nauczycieli 3, uczniów 17.
Szkółek elementarnych po wsiach jest 14, w miastach jest 50 – w ogóle 64. W każdej jest jeden nauczyciel, w ogóle zaś w szkołach po wsiach jest uczniów 317,
uczennic 151, a w miastach uczniów 1448, uczennic 633.
Szkoły metody Lankastra znajduje się w województwie lubelskim trzy, to jest w Lublinie, Janowie i we wsi
Gorajcu.
W Lublinie oprócz tego urządzona jest Szkoła
Rzemieślnicza.
W Puławach znajduje się Instytut Nauczycieli i Organistów, ma nauczycieli 4, kandydatów 27.
Pensji, czyli szkółki płci żeńskiej znajdują się w województwie w:

Lublinie
Chełmie
Krasnymstawie
Tomaszowie
Hrubieszowie
Włostowicach

Liczą razem uczennic
112
18
49
9
20
18

Biblioteki znajdują się przy Szkole Wojewódzkiej w Lublinie i Wydziałowej w Opolu.
Gabinet naturalny znajduje się przy Szkole Wydziałowej w Opolu. Tak biblioteki jako gabinet darowane są
szkole opolskiej przez JW. hrabinę z książąt Lubomirskich
Rzewuską.
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Kościół Bernardynów wg. Adama Lerue

Znaczna biblioteka prywatna znajduje się w Puławach,
Jest własnością JO. księcia Adama Czartoryskiego, senatora, wojewody.
Ogrodu botanicznego nie ma w tym województwie.
Życzyć by należało, aby w tym województwie szkoły agronomiczne zaprowadzone były, w których by zdatnych do ulepszania gospodarstwa formowano ekonomów.
Towarzystwo uczonych zawiązane w Lublinie roku
1818 przez członków, które wówczas Radę Obywatelską
Województwa Lubelskiego składały, przybrało nauczycieli
i innych światłych mężów i dzisiaj liczy członków 70, tak
czynnych jako i honorowych.
Wyznania
Wyznanie religii rzymskokatolickiej jest jedynym
prawie w województwie lubelskim.
To województwo ma swoją diecezję, która jest podzielona na 12 dekanatów obrządku łacińskiego i na 12 dekanatów obrządku greckiego.
Księży świeckich obrządku łacińskiego i greckiego jest w ogóle 463, zakonników 148, zakonnic 60. Biskupów jest w województwie 3, diecezjalnych 2, jeden obrządku łacińskiego – stolica katedry w Lublinie;
drugi obrządku łacińskiego ma także tytuł biskupa
arcadiopolitańskiego.
Kościołów wyznania ewangelickiego jest 2, w Lublinie
i w Piaskach. Cerkiew wyznania greków dyzunitów jest

jedna w Lublinie. Żydzi w każdym miasteczku przez siebie zamieszkałym mają swoją bożnicę.
Podział województwa w względzie
reprezentacyjnym
Województwo lubelskie jest w rzędzie reprezentacji narodowej czwartym, ma na sejm posłów dziesięciu
i deputowanych pięciu. Dzieli się na 4 obwody, na 10 powiatów, z których dwa obwody – lubelski i zamoyski –
mają po 3 powiaty; krasnostawski zaś i hrubieszowski
mają po dwa powiaty. Posłowie wybierani [są] z powiatów, deputowani z okręgów gminnych.
Gminy, których jest 530, podzielone są na 4 okręgi, tak
jak obwody. Miasto Lublin składa samo z siebie 5 oddzielny okręg i ma swego deputowanego.
Starożytności
Co do opisu starożytności, której pomników (jako
wystawionych we wszystkich prawie wiekach na ustawiczne zniszczenia od klęsk wojen ten kraj dotykających, nigdy nie odłączonych) ślady ledwie pozostały, wyjąwszy
w kościołach, jako świątyniach pańskich, gdzie przecież
więcej szanowane były; te przez dziejopisów, tak starożytnych jako i tegoczesnych, dostatecznie są opisane.
Ignacy Lubowiecki
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Ryszard
Szczygieł

Dokument księcia Władysława Łokietka
dla Lublina z 1317 roku pierwszym
przywilejem lokacyjnym miasta
W stuleciu XIII na tereny Księstwa Krakowsko-Sandomierskiego dotarł ruch lokacyjny, związany z przebudową ośrodków miejskich według nowego modelu organizacyjnego i prawnego, który był częścią wielkich przemian,
jakie objęły wcześniej Europę Zachodnią, zaś na ziemiach
polskich znane były pod nazwą prawa niemieckiego.
Przebudowę tę w polskiej historiografii nazywa się przełomem lokacyjnym. Następowało to przez nadanie miejskiego prawa niemieckiego, występującego w trzech odmianach, z których najbardziej rozpowszechniona była
magdeburska.
Utrwalił się pogląd, że przyjmowanie programu lokacji na prawie niemieckim nie było całościowe ani mechaniczne, ale stosowano elementy tego prawa „zgodnie z potrzebami ekonomicznymi i aktualną sytuacją polityczną”
– jak pisał przed 40. laty Benedykt Zientara.
Dlatego też charakteryzując ten ruch lokacyjny należy
uwzględnić różnice regionalne, gdyż przebiegał on z różnym natężeniem w poszczególnych dzielnicach ziem polskich. Rozpoczął się na Śląsku, rozwijając się o kilkadziesiąt
lat wcześniej niż w innych dzielnicach i stając się dla nich
wzorcem. Jeżeli chodzi o Małopolskę, to z prac Feliksa Kiryka wynika, że w XIII w. objął on zachodnią jej część, głównie
ziemię krakowską. Z kolei Jerzy Wyrozumski w 1997 r. pisał, że na terenach na wschód od Dunajca i Wisły Środkowej
„nie powstała w XIII w. ani jedna gmina miejska. Cały omawiany proces dopiero w XIV w. się tutaj rozpoczął”.
Uwaga ta dotyczy terenów ziemi lubelskiej i będzie
istotna dla rozważań o procesie lokacyjnym Lublina. Był
on bowiem pierwszym ośrodkiem, jaki przebudowano
według programu miasta lokacyjnego na jej terytorium.
Nastąpiło to na podstawie dokumentu księcia Władysława Łokietka z 15 VIII 1317 r., który zachował się do naszych czasów w oryginale. Książę polecił swojemu współpracownikowi Maciejowi, wójtowi w Opatowcu a zarazem
wielkorządcy krakowskiemu i sandomierskiemu, lokować
na prawie magdeburskim miasto Lublin. Ogłoszenie tego
aktu stanowiło więc lokację prawną ośrodka miejskiego.
Jego dyspozycja dzieli się na dwie części. Pierwsza dotyczyła powstania i funkcjonowania gminy miejskiej prawa
magdeburskiego, druga zaś omawiała rolę Macieja jako

zasadźcy miasta oraz opisywała jego wynagrodzenie za
trud lokacji w postaci majątku wójtostwa dziedzicznego.
Dokument ten był zawsze przechowywany w archiwum
miejskim i uważany przez mieszczan lubelskich za przywilej lokacyjny ich gminy. W sumariuszach przywilejów
miasta wpisywano go pod numerem 1. Był też potwierdzany przez kolejnych monarchów polskich: Zygmunta
Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III i Władysława IV.
Powoływały się na niego władze miasta w suplikach na sejmy w 1750 i 1763 r. Zwłaszcza ta druga jest interesująca –
„Miasto Lublin jeszcze od Najjaśniejszego niegdyś Władysława Łokietka w roku pańskim 1317 wzięło swój początek
i na jego założenie sto łanów iure magdeburgensi tenże monarcha polski swoim przywilejem, który jest in archivo tego
miasta, łaskawie nadał…”. Wspominali ten dokument Kajetan Skarszewski w 1785 r. i Ignacy Lubowiecki w 1824 r.,
traktując go jako akt, po wydaniu którego miasto powstało.
Jednak jedynie jako jeden z wielu przywilejów miasta wymieniają go autorzy Starożytnej Polski… Michał Baliński
i Tymoteusz Lipiński w 1845 r., autor monografii Lublina
Władysław K. Zieliński w 1878 r. oraz Bronisław Chlebowski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, wspominając o nim dopiero w tomie
z uzupełnieniami opublikowanym w 1902 r.
W monografii Lublina z 1901 r. Alfred Pomian Kobierzycki napisał wprawdzie, że książę Łokietek nadał miastu prawo magdeburskie, ale też traktował ten akt jako jeden z wielu nadań monarszych. Wspomniał też o nadaniu
prawa magdeburskiego przez tego księcia w 1917 r. Tadeusz Ciświcki.
W okresie międzywojennym wśród historyków Lublina
pojawiły się wątpliwości, czy dokument Władysława Łokietka był pierwszym przywilejem lokacyjnym tego miasta. Zofia Froehlichowa pisząc o lokacji Lublina na prawie magdeburskim stwierdziła – „Dla Lublina ważny ten
moment przypadł na r. 1317, który z braku innych danych w źródłach uważać musimy za datę pierwszej lokacji.”, zaś Jan Riabinin napisał – „Przywilej Władysława
Łokietka z dnia 15 sierpnia 1317 r. jest pierwszym znanym nam przywilejem lokacyjnym m. Lublina, lecz niekoniecznie pierwszą lokacją miasta na prawie niemieckim”.
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Powoływał się przy tym na oświadczenie rajców lubelskich przed lustratorami dóbr królewskich w 1614 i 1661
r., że przywilej starszy od aktu z 1317 r. utracili podczas
najazdu tatarskiego.
W 1961 r. Wiesław Müller w pracy Data lokacji Lublina
wystąpił z poglądem, że Lublin został lokowany na prawie
niemieckim w latach 1253–1259 i wówczas nadano mu
przywilej lokacyjny. Powołał się również na zapisy lustracji z 1614, 1616 i 1661 o jego utraceniu w czasie najazdu
tatarskiego. Wiele uwagi poświęcił analizie treści przywileju z 1317 r., który według niego nie był przywilejem lokacyjnym a aktem nadania wójtostwa dziedzicznego oraz
opisem kompetencji wójta w zakresie sądownictwa, lokacja zaś nastąpiła wcześniej, w czasach Bolesława Wstydliwego. Podniósł, że mieszczanie lubelscy zostali przy
nadaniu wolnizny zwolnieni od czynszów, które zapewne płacili już przed 1317 r. chociaż zastrzegł się, że czynsz
taki „był u nas znany również w osadach na tzw. prawie
polskim”. Dodał też, że czynsz ten dotyczył tylko użytkowanej ziemi, a nie ma w tym akcie informacji o jego wysokości z placów, sklepów i kramów, gdyż być może został on ustalony już dawniej w poprzednim, właściwym,
przywileju lokacyjnym. Wspomniał wreszcie, że lokacja
w 1317 r. byłaby dosyć późną.
Hipotezę W. Müllera uznali za prawdopodobną autorzy
monografii Lublina z 1965 r.: Zygmunt Sułowski i Jerzy
Kłoczowski. Krytycznie do propozycji tej odniósł się zaś
Kazimierz Myśliński, wątpiąc w 1968 r. w wiarygodność
XVII-wiecznych oświadczeń rajców lubelskich i utrzymanie się tradycji o zaginionym przywileju sprzed 1317 r.
Stwierdził też, że formy przywilejów lokacyjnych mogły
się od siebie różnić, ale istotna była ich treść. Zwrócił przy
tym uwagę na długi, sięgający 20 lat okres wolnizny nadany mieszkańcom Lublina w 1317 r., co nie mogło dotyczyć
miasta posiadającego wcześniej prawo niemieckie. Wątpił też, aby Łokietek nadał miastu 100 łanów ziemi, gdyby już wcześniej taki obszar posiadało. W podsumowaniu
napisał – „Nadanie wójtostwa lubelskiego przez Łokietka
w 1317 roku jest więc prawnym wyrazem, formą przywileju lokacyjnego, a sam przywilej z 1317 roku – pierwszym
dokumentem lokacyjnym miasta”.
Ze zdaniem tym należy się w pełni zgodzić i dzisiaj, pamiętając jednak o dyskusji, jaka rozwinęła się wobec wiarygodności przywilejów lokacyjnych po opublikowaniu
w 1971 r. pracy Stanisława Kurasia o przywilejach prawa
niemieckiego w Małopolsce. Słusznie Henryk Samsonowicz podkreślał w 1980 r., że akt lokacji nie świadczył o jej
przeprowadzeniu, ani nawet o podjęciu, jest zaś dowodem
powzięcia takiego zamiaru. Dopiero omówienie realizacji
podjętej inwestycji miejskiej może potwierdzić lub zaprzeczyć jej skuteczność. Z kolei Marta Młynarska-Kaletynowa trafnie stwierdziła w 2006 r., że dokumenty lokacyjne

tylko w niewielkim stopniu pozwalają odtwarzać poszczególne fazy rozwojowe procesu lokacyjnego miasta, najczęściej opisujące obowiązki zasadźcy wobec właściciela
miast, jego prawa i dochody.
Wracając do rozważań o przywileju lubelskim, należy
zwrócić uwagę, że ani W. Müller ani K. Myśliński nie zwrócili uwagi na zapis w wydanej w 1959 r. Lustracji województwa lubelskiego 1565, gdzie w opisie dochodów miasta Lublina, na jego początku czytamy, że „rajcy przed urzędem
rewizorskim położyli fundusz przywilej Regis Wladislai de
data 1317 na zasadzenie miasta i wójta”. Również rękopiśmienne teksty lustracji z lat 1570, 1602, 1614 i 1616 opisy dochodów miasta rozpoczynają od wspomnienia dokumentu z 1317 r., po czym znajduje się stwierdzenie, że akt
ten jest „na zasadzenie miasta”. Wspomina o nim również
lustracja z 1661 r., gdzie wzmianki o „zasadzeniu” brakuje.
We wszystkich zachowanych opisach dochodów lubelskich
od 1602 r., w innym miejscu, przy opisie wpływów z łanowego, pojawiają się zaś informacje, na które powoływali się
J. Riabinin i W. Müller – o utraceniu „privilegium oryginale locationis miasta wtenczas, gdy Tatarowie pustoszyli”.
Być może rajcy lubelscy tak odpowiadali na pytanie lustratorów o przywilej lokacyjny, którego treść tamci znali, gdyż
był stosowany w XVI i XVII w., zaś formularz jego dyspozycji znacznie różnił się od tej w dokumencie księcia Władysława Łokietka z 1317 r. Najłatwiej było rajcom wytłumaczyć jego brak zaginięciem lub zniszczeniem. Niezależnie
od tych oświadczeń warto zauważyć, że zarówno w zachowanych tekstach lustracji, jak i w cytowanej wyżej suplice
miasta na sejm w 1763 r., zawsze podkreślano, że akt Łokietka stanowił podstawę prawną „założenia” miasta. Trudno więc twierdzić, że utrzymywała się w XVII w. tradycja
o starszym od niego przywileju lokacyjnym.
Wydawca dokumentu z 1317 r. Józef Szymański uznał
go w 1967 r. za niewątpliwy przywilej lokacyjny podkreślając, że zawsze był pierwszym w archiwum miejskim.
Nie wykluczył jednak możliwości istnienia przywileju
starszego. Zwrócił też uwagę na rolę kontraktu sprzedaży wójtostwa z 1342 r. w procesie lokacyjnym Lublina.
W 1968 r. Maria Stankowa w pracy o kancelarii miejskiej
uznała, że przywilej księcia Władysława Łokietka nadawał
Lublinowi prawo magdeburskie chociaż samo miasto istniało wcześniej. Nie podała jednak, w jakim czasie mogło
powstać. Stwierdziła zaś – „Dowodów na lokację w XIII
w. nie ma. Trudno by było ustalić w przybliżeniu nawet jej
datę z uwagi na ciągłe wojny w tym stuleciu i kilkakrotne
przechodzenie Lublina pod panowanie ruskie”.
Z kolei F. Kiryk w pracy o urbanizacji województwa lubelskiego, po omówieniu dziejów Lublina w XII i XIII w.,
nazywając go miastem przedlokacyjnym, stwierdził – „rok
1317 jako data uzyskania przez Lublin prawa magdeburskiego budził i nadal budzi różne zastrzeżenia.” – i dalej
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– „wypada stwierdzić, że spór czy lokacja miasta nastąpiła w 1317 r. czy o wiele wcześniej – nie da się w pełni rozstrzygnąć”. Przyjął przy tym, że przed wystawieniem tego
dokumentu miasto miało już wyznaczony obszar zabudowy oraz pól i ogrodów w ramach 100 łanów. Zauważmy od razu, że spostrzeżenie to nie jest pewne, gdyż w akcie książę dopiero nadał miastu ten obszar, który miał być
rozmierzony na łany.
Bardziej jednoznaczne stanowisko zajęli wydawcy tomu
źródeł do dziejów Lublina, gdzie zamieścili tłumaczenie
aktu z 1317 r. podkreślając, że jest to pierwszy znany dokument o nadaniu prawa niemieckiego, a następnie dodali – „Aktu z roku 1317 nie można uznać za lokację, wójt
nie był uznany za zasadźcę a Lublin jako miasto (civitas)
istniał już przed rokiem 1317”. Powoływali się przy tym
na zdanie Z. Froehlichowej, W. Müllera i K. Myślińskiego.
Możliwość przeprowadzenia w XIII w. lokacji Lublina na prawie niemieckim dopuszczali też Irena Kutyłowska w 1990 r. oraz Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek
i Marek Stasiak autorzy pracy Lublin wczesnośredniowieczny opublikowanej w 2006 r.
Podobnie ustosunkował się do tego problemu Jacek
Chachaj w 2014 r., przeprowadziwszy bardzo rozległą analizę dotychczasowego stanu badań. Stwierdził, że w XIII
w. w Lublinie podjęto pewne kroki związane z procesem
lokacyjnym „ale brak źródeł pisanych pozwala na jedynie częściowe i w części hipotetyczne ich odtworzenie.
Mimo że nie jest pewne czy trzynastowieczna akcja lokacyjna w Lublinie została zakończona, a domysł, że kiedykolwiek przed 1317 rokiem wystawiono dokument lokacyjny, wydaje się mało prawdopodobny”. Dalej omawia
elementy programu lokacyjnego, które w XIII w. zostały zrealizowane. Zalicza do nich fundację klasztoru Dominikanów, wzniesienie kościoła św. Michała oraz przynajmniej rozpoczęte rozplanowanie przestrzeni miejskiej.
Co do powstania klasztoru dominikańskiego nie ma dzisiaj wątpliwości, że nastąpiło to w stuleciu XIII, zaś budowę kościoła farnego ostatnio datuje się na początek XIV
w. Bardzo dyskusyjne jest też datowanie rozplanowania
przynajmniej części Wzgórza Staromiejskiego na XIII w.
Ponadto wszystkie te inwestycje mogły wiązać się z modernizacją osady na Wzgórzu Staromiejskim, która była
nadal ośrodkiem protomiejskim.
Dlatego też dalszych argumentów za uznaniem dokumentu księcia Władysława Łokietka dla Lublina należy
poszukać w charakterystyce poczynań modernizacyjnych
kolejnych władców, mających na celu rozwój gospodarczy ziemi lubelskiej, co wiązało się z zastosowaniem modelu lokacji wsi i miast na prawie niemieckim. Z badań K.
Myślińskiego wynika bowiem, że z XIII w. znamy jedynie
dwa przywileje księcia Bolesława Wstydliwego, zezwalające na lokację osad na prawie niemieckim: w dobrach
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klasztoru Klarysek zawichojskich z 1257 oraz w dobrach
kockich biskupstwa płockiego z 1258 r. Nie wiemy jednak,
czy podjęto prace przy ich lokacji. Przynajmniej Kock pozostał nadal wsią aż do 1417 r. Słusznie więc Anna Obara w 2010 r. zauważyła, podobnie jak cytowany wcześniej
J. Wyrozumski, że z XIII stulecia nie posiadamy informacji o przeprowadzeniu nowych lokacji lub o przenoszeniu
osad na prawo niemieckie w ziemi lubelskiej. Sytuacja ta
uległa zmianie dopiero po odzyskaniu przez Władysława Łokietka władzy w Małopolsce. Z 1311 r. zachował się
dyplom księcia nadający immunitet dla trzech zniszczonych wsi jego dworzanina Zdziesława, syna komesa Zęborzy, co miało być przygotowaniem do ich lokacji na prawie niemieckim.
Kolejny przywilej odnoszący się też do dóbr rycerskich,
wystawił książę 30 XI 1317 r. dla braci Dzierżka i Ostasza
z Bejsc, gdzie udzielił zezwolenia na przeniesienie z prawa polskiego na niemieckie, w odmianie średzkiej, 26 wsi,
z tego 16 na terenie ziemi lubelskiej, w tym 5 w sąsiedztwie Lublina. Warto zauważyć, iż przywilej na prawo magdeburskie otrzymało to miasto trzy miesiące wcześniej.
Monarcha i jego otoczenie doskonale rozumieli, że skuteczność lokacji miejskiej zależna była od modernizacji
zaplecza organizacyjnego ośrodka miejskiego. Lokacja
omawianych wsi przyczyniła się niewątpliwie do rozwoju gospodarki rynkowej i aktywizacji ekonomicznej całego regionu. Działania takie wspierały zaś politykę zjednoczeniową ziem polskich, jaką Łokietek prowadził. Można
więc stwierdzić, iż dokument dla Lublina dobrze wpisuje
się w politykę wewnętrzną księcia Władysława Łokietka.
Należy więc uznać akt z 15 VIII 1317 r. za pierwszy
przywilej lokacyjny miasta, do spisania którego wykorzystano stosowany wówczas w kancelarii książęcej formularz. Przecież został wydany przed zastosowaniem w tejże
kancelarii formularza, typowego dla przywilejów lokacyjnych, co nastąpiło według S. Kurasia dopiero po koronacji
Władysława Łokietka na króla polskiego w 1320 r.
W oparciu o ten akt, który był programem procesu lokacyjnego Lublina, została przeprowadzona lokacja przestrzenna. Przywilej księcia Władysława Łokietka stwarzał
sprzyjające okoliczności do realizacji podjętej inwestycji oraz był podstawą do samodzielności organizacyjnej,
ekonomicznej i prawnej gminy miejskiej w przyszłości.
Wszelkie zaś wątpliwości dotyczące jego budowy i treści,
że różnił się od znanych z następnych stuleci przywilejów
lokacyjnych, należy wiązać ze stosowanym w kancelarii
księcia Władysława Łokietka formularzem oraz ówczesną
kulturą literacką i kancelaryjną. Akt ten był więc metryką
miejskości Lublina według modelu prawa magdeburskiego i za taki należy go współcześnie uważać.
Ryszard Szczygieł
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Stefan
Nieznanowski

Z badań nad czytelnictwem
staropolskim na Lubelszczyźnie
Czytelnik, czytelnictwo – to zagadnienia bardzo
ważne dla literackiej przyszłości Polski. Uzupełniają one
dzieje literackie o drugie niebagatelne ogniwo, odbiorcę, dotąd bowiem mówiło się jedynie o autorach. Badania te są jednak trudne, nie tylko dlatego, że wymagają
żmudnych poszukiwań archiwalnych, lecz i z powodów
metodologicznych1. Posiadanie biblioteki nie jest równoznaczne z czytaniem, książek zaś znanych nam z inwentarzy dostępu najczęściej nie mamy, zaginęły lub też
weszły do księgozbiorów większych i ślad po nich przepadł. Najłatwiej opisać kulturę czytelniczą pisarzy staropolskich. I to nie tylko w zakresie, który Wacław Borowy
nazywał „światem książek” pisarza, tzn. w kręgu ujawnionym w tekście, ale i w umiłowaniach czytelniczych. Wielu twórców wypowiadało swe sądy o przeczytanych książkach, np. Kasper Miaskowski czy Wespazjan Kochowski.
Zdarzały się też wypowiedzi krytyczne, odwołujące się do
lektury utworów pokrewnych omawianemu; dość przypomnieć tu znaną wypowiedź Jana Szczęsnego Herburta:
„Kasprowi Miaskowskiemu, szlachcicowi cnotą i nauką
sławnemu”, poprzedzającą dobromilską edycję Herkulesa
słowiańskiego (1612).
Pisarze staropolscy, zwłaszcza prozaicy, kwitowali swoje lektury w marginaliach. I tu od razu napotykamy pierwszą trudność: nie mamy pewności, iż istotnie czytano tekst
przywołany w marginaliach. Erudycja i oczytanie dawnych twórców bywają niekiedy pozorne. Drukowano bowiem wiele tzw. „ksiąg cytatów” przeznaczanych dla historyków, kaznodziejów (kilka takich zbiorów znajduje się do
dziś np. w bibliotece reformatów w Kazimierzu Dolnym)
oraz uczniów. Stąd też musimy być ostrożni w formułowaniu sądów o oczytaniu literatów.
Socjologia literatury zorientowana na odbiór czytelniczy wypracowuje w Polsce swoje metody od niedawna.
Te niedookreślenia metodologiczne potęgują i zaniedbania praktyczne: „Nie mamy jeszcze pełnego obrazu dziejów drukarstwa, brakuje nowoczesnych syntez historii
księgarstwa i bibliotek, na których badacz czytelnictwa

mógłby się oprzeć”2. Słowa te odnieść można w sposób
spotęgowany do Lubelszczyzny. Wymienione w cytacie
kręgi zagadnień są tu zupełnie nieznane. W powszechnej świadomości stwarza to wrażenie, jakby teren ten
w przeszłości był kulturalnie martwy. A tak przecie nie
było. Prace nad dziejami drukarstwa z tego rejonu prowadzone od lat przez Krystynę Korotajową, choć jeszcze
nie ukończone, dają pewne wyobrażenie o roli zwłaszcza druków zamojskich, ustalają proporcje w stosunku
do drukarstwa innych ziem, mówią o pewnych odrębnościach tematycznych i typograficznych. Wiemy też
dzisiaj, choć i ta wiedza nie jest jeszcze pełna, iż Lublin
był w przeszłości jednym z najważniejszych ośrodków
handlu książką. Utrzymywał, jak świadczą testamenty
księgarzy XVII-wiecznych, ożywione stosunki handlowe z całą niemal księgarską Europą. Miewał i interesy
z krajowymi księgarzami, zwłaszcza krakowskimi i gdańskimi. Niestety, dziejów wyczerpujących tych kontaktów
nie znamy w pełni.
Brak nam też monografii, która odtwarzałaby kulturalne dzieje miasta, miejsce trybunału koronnego, miejsca
krzyżowania się dróg handlowych ze wschodu i południa,
tygla różnych narodowości i różnych wyznań. Był przecie
Lublin miastem wyższej szkoły rabińskiej i drukarstwa hebrajskiego. Obie te instytucje nie działały w próżni, mimo
hermetyczności kulturowej tego środowiska narodowościowego. Niedaleko Lublina leżały dwa miasta: Lubartów
– silny ośrodek polskiego arianizmu, i Bełżyce – nie mniej
prężny ośrodek kalwinizmu. To wszystko wiemy, znamy
spory i polemiki wyznaniowe, sprzyjały one niewątpliwie
czytelnictwu, nie umiemy jednak odpowiedzieć, w jakich
rozmiarach i w jakim zakresie. Nim jednak odpowie się
na te wątpliwości i nim doczekamy się wyczerpującej monografii sygnalizowanych zagadnień, warto już dzisiaj pokusić się o pewne ustalenia wstępne, na razie czysto materiałowe, które mogą stanowić punkt startowy do badań

K. Migoń, O badaniach nad dziejami czytelnictwa, [w:] Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, pod red. S. Grzeszczuka i A. Gryczowej, Wrocław 1975, s.
190–191.
2

Trudności te formułuje i proponuje ich pokonanie książka K. Głombiowskiego Problemy historii czytelnictwa (Wrocław 1966). K. Głombiowskiemu i jego
uczniom zawdzięczamy wiele prac z interesującej nas dziedziny.
1
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syntetycznych, mogą też zachęcić kogoś do podjęcia niektórych problemów.
Prace nad życiem literackim na Lubelszczyźnie prowadzone są w sposób systematyczny od niedawna, ściślej:
od 3 lat. Stanowią one etap materiałowy do pracy podjętej na zlecenie Instytutu Historii PAN, który przygotowuje syntezę dziejów kultury polskiej3. Czytelnictwo jest
jednym z zagadnień podjętego tematu. Zdołaliśmy – jak
dotąd – ustalić bazę materiałową, dokonać renesansu sieci bibliotek, ustalić źródła, które przekazują nam wiedzę
o posiadanych książkach, zorientować się wstępnie w produkcji drukarskiej Konrada i opisać z autopsji niektóre
jego druki.
Lubelszczyzna dysponuje dużym zasobem bibliotek
(wiele z winy kardynalnej niedbałości uległo zniszczeniu), które pozwolą na precyzyjne opisanie zainteresowań czytelniczych różnych kulturowo i zawodowo kręgów odbiorców. Zachowały się, na szczęście, i materiały
pośrednie: inwentarz, katalogi, z których można odczytać bibliofilskie zamiłowania XVI–XVII-wiecznych posiadaczy książek.
Najlepiej zachowały się zbiory kościelne, zarówno parafialne jak i klasztorne. Te ostatnie zresztą ucierpiały
najwięcej. W r. 1864 decyzją władz carskich skasowano klasztory, ich majątek biblioteczny przekazano władzom diecezjalnym. Od decyzji do jej wykonania droga
daleka. Książki do Lublina – jak pokazał to L. Zalewski4
– zwożono w wiele lat po kasacie. Wiadomo zaś, jaki
los spotyka książki, które w zasadzie są niczyje. Zwiezienie książek do Lublina nie zapobiegło także ich niszczeniu. Seminarium nie miało pomieszczenia dla nich,
długo więc leżały na stercie w sali, nad którą przez parę
lat remontowano dach. Wspomniany już Zalewski pisze
o zniszczeniu wielu książek przez deszcz oraz rozkradaniu księgozbioru, z którego kto chciał wybierał interesujące go rzeczy. Los książek klasztornych, stanowiących dziś zbiór starych druków biblioteki seminarium
duchownego w Lublinie, rozstrzygnięty został dopiero
w naszych czasach. Uporządkowano je, skatalogowano
i są dziś dostępne. Jest to mimo wspomnianych zniszczeń księgozbiór imponujący i ogromnie ciekawy. Mamy
też możliwość zorientowania się w rozmiarze zniszczeń.
Zachowały się protokoły pozwózkowe oraz niektóre inwentarze biblioteczne sprzed kasaty (np. inwentarz biblioteki kanoników regularnych z Kraśnika)5. Naszą wiedzę o klasztornych zbiorach lubelskich czerpać możemy
Prace te wykonane są przez pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej
UMCS.
3

Por. L. Zalewski, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie, Warszawa
1926.
4

Zob. L. Zalewski, Biblioteka księży kanoników regularnych lateraneńskich
w Kraśniku, Lublin 1992.
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i z korespondencji, jaką władze diecezjalne Lublina prowadziły z władzami świeckimi i przełożonymi likwidowanych klasztorów.
Niektóre biblioteki pozostały w swoich starych siedzibach, jak np. wspomniana już biblioteka reformatów w Kazimierzu Dolnym. Jest ona dla nas wyjątkowo cenna. Nie tylko ze znanych powodów czytelniczych:
możemy do książek zajrzeć, znaleźć na nich ślady używania, czasami notatki; ze stanu zużycia określić popularność lektury (ciekawe np., iż najbardziej zaczytaną
książką w tej bibliotece jest De architectura Vitruviusa),
lecz i z powodu chwalebnego zwyczaju, jaki mieli ludzie
zajmujący się przez lata księgozbiorem – niemal każda książka posiada inskrypcję proweniencyjną. Możemy poznać dzięki niej dynamikę gromadzenia, prześledzić drogę książki do biblioteki, podziwiać operatywność
księgarzy (zdarza się wcale nierzadko, że książka wydana we Włoszech w tym samym roku była już w posiadaniu biblioteki klasztornej), pozwala nam wreszcie odpowiedzieć na pytanie dla nas najważniejsze, czy obecność
książki jest świadomym wyborem gromadzących czy
tylko przypadkiem (wiele książek ofiarowano klasztorowi, a ofiarowana książka więcej mówi o ofiarodawcy niż
o obdarowanym).
Ogromnie cennym źródłem wiadomości zwłaszcza
o bibliotekach parafialnych i proboszczowskich są protokoły wizytacji biskupich. Z XVI w. bezcennym źródłem,
nie tylko w tym zakresie, jest wizytacja z r. 1595 przeprowadzona przez biskupa Radziwiłła. Uporządkowała ona
np. sprawy biblioteki klasztoru kanoników regularnych
w Kraśniku. Nakazała trzymanie książek w specjalnej sali,
robienie corocznego spisu z natury w dwu egzemplarzach,
nanoszenie na inwentarz braków. Zabroniła handlu książką, zezwalając jedynie na wymianę dubletów, ustaliła fundusz biblioteczny, którego nie wolno było zużyć na inne
cele. Wizytacja ta przynosi wiele interesującego materiału o bibliotekach parafialnych6.
W wieku XVII, od momentu wprowadzenia polskiego
wariantu Indeksu ksiąg zakazanych (ostatnia obowiązująca jego wersja ukazała się w r. 1617), wizytacje uczulone
były szczególnie na księgozbiory. Dla rejonu, o którym tu
mówimy, ważne są wizytacje krakowskie i chełmskie. Te
ostatnie, od połowy w. XVII zachowane prawie w komplecie, przynoszą materiał ciekawszy, bo schemat protokołu
mają bardziej interesujący niż krakowskie. Diecezja chełmska działała w regionie etnicznie zróżnicowanym, toteż
i książki gromadzone przez duchowieństwo mają trochę
inny charakter niż w rejonach etnicznie jednorodnych.
W interesującym nas temacie istotne znaczenie mają
nie tylko protokoły ówczesne, wykorzystywać możemy

5

6

Op. cit.
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również protokoły XIX-wieczne. Traktują one księgozbiory nieco inaczej, nie tyle pod kątem ich prawowierności, ile jako majątek kościelny. Mogą też stanowić bardzo pouczający dokument. Dysponujemy np. protokołem
powizytacyjnym z r. 1899, jaki sporządził wizytator parafii Gołąb (tak, ten znany ze słynnej konfederacji gołąbskiej!). Książki spisano fachowo, wymieniono autora,
tytuł, adres bibliograficzny, liczbę woluminów. W ciągu
siedemdziesięciu ośmiu lat z tej znakomitej biblioteki pozostały żałosne szczątki. Założono ją pod koniec teologii patrystycznej, uznawanej przecie i dziś za znakomitą,
ascetyczne, wiele wydań Ludwika z Granady, filozoficzne (wenecką edycję dzieł Arystotelesa). Książki pochodziły z całej Europy, są nawet edycje z Madrytu, najwięcej jednak wydawanych w Niderlandach (Czyżby to był
efekt handlu... zbożem? W drodze powrotnej statki zamiast zboża wiozły książki. Wisła była chyba nie tylko
drogą żeglugi, ale i kulturowej, poświadczałyby to druki gdańskie w bibliotece kazimierskiej). Gołąb graniczy
z Puławami, które są w XVIII w. ośrodkiem myśli oświeceniowej, stąd chyba pewne książki w bibliotece gołąbskiej dyskutujące z myślą oświeconą (np. Słownik antyfilozoficzny). Spis ten pokazuje nam również dynamikę
gromadzenia książek w poszczególnych stuleciach: dodajmy jako ciekawostkę, iż najżałośniej w tej dynamice
wygląda wiek XIX.
Możemy też odtworzyć nakazy lekturowe, bo tak trzeba o tym mówić, uczniów kolegiów pijarskich i jezuickich.
Zachował się zbiór zeszytów uczniowskich z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII w. z kolegiów działających na Lubelszczyźnie. Są to zeszyty z notatkami z retoryki i filozofii, a więc dwu zakresów wiedzy, które polonistę
interesują. Te uczniowskie notatki możemy skonfrontować z oficjalnymi „listami lektur” jezuickich. Znamy je
dziś dokładnie dzięki interesującej pracy L. Grzebienia7.
Notatki uczniowskie i ustalenia Grzebienia pozwalają nam
sformułować tezę o wpływie szkoły na... handel książką.
Dowodem bezspornym jest inwentarz lubelskiego introligatora Wawrzyńca Latowickiego (1619), który posiadał
imponującą liczbę książek ze „szkolnej listy lektur”. Sprawy powiązań między kolegiami i księgarzami wymagają
jednak badań szczegółowych.
Najmniej znamy zbiory szlacheckie. Istnieją inwentarze i katalogi, ale dopiero z drugiej połowy XVIII wieku. Są one oczywiście interesujące, lecz „staropolanina” obchodzą mniej. Księgozbiory szlacheckie istniały
na pewno. Wśród szlachty lubelskiej było przecie wiele wybitnych postaci, wystarczy wspomnieć J. Niemojewskiego, arianina, człowieka niezwykłej szlachetności,
Zob. L. Grzebień, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII
wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1975, t. 30–31, s. 223–281,
i nadb.
7

atakowanego zajadle przez przeciwników z różnych obozów ideowych. W pobliżu Lublina leży Babin, słynny
z założonej w XVI w. przez Stanisława Pszonkę, właściciela Babina, i Piotra Kaszowskiego Rzeczypospolitej
Babińskiej – towarzystwa satyrycznego, które pozostawiło po sobie zbiór anegdot. Wiele z nich osadzić można w obiegowych tematach i motywach anegdoty europejskiej i polskiej, co poświadczałoby dobre oczytanie
czy osłuchanie w literaturze przedmiotu. Pszonkowie
mieli bibliotekę. Istnieje na to dowód pośredni. Zmarły
w r. 1628 księgarz lubelski Paweł Migdałowski wymienia w testamencie swoje długi, m.in. czytamy tam, iż winien był panu Pszonce, innemu już, 100 złp., 80 złp. wybrał Pszonka książkami, resztę zaś długu darował8. Suma
80 złp. mimo ówczesnej dewaluacji pieniądza jest niemała, darowanie zaś części długu poświadcza jakieś bliższe
stosunki Pszonków z księgarzem. Brak ogniwa szlacheckiego w naszym obrazie jest poważnym mankamentem.
Tracimy bowiem możliwość porównania tego, co działo się z absolwentami tych samych kolegiów, gdy weszli
w dorosłe życie. W kolegiach jezuickich uczyli się przecie obok szlachty synowie mieszczańscy.
Księgozbiory mieszczańskie Lublina są po zbiorach
kościelnych udokumentowane najlepiej. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie posiada, od roku
1962, księgi wójtowskie miasta, niestety niekompletne,
ale wystarczająco informujące o interesującym nas temacie. Przechowywane są w Lublinie również księgi innych miast: Bełżyc, Lubartowa i Kazimierza Dolnego.
Mieszczanie tych miast do ubogich nie należeli, ale nie
umiemy jeszcze w tej chwili powiedzieć, czy gromadzili książki, badania takie są w toku. Miasta te zaś interesować nas mogą z rozmaitych powodów. Lubartów,
jak się wspominało, był silnym skupiskiem arianizmu,
miał własną i przez jakiś czas stojącą na wysokim poziomie szkołę. Bełżyce – miejsce licznych synodów kalwińskich, na których przecie toczono dyskusje, spory
teologiczne i organizacyjne, musiały przygotowywać ludzi do tych wystąpień. Kalwinizm w Polsce wyznawała przeważnie szlachta, może więc nie oddziaływał na
mieszczan, ale tym ciekawsze mogłyby być ich księgozbiory. Kazimierz Dolny – port, ważny punkt przeładunkowy nad Wisłą, zamieszkiwało bogate mieszczaństwo, o jego zamożności świadczą przecie podziwiane
do dziś kamienice. Mamy nadzieję, że nie tylko efektownymi budynkami znaczyli swoje bogactwo. Możemy dziś, znowu pośrednio, mówić o ich zainteresowaniach książką. Pośrednio, bo wspomniane już inskrypcje
proweniencyjne biblioteki reformatów notują książkowe
dary mieszczan kazimierskich. Zdawali oni sobie sprawę
8

Zob. rkps Woj. Archiwum Państwowego w Lublinie, sygn. 127, s. 250–251.
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z wartości książki, gdyż niekiedy donatorzy zobowiązywali zakonników do pamięci w modlitwach (co skrupulatnie odnotowywano!).
Zasób źródeł, ich zróżnicowanie stanowe i zawodowe
pozwalają nam na pełniejszy obraz czytelniczych zainteresowań ludzi z naszego regionu. Już teraz można stwierdzić podobieństwo gustów czytelniczych, bez względu na
pochodzenie, w tzw. literaturze ideologicznej. Podobieństwa te płyną najprawdopodobniej z potrydenckiej ofensywy propagandowej, która oddziaływała ujednoliconymi, choć rozmaitymi sposobami perswazji. Pozwala też
poszerzać lub zawężać niektóre zjawiska kulturowe przedstawiane dotąd niezbyt precyzyjnie, np. problem kulturowych nawyków sarmatyzmu, który miał być jedynie cechą
kultury szlacheckiej.
2
Najlepiej w tej chwili znamy księgozbiory mieszczan
lubelskich z lat 1593–16389. Data to – zdawałoby się –
przypadkowa, gdyż zdeterminowana przez źródło: najobszerniejszy chronologicznie blok ksiąg wójtowskich.
Ten trochę losowy zakres chronologiczny da się uzasadnić. Są to lata przeżywania się renesansu i kształtowania
nowej epoki, która w latach trzydziestych XVII w. wejdzie
w swoją fazę dojrzałą. Te przemiany są czytelne w zbiorach lubelskich, choć znowu trzeba powtórzyć wielokrotne zastrzeżenia: za wcześnie na zobowiązujące tezy. Nasilenie jednak druków dewocyjnych w zbiorach po r. 1600,
wiele tekstów polemicznych z protestantami, liczne druki propagandowe – to chyba wymowne. O wiele częściej
niż w XVI w. pojawiają się w zbiorach kroniki, które można przecież wiązać z rozbudzoną przez historiozofię sarmacką potrzebą znajomości własnego rodowodu. Dotąd
mówiło się, iż pragnienie to mieli tylko pisarze czy statyści szlacheccy. Można mieć zastrzeżenia, czy te siedem lat
XVI w. to nie za mało, by mówić o różnicach. Pamiętać
jednak trzeba, że czasy ideologicznie gorące intensywniej
żyją i czas ma tam inne wymiary. Przypomnijmy zresztą, że zapisy w księgach wójtowskich, od których zaczynamy, robione są pod przewodnictwem S. F. Klonowica, wójta lubelskiego, pisarza uważanego powszechnie za
twórcę renesansowego; z tego samego klimatu wyrastają
i publicznie dysputy między jezuitami a J. Niemojewskim
czy M. Czechowicem. Dysputy te miały na pewno znaczenie dla rozbudzania zainteresowań czytelniczych nie
tylko u bezpośrednich aktorów, ale i przysłuchujących się
im spektatorów.
W r. 1977 w Zakładzie Literatury Staropolskiej UMCS U. Potrzebowska napisała pracę magisterską Księgozbiory mieszczan lubelskich XVI–XVII wieku. Przeznaczona jest do druku i można będzie poznać z niej cały zasób bibliotecznych
skarbów lublinian.
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To w Lublinie tego czasu dochodzi do jednej z dramatyczniejszych konwersji Kaspra Wilkowskiego, miejscowego lekarza, który swoje nawrócenie uzasadnił Przyczynami
nawrócenia do wiary powszechnej od sekt nowokrzczeńców. Dokument ten wywołał polemikę J. Niemojewskiego
i dramatyczny List Balcera Wilkowskiego, ojca, do Kaspra
Wilkowskiego, doktora, syna swego, do papiestwa przepadłego. Konfesja K. Wilkowskiego znajduje się w zbiorach mieszczańskich, jak i polemika z Niemojewskim, nie
znajdujemy zaś ani dramatycznego listu ojca, ani broszury Niemojewskiego. Sprawa musiała być w mieście głośna,
zapewne czytano te polemiki; Kasper Wilkowski opuścił
Lublin i przeniósł się do Wilna.
Inwentarze mieszczańskie lublinian z w. XVI–XVII
poświadczają bogactwo materialne, pedantycznie spisywane, w końcu miały przecie stanowić masę spadkową.
Wśród wielu ruchomości wymieniane są i księgi. Najwięcej jest wśród nich aptekarzy, jeden aptekarczyk, jeden lekarz, wielu rajców oraz dwie kobiety, których status trudno określić. Często zawód zbieracza decyduje o profilu
zbioru, gdy kompletowany on jest wyraźnie pod kątem
zawodowej przydatności. Najciekawsze jednak dla historyka literatury są pozazawodowe zainteresowania zbieracza; stąd też bardzo cenne stają się informacje o właścicielach książek. Praca Szewczyka10 nie zadowala nas w pełni
w tym względzie. Biogramy właścicieli pomogłyby w odtworzeniu polityki gromadzenia (niekiedy ma się wrażenie, iż książka była zastępczym środkiem płatniczym lub
dobrą lokatą kapitału).
Zapisy inwentarzowe bywają różne. Niekiedy wymieniają tylko tytuł, takie są najtrudniejsze do identyfikacji, inne – autora i tytuł, lecz niekiedy przekręcając nazwisko lub notując skróty myślowe, dla współczesnych
zrozumiałe, ale dla nas mniej (np. „Calepinus duży” lub
„Calepinus mały” – chodzi o popularny słownik jedenastojęzyczny; duży i mały w ograniczonym zestawie
językowym). Zdarzają się, zwłaszcza przy księgach zawodowych handlarzy książką, zapisy wedle formatu. Nierzadko jednak zapisujący nie trudził się wymienianiem
książek, podawał jedynie lakonicznie ich liczbę. Mniejsza o to, gdy chodziło o przeciętnych zjadaczy chleba,
choć i tu bolesnym zbiorem lekarskim lub nawet księgozbiorami rajcowskimi. Oczko, pisarz przecie, podobno
nawet wiersze składał, mógł nie zdążyć sprowadzić swego księgozbioru z Warszawy, gdzie mieszkał przez przybyciem do Lublina. Wielkość domowych bibliotek bywa
dość różna: od książek Heleny Kretowej (Biblia, kronika
i kalendarz – taki modelowy zestaw dla mas) po 360 tytułów lekarza Adama Meiera.

9

10

R. Szewczyk, Ludność Lublina w latach 1583–1650, Lublin 1947.
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Przegląd czytelniczych zainteresowań lubinian ograniczamy tu świadomie do literariów zarówno polskich jak
i z literatury powszechnej oraz do piśmiennictwa popularnego na tematy w jakiś sposób związane z formacją intelektualną zbieraczy. Rozpocząć wypada od fundamentów,
a więc zbiorów z okresu edukacji ogólnej czy zawodowej.
Myślę, że tu leży przyczyna powtarzających się w zbiorach podobnych podręczników. Wspomnianego Calepina
w pełnej edycji posiada jedynie Adam Meier (ma on zresztą w swoim zbiorze książki różnojęzyczne, słownik więc
nie był tylko reliktem, niewątpliwie zeń korzystał), inni
mają wersję szczuplejszą. Najczęściej powtarzają się popularne gramatyki, nieśmiertelny Donatus i nie mniej sławny Alwarus, raz jeden znajdujemy składnię grecką Varenniusa, parokrotnie, ogólnikowo: „gramatykę grecką”; dwa
razy odnotowano gramatykę ruską i raz jeden hebrajską
(znowu Adam Meier, jak wnosić można z nazwiska, prawdopodobnie Żyd, stąd i gramatyka). Poza Alwarem, Donatem, Varenniusem trudno ustalić, jakich autorów były
pozostałe gramatyki.
Szkolnej proweniencji są też, choć już mniej liczne, retoryki. Powtarzają się najczęściej: Arystoteles i Kwintylian. To ostatnie nazwisko nie jest zaskoczeniem, wiemy,
że jeszcze długo, przez cały wiek XVII, Kwintylian będzie najpopularniejszym retorem w polskich szkołach11.
Raz jeden w inwentarzu rajcy lubelskiego Jana Ważyńskiego znajdujemy traktat Jakuba Górskiego De figuris
(inwentarz pochodzi z r. 1638), dodajmy, że to księgozbiór mały, ale wyjątkowo dobrany, widać wyraźną troskę o wartość intelektualną kompletowanych książek. Jeden raz też odnotowano przypisaną Ciceronowi Rhetorica
ad Herennium.
Literatura antyczna reprezentowana jest w zbiorach lublinian wyjątkowo obficie. Są tu lektury szkolne, ale i wiele tekstów poświadczających indywidualne upodobania
zbieraczy. Zacznijmy od tekstów greckich. Mówiło się, iż
literatura ta była w Polsce mniej popularna, uważano za
wyraz wyjątkowej odwagi uznanie Jana Kochanowskiego
dla Homera12, inwentarze lubelskie nie potwierdzają tego
domniemania. Odyseja powtarza się w kilku zbiorach.
Jest w nich Pindar, z zaznaczeniem „grecki”, i z tragików
Eurypides. Są i teksty bardziej zdumiewające: Tukidydes,
Plutarch i Lukian. Wszyscy trzej uprawiają pisarstwo historyczne, dość różne, wszyscy są wyjątkowo trudni. Na
ich hermetyczność narzekają nawet dzisiejsi tłumacze, tyczy się to zwłaszcza Tukidydesa. Plutarch był popularniejszy, przypomnijmy, iż z inspiracji Jana Zamojskiego
tłumaczył go na polski Mikołaj Kochanowski, przekład
11
Por. M. F. Kwintylian, Kształcenie mówcy, przeł. i oprac. M. Brożek, Wrocław
1951, BN II, 62.
12
Por. W. Weintraub, Hellenizm Kochanowskiego a jego poetyka, „Pamiętnik Literacki”, 1967, z. 1.

nie ukazał się, ale sprawa była aktualna dość długo, bo
jeszcze Szymonowic zastanawiał się, czy wydać tłumaczenie Kochanowskiego, czy tłumaczyć od nowa. Charakter twórczości Plutarcha odpowiadał parenetycznym
gustom renesansu.
Obficiej prezentuje się literatura rzymska. Są tu autorzy komentowani w kolegiach: Horacy, Owidiusz, Marcjalis, Terentiusz, Plautus, Cycero i Seneka. Oczywiście
najczęściej Wergiliusz, poeta uznawany za największego przez naszych przodków. Eneidę uważano za wzór
eposu, wyprowadzano z niej reguły i normy estetyczne;
Bukoliki uczyły sielankopisarzy. Tym uznaniem darzyli
Wergilego ludzie renesansu i baroku. Raz jeden pojawił
się „Wergili polski”, tzn. przekład Eneidy Andrzeja Kochanowskiego. Interesowali się też mieszczanie lubelscy rzymskimi historykami: Sallustiuszem, Liwiuszem,
Tacytem i Józefem Flawiuszem. Raz jeden odnajdujemy
rzymskiego epika, który zrobi karierę dopiero w drugiej połowie XVII w., myślę o Lukanie i Pharsalii (ma tę
książkę Adam Meier).
Listę lektury antycznej uzupełnić trzeba pozycjami filozoficznymi, przede wszystkim Arystotelesa. Jego Logika i Fizyka pojawiają się kilkakroć; pełniejsze zestawienie dzieł Arystotelesa ma wspomniany tu już kilkakrotnie
Adam Meier. Posiada on dzieła greckiego filozofa z komentarzami. Nie ma Platona. Myśl platońską reprezentują
dzieła św. Augustyna. De civitate Dei, Wyznania i Medytacje pojawiają się parę razy w interesujących nas zbiorach.
Wspominaliśmy już o atmosferze intelektualnej Lublina końca wieku XVI, polemikach publicznych między innowiercami i jezuitami. Niewykluczone, że efektem tych
polemik jest duży zasób literatury konfesyjnej, jaki w badanych dokumentach odczytujemy. Pojawiają się w księgozbiorach teksty Hieronima Powodowskiego, zwanego
„młotem na kacerze”. Znajdujemy Wedzidło na sprosne
błędy nowe arianów, Korab zewnętrznego potopu; także
pozytywne sformułowania propagandowe zgodne z nowym duchem wyznaniowym (Skarbnica Biblijej świętej),
ale i rzeczy zaskakujące w bibliotece świeckiej, np. Septem
[…] Sacramentorum i Speculum clericorum. Jest Wujek
ze swoją Postyllą oraz Dialysis, wymierzoną przeciwko J.
Niemojewskiemu; parę razy spotykamy ogólnikowy zapis:
„książki przeciw Niemojewskiemu”. Trudno określić, co to
takiego, bo pism polemicznych było przeciw niemu wiele. Nie brakło też trzeciego szermierza, Piotra Skargi. Odnajdujemy jego Zawstydzenia arianów i Kazania; raz jeden
odnotowujemy Żywoty świętych (np. legowane testamentem córkom, książki łacińskie zaś synowi). Myślę, że warto
podkreślić tu dobry gust mieszczan lubelskich, którzy gromadzili polemiki merytoryczne, o wysokim poziomie intelektualnym. Zastanawia np. brak broszur polemicznych
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Łaszcza, adresowanych do masowego i mało wyrobionego czytelnika.
Ciekawe są notowania książek innowierczych, mówi
się o nich jakby z pewnym zawstydzeniem np. „Biblia luterska”, „książki w języku niemieckim”, bądź też kwituje się lakonicznym stwierdzeniem: „książek niemieckich
dużych dwie”. Możemy to chyba łączyć z gorącą atmosferą potrydencką. Potwierdzałyby to lektury ascetyczne,
np. liczne egzemplarze różnych dzieł Ludwika z Granady:
Przewodnik grzesznych ludzi, Zwierciadło i łacińskie kazania. Znamienne, iż wiele dzieł Ludwika z Granady posiadała założona pod koniec XVI w. biblioteka parafialna
w Gołębiu; mielibyśmy tu chyba dowód niwelowania różnic stanowych czy zawodowych przez centralnie sterowaną propagandę.
Listę lektur nabożnych uzupełniają modlitewniki. Spotykamy je w wielu zbiorach i poza dwoma tytułami trudno
je zidentyfikować, notowane są zbyt ogólnie: „modlitwy
białogłowskie”, „modlitwy męskie”. Takie stanowe modlitewniki wydawali raczej różnowiercy! Z bardziej znanych
spotykamy Raj duszny (ma go jeszcze w r. 1619 Latowicki), chyba Biernata z Lublina, oraz Arfę duchowną Marcina Laterny. Raj duszny cieszy się wyraźnie większą popularnością, bywa bogato oprawiony; czyżby działał tu
patriotyzm lokalny?
Publicystykę prawno-polityczną reprezentują dzieła
Frycza Modrzewskiego, zwłaszcza traktat O prawach, Groickiego Porządek prawny, parę razy Statuta Regni Poloniae
J. Przyłuskiego. Czytano Gońca cnoty Stryjkowskiego i Wizerunek Jana Szczęsnego Herburta, Speculum Saxonum
Pawła Szczerbica – podstawowe, obok pracy Groickiego,
dzieło prawodawstwa miejskiego.
Lektura ściśle literacka, poza oczywiście antykiem, nie
jest obfita. Raz jeden pojawi się Rej (bez nazwiska zresztą) z Wizerunkiem własnym; przypuszczać można, iż określenie „postylla stara polska” – dotyczy też Rejowego dzieła. Największą popularnością cieszy się Psałterz Dawidów
Jana Kochanowskiego, pojawia się w wielu zbiorach. Kochanowski zresztą jest w stosunku do innych twórców
staropolskich obecny w bibliotekach najczęściej. Raz jeden odnotowujemy Fraszki, raz jeden Elegiarum libri IV,
parę razy Opera, a więc zbiorowe wydanie znane po prostu jako Jan Kochanowski. Jeden raz odnotowujemy i lubelskiego literata Sebastiana Fabiana Klonowica. Adam
Meier posiada Victiora Deorum (nb. tekst przez oficjalną
propagandę przyjęty, powiedzmy oględnie, z mieszanymi uczuciami). Raz jeden błyśnie jak meteor Goferd Piotra Kochanowskiego. Nie była to widocznie lektura miła
dla mieszczan. Częściej za to pojawi się inny tekst o Ziemi
Świętej, mianowicie Mikołaja K. Radziwiłła zwanego „Sierotką” Podróż do Ziemi świętej po łacinie, jak też w przekładzie polskim.
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Mieszczanie, zwłaszcza rajcy, czytywali literaturę, dziś
nazwalibyśmy ją – jarmarczną, zapisywaną jednak tak
enigmatycznie, iż nic z tych zapisów nie można się domyślić, np. „historyje krotofilne”, „Kstałt”, „Fortuna” (wyrzekał na rozpowszechnienie się tego typu lektury M. Laterna w przedmowie do Arfy duchownej z r. 1585).
Uderza natomiast brak tekstów literackich ze współczesnej literatury europejskiej, bo przecie trudno, nawet
uwzględniając ówczesne kryteria, uznać za literaturę piękną F. Melanchtona Chronicon czy De anima. Dwa razy pojawi się Erazm z Rotterdamu, w bibliotece Meiera: Colloquia familiaria i niezbyt precyzyjnie określony traktat
z zakresu prawa małżeńskiego. Dwukrotnie: z traktatem
O krzyżu i z Operibus, pojawi się J. Lipsius. Autor czytany przez pisarzy szlacheckich; dziękował za jego książki H. Powodowskiemu Kasper Miaskowski, czytał go
Wespazjan Kochowski i Stanisław Herakliusz Lubomirski. Wśród mieszczan nie był popularny.
Dawno już zauważono13, iż w dawnym społeczeństwie
polskim szczególnym zainteresowaniem cieszyło się piśmiennictwo historyczne. Zastępowało ono epos i liczne
za Zachodzie teksty powieściowe. Kronika – najpopularniejsza forma tego pisarstwa – przynosiła dygresje fabularne, mogące istnieć jako logiczne całości, np. Historia
o Skandenbergu z Kroniki Bielskiego. Nawyki czytelnicze
nabyte przy lekturze kronik utrudniały długo powstanie
oryginalnego polskiego eposu, trudno było żywą historię
przemienić w materiał fabularny. Dokonano tej sztuki dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Presja kronikarskiego toku opowieści była tak silna, że przecież jeszcze od
niedawna uważano Oblężenie Jasnej Góry czy Wojnę chocimską za wierszowane kroniki.
Kronika miała cieszyć się wzięciem u czytelnika szlacheckiego, który poszukiwał w niej nie tylko pewnych elementów przygodowych, ale i potwierdzenia własnej tożsamości. Zdumiewa więc predylekcja mieszczan do tego
rodzaju lektury. Bywają księgozbiory ujawniające ową pasję historyczną zbieracza. Bo jakże inaczej wytłumaczyć
obecność w bibliotece Bartłomieja Niemskiego (1593)
kronik Kromera, Bielskiego, Stryjkowskiego i Sarmacji
Gwagnina? Kroniki Bielskiego pojawiać się będą wielokrotnie. Rzadziej, ale też to jest znaczące, odnajdujemy
Annales Orzechowskiego i Annales Sarnickiego. Popyt na
kroniki musiał być duży, ma ich niejaki zapas wspomniany tu Latowicki.
Spotkamy raz jeden Herby rycerstwa polskiego Bartosza Paprockiego, być może efekt tych samych zainteresowań historycznych co kroniki, bo posiadaczem jest właśnie Niemski. Może i były inne powody, wszak w słynnej
Por. L. Szczerbicka-Slęk, Klio i Kaliope. Staropolska epika historyczna, Wrocław 1973, s. 55, passim.
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Liber chamorum W. N. Trepki miejskich synków, „co się
do szlachectwa wszrubowali”, z Lublina było wielu.
Poza zasięgiem naszych zainteresowań pozostały książki służące na co dzień, np. z zakresu medycyny, farmacji,
lichwy, epidemii (często książki o morowym powietrzu,
ówczesnej pladze miast), chiromancji, astrologii, praktycznych porad życiowych, np. Przewodnik dla narzeczonych, lub porad rolniczych (słynna Nauka około pasiek Kąckiego albo nie mniej słynne Myślistwo ptasze).
Oczywiście książki te są również ważne dla kultury, ale
wymagają raczej specjalisty, który by mógł określić sens
ich w zbiorach mieszczańskich i wyjaśnić, czy to prywatna pasja posiadacza, czy może książki te zawędrowały
do zbioru w sposób przypadkowy, np. jako zastaw pod
użyczoną pożyczkę. A takie przypadki się zdarzały i kilkakrotnie czytamy o tym w testamencie. Jest to dowód
materialnej wartości książki, który historyka literatury
interesuje mniej.
Na zakończenie tego przeglądu warto podjąć jeszcze
jedną sprawę, wprawdzie nie indywidualnej biblioteki,
ale inwentarza introligatora lubelskiego Wawrzyńca Latowickiego (1619), pełniącego jednocześnie, jak to było
ówczesnym zwyczajem, rolę księgarza. Spis książek, jakimi handlował, określa pośrednio gusty czy zapotrzebowania na książki odbiorców. Ma dla nas i znaczenie
ogólniejsze, potwierdza to, o czym już wspominaliśmy:
rolę szkoły w handlu książką, pozwala nam przyjrzeć się
funkcjonowaniu cenzury (nie było ono znowu tak silne,
jak się przekonamy), pozwala wreszcie odkryć pewien
interesujący szczegół tyczący się edycji Jana Kochanowskiego. Przegląd nasz, jak poprzednio, ograniczamy do literariów; wartość inwentarza Latowickiego podnosi podawana liczba egzemplarzy poszczególnych tytułów. Tak
więc ma:
„5 Żywotów świętych Piotra Skargi”, „3 Postylle ks.
Skargi” (chodzi zapewne o Kazania niedzielne, gdyż Skarga nie był autorem żadnej postylli), „3 Kroniki Cromeri polskie”, (idzie więc o polski przekład dzieła Kromera
wykonany przez Marcina Błażowskiego i wydany w Krakowie w r. 1611), „Desciptio Jerosolimitana” (to zapewne ów wspomniany już łaciński opis pielgrzymki Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła); „8 Forturn” (trudno określić,
co to jest, chyba coś w rodzaju horoskopów?). Dalej: „1
Postyllę Wujka”, „1 Gofreda Piotra Kochanowskiego”, ale
„19 Psałterzy Kochanowskiego” (oczywiście Psałterza Dawidów w przekładzie Jana Kochanowskiego), 1 zbiorowe
wydanie Jan Kochanowski, ale 9 egzemplarzy „Rycerstwa
chrześcijańskiego” (chodzi chyba o przekład dzieła Erazma z Rotterdamu, wydanego pod takim tytułem w Królewcu w r. 1558 i wydanego jeszcze parę razy; Latowicki
posiada i egzemplarz Indeksy ksiąg zakazanych, w których
figuruje Erazm ze wszystkimi swoimi dziełami!). Obok

siebie po 1 egzemplarzu: „Jana Kochanowskiego Elegiarum libri IV”, „Józefa Wereszczyńskiego Kazania” i „Żywot Ignacego Lojole”, „Wędzidło Hieronima Powodowskiego”, „Stare zawstydzenie arianów” (zapewne Skargi
Zawstydzenie arianów), J. Sz. Herburta Wizerunek utrapionej Rzeczypospolitej i trzy egzemplarze dzieła B. Paprockiego Koło rycerskie. I znowu literatura indeksowa:
Peregrynacja dziadowska – 6 egzemplarzy, Synod klechów
podgórskich – 9, Sejm piekielny – 1, „Reguła frantodrużyńska” – 5 (chodzi chyba o Frantowe prawa wa ). Raz jeden
pojawi się „Escopus” (czyżby jeszcze Biernatowy?), 1 egzemplarz „Historii o miłości Euriala”, „3 Historie o Barnabaszu” i 2 egzemplarze Żabczycowego Marsa moskiewskiego krwawego.
Po tym ogólnym spisie następuje teraz porządkowanie
książek wedle formatu. W ósemce jest sporo przeróżnej
literatury dewocyjnej, modlitewników, w tym Raj i Arfa;
Tomasza à Kempis Naśladowanie, Nowy Testament w przekładzie Wujka i lektura szkolna: Owidiusza Fastorum – 9
egzemplarzy, Tristium – 11, Metamorfoz – 1, Terencjusza
Komedii – 11, Disticha Catona – 24. Interesujące są „Pieśni
posne” – aż 50 egzemplarzy (chodzi o Pieśni postne starożytne; pozycja ta i liczba egzemplarzy potwierdzają świeżość edycji, której datę wydania ustalono ostatnio na: Raków, między 1607–1618; bliższa prawdy jest data: 1618).
Interesuje nas Postępek prawa czartowskiego aż w 17 egzemplarzach, 3 Historie o Magiellonie i 1 Nowyźrzał oraz
1 egzemplarz Rozmów Marchołta z Salomonem (nie jest to
chyba egzemplarz ze starych zasobów?).
W dwunastce znowu sporo druków dewocyjnych
i ascetycznych, ale też 5 egzemplarzy Marcjalisa, 1 Horacy (trudno określić, co to takiego), Emblemata Alciatiego. Wreszcie w trzydziestce modlitewniki, psalmy pokutne – aż 119 egzemplarzy. Alvara 40 egzemplarzy oraz, co
nas najbardziej interesuje, 5 egzemplarzy Opera Kochanowskiego. Byłoby to wydanie „kieszonkowe” czy „zarękawne”. Żadna bibliografia nie notuje takiej edycji Kochanowskiego. Jeśli nie jest to pomyłka, ale wydaje się, iż
spis robiono pod fachowym okiem, mielibyśmy do rozstrzygnięcia nowy problem bibliograficzny, komplikujący i tak już niezbyt jasną wiedzę o edycjach dzieł Jana
Kochanowskiego.
Inwentarze mieszczańskie przechowywane w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie objęte badaniami oznaczone są sygnaturami: 124, 125, 126, 127
i 128. Przynoszą one sporo materiału interesującego historyka literatury. Bibliologa zająć mogą testamenty lubelskich księgarzy, spowiadające się z długów za książki
i jednocześnie obrazujące mapę europejskich kontaktów
handlowych.
Stefan Nieznanowski
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Życie teatralne w Lublinie
na przestrzeni dziejów
Lublin – miasto usytuowane na przecięciu dwu
ważnych szlaków komunikacyjnych, mianowicie z Krakowa do Wilna oraz z Warszawy do Lwowa, nadto siedziba Trybunału Koronnego – przyciągał zarówno
przedstawicieli ziemiaństwa jak też arystokracji, czego
dowodem są rezydencje magnackie rozsiane na obrzeżach Starego Miasta. Do ożywienia kulturalnego grodu przyczyniały się też klasztory, zwłaszcza augustianów i jezuitów. Działalności Kolegium oo. Jezuitów
zawdzięczamy pierwsze udokumentowane występy teatralne studentów tego zakładu naukowego. Jak podają księża: Ludwik Zalewski oraz Jan Poplatek, w 1594 r.
alumni jezuiccy wystąpili przed licznie zebraną publicznością w widowisku zatytułowanym „Comoedia Nabuchodonoris”. Tematykę czerpano więc z „Biblii”, głównie
ze „Starego Testamentu”.
Wiek XVII i XVIII charakteryzuje się owymi popisami artystów-amatorów. Pierwsze zespoły profesjonalne
pojawiły się w Lublinie pod koniec wieku Oświecenia,
za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kajetan Koźmian w swoich „Pamiętnikach” podaje,
iż występowały one w „Komedialni na Korcach” (dziś ul.
Królewska), a więc blisko dawnego kolegium oo. Jezuitów.
Wojciech Bogusławski zaś w „Dziejach Teatru Narodowego” zaznacza, że grupa aktorów tego zespołu pod kierownictwem Leona Pierożyńskiego parokrotnie zatrzymywała się w Lublinie w drodze do Lwowa, pierwszy raz – jak
się wydaje – w 1782 r. (Bogusławski dokładnej daty nie
podaje). Znacznie poważniejszy, bo niemal stały, charakter miały występy zespołu innego czołowego aktora sceny warszawskiej, mianowicie Andrzeja Mierzyńskiego
w l. 1784–1787.
Impulsem do ożywienia życia teatralnego w mieście
nad Bystrzycą stało się wzniesienie nowego teatru przy
ul. Jezuickiej przez budowniczego wojewódzkiego Łukasza Robakiewicza w 1822 r. Karol Bauer zainicjował lubelskie występy swojego zespołu w 1820 i kontynuował je do
1825 r. Jego następcy: Kazimierz Skibiński (1826–1828)
oraz Kajetan Nowiński (1829–1831) ugruntowują pozycję teatru lubelskiego. A jest to okres znamienny dla losów
narodu polskiego, jak też ewolucji prądów estetycznych.

Klęska Powstania Listopadowego przecięła marzenia
o „wybiciu się na niepodległość”, a zarazem zamknęła czas
żywotności estetyki klasycystycznej. W okresie międzypowstaniowym dydaktyczna komedia oświeceniowa ustępuje miejsca krotochwili szlacheckiej, następnie – komedii
społecznej, zaś tragedia – dramie mieszczańskiej (melodramatowi). Wreszcie coraz szerszy udział w repertuarze
teatru znajdują wodewile i operetki. Te ostatnie w 2. poł.
XIX w. decydować będą o powodzeniu przedsiębiorstwa
teatralnego.
Dla dopełnienia obrazu aktywności zespołów teatralnych w Lublinie w tym okresie należy wymienić najwybitniejszych antreprenerów, a byli nimi: Tomasz Andrzej
Chełchowski (lata 30. XIX w.), Jan Chrzciciel Okoński
(lata czterdzieste) oraz Józef Barański, Karol Królikowski i Kajetan Nowiński (lata pięćdziesiąte). Dużym uznaniem cieszyły się występy zespołu Pawła Ratajewicza, który najpełniej wyrażał kanony teatru romantycznego (l.
1854–1863).
O atrakcyjności kulturalnej Lublina zaświadczają trzykrotne wizyty teatru krakowskiego (1845, 1846, 1858).
Warto dodać, że T. A. Chełchowski oraz P. Ratajewicz
byli dobrymi pedagogami. Pierwszy wypromował tak wybitnych artystów jak Jan Królikowski oraz Józef Rychter,
przyszłe sławy „Rozmaitości” warszawskich. Chełchowski
pragnął w Lublinie otworzyć szkołę aktorską, czego jednak nie zdołał dokonać. Podobne ambicje żywić będzie
uczeń Chełchowskiego – Anastazy Trapszo, który po Powstaniu Styczniowym stanie się najwybitniejszym kierownikiem teatru polskiego w Lublinie (l. 1866–1879). A rola
tych prywatnych przedsiębiorstw teatralnych w zniewolonym kraju była wyjątkowa. Szkoła i urzędy zostały zrusyfikowane (mowa o zaborze rosyjskim). W tej sytuacji
do zachowania narodowości polskiej przyczynić się mógł
Kościół katolicki oraz artyści: poeci i powieściopisarze,
dramaturdzy i artyści teatru, malarze i graficy. Polem działalności dla tych ostatnich stawała się prasa polskojęzyczna (m.in. „Kurier Lubelski”, 1866–1878, „Gazeta Lubelska”, 1876–1905).
Do największych i najruchliwszych towarzystw dramatycznych, oprócz wspomnianego Anastazego Trapszy,
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Otwarcie teatru nowego w Lublinie. Przedstawienie inauguracyjne: polonez z „Halki”, wręczenie wieńca braciom Frick,
biesiada koleżeńska w hotelu Polskim, wnętrze teatru. Rysował Jan Konopacki. „Tygodnik Ilustrowany” 1886, nr 163
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należały zespoły: Juliana Grabińskiego (1873–1888) oraz
Józefa Teksla (1872–1886). Uwagę zwraca eklektyzm repertuarowy. Obok klasyki (Fredro, Słowacki, Molier,
Szekspir) wiele miejsca zajmuje melodramat, krotochwila ze śpiewami i tańcami, a nade wszystko operetka; Jakub Offenbach króluje tu niepodzielnie. Najambitniejsi przedsiębiorcy kuszą się o pokazanie opery, jak
to ma miejsce na otwarcie nowego gmachu przy ul. Namiestnikowskiej (dziś: Narutowicza), co miało miejsce
6 II 1886 r. za dyrekcji Józefa Puchniewskiego (wystawiono wtedy I akt „Halki” Stanisława Moniuszki). Józef Teksel wystawił „Łucję z Lammermooru” G. Donizettiego oraz „Trubadura” G. Verdiego. Ambitny repertuar
operowy próbowali podtrzymać kolejni dzierżawcy sceny lubelskiej: Ludwik Czystogórski (1891–1893), Bolesław Marecki (1893/94) oraz Julian Myszkowski (1906–
1908). Ten pierwszy poza „Halką” wystawił „Rigoletto”
i „Bal maskowy”, „Żydówkę” oraz „Rycerskość wieśniaczą”. Gościnnie występował Maurycy Bruszewski. Marecki poza niezawodną „Halką” grał „Wolnego strzelca”
K. M. Webera. Myszkowski, który najczęściej wystawiał
operetki, pokusił się o inscenizację „Fausta” Ch.Gounoda oraz „Hrabiny” S. Moniuszki. Naturalnie wszystkie te
produkcje miały charakter bardziej estradowy niż w pełni dramatyczny.
Wyżej wspomniałem o eklektyzmie repertuaru zespołów wędrownych w okresie zaborów. Warto jednak
zwrócić uwagę na rzutkość, a nierzadko i odwagę dyrektorów, widać to szczególnie w doborze repertuaru.
W latach 90. XIX stulecia wielką żywotność wykazywała dramaturgia naturalistyczna: europejska (H. Ibsen,
A. Strindberg, H. Heijermans, H. Sudermann) i polska (G. Zapolska, T. Rittner, W. Perzyński); większość
tych autorów gościła na scenie lubelskiej. Po rewolucji 1905 r. i po ogłoszeniu rok później ukazu tolerancyjnego cara Mikołaja II w Lublinie wystawiono mocno
okrojoną wersję „Wesela” (22 II 1906 r.) oraz „Bolesława Śmiałego” (18 III 1906 r.) S. Wyspiańskiego za dyrekcji Cz. Wiśniewskiego.
Gdy mówimy o ostatnich latach niewoli narodowej,
trzeba dodać, że 12 III 1909 r. powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Teatru Polskiego (TPTP), na którego
czele stanął Zygmunt Sobieszczański – ziemianin, właściciel Węglina, prywatnie mąż aktorki Janiny Łodzia.
W skład zarządu wszedł znany publicysta Daniel Śliwicki
(skarbnik) oraz artysta malarz Kietlicz-Rayski (odpowiedzialny za repertuar teatru). Jednak wobec szczupłości budżetu TPTP jego wpływ na kierunek artystyczny sceny lubelskiej był ograniczony. Próbowano zadowolić szlachetne
postulaty Towarzystwa, wystawiając jedną lub dwie bardziej ambitne pozycje, a poza tym grano sztuki zapewniające dobre wpływy kasowe.

Szlachetnym wyjątkiem były gościnne występy teatru
łódzkiego pod dyrekcją lublinianina Aleksandra Zelwerowicza. Dzięki niemu nasza publiczność obejrzała inscenizacje: „Sędziów” oraz „Zgonu Barbary Radziwiłłówny” S. Wyspiańskiego, „Boga wojny” A. Nowaczyńskiego,
„Obłudników” G. B. Shawa.
Po wybuchu I wojny światowej musiano zawiesić działalność teatru, gdyż gmach przy ul. Namiestnikowskiej
zamieniono na lazaret. Starania o wznowienie pracy sceny lubelskiej podjął Henryk Halicki, aktor i reżyser, i on
wznowił działalność teatru 4 IV 1915 r.
Pisałem tu o wielkim wyczuleniu kierowników sceny na potrzeby intelektualne widowni. Przy czym dyrektorów cechowała iście dyplomatyczna przebiegłość.
I tak, dopóki w Lublinie szarogęsili się Rosjanie, w Teatrze Wielkim (tak określano nowy budynek w odróżnieniu od „teatru małego” na Starym Mieście) grano
sztuki antypruskie: „Alzację” L. Camille’a i G. Leroux’a,
„W niemieckich szponach” E. Haraucourta, „Lekcję francuskiego” A. Daudeta, a także „Warszawę i Krakuska”
S. Kiedrzyńskiego – określaną jako „satyra na dzisiejsze Niemcy”. Po wkroczeniu do Lublina Austriaków oraz
oddziałów polskich 30 VII 1915 r. tematyka repertuaru
uległa diametralnej zmianie, teraz można było mówić
i pisać o martyrologii narodu polskiego, a także wystawiać sztuki rosyjskie, ukazujące w ostrym świetle satyry
despotyczny ustrój Rosji carskiej („Rewizor” M. Gogola, „Łapownicy” A. Ostrowskiego, „Taniec czynowników”
L. Biryńskiego). Martyrologii Polaków poświęcone były
sztuki: „Car jedzie”, „Tamten” oraz „Sybir” G. Zapolskiej.
3 III 1916 r. wystawiono w Lublinie po raz pierwszy III
cz. „Dziadów” A. Mickiewicza. W roli Konrada wystąpił S. Pancewicz, W. Dąbrowski grał rolę Nowosilcowa,
H. Halicki – ks. Piotra, Cz. Siekierzyńska – Rollisonową, M. Batogowski wcielił się w dwie role: Bajkowa i…
Belzebuba. Teraz rozsypał się worek ze sztukami patriotycznymi: „Trzeci Maja” J. I. Kraszewskiego, „Szlakiem
legionów” L. H. Morstina. Nie mogło się obyć bez widowisk popularnych, przeto oprócz przeróbek prozy historycznej Sienkiewicza, wystawiano słynną „Obronę Częstochowy” i nie mniej widowiskowego „Kościuszkę pod
Racławicami”.
W sezonie 1917/18 dyrektorem Teatru Wielkiego został
Edmund Rygier, aktor specjalizujący się w narodowym
repertuarze klasycznym. Wystawił on po raz pierwszy,
i jedyny w Lublinie, „Konfederatów barskich” A. Mickiewicza, fragment „Kordiana”, „Balladynę”, „Mazepę”
i „Księdza Marka” J.Słowackiego, nadto „Warszawiankę”
oraz „Wesele” S. Wyspiańskiego. Głównym reżyserem tych
inscenizacji był Antoni Piekarski.
Jednak pierwszym dyrektorem sceny lubelskiej w odrodzonej Polsce został Henryk Halicki (sez. 1918/1919),
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Gmach teatru przy Namiestnikowskiej (obecnie Narutowicza)

który podczas akademii ku czci goszczącego w Lublinie
Józefa Piłsudskiego (11 I 1920) prosił o objęcie sztuki teatru swoim patronatem. Ciężką sytuację Melpomeny –
mówił Halicki – uzdrowić może „umiastowienie teatrów”,
które w mieście nad Bystrzycą stało się faktem latem 1921
r. Odtąd magistrat bezpłatnie udostępniał artystom gmach
teatralny, garderobę oraz bibliotekę, zapewniał ogrzewanie i oświetlenie budynku, nadto druk biletów oraz programów. Na gaże, czyli pensje, pracownicy teatru musieli zarobić sami. Ten stan rzeczy utrzyma się do II wojny
światowej.
W latach 20. XX w. dominującą osobowością Teatru
Miejskiego (bo taką nazwę on teraz nosił) stał się Józef
Grodnicki, postać wielce kontrowersyjna, lecz zarazem
nader śmiała i ambitna. Za dwoma nawrotami ten „kondotier” kierował sceną lubelską w l. 1921–1926 i 1927–
1930. A jak pomysłowy był to dyrektor, niech świadczy
fakt, że Grodnicki pierwszy w Lublinie zatrudnił dwu
scenografów: Wiesława Makojnika, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Odessie, oraz emigranta rosyjskiego Mikołaja Kostenkę. Makojnik niebawem zadziwi lublinian oprawą plastyczną „Balladyny” J. Słowackiego (14 IX
1923) w reżyserii Ryszarda Wasilewskiego. Ten sam reżyser opracował „Kordiana” (29 XI 1923) oraz „Mazepę” (3
V 1924) J. Słowackiego.
Utrapieniem dawnego teatru były cotygodniowe premiery. Taka praktyka nie pozwalała na odpowiedzialne
przygotowanie inscenizacji. Nad sztuką klasyczną pracowano dwa tygodnie, nad komedią – tydzień. Nic więc
dziwnego, że sufler miał „pełne ręce roboty”.
Poza klasyką Grodnicki wystawiał wiele sztuk współczesnych, m.in.: „Ten, którego biją po twarzy” L. Andrejewa, „Świt, dzień i noc” D. Niccodemiego, „R. H. Inżynier”
B. Winawera, „Uciekła mi przepióreczka” S.Żeromskiego.
W swej praktyce repertuarowej Grodnicki wzorował się
na działalności Arnolda Szyfmana, dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie, stamtąd czerpał egzemplarze nowości z zakresu dramatu.
W drugim okresie działalności w Lublinie Grodnicki
nadal sięgał po klasykę, wystawił m.in. „Holsztyńskiego”
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J. Słowackiego oraz „Nie-Boską komedię” i „Irydiona”
Z. Krasińskiego. Wszystkie te, jakże ambitne, inscenizacje opracował Stanisław Dąbrowski – aktor i reżyser, przyszły historyk teatru. Wybitne pozycje przeplatał Grodnicki farsami, rewią, a nawet „występami liliputów”.
Jeszcze o jednym trzeba powiedzieć – ten dyrektor
w l. 1921–26 zapraszał na gościnne występy wielu znakomitych artystów, m.in.: Karola Adwentowicza, Marię
Przybyłko-Potocką, Irenę Solską, Juliusza Osterwę, Stanisławę Wysocką. Ta ostatnia obejmie kierownictwo Teatru Miejskiego w Lublinie wraz z Ryszardem Wasilewskim w sez. 1926/27. Największym sukcesem tej dyrekcji
była inscenizacja „Snu nocy letniej” W. Szekspira w reż.
R. Wasilewskiego i ze scenografią W. Makojnika.
Ale z końcem l. 20 nadciągnął światowy kryzys gospodarczy, który nie mógł ominąć Lubelszczyzny. Znowu nastały trudne lata dla funkcjonowania przedsiębiorstwa teatralnego. Przełom nastąpił w 1933 r., a to za
sprawą Teatru Polskiego im. J. Słowackiego z Łucka, który
4 X t.r. rozpoczął występy nad Bystrzycą. Teatr Wołyński,
bo tak brzmi popularna nazwa tegoż zespołu, prowadził
działalność od 1931 r., a jego dyrektorem był Aleksander
Rodziewicz.
W tym miejscu słów parę na temat polityki kulturalnej II Rzeczpospolitej. W Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego działał departament
teatru, na którego czele stał znakomity krytyk Władysław Zawistowski. Z jego inicjatywy zdecydowano się
wspierać finansowo teatry kresowe, a do takich zaliczono: Teatr Pomorski obsługujący Toruń, Bydgoszcz oraz
Grudziądz, Teatr Podolsko-Pokucki z siedzibą w Stanisławowie, wreszcie Teatr Wołyński z siedzibą w Łucku (od 1931 r.) i Lublinie (od 1933 r.). Władysław Zawistowski poznał Rodziewicza, gdy ten występował na
trzech scenach warszawskich, m.in. w Teatrze Narodowym i jemu zaproponował kierownictwo Teatru Wołyńskiego. Rodziewicz posiadał już bogate doświadczenie zdobyte na scenach: Kijowa, Krakowa, Poznania,
Wilna. W wileńskiej Reducie zetknął się z Juliuszem
Osterwą, poznał jego metodę pracy, którą uznał za własną. Osterwa też kierował teatrem kresowym, taką była
przecież Reduta po przeniesieniu się w 1925 r. z Warszawy na Litwę. Oprócz normalnej pracy w teatrze
Osterwa kształcił młodych adeptów sztuki aktorskiej,
wpajając im zasady gry zespołowej, nacechowanej prostotą oraz prawdą życiową. Preferował repertuar kameralny, z podkładem głębi psychologicznej, ale także
owianym aurą poezji. Nic więc dziwnego, że jego ulubionym dramaturgiem stał się Jerzy Szaniawski. Otóż
podobne, jeśli nie tożsame, ideały przyświecały Aleksandrowi Rodziewiczowi, który kierował Teatrem Wołyńskim do 1938 r.
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Zespół dysponował dwoma wagonami kolejowymi,
jednym podróżowali aktorzy, scenografowie, pracownicy techniczni, w drugim zaś przewożono elementy scenografii, kostiumy, rekwizyty. A trasa obejmowała 35 miast
i miasteczek Wołynia, Polesia, Ziemi Lubelskiej. Zespół
był szczupły, w 1934 r. posiadał 16 aktorów i aktorek oraz
8 osób określanych jako personel techniczny. Miał trzech
reżyserów: A. Rodziewicz, Mieczysław Zener i Edmund
Szafrański oraz dwoje scenografów: Jadwiga Przeradzka
i Aleksander Jędrzejewski. W gronie aktorek widzimy:
Wandę Łuczycką, Jadwigę Goławską, Klarę Sarnecką, Jadwigę Domańską. W zespole aktorskim poza trzema reżyserami występowali m.in. Wacław Modrzewski, Karol
Leszczyński, Roman Jaglarz, Piotr Orłowski.
Co grano? Wiele nowości światowych i rodzimych, ale
nie odcinano się od klasyki („Otello” W.Szekspira, „Orlątko” E. Rostanda, „Zemsta” i „Pan Geldhab” A. Fredry). Wśród nowości polskich widzimy: „Dziką pszczołę” L. H. Morstina, „Firmę” M. Hemara, „Walący się dom”
M. Morozowicz-Szczepkowskiej. Z dramatu obcego warto wymienić: „Fanny” M.Pagnola, „Dar poranka” G. Forzano, „Historię dwu serc” E. Sheldona.
W ostatnim sezonie międzywojennym (1938/39) zespołem kierował znany aktor warszawski Janusz Strachocki,
który wystawił „Przeprowadzkę” K. H. Rostworowskiego,
„Dziewczynę z lasu” J. Szaniawskiego, „Temperamenty”
A. Cwojdzińskiego. W 1939 r. trwały starania o utworzenie Teatru Lubelskiego COP, obsługującego miasta Centralnego Okręgu Przemysłowego, jednak wybuch II wojny światowej przekreślił te plany, zmienił oblicze świata,
unicestwił dorobek lat międzywojennych.
Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Lublina w lipcu
1944 r. w Teatrze Miejskim rozpoczęły się nowe „porządki”. Gmach opanował zespół I Armii Wojska Polskiego kierowany przez Władysława Krasnowieckiego,
złożony z amatorów w gronie których trafiały się utalentowane jednostki (Ryszarda Hanin). Prowizorium trwało do stycznia 1945 r., czyli do ofensywy armii sowieckich na linii Wisły. W lutym 1945 r. dyrekcję objął znany
aktor warszawski Antoni Różycki, a kierownikiem artystycznym został Karol Borowski, rutynowany reżyser
Teatru Polskiego w Warszawie. Różycki utrzymał się na
stanowisku dyrektora Teatru Miejskiego w Lublinie do
końca sezonu 1946/47. W tym ostatnim sezonie funkcję głównego reżysera objęła Gustawa Błońska (od 1938
r. zatrudniona w Teatrze Wołyńskim), a nowo powołane
stanowisko kierownika literackiego objął profesor KUL
Jan Parandowski. Od września 1947 dyrektorem teatru
był Maksymilian Chmielarczyk, zaś funkcję głównego
reżysera pełnili: Czesław Strzelecki (również ze stażem
w Teatrze Wołyńskim) oraz Zofia Modrzewska. W 1947
r. nowym kierownikiem literackim teatru została Maria

Bechczyc-Rudnicka, niekoronowana „caryca” (była rodowitą Rosjanką) sceny lubelskiej. Dodajmy sprawiedliwie, że w Petersburgu otrzymała solidne wykształcenie
jeszcze przed rewolucją bolszewicką, stanowisko to zachowała do 1963 r.
W 1949 r. zakończył się okres przejściowy, Teatr Miejski
upaństwowiono, dodano mu jedynie sensownego patrona w osobie Juliusza Osterwy. Rozpoczął się najtrudniejszy okres w najnowszych dziejach Polski, w tym również
w dziedzinie kultury i sztuki. Kiedy sowieci oraz ich miejscowi akolici rozprawili się ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym, mogli już zrzucić maskę „demokratów”
i przejść do wzmożonej indoktrynacji społeczeństwa. Jednak artyści teatru – może z nawyku, może z konieczności
– początkowo kontynuowali repertuar lat trzydziestych.
Wystawiano wiele pozycji klasycznych tak z polskiego, jak
też europejskiego dorobku.
Od 1946 r. z teatrem lubelskim współpracuje scenograf
Jerzy Torończyk, który w maju 1958 r. otrzyma fotel dyrektorski. Na razie po zwolnieniu Chmielarczyka po donosie złożonym przez jedną z aktorek rozpoczął się okres
nerwowych zmian kierowników sceny: Jerzy Ukleja (sez.
1953/54), Wiktor Biegański (pół sezonu 1954/55), wreszcie Zdzisław Lorenowicz (1955–1958). Względna stabilizacja Państwowego Teatru im. J. Osterwy nastąpiła w 1958
r. po objęciu dyrekcji przez wspomnianego Jerzego Torończyka, który sprawował tę funkcję do końca kwietnia
1971 r.
Czas na refleksję na temat sytuacji teatru w PRL-u.
O wyborze dyrektora decydował teraz Wydział Kultury,
w praktyce lokalny organ PZPR (w samym teatrze działała komórka partii). Repertuar zatwierdzał Urząd Cenzury podległy UB, następnie SB. Polskie teatry w okresie panowania socrealizmu w sztuce miały obowiązek
wystawienia przynajmniej jednego dramatu radzieckiego lub rosyjskiego (naturalnie publiczność wolała klasykę od sztuk gloryfikujących wodzów rewolucji bolszewickiej lub zachwalających „budowę socjalizmu”).
W odróżnieniu jednak od całej tradycji działania profesjonalnych zespołów teatralnych, które permanentnie
borykały się z trudnościami materialnymi, teraz – w PRL-u – dyrektor teatru nie musiał zabiegać o „kasę”, dotacja państwowa zapewniała byt stabilny. W tym miejscu
ciśnie się na usta znany dwuwiersz z bajki „Pies i wilk”
A. Mickiewicza:
„Lepszy w wolności kęsek lada jaki,
Niźli w niewoli przysmaki”.
Po tych koniecznych uwagach dotyczących sytuacji
ogólnej powróćmy do skrótowej prezentacji dokonań
(były takie!) poszczególnych dyrektorów. Po roku 1956
w Polsce odrzucono socrealizm, na scenę wkroczyła
groteska teatralna. Repertuar ciągle jeszcze obecnych
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sztuk rosyjskich autorów wzbogacony został o utwory pisarzy zachodnich (Dürrenmatt, Ionesco, Beckett,
Sartre, O’Neill, Miller). Z polskich autorów furorę robili: Mrożek i Różewicz, chętnie wystawiano dramaty
Grochowiaka i Brylla, a także Witkacego i Gombrowicza. Sięgano też po nowe zasady inscenizacyjne, które
najkonsekwentniej propagował Kazimierz Braun. Ten
wychowanek Erwina Axera, dyrektora Teatru Współczesnego w Warszawie i reżysera, który z pełnym szacunkiem traktował tekst dramatyczny, opowiedział się
za drugą fazą tzw. Wielkiej Reformy Teatralnej. Na przełomie XIX i XX w. walczono z prymatem literatury (literata) nad aktorem i rolę demiurga przyznawano inscenizatorowi. Jednak w tej pierwszej fazie reformy
dramaturg nadal miał wiele do powiedzenia w teatrze
(klasyczny przykład współpracy Osterwy z Żeromskim).
Natomiast na przełomie l. 50. i 60. XX w. inscenizator
stawał się niepodzielnym hegemonem: kontaminował
teksty, przestawiał sceny, łączył publicystykę z dramatem. Otóż Kazimierz Braun w zasadzie podzielał takie
praktyki inscenizacyjne, jego idolem stał się bowiem Jerzy Grotowski. W tym duchu Braun inscenizował sztuki Różewicza („Akt przerywany”, „Kartoteka”, „Stara kobieta wysiaduje”). Jednak w pracy nad klasyką dawała
znać o sobie szkoła Axera, gdy Braun z pietyzmem wystawiał „Aktora”, potem „Kleopatrę i Cezara” C. K. Norwida. Początkowo Braun pełnił obowiązki reżysera od
1965 r., dwa lata później objął funkcję kierownika artystycznego Teatru im. J. Osterwy, w sezonie 1971/72 po
śmierci Jerzego Torończyka został ponadto dyrektorem.
„Epoka Brauna” w teatrze lubelskim trwała krótko (do
końca sezonu 1974/75), jednak zaznaczyła się szczerym
fermentem artystycznym.
Następnie teatrem dramatycznym kierował Zbigniew
Sztejman, utalentowany aktor, który korzystał z doradztwa
literackiego Andrzeja Hausbrandta, jednego z najinteligentniejszych, i najsamodzielniejszych!, krytyków teatralnych późnego PRL-u. Sztejman kierował sceną lubelską
do lata 1980 r. Za jego dyrekcji Jerzy Gruza dał porywającą inscenizację „Operetki” W. Gombrowicza.
W sez. 1980/81 kierownictwo Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie objął Ignacy Gogolewski, znany aktor specjalizujący się w repertuarze klasycznym (głównie romantycznym). Już za dyrekcji Sztejmana zrezygnowano
z kontrowersyjnych eksperymentów inscenizacyjnych.
Gogolewski zaś zapewnił solidny „warsztat” reżyserski, traktując tekst z pietyzmem. A publiczność miała co oglądać: „Cyda” Corneille’a w parafrazie Wyspiańskiego, „Kandydę” G. B. Shawa, „Marię Stuart”
i „Fantazego” Słowackiego, „Króla w kraju rozkoszy”
Zabłockiego, „Zemstę” oraz „Śluby panieńskie” Fredry, wreszcie „Wesele” Wyspiańskiego. Nadto Henryk
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Sobiechart opracował scenicznie poemat „Promethidion” C. K. Norwida i wystawił go we własnej reżyserii na Małej Scenie. Widowisko osiągnęło cyfrę 58
przedstawień.
Następcą Gogolewskiego został Andrzej Rozhin, kierujący w l. 60. teatrem studenckim „Gong II”. Był to zdolny
inscenizator, który szczególnie dobrze czuł się w widowiskach słowno-muzycznych, eksponujących żywioł tańca
oraz wzmożony ruch sceniczny.
No, a wiek XXI nie zasługuje na uwagę? Czynny historyk teatru przyjrzy się dokładnie działalności kolejnych
kierowników sceny dramatycznej nad Bystrzycą. Ja zaś –
emeryt od 8 lat – pozwolę sobie jedynie na refleksję natury ogólnej.
Większość teatrów działających obecnie w Polsce dotowana jest przez władze miejskie, zatem byt mają zapewniony. Niebezpieczeństwo tkwi gdzie indziej, mianowicie
w systemie kształcenia reżyserów oraz przyszłych kierowników tych instytucji kulturalnych. Wmawia się im, że są
jedynymi autorami inscenizacji, przeto nie mogą czuć
skrępowania wolą dramatopisarza. Póki twórca posiadał
jasno ugruntowany kościec moralny (casus Brauna) ta
postawa reżysera nie budziła większych zastrzeżeń. Jednak w III RP pojawiło się wielu twórców pozbawionych
pryncypiów ideowych, dla których eksperyment formalny, a nade wszystko chęć szokowania publiczności stały
się jedynym imperatywem działania. Z tej przyczyny sztuka teatru, zresztą nie tylko w Polsce, znalazła się w głębokim kryzysie.
Historyk teatru ma tę komfortową sytuację, że może
„śnić” – przeżywać mentalnie czas miniony i marzyć o powrocie ludzi oraz ideałów Polaków z II Rzeczpospolitej.
Patrząc z tej perspektywy Teatr Wołyński urasta do rangi symbolu.
Stefan Kruk

Bibliografia:
1. Stefan Kruk, „Życie teatralne w Lublinie (1782–
1918)”, Lublin 1982,
2. Tenże, „Teatr Miejski w Lublinie (1918–1939)”, Lublin 1997,
3. Tenże, „Aktorzy teatru lubelskiego (1915–1939)”, Lublin 2001,
4. Elżbieta Stoch, „Dzieje klasyki polskiej na scenach
lubelskich w l. 1864–1997”, Lublin 2012,
5. Taż, „Dramaty W. Szekspira w teatrze lubelskim
w XIX i XX w.”, Lublin 2016.
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Urmowski, Lerue, Rayski,
Wyczółkowski
Lata 1810–1830 to okres ożywienia życia umysłowego i kulturalnego w Lublinie, poważne korzyści przyniosło miejscowemu społeczeństwu pojawienie się lóż
wolnomularskich. To dzięki inicjatywom wolnomularskim zawiązało się w roku 1815 Lubelskie Towarzystwo
Dobroczynności, zaś w roku 1818 Towarzystwo Przyjaciół Muzyki oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jednym z wolnomularzy o największych zasługach dla miasta nad Bystrzycą był Klemens Urmowski (1780–1827),
prawnik mieszkający w Lublinie w latach 1809–1815,
w tamtym czasie pełnił funkcję prezesa Sądu Karnego,
następnie sędziego Trybunału Cywilnego Departamentu
Lubelskiego, przewodniczył sekcji oświecenia publicznego w Dozorze Szkolnym. Po sześciu pracowitych latach
spędzonych w Lublinie przeniósł się do Warszawy, objął
tam obowiązki sędziego apelacyjnego Królestwa Polskiego i profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Klemens Urmowski był autorem pomysłu opublikowania Almanachu lubelskiego na
rok 1815 dla amatorów literatury ojczystej. Ta oryginalna publikacja to nie tylko pierwsze literackie wydawnictwo lubelskie, ale pierwszy w ogóle noworocznik literacki
w Polsce. Almanach ozdobiony był litografią Leona Urmowskiego, brata wydawcy, przedstawiającą ruiny zamku Firlejów w Dąbrowicy.
Leon Urmowski przeżył zaledwie lat dwadzieścia, zmarł
13 grudnia 1814 roku w Lublinie, pochowany został na
cmentarzu przy ulicy Lipowej. Jego mogiła przetrwała do
naszych czasów. Jako szesnastolatek został uczniem warszawskiej Szkoły Elementarnej Artylerii i Inżynierów, dwa
lata później – a był to pamiętny rok 1812 – zaciągnął się
do wojska i pod rozkazami Jana Henryka Dąbrowskiego
ruszył na Moskwę, przebył całą kampanię, walczył w „wojnie narodów” pod Lipskiem. Niewiele utworów przedwcześnie zmarłego artysty przetrwało do naszych czasów,
inna sprawa, że tworzył w pośpiechu, rysował dla przyjaciół, krewnych, przełożonych. Sięgał po różne tematy: militarne, architektoniczne, sceny rodzajowe (Myśliwy na czatach, Aktor w roli, Kozak na koniu, Napastliwy
łabędź, Koza wśród zarośli). Do Lublina zawitał wiosną
1814 roku, przeżył tu niecały rok a jednak ryciny tego

dwudziestoletniego artysty mają dla miasta nad Bystrzycą niezwykłą wartość. Jego prace Zamek lubelski w dwu
wersjach, Krakowskie Przedmieście z widokiem na Bramę
Krakowską, Ruiny zamku Firlejów zapewniły mu trwałe
miejsce w dziejach lubelskiego malarstwa. Stał się obok
A. Hogenberga, A. Orłowskiego, K. Stronczyńskiego,
A. Lerue, A. Gierymskiego, W. Gersona, L. Wyczółkowskiego współtwórcą ikonografii Lublina.
Dzieło Zamek lubelski, jako własność Andrzeja Semadeniego, prezentowane było w roku 1901 na lubelskiej wystawie sztuki i starożytności, zaś w roku 1939, już jako
własność ks. Ludwika Zalewskiego, na wystawie druków
lubelskich. Również Krakowskie Przedmieście było prezentowane na wspomnianych wystawach (1901, 1939) i zarejestrowane zostało w katalogu wystaw.
W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
znajduje się obszerna korespondencja Klemensa Urmowskiego. W tym zespole są listy kreślone ręką artysty oraz listy do Leona Urmowskiego od ppłka Jana Malleta, ppłka
Wojciecha Gutkowskiego i kuzyna Różańskiego. Ponadto drobne wzmianki dotyczące osoby artysty rozsiane są
we wspomnianym zbiorze korespondencji, na który złożyły się listy krewnych, przyjaciół i licznych znajomych
K. Urmowskiego. Cenną pamiątką jest dziennik artysty
z pierwszych lat kampanii 1812 roku, dziennik obejmuje okres od 17 czerwca do 27 lipca 1812 roku, przechowywany jest w Muzeum Wojska Polskiego.
Adam Lerue (ur. w 1825 roku w Dubience, zmarł
w 1863 w Częstochowie) był rysownikiem, akwarelistą, malował obrazy olejne. W trakcie studiów w Szkole Sztuk Pięknych został zaangażowany jako rysownik
Delegacji do Opisywania Starożytności w Królestwie
Polskim, która pracowała pod kierownictwem Kazimierza Stronczyńskiego. W trakcie kilkumiesięcznych podróży podejmowanych nieregularnie od 1844 do 1855 roku
delegacja zinwentaryzowała kilkaset zabytków znajdujących się guberniach Królestwa Polskiego. Pracownicy
delegacji przeszukiwali archiwa, zbierali materiały źródłowe, wykonywali rzuty poziome i akwarelowe szkice
wszystkich badanych obiektów. Efektem tej pracy było
nigdy nie wydane drukiem dzieło pt. Opisy zabytków

n u m e r

starożytności przez Delegację wysłaną z polecenia Rady
Administracyjnej Królestwa w latach 1844 i 1846 zebrane
i rysunkami w osobnych albumach zawartemi objaśnione
1850–1855 (popularna nazwa to Albumy Stronczyńskiego lub Inwentaryzacja Stonczyńskiego); jest przechowywane w Gabinecie Rycin Uniwersytetu Warszawskiego.
Niewielka część pracy delegacji ujrzała jednak światło
dzienne. Stało się to dzięki prywatnej inicjatywie Adama
Lerue, który postanowił opublikować swoje akwarele wykonane w 1852 roku w Guberni Lubelskiej. Dzieło zatytułowane Album Lubelskie składało się z dwunastu zeszytów, wydawanych od 1857 do 1859 roku.
Odnotować należy, że Lerue związał się na pewien czas
z Lublinem. Niewątpliwie polubił miasto, wykonał choćby ilustracje do książek lubelskiej literatki Zofii Ścisłowskiej. Na Wystawie Krajowej Sztuk Pięknych w Warszawie
w roku 1858 prezentował obraz Brama Krakowska w Lublinie podczas zimy.
Konstanty Kietlicz Rayski urodzony w roku 1864
w Białej Błotnej (pow. Zawierciański) w Lublinie zamieszkał w czterdziestym roku życia. Z żalem należy wyznać,
że jest już postacią zapomnianą, a przecież ten utalentowany malarz, działacz kulturalny, aktor i publicysta to
jedna z najbarwniejszych postaci w naszego miasta dziejach miasta. Był entuzjastą dynamicznie rozwijającego
się w drugiej połowie XIX wieku ruchu towarzystw turystycznych. Z przyjaciółmi odbywał wycieczki w Tatry, do
Białowieży.
Malarstwo i rysunek studiował w Krakowskiej Szkole
Sztuk Pięknych i w warszawskiej szkole Wojciecha Gersona. Po studiach odbył liczne podróże artystyczne po świecie. Wcześnie, bo już w czasie studiów, wykazał zainteresowania folklorem, w pismach etnograficznych, między
innymi w „Wiśle”, w „Gazecie Podhalańskiej” prezentował
legendy i baśnie ludowe, zwyczaje weselne, śpiewki i zagadki ludowe.
Nad Bystrzycą – jak się rzekło – osiadł w roku 1904.
Ireneusz J. Kamiński napisał w eseju O sztuce w Lublinie, iż „myślał klarownie oraz pięknie, niebanalnie mówił i pisał o sztuce, co nigdy wcześniej i nigdy później
nie przydarzyło się żadnemu z plastyków lubelskich”. Nic
dziwnego, że ten – trzydziestosześcioletni wówczas artysta – stał się autorytetem dla miejscowych miłośników
sztuki. Aktywizował nie tylko środowiska artystyczne,
lecz naukowe, turystyczne, sportowe. Wtedy zainteresował się folklorem regionu lubelskiego, zainteresowania te
wiązały się z podróżami, malowane akwarelą studia portretowe mieszkańców wsi w strojach ludowych były dokumentacją podróży po Lubelszczyźnie. Oryginalne prace zostały spopularyzowane w serii pocztówek pt.: „Typy
ludowe Lubelszczyzny” (Wydawnictwa Altenberga we
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Lwowie, W. Kiesewettera w Lublinie, W. Wojutyńskiego
w Warszawie). Ta ostatnia od roku 1907 wydawała karty z widokami Lublina. Rayski z pasją szkicował i malował akwarelą zabytki architektoniczne Lublina, fragmenty
Starego Miasta, kościoły, zaułki, mosty. W okresie I wojny światowej nakładem K. Kietlicza-Rayskiego, w litografii i drukarni A. Jarzyńskiego w Lublinie, wydana została
seria widokówek artysty przedstawiających między innymi Bramę Krakowską, Grodzką, kościół Dominikanów,
most na Bystrzycy.
Dynamiczny artysta, animator życia kulturalnego – powiedzielibyśmy dzisiaj wygłaszał pogadanki o sztuce, wykłady monograficzne (o Grottgerze, Matejce, Malczewskim, Chełmońskim, Wyczółkowskim), swymi artykułami
o sztuce ludowej, rzemiosła artystycznego, teatru wypełniał łamy lubelskich gazet („Kurier”, „Głos Lubelski”).
Rayski nie tylko malował olejem i akwarelą, nie tylko wykonywał monotypie i litografie, ale chętnie posługiwał się
ołówkiem, świetnie rysował karykatury, w latach 1912–13
wydał 3 serię karykatur, szkicował prześmiewcze sylwetki szeroko znanych w kraju pisarzy i artystów (Kasprowicza), ale także postaci z Lublina.
Zmarł w 1924 roku w Stróży (pow. janowski), pochowany został na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Leon Wyczółkowski (1852–1936) przyjechał do Lublina
latem 1918 roku. Polska była już wolnym krajem, biografiści odnotowują, że 70-letniego malarza porwał entuzjazm
artystyczny i przeżywał kolejną wiosnę twórczą, a Lublin
obchodził swe 600-lecie.
W grodzie nad Bystrzyca zatrzymał się kilka tygodni,
przemieszkiwał wówczas w pensjonacie Zajączkowskiego
przy ulicy Szpitalnej, odwiedzał starego znajomego Alojzego Kuczyńskiego (1865–1938), kiedyś mieszkańca warszawy, wtedy Lublina i prezesującego Kasie Przemysłowców. W Lublinie Wyczółkowski szkicował stare zaułki,
bramy, kościoły, zamek. Pobyt w Lublinie zaowocował
legendarna Teką lubelską (1918–1919). „Cała ta Teka to
świat naświetlonych lub zaciemnionych płaszczyzn, plam
i plamek przebiegających w bezustannym świetlnym ruchu od głębokich czerni – do białych jasności, albo ledwie
pulsujących ściemnień i przejaśnień, łączonych w kunsztownej monotonii. Kreska jest za ścisła, za precyzyjna dla
tych barokowych bogactw. Stara się ona nagiąć do malarskości plamy i wtenczas jest elastyczna, rozlatana, śmiała albo miękko i bardzo wstrzemięźliwie dopowiada tylko coś na wielkich płaszczyznach” – komentowała dzieła
powstałe na lubelskim bruku D. Muszanka w tomie Litografia Leona Wyczółkowskiego”. Czytelnik natomiast może
westchnąć, dobrze że nad Bystrzycę tamtej wiosny zawitał Wyczółkowski!
Kinga Ciasnocha
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Ponad 550 tytułów

Dwa wieki prasy lubelskiej
Lublin nie należy do miast polskich najobficiej wyposażonych w prasę. Alina Krystyna Gromek w swoim szkicu poświęconym prasie lubelskiej, czyli ukazującym się
w Lublinie i regionie Lubelszczyzny (obejmującej Siedleckie) czasopismom, posłużyła się statystyką. Podała liczbę
tytułów dzienników, czasopism, kalendarzy, bez licznych
jednodniówek.
„Łącznie od początku XIX w. wydano około 550 tytułów, z tego około 310 w Lublinie, po około 50 w Siedlcach
i w Chełmie, po ponad 20 w Zamościu, Białej Podlaskiej,
Łukowie, w następującej kolejności po ponad 10 lub około 10 w Puławach, Hrubieszowie, Lubartowie, Tomaszowie, Międzyrzecu”. W okresie międzywojennym w miastach całego województwa ukazywało się 390 periodyków,
a w samym Lublinie ponad 200 tytułów.
Duże miasta na zachodzie i wschodzie Polski wykazywały większe nasycenie prasą i inicjatywami wydawniczymi (Kraków, Lwów, Wilno). Pamiętać jednak trzeba, że na
Lubelszczyźnie odnotowywano wśród społeczeństwa duży
stopień analfabetyzmu, co miało swoje odbicie w zainteresowaniu czytelnictwem prasy i na jej rozwój.
Najwcześniej w Lublinie, na początku XIX w., pojawił
się „Dostrzegacz Ekonomiczny i Polityczny Lubelski” pod
redakcją Klemensa Urmowskiego, profesora UW. Ukazywał się dwa razy w tygodniu od 1 IV do 9 IX 1916 r. Po
„Dzienniku Ekonomicznym Zamoyskim”, wydawanym
i redagowanym przez Bazylego Kukuczkę oraz Wojciecha
Gutkowskiego ze stycznia 1803 r. (do VI 1814) oraz „Almanachu Lubelskim na rok 1815 dla Amatorów Literatury Ojczystej, w Lublinie u Jana Karola Pruskiego”, którego
redaktorem naczelnym był również Klemens Urmowski,
„Dostrzegacz” korzystnie wyróżniał się sporą liczbą informacji z kraju i zagranicy, wartościowych artykułów z zakresu rolnictwa, handlu, ekonomii i literatury. Niestety, pismo miało tylko 19 stałych prenumeratorów.
W XIX w. dominowały tzw. urzędówki czyli m.in.
„Dziennik Urzędowy Komisji Województwa Lubelskiego” wychodzący jako tygodnik od 1817 r. i zmieniając tytuł był drukowany w nakładzie 630 egz. do 1837 r.
Spośród tytułów ukazujących się poza Lublinem,
warto zwrócić uwagę na ciekawą inicjatywę księżnej

Izabeli Czartoryskiej w Puławach. Wydano tam w kwietniu 1830 r. „Skarbiec dla Dzieci”, którego redaktorem był
Jan Karol Sienkiewicz.
Swoistym ewenementem prasowym, „pierwszą w dziejach miasta gazetą codzienną”, był „Kurier Lubelski” powołany w czasie Powstania Listopadowego przez adwokata, prezesa lubelskiej Resursy Obywatelskiej, patrona
Trybunału Cywilnego Jana Czyńskiego. Wychodził od 9
XII 1830 do 5 lutego 1831 r. Był organem Komisji Województwa Lubelskiego i wyróżniał się swoim patriotycznym charakterem, zagrzewał do działań bojowych.
W „Kurierze Polskim” wysoko oceniano inicjatywę lubelską. Wincenty Niemojewski (kaliszanin) obserwujący wydarzenia w tamtym czasie pisał: „Otwiera się dla
nas nowa epoka brzemienna największymi wypadkami,
w której dzienniki są powołane grać ważną rolę. W walce tylu opinii, tylu interesów, wśród szczęku oręża – ustaje wszelkie inne czytelnictwo, lecz wymaga się tym bardziej czytanie dzienników. Stają się one wyłącznie niemal
lekturą całego narodu. Każdy je bierze do rąk i jak zwiastuny losu Ojczyzny i obywateli, każdy ich się radzi jako
symptomów czasu. Działając bezustannie i raz po raz wywierając wpływ ogromny na wszystkie umysły, z nich się
kształci i odbija opinia publiczna – ta królowa świata”. Jan
Skarbek w swoim artykule o tym pierwszym „Kurierze
Lubelskim” stwierdził, że był „interesującym organem obrazującym budzenie się życia politycznego na prowincji”.
Czyńskim zainteresowały się władze carskie. Udało
mu się uniknąć zatrzymania, ratowała go w porę ucieczka i to na zachód do Francji. Tam również podjął działalność wydawniczą.
W latach 1845 i 1846 pojawił się nowy tytuł pisemka
Zofii Ścisłowskiej pt. „Fiołek. Noworocznik Lubelskiej Literaturze i Poezji poświęcony”. Drukowany był w Warszawie, choć w 1855 r. już w Lublinie.
Wiek XIX w Lublinie i w całym okręgu lubelskim mijał
jednak w atmosferze pełnej
stagnacji społecznej. Na rok przed wybuchem Powstania Styczniowego pojawiło się pismo redagowane przez
Jana Frankowskiego pt. „Głos Bratni”. Wychodziło w Lublinie od 21 marca do 24 kwietnia 1862 r. jako „Organ

n u m e r

narodowy pod godłem Jedność, Wolność, Miłość” i szerzyło wśród czytelników nastroje patriotyczne. Jak skuteczny był można przekonać się śledząc przebieg Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie, choć nie tylko „Głos
Bratni” o tym decydował.
W drugiej połowie XIX wieku, w 1865 r., Julian Liedtke,
znany ekonomista i lubelski kupiec, swojemu nowemu pismu nadał również tytuł „Kuriera Lubelskiego”. Ukazywał
się codziennie, prawie codziennie, wreszcie 3 razy w tygodniu. Początkowo cieszył się nawet sporym zainteresowaniem, a Bolesław Prus, żywo reagujący i interesujący sięwydawnictwami prasowymi, napisał, że dziennik mógłby
działać na przedmieściu New Yorku czy w Nankinie. Miał
według informacji pisarza tylko 50 prenumeratorów. Alina K. Gromek korzystając z dostępu do akt XIX-wiecznego carskiego Komitetu Cenzury, odnotowała, że pismo
w 1868 r. wydało 100 numerów, w rok później – 140, w latach 1870 po 100 i 101.
Redaktorzy „Kuriera Lubelskiego” się zmieniali.
W 1868 r. przejęli redakcję Władysław Kossakowski i Ludwik Dembowski. W latach 1869–1875 szefem dziennika
był Antoni Wdowiński. Był już człowiekiem w podeszłym
wieku, schorowany i – co najgorsze – skłócony w swoim
środowisku intelektualnym. Pismo przeżywało poważny
kryzys, a we władzach carskich w Lublinie i Warszawie
uważano, że jest słabe i nie ma sensu, żeby się ukazywało.
W tej sytuacji Leon Zaleski łatwiej uzyskał od władz
przyzwolenie na wydawanie „Gazety Lubelskiej” i od 22
XII 1875 r. stanowiła ona jedną z ważniejszych pozycji na
rynku lubelskim. Stała się też konkurencją dla „Kuriera
Lubelskiego”. W czasie, gdykierował nim Teofil Głębocki,
skłócony z carską cenzurą, groziła pismu likwidacja, z inicjatywy L. Zaleskiego doszło do połączenia obu gazet przy
zachowaniu tytułu „Gazety Lubelskiej”(1879). Przez jakiś
czas redakcją kierował Wincenty Dawid, a po jego wyjeździe do Warszawy, redaktorem został Wiktor Pstruszeński, który nadał pismu charakter polityczny nieakceptowany przez carską cenzurę. Wówczas Zaleski zdecydował
przekazać redakcję „Gazety Lubelskiej” swojemu zięciowi
Bolesławowi Druemu. Gdy redaktor odmówił drukowania na łamach swojej gazety ogłoszeń w języku rosyjskim,
Warszawski Komitet Cenzury stwierdził, że periodyk jest
„przesiąknięty polskim duchem z odcieniem politycznym
wrogim naszej państwowości”. Zażądano usunięcia redaktora i wstrzymano ukazywanie się gazety. Władze carskie
– zawsze newralgicznie niechętne polskojęzycznym pismom – zawiesiły jej działalność w 1888 r. Do 1905 „Gazeta Lubelska” nie ukazywała się. Po wznowieniu – pismo
przy współpracyze Zdzisławem Piaseckim – dotrwało tylko do 30 grudnia 1905 r.
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***
Wkraczamy w wiek XX.
Zmienia się częściowo sytuacja. Po rewolucji w 1905 r.
w Rosji, a także w kraju pod zaborami władz carskich odczuwało się wyraźne zmiany, pewne złagodzenie działań
cenzorskich. Można obserwować wyraźne ożywienie w polskich środowiskach intelektualnych. Ale ciągle trwa władza
zaborcza. Ciągle trzeba ubiegać się o zezwolenie na wydawanie jakichkolwiek polskich wydawnictw prasowych.
Pojawiają się pisemka szkolne. Inicjatywa ks. Ignacego Kłopotowskiego spotyka się z przychylnością władz.
Uzyskuje zezwolenie na wydawanie tygodnika „Posiew”,
choć wcześniejsze jego propozycje nie zostały załatwione
pozytywnie. Ks. Kłopotowski podjął wydawanie dziennika „Polak – Katolik”, którego pierwszy numer ukazał się
w lutym 1906 r., a po dwu latach jego redaktor przeniósł
pismo do Warszawy. Chwalono je za poziom i bogaty dział
informacji. Ale już sam tytuł wskazywał na opozycyjność
ideową wobec Polaków wyznania prawosławnego.
„Dziennik Lubelski”, który ukazał się 19 stycznia 1906
przetrwał tylko 4 dni, został zawieszony. W okresie 1914–
1918 w Lublinie wychodziło 6 dzienników, w roku 1937
na rynku lubelskim funkcjonowało ich pięć. Były to „Głos
Lubelski”, „Express Lubelski i Wołyński”, „Kurier Lubelski”, „Robotnik Lubelski” i „Lubliner Tugblat”.
Rok 1905 jest znamienny w pojawianiu się różnych propozycji wydawniczych. Do władz wpłynęły dwa wnioski
Władysława Stodolnickiego o zezwolenie na wydawanie
„Kuriera Lubelskiego” i „Gońca Polskiego”. Pierwsza gazeta ukazała się 4 stycznia 1906 r., a „Goniec” zainaugurował swoją działalność w styczniu 1907 r. i w sprzedaży pojawiał się dwa razy dziennie w nakładzie od 1100
do 2980 egzemplarzy. Wyróżniał się wśród ówczesnych
tytułów przekazywaniem „szybkiej aktualnej informacji”.
Znany lubelski lekarz i działacz społeczny dr Mieczysław Biernacki zgłosił projekt dziennika pt. „Kurier”, który zapowiadał kierunek działań na polu politycznym,
ekonomicznym i społecznym. Jego redaktorami zostali:
Bolesław Sekutowicz, następnie Bolesław Tołwiński, dr
Stanisław Korczak, Feliks Jankowski. W 1911 r. „Kurier”
redagował Witold Giełżyński, a po jego wyjeździe za granicę, faktycznie nim kierował Jan Hempel.
W czerwcu 1913 r. po kolejnym artykule w „Kurierze”
Jana Hempla pismo zostało zawieszone, a redaktorów skazano wyrokiem sądu na odbycie kary więzienia.
W zestawieniu liczbowym w latach 1905 –1914 w Lublinie ukazywało się 17 dzienników, 9 tygodników, 5 miesięczników i 5 roczników, w tym 35 w języku polskim, 4
w rosyjskim i 1 w żydowskim.
Jednym z najdłużej tu wychodzących dzienników była
„Ziemia Lubelska” (1906–1931), wydawana przez różnych, wielu redaktorów, pierwszym był Tadeusz Kostecki
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i po nim Jan Janiszewski. Bywała „za szkodliwy kierunek”,
według władz rosyjskich, zawieszana.
W tym okresie ukazywały się też pisma humorystyczno-satyryczne, raczej efemerydalne. Ich tytuły: „Jeż” i „Zgrzyty”. W terenie pojawiły się i aktywnie działały „Tydzień
Podlaski” w Siedlcach, także „Głos Podlasia”. Od 22 marca
1913 r. Feliks Moskalewski redagował „Głos Lubelski”, który
jako dziennik wychodził najdłużej, bo do wybuchu II wojny światowej. W połowie 1913 r. dr Mieczysław Biernacki przystąpił do wydawania „Codziennego Kuriera Lubelskiego” (wychodził do listopada 1914 r.). Alina K. Gromek
dziennik ten wysoko oceniała podkreślając jego zawartość:
„[...] był doskonale redagowany, zawierał sporo informacji, dużo miejsca poświęcał zagadnieniom regionalnym, patronował wszelkim poczynaniom kulturalnym w Lublinie”.
Od marca 1916 do grudnia 1917 r. w Lublinie ukazywał się też tygodnik żydowski w języku polskim „Myśl
Żydowska”, który stał się obiektem nieustających ataków
„Ziemi Lubelskiej”. W publikacjach zachowała się relacja
ze sporów między pismami, raczej redaktorami, przeniesiona poza łamy pism... na ulicę. Właśnie na ulicy (dziś
Kościuszki) red. Daniel Śliwiński spotkawszy redaktora
„Myśli” Ludwika Rechtszafta spróbował mu udowodnić,
że tylko „Ziemia” ma rację. Doszło między nimi nie tylko
do ostrej wymiany zdań, ale też do... mordobicia. W efekcie tego wydarzenia w „Myśli” zmieniono redaktora naczelnego, a nowym został Izzak Kerszman, który zdołał
wydać już tylko dwa numery tego pisma.
W Lublinie ukazywało się kilka różnych pism żydowskich i nie może to dziwić, skoro około 48 proc. mieszkańców miasta było tą mniejszością. I wojnę światową przetrwał „Lubliner Tugblat” (założony w 1917, wychodził do
1939, ostatni numer z 8 września). Z żydowskiej prasy należy wymienić tygodnik starannie wydawany „Lubliner
Sztyme”(1928–1939), w Międzyrzecu wychodziły „Podlasier Cajtung” i „Mezryczer Leh”, w Chełmie „Chelmer
Sztyme”, w Siedlcach „Siedlecer Lehn”, w Białej Podlaskiej
„Bialer Wochenblat”, w Zamościu „Zamoszczer Sztyme”.
A w ogóle w Chełmie i Międzyrzecu wydawano po 5 – 6
czasopism. Żydowskich zakładów drukarskich w Lublinie
było (1939 r.) – 16. Tu drukowano też prasę w języku jidisz z innych miast województwa, ale również gazety polskie jak np. „Kurier Lubelski” w 1937 drukowany u Josefa
Katza, w zakładzie na rogu Olejnej i Noworybnej.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. następuje pewnego rodzaju ożywienie na rynku prasowym. Ugrupowania partyjne starają się swoje działania udokumentować
wydawnictwami. Pojawiają się tytuły związane ze środowiskami literackim, kulturalnym i naukowym. Literackie „Lucyfer” i „Reflektor” (1921 – 1922) czy wcześniej
już ukazująca się „Teka Zamojska” mogą być tego ożywienia przykładem. Od 1933 r. w Chełmie poeta Kazimierz

Andrzej Jaworski przystąpił do wydawania pisma literackiego pt. „Kamena”.
„Ziemia Lubelska” dzielnie dotrwała do 1931 r. Po drodze była jeszcze „Nowa Ziemia Lubelska” Adama Zajączkowskiego, ale nie nawiązywała do tradycji pism regionalnych, była niezależnym i bojowym tytułem opozycyjnym
i zwalczającym endecję. Spór z cenzurą i władzami red.
Zajączkowski prowadził przez cały czas funkcjonowania
gazety. Nie przebierał w słowach. „Nowa Ziemia Lubelska” była często konfiskowana, cenzura szczególnie ostro
śledziła artykuły w niej zamieszczane. W grudniu 1932 r.
red. Zajączkowski w swoim piśmie złośliwie informował:
„Wczorajsza konfiskata „Nowej Ziemi Lubelskiej” stwierdza humorystycznie, że nie wolno pisać o stanowiskach,
jak za czasów Apuchtina nie wolno było drukować na biletach teatralnych „rząd” tylko „rzęd”, że nie wolno pisać
o wyczynach osób miłych panu cesarzowi (?!). Wprawdzie coś tam p. pułk. Sławek mówił, że w Polsce nie ma
represji i dyktatury, ale p. pułk. Sławek mówił o Polsce,
a Lublin przecież leży poza granicami Polski, gdzieś na
antypodach, gdzie obowiązują nne prawa i inne zwyczaje. Równocześnie chcąc okazać swą lojalność wobec pana
cenzora i ułatwić mu w napisaniu sprawozdania o „Nowej
Ziemi Lubelskiej” bez uciekania się do wywiadów, komunikuję uprzejmie, że komitet redakcyjny to ja i wszelkie
artykuły konfiskowane i niekonfiskowane (rzadkość) są
pisane przeze mnie. Zajączkowski”.
Konflikt z władzami narastał. Wiele razy mjr Zajączkowski był skazywany na areszt na Zamku Lubelskim. Wreszcie pismo zakończyło swój żywot z przyczyny „gospodarczych”, dziś powiedzielibyśmy kłopotów
finansowych.
Lata 30. XX w. to okres większej aktywności środowisk
intelektualnych Lublina. Już przecież istniał Katolicki Uniwersytet Lubelski, którego zarówno pracownicy, dydaktycy
jak i studenci włączali się w nurt życia miasta. Na początku
dekady powstały ZwiązekLiteratów w Lublinie i Syndykat
Dziennikarzy Lubelskich. W środowisku wiele uwagipoświęcano wydawnictwom. Redagowano tu jako miesięcznik
organ Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej
„Odrodzenie”, znane w całym kraju. Wydawano też miesięcznik „Prąd” (organ inteligencji katolickiej), w Siedlcach
pojawił się organ Akcji Katolickiej „Podlaski Miesięcznik
Katolicki”. Ukazały się literackie „Barykady” (1932), „Dźwigary” (1934– 35), „Trybuna” (1932 – 34), często konfiskowane. Józef Czechowicz przystąpił do redagowania kolejną
edycję „Kuriera Lubelskiego” (1932). Po pół roku zdecydował przekazać szefostwo Józefowi Łobodowskiemu, sam
zaś podjął się redagowania „Dziennika Lubelskiego”, który
upadł po 9 numerach. Przejęcie redakcji
przez Łobodowskiego krytycznie oceniły władze wojewódzkie. Przekazały do wszystkich starostów pismo
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ostrzegawcze. „Wychodzący od stycznia br. w Lublinie „Kurier Lubelski” o kierunku politycznym prorządowym, wskutek zmian na stanowisku redaktora naczelnego
i pracowników redakcji, które miały miejsce w ostatnich
dniach, stał się pismem szerzącym ideologię komunistyczną o wyraźnym nastawieniu politycznym robienia dywersji
w obozie prorządowym i efektu zewnętrznego dla stwierdzenia, że w Polsce idee komunistyczne przyjmują się nawet w obozie trzymającym ster rządu. Wobec tego, że od
czasu do czasu wydziały powiatowe i podległe instytucje
samorządowe umieszczają dotychczas swoje ogłoszenia
w „Kurierze Lubelskim”, proszę Pana Starostę o spowodowanie, aby na przyszłość takie ogłoszenia w wymienionym
czasopiśmie nie ukazywały się. Jednocześnie proszę wydać
polecenia zaprzestania abonowania „Kuriera Lubelskiego”
przez urzędy i instytucje zarówno państwowe jak i samorządowe w powierzonym Panu Staroście powiecie”. To wystarczyło, żeby gazeta musiała upaść.
Tytuł „Kuriera Lubelskiego” wznowił w 1937 r. Józef
Łobodowski. Obaj poeci, Czechowicz i Łobodowski, żywo
byli zainteresowani prasą dzienną. W pewnym stopniu to
zasługa Wacława Gralewskiego, też poety, który szefował
redakcji „Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego”.
„Głos Lubelski”, pismo endeckie, którego redaktorem
naczelnym w ostatanich przedwojennych latach był Bruno
Morzycki-Moro, zwycięsko dotrwał do wybuchu II wojny
światowej. Jego ostatnie numery pojawiały się w zmniejszonej liczbie kolumn jeszcze w połowie września 1939 r.
Przypomnę, że w okresie międzywojennym w Lublinie i województwie ukazywało się około 390 periodyków,
z tego ponad 200 tytułów wydawano w samym Lublinie.
Alina K. Gromek podaje, że w tej liczbie było 16 dzienników, 96 tygodników, 51 dwutygodników, 83 miesięczniki,
3 dwumiesięczniki, 3 kwartalniki, 2 półroczniki, 36 roczników. Krytycznie dodaje: „Prasa lubelska w ciągu całego okresu tworzona była przy niewielkim udziale kwalifikowanej kadry dziennikarskiej, co niewątpliwie zaciążyło
na jej treści i formie. Była przez to może bardziej lokalna, ale i ciekawsza, bo żywo zajmowała się głównie własnym regionem, umożliwiła start pisarski wielu młodym
ludziom, aktywizowała miejscowe środowisko literackie”. Gdy w 1932 r. podjęto decyzję powołania w Lublinie oddziału Syndykatu Dziennikarzy na zebraniu organizacyjnym, w drugim terminie, bo na pierwsze nikt nie
przyszedł, pojawiło się kilkanaście osób. W ówczesnych
dziennikach lubelskich pracowało kilkudziesięciu dziennikarzy. Początkowo wybrano tymczasowy zarząd, którego prezesem został Wacław Gralewski, redaktor „Expressu
Lubelskiego i Wołyńskiego”, wiceprezesem red. Stefan Borowski z „Głosu Lubelskiego” i sekretarzem Edward Lambach, redaktor niedawno zlikwidowanej „Ziemi Lubelskiej”. Na zebraniu
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był obecny również Józef Czechowicz. Ostatecznie po
ukonstytuowaniu się zarządu prezesurę Lubelskiego Syndykatu Dziennikarzy powierzono mjr. Adamowi Zajączkowskiemu, redaktorowi naczelnemu „Nowej Ziemi Lubelskiej”. Wiceprezesami zaś zostali red. Stefan Borowski
z „Głosu Lubelskiego” i Władysław Kamirski z „Kuriera
Polskiego”.
Wybuch II wojny światowej zamknął okres dwudziestolecia. Polska prasa na czas okupacji przestała istnieć.
Niemcy w 1940 r. podjęli wydawanie w Lublinie „gadzinówki” pt. „Nowy Głos Lubelski”.
***
Zbigniew Jerzy Hirsz w swoim opasłym tomie poświęconym „Lubelskiej prasie konspiracyjnej (1939 –1944)”
podaje, że na Lubelszczyźnie ukazywało się 10 proc. tytułów i numerów gazetek, biuletynów, pism konspiracyjnych
w okupowanym przez Niemców kraju. Zakładał, że połowa
była wydana w Warszawie, a po 20 proc. we Lwowie i Wilnie. „Zebrano 104 tytuły pism periodycznych o łącznej sumie 400 numerów, ukazujących się w Lubelskiem (w tomie uwzględniono również Siedleckie, podporządkowane
w okresie okupacji – do VI 1944 r. – władzom obwodowym, czy też okręgowym województwa lubelskiego)”.
Może z tego okresu warto tu wspomnieć o jednym tytule,
który pojawił się – według świadków – jako pierwszy chyba w wojennym wrześniu 1939 r. w Lublinie. Na powielaczu
wydano pismo pt. „Polska Żyje” już 26 września, firmowane
przez Komendę Obrońców Polski. Powielano je w mieszkaniu Wersockich przy dawnej ulicy Bychawskiej 48 (dziś Kunickiego). W zespole redakcyjnym – według relacji świadków – pojawiały się nazwiska Poli i Grażyny Chrostowskich,
Antoniego Chmielnickiego, Borysa Ogrodnika, Wincentego Staniszewskiego, Antoniego Przybylskiego i Feliksa Kromera. W późniejszym okresie funkcjonowania pisma redakcja lubelska korzystała z warszawskiej wersji organu „Polska
Żyje”, przedrukowując artykuły i informacje uzupełniane
wiadomościami lokalnymi. Po dekonspiracji i aresztowaniach w 1940 r. (obie siostry Chrostowskie zostały z wyrokiem śmierci wywiezione do obozu w Ravensbrueck i tam
zamordowane) redakcję lubelską pisma przeniesiono do Biskupic. W 1941 r. działalność redakcyjną zawieszono.
***
Lublin został najwcześniej z miast polskich (nie licząc
Kresów wschodnich włączonych do Związku Radzieckiego po 17 wrześniu 1939 r.) uwolniony spod okupacji niemieckiej. Już w drugiej połowie lipca 1944 r. po krótkich
walkach do miasta wkroczyli żołnierze Wojska Polskiego
pod dowództwem Czerwonej Armii i oddziały radzieckie.
Lublinianie przyjaźnie witali wybawców spod niemieckiego terroru.
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Podobnie jak w 1918 r., po odzyskaniu Niepodległości
Polski, ludność polska żyła w euforii wolności. Rozpoczął
się okres odżywania, odzyskiwania praw i sprawiedliwości. Pojawiły się też odrodzone media polskie. Z Moskwy
przywieziono tam utworzoną polską gazetę „Rzeczpospolitą” (23 VII), w Chełmie w wojskowej drukarni polowej
drukowaną. Tam wydano jeszcze jeden numer z datą 30
lipca.
W Lublinie najwcześniej – 2 sierpnia – pojawiły się na
ulicach rozdawane „Wiadomości Lubelskie” z podtytułem „Niezależnego Dziennika Demokratycznego” i ulotki
rozlepiane na murach, zainicjowane przez przedstawiciela Delegatury Rządu Londyńskiego Władysława Cholewę.
Ukazał się tylko jeden numer tego pisma. Cała redakcja
z jej redaktorem naczelnym Stanisławem Pliszczyńskim
wystepującym pod pseudonimem Adama Malinowskiego, została aresztowana przez NKWD.
„Gazeta Lubelska” – „niezależny organ demokratyczny” ukazała się z datą 3 sierpnia, a jej redaktorem był
Jan Dąbrowski. I dopiero 4 sierpnia pojawił się w Lublinie organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego „Rzeczpospolita” (ta z Chełma) pod redakcją Jerzego Borejszy. Zespół redakcyjny miał niemałe kłopoty
z odszukaniem odpowiedniej drukarni. W okresie tzw.
PKWN w Lublinie przez pół roku ukazało się 41 różnych tytułów prasowych. Powstawały nowe, przywracano dawne reprezentujące różne ruchy i organizacje
polityczne.
Może najbardziej zapadły w pamięć mieszkańcom Lublina tytuły pism kulturalnych i literackich, ale były też
wojskowe i partyjne, nie brakowało efemerydalnych.
Tu zrodziły się „Odrodzenie”, „Stańczyka” z podtytułem
„Dobry żart, tynfa wart”, którego wyszło tylko pięć numerów (to zasługa już cenzury), a „Gontyny” jeden i to
skonfiskowany.
Od lutego zaczęła się ewakuacji redakcji tych różnych
pism do Łodzi, Krakowa i też Warszawy (po decyzji Tymczasowego Rządu RP z 1 lutego 1945 r., że Warszawa będzie stolicą). Lublinowi groziła pustka medialna. Wtedy
wznowiono tytuł „Gazety Lubelskiej” pod redakcją Hipolita Bolesławskiego (nr 1 z datą 12 lutego 1945, ostatni – 26
marca 1947), firmowaną przez założoną w końcu 1944 r.
Spółdzielnię Wydawniczą Czytelnik.
Na początku marca 1945 (12 III) utworzono dziennik
Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie „Sztandar Ludu”.
Były więc dwie gazety dzienne. Pierwszą zastąpiła mutacja lubelska „Życia Warszawy” pt. „Życie Lubelskie”.
Organ partyjny w takim charakterze zakończył swoją
działalność w styczniu 1990 r. Już po tzw. transformacji systemowej i po zakończeniu funkcjonowania RSW
Prasy w redakcji utworzono spółdzielnię dziennikarską,
która zdecydowała o zmianie tytułu pisma na „Dziennik

Lubelski” (potem „Dziennik Wschodni”). „Życie Lubelskie” natomiast swój prasowy lot zakończyło w marcu
1957 r.
Wtedy powołano „Kurier Lubelski” (od 27 marca 1957).
Z periodyków lubelskich najdłuższy żywot miała „Kamena” przeniesiona z Chełma do Lublina przez jej założyciela Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Jako miesięcznik
literacki zainaugurowała swój lubelski etap w listopadzie
1945 r. „Wznowiony tytuł opinia publiczna przyjęła z zadowoleniem, choć trafiały się też uwagi krytyczne pod adresem chełmskiego pisma”. „Kamena” miała różne oblicza,
była miesięcznikiem, kwartalnikiem, wreszcie dwutygodnikiem obejmującym obszar Lubelszczyzny oraz województw Białostockiego, Kieleckiego i i Rzeszowskiego.
Redagowali ją poza K.A.Jaworskim, Maria Bechczyc-Rudnicka i syn KAJ-a Marek A. Jaworski.
Ale wcześniej od powojennej „Kameny” pojawił się
„Zdrój” (podtytuł – „Kultura, Życie, Sztuka”), we wrześniu
1945 r. Jego wydawcą był Franciszek Twardoń, a redaktorem pisarz lubelski Józef Nikodem Kłosowski. Ostatni numer pochodzi z kwietnia 1947 r. Warto może też wspomnieć, że autorem projektu graficznego tytułu pisma był
Adam Półtawski. „Zdrój” swoim poziomem wzbudzał zaufanie czytelników, ale też lubelskiego środowiska naukowego. Na jego łamach gościli ze swoją twórczością członkowie Klubu Literackiego, któremu prezesował prof.
Juliusz Kleiner, wówczas wykładowca na KUL.
Pisali m.in publicyści i pisarze: Jan Wiktor, Wojciech
Natanson, Hanna Malewska, Wojciech Bąk. Mimo tak silnego twórczo zaplecza intelektualnego pismo miało trudności ze zdobyciem papieru, a także z wysokimi kosztami kolportażu. I to głównie zaważyło na decyzji jego
likwidacji.
W województwie ukazywały się różne czasopisma
w Biłgoraju, Chełmie, Kraśniku, Krasnymstawie, Łukowie,
Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Zamościu. Zakończył się chyba żywot prasy zakładowej, bo i skurczył się –
jak na razie bezpowrotnie – bujnie tworzony i rozwijany
rynek zakładów pracy, fabryk, wielkich przedsiębiorstw
(„Głos FSC”, puławskie „Nasze Sprawy”, lubelski „Głos Budowlanych”, „Głos Świdnika”)
W ostatnich latach dwudziestolecia międzywojennego
w Lublinie forum wydawnicze wypełniało pięć dzienników, dziś są dwa lubelskie „Dziennik Wschodni”, „Kurier
Lubelski” oraz wkładka „Gazety Wyborczej”. Ich nakłady
są jednak dość żenujące, ale trzeba pamiętać, że prasa papierowa to nie jedyne źródło wiadomości lokalnych. Istnieje dostępny Internet ze wszystkimi dodatkami, co zaspokaja potrzeby czytelnicze. Czy w pełni?
Al. Leszek Gzella
10 XI 2017
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Na straży wartości
narodowych i katolickich
w dziewiętnastowiecznym Lublinie
Struktura wyznaniowa miasta
W XIX w. większość mieszkańców Lublina stanowili Polacy i Żydzi. Od 1880 do 1895 r. nastąpił wzrost liczby
ludności katolickiej. W 1880 r. katolicy stanowili 40,1%,
a piętnaście lat później 43,0 proc. Spowodowane to było
napływem do miasta ludności wiejskiej. Później, w 1914 r.,
liczba katolików spadła do 40,3 proc. Wiązało się to ze
zwiększaniem się wciąż odsetka różnych rosyjskich prawosławnych urzędników i członków ich rodzin.
Duszpasterstwo katolickie koncentrowało się wówczas w czterech parafiach: katedralnej, Nawrócenia św.
Pawła Apostoła (kościół pobernardyński), św. Mikołaja
na Czwartku i św. Agnieszki na Kalinowszczyźnie oraz
w ośmiu kościołach rektoralnych (Świętego Ducha, św.
Jana Bożego, św. Józefa, św. Piotra Apostoła (pojezuicki),
św. Piotra i Pawła (kapucynów), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (pobrygidkowski), Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Staszica) i Świętej Trójcy na
Zamku Lubelskim1.
Kościół katolicki na ziemiach polskich pod
zaborami
Dziejów Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich w okresie zaborów nie da się ująć w jednej formule. Współczesny badacz musi brać pod uwagę
granice terytorialne zaborów, dokonać doboru właściwych kryteriów w ocenie ludzi z obszaru życia narodowego i kościelnego w tamtym czasie i uwzględnić fakt,
że zarówno na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i parafialnej
sprawami kościelnymi kierowali wówczas tylko ci kapłani, których zaakceptował zaborca2.
H. Wiercieński, Opis statystyczny guberni lubelskiej, Warszawa 1901, s. 154162. Por. także: J. Prendowska, Moje wspomnienia, red. E. Kozłowski i K. Olszański, Kraków 1962, s. 24 i 39.
1

Z. Zieliński, Ogólnopolska działalność metropolity Sługi Bożego Arcybiskupa Jóżefa Bilczewskiego, „Studia Lubaczoviensia”, t. 1, 1983, s. 174. Arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski wspominał w swych pamiętnikach, że w zaborze
rosyjskim na porządku dziennym było „zsyłanie biskupów w głąb Rosji albo wygnanie za granicę; nieobsadzanie stolic biskupich dziesięć, piętnaście i więcej lat
z górą. [...] Biskupstwa obsadzano prałatami-intruzami, narzuconymi diecezjom
2
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W bezwzględnym samodzierżawiu carskim nawet ci biskupi czy administratorzy diecezji, którzy uniknęli zesłania i mogli do końca życia przebywać w swych stolicach,
z trudem zaradzali najpilniejszym potrzebom religijnym
na podległym im terenie. Sytuację komplikowało mocne
przerzedzenie kadry duchowieństwa. O wzmocnieniu liczebnym i jakościowym kleru w czasie zaborów nie można było nawet myśleć, a bez tego nie dało się wprowadzać koniecznych form duszpasterstwa wobec wszystkich
parafian.
Również na terenie diecezji lubelskiej w XIX stuleciu w zasadzie chodziło jedynie o utrzymanie status quo
w działalności Kościoła. Ewidentnym tego przykładem
są zmiany personalne wśród duchowieństwa, podejmowane często w bardzo niedogodnych okresach roku. Administracja kościelna była bowiem poddana twardym rygorom władz zaborczych, które nie liczyły się z dobrem
wiernych. Polacy we wszystkich swych działaniach podlegali decyzjom karierowiczów na służbie cara, którzy nie
przebierali w środkach3. „Jako ksiądz w zaborze rosyjskim
– pisał znany społecznik, ks. Wacław Bliziński – byłem
pozbawionym wielu praw obywatelskich, m.in. bez paszportu nie było wolno mi jechać nawet do sąsiedniej parafii
z posługą duchowną, jak również na odpuście dorocznym
w Liskowie na Matkę Boską Różańcową przyjmować u siebie księży bez odpowiedniej legitymacji. Naturalnie omijało się te prawa w różny sposób, najczęściej poczęstunkiem
i kapitułom [...]”. A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętnik, red.
T. Krawczak i R. Świętek, Kraków 2010, s. 80-81.
W Radomiu jeden z dygnitarzy carskich powiesił czterech robotników tylko
za to, że nie spotkał się z ich strony z „należnym szacunkiem”. W Łomży pewien kacyk nakazał spędzonej na rynek ludności klękać przed sobą. W Krasnymstawie naczelnik powiatu zmusił wszystkich mężczyzn do zgolenia wąsów.
Podczas częstych egzekucji spędzano tłumy na te bolesne widowiska. W wielu
wypadkach tuż przed powieszeniem traconych karano jeszcze publiczną chłostą. Ludność miejską, szlachtę i duchowieństwo zmuszano do składania carowi wiernopoddańczych adresów. Po Powstaniu Styczniowym warstwy wyższe,
często z własnej inicjatywy, zaczęły oddawać hołd carowi i zapewniać go, że
wyrzekają się wszelkich dążeń wolnościowych. Rząd carski próbował upodlić
także emigrację. Od 1864 r. ogłaszał „akty łaski” w zamian za wyrażenie skruchy. Tych, którzy ulegli tej pokusie, po przybyciu do kraju czekały sądy i kary.
Dopiero „amnestia” z 29 maja 1867 r. dała możność powrotu do Królestwa bez
obawy dochodzeń sądowych. Lokalne władze na Litwie i Rusi zawężały zakres
tego „dobrodziejstwa” carskiego. M. Kukiel, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 1: 1864-1914, Londyn 1984, s. 15.
3
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lub łapówką daną policjantowi. […] Dopiero po 1906/7 zelżało to prawo […]”4.
Sytuacja Kościoła w zaborze pruskim – choć jego stosunki z władzą państwową kształtowały się tu inaczej –
była nie mniej trudna. Na początku XX w. w Poznańskiem
zaczęto wprowadzać w życie prawa wyjątkowe wobec żywiołu polskiego. Kościół miał tam tyle siły, że stał się
zwornikiem, który stępiał ich ostrze, pomagał Polakom
przetrwać, zachować tożsamość narodową i religijną.
W porównaniu z Rosją i Prusami katolicka monarchia
habsburska była wobec mniejszości narodowych najbardziej tolerancyjna. Osiągnięcia społeczeństwa polskiego
w dziedzinie autonomii, szczególnie w drugiej połowie
XIX w., pozwalały episkopatowi galicyjskiemu w ramach
zrozumiałego skądinąd lojalizmu takie podejmować działania duszpasterskie, które Polaków ogromnie wzmacniały. Kościół docierał do warstw ludowych, co gdzie indziej,
zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego, natrafiało na rozliczne przeszkody5.
Inteligencja polska w zaborze austriackim żyła wówczas
we własnym zamkniętym świecie. Podobnie jak pod zaborem pruskim, a w jeszcze większym stopniu pod zaborem rosyjskim, w znacznej mierze była religijnie indyferentna6. Wyrosła na hasłach pozytywizmu, nie rozumiała
wychowawczej roli, jaką odgrywał katolicyzm w szerokich
masach społeczności polskiej7.
Rozbiory Polski ukazały dobitnie, że mimo licznych
i różnorakich trudności stwarzanych Kościołowi przez
zaborców katolicyzm może przetrwać w każdych warunkach, nie osłabiając w niczym swej więzi z narodem8. Po
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. przez cały okres międzywojenny, aż do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r., Kościół pretendował do roli zasadniczego
czynnika państwotwórczego9. Za swe aktywne zaangażowanie w budowę niepodległego państwa w czasie II wojny
światowej i obu okupacji: niemieckiej i sowieckiej, zapłacił
wielką daninę, wyrażającą się w ogromnych stratach osobowych, zwłaszcza w szeregach polskiego duchowieństwa.

W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, red. G. Waliś, Kalisz 2003,
s. 81.
4

E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., II wyd., Lublin 1996,
passim.
5

Cz. Galek, Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego,
Zamość 2005, s. 117-133.
6

E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła
katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin 1996, s. 43-231.
7

Cz. S. Bartnik, Idea polskości, Radom 2001, s. 37-50. Por. także: W. Janicki,
Wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na kulturę życia społecznego w Polsce, „Życie
i Myśl” 1978, nr 10, s. 27-38.
8

E. Walewander, Religijność w perspektywie dziejowej. Studia i szkice, Lublin
1996, s. 17-22; tenże, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Lublin 2007, s. 23-27.
9

Trudne dzieje Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami pozwalają lepiej zrozumieć, z jakimi przeciwnościami borykał się Kościół katolicki na Lubelszczyźnie w XIX stuleciu. Spośród czterech biskupów
lubelskich tego okresu warto bliżej przypomnieć zwłaszcza dwóch z nich: Wincentego Pieńkowskiego i Kazimierza Wnorowskiego.
Wincenty Pieńkowski, biskup lubelski
Ciekawą, choć mało znaną działalność rozwinął
biskup Wincenty Pieńkowski. Przyszły biskup lubelski
urodził się 19 lipca 1786 r. we wsi Słupie10 koło Modliborzyc. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli
Józef i Agnieszka z domu Bystrzycka. Dzieciństwo spędził na dworze w Słupiu11. Mając siedem lat został zapisany do szkoły w Zamościu. Dalszą naukę kontynuował
w Liceum Diecezjalnym we Lwowie12. Po zdaniu matury
w 1805 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie.
Dnia 30 lipca 1809 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Zaraz
po nich pracował krótko w charakterze wikariusza w Stężycy w powiecie garwolińskim u swego wuja, ks. Jowina
Fryderyka Bystrzyckiego. Poparciu tego znanego astronoma króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zawdzięczał
swoją dalszą karierę.
Pod koniec 1809 r. został wikariuszem, kaznodzieją
w lubelskiej kolegiacie św. Michała. Powierzono mu też
Księga metrykalna z lat 1738-1798, Archiwum Parafialne w Modliborzycach,
bez sygn., s. 221. Pierwsza nie podpisana biografia Pieńkowskiego opublikowana po jego śmierci w „Tygodniku Katolickim” (z 15 stycznia 1864 r., nr 3, s. 31)
jako miejsce urodzenia podaje Wolę Modliborską, miejscowość nie znaną ani
wówczas, ani obecnie. Biografowie Pieńkowskiego powielali bez zastrzeżeń tę
informację. Jedynie ks. Zygmunt Zieliński, autor biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym, obok podawanego miejsca urodzenia Pieńkowskiego, Wola
Modliborska, postawił znak zapytania. Por. Z. Zieliński, Pieńkowski Wincenty,
PSB. t. XXVI, s. 130.
Niekwestionowaną podstawą do ustalenia miejsca urodzenia danej osoby jest
zawsze księga metrykalna, jako źródło pierwsze, a tym samym podstawowe.
Teczka z aktami osobistymi Wincentego Pieńkowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim jest bardzo uboga. Nie zawiera nic na temat pochodzenia,
lat nauki i studiów oraz pracy przyszłego pasterza diecezji. Zob. Akta dotyczące
śmierci śp. Wincentego Pieńkowskiego biskupa lubelskiego, AAL, Rep. 60 II b P 23.
Najprawdopodobniej autorem pierwszego biogramu Pieńkowskiego był biskup pomocniczy lubelski Walenty Baranowski, następca Pieńkowskiego na
stolicy biskupiej lubelskiej, autor reportażu na temat jego ingresu (por. przypis 17 niniejszego studium). Styl pisania pierwszego biogramu Pieńkowskiego oraz reportażu z ingresu zawiera istotne podobieństwo. Warto zaznaczyć,
że Baranowski był także fundatorem jego epitafium, wystawionego w Katedrze
Lubelskiej w 1876 r. Również na epitafium podano mylnie miejsce urodzenia
Pieńkowskiego, tj. Wolę Modliborską.
10

W Słupiu był drewniany kościół parafialny z XVI w. p.w. Wniebowzięcia NMP.
Po wzniesieniu murowanego kościoła w Modliborzycach siedziba parafii została
przeniesiona w 1676 r. do tej miejscowości. Por. J. Brzozowski, Kościół parafialny w Słupiu, cz. I, „Wieści Gminne” [Modliborzyce] 2008, nr 12, s. 15-17; tenże, Kościół parafialny w Słupiu, cz. II, „Wieści Gminne” [Modliborzyce] 2008,
nr 13, s. 30-32; D. Szulc, S. Tylus, Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa
w Modliborzycach. Architektura i problematyka urbanistyczna lokalizacji świątyni, w: Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, red. D. Szulc, Lublin-Modliborzyce 2014-2015, s. 258-323.
11

Por. M. Gajda-Toczek, Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 17721914, „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, t. 13, s. 349-358.
12
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obowiązki promotora Bractwa Trójcy Świętej przy kaplicy na Zamku Lubelskim oraz nauczyciela religii i języka
niemieckiego w szkole wojewódzkiej.
Po skończeniu sześciu lat pracy w tym mieście został
w 1815 r. proboszczem w Kurowie w powiecie puławskim.
Posługiwał tam 38 lat, aż do 1853 r., kiedy został biskupem
diecezji lubelskiej. Cieszył się uznaniem i zaufaniem wiernych. Do roku 1830 utrzymywał przyjaźń z Czartoryskimi. Był częstym gościem w Puławach i długoletnim spowiednikiem tej rodziny.
W 1821 i 1826 r. brał czynny udział w organizowaniu
szkolnictwa w województwie lubelskim. Szczególną opieką otaczał miejscową szkołę elementarną w Kurowie. Cały
czas troszczył się o wysoki poziom nauczania. Starał się
o książki i sprzęt szkolny. Na rzecz tej szkoły przekazał
część parafialnej ziemi ornej. W tym okresie nauczano
w niej dziewięciu przedmiotów: religii, nauki moralnej,
języka polskiego, arytmetyki, historii Polski i Kościoła,
geografii, nauki zdrowia, kaligrafii i śpiewu. Uczęszczały
do niej dzieci chłopskie, mieszczańskie i szlacheckie; polskie i żydowskie. W 1837 r. przy szkole elementarnej założył szkołę rzemieślniczą. Jej celem była nie tylko nauka
rzemiosła, ale przede wszystkim likwidacja analfabetyzmu
wśród młodzieży. Okazał się także jej troskliwym mecenasem Zarówno w szkole elementarnej, jak i rzemieślniczej
była dobrze zaopatrzona biblioteka. Znajdowały w nich
podręczniki dla uczniów oraz książki metodyczne dla nauczycieli. Edukacja w Kurowie za czasów ks. Pieńkowskiego zyskała duże uznanie w społeczeństwie i u władz szkolnych13. Jako proboszcz dbał bardzo o dzieci i o młodzież,
zwłaszcza z ubogich rodzin. Jemu zawdzięcza swą karierę edukacyjną pochodzący z Kurowa Szymon Koziejowski, późniejszy kapłan i administrator diecezji lubelskiej14.
Pieńkowski starał też o rozwój kultu św. Michała Archanioła, patrona parafii kurowskiej. Jeszcze w latach 60. XIX
stulecia urządzano z Lublina pielgrzymki, najczęściej piesze, na odpust ku czci tego świętego15.
Ksiądz Wincenty zasłynął nie tylko jako organizator
szkolnictwa. W 1825 r. został sędzią pokoju powiatu kazimierskiego. Przewodniczył też w randze marszałka na
zgromadzeniu gminnym obwodu lubelskiego.
W 1829 r. awansował na kanonika honorowego Katedry Lubelskiej. W roku 1837 został kanonikiem gremialnym, następnie prałatem dziekanem kapituły katedralnej
lubelskiej. W lubelskim konsystorzu [kurii], najpierw, od

7 (84)

n u m e r

s p e c j a l n y

2 0 1 7

•

8 3

1830 r., pełnił funkcję surogata [sędziego duchownego],
potem oficjała generalnego.
Po śmierci administratora diecezji sufragana Mateusza
Wojakowskiego w 1845 r. został wikariuszem kapitulnym,
a rok później administratorem diecezji lubelskiej. Na konsystorzu w dniu 27 września 1853 r. papież Pius IX mianował go biskupem wakującej od 14 lat diecezji lubelskiej16.
Sakrę biskupią otrzymał w Petersburgu. Wkrótce po tym,
8 października 1853 r., odbył się jego ingres do Katedry Lubelskiej. Kronikarz tego wydarzenia relacjonował:
„Tu on w młodych latach zanosił modły do Boga, tu różne obowiązki duchowne sprawował, tutaj, jeszcze niedawno, z towarzyszami hierarchii katedralnej wspólnie dzielił
prace; dzisiaj staje na ich czele, obejmuje zwierzchnictwo
nad kapłanami, i przewodnictwo na drodze zbawienia całej owczarni Chrystusa diecezji lubelskiej”17.
W 1862 r. został delegatem apostolskim w drugiej instancji. Kierował diecezją w trudnych warunkach okresu międzypowstaniowego18. Na początku swej posługi biskupiej wydał 18 listopada 1853 r. list pasterski, w którym
zawarł cały program działalności pastoralnej19. Drugi list
opublikował niecałe pięć lat później (17 lutego 1858 r.)20.
W swym ostatnim liście pasterskim ograniczył się głównie do wyłożenia nauki Kościoła o właściwym przeżywaniu przez wiernych Wielkiego Postu: „w czystości serca,
prawości sumienia i umartwieniu ciała”21.
Jako biskup unikał działalności politycznej. Wobec manifestacji religijno-patriotycznych 1861 r. zachował pewien dystans, choć akcentował swą solidarność ze sprawą
narodową. Dnia 6 marca tegoż roku celebrował w Katedrze Lubelskiej uroczyste nabożeństwo żałobne za poległych w Warszawie. Wzięło w nim udział niemal całe
miasto. Obecna była też delegacja żydowska z miejscowym rabinem na czele22. Wraz z biskupem sandomierskim
16

„Kurier Warszawski”, 1863, nr 272, s. 1367; tamże, 1863, nr 273, s. 1375.

W.[Walenty] B.[Baranowski], Pierwszy uroczysty wstęp J. W. Wincentego Pieńkowskiego, biskupa diecezji lubelskiej, na stolicę biskupią w Lublinie, „Pamiętnik Religijno-Moralny” [odtąd: Pam. Rel.-Mor.] 1853, t. XXV, s. 506-513; toż,
F. Stopniak, Ingres biskupa lubelskiego Wincentego Pieńkowskiego, „Wiadomości
Diecezji Lubelskiej” 1959, nr 7, 8, 9, s. 202-205. Por. N. Żmichowska, Listy, t. II,
Wrocław 1960, s. 344 i 346.
17

Por. E. Niebelski, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie
i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008, passim.
18

Druk: List pasterski Wincentego Pieńkowskiego z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski biskupa lubelskiego z powodu objęcia rządów swej diecezji wydany, Warszawa
1854; Pam. Rel.-Mor. 1854, t. XXVI, s. 401-437. Por. J. Marczewski, Inauguracyjny list pasterski biskupa Wincentego à Paulo Pieńkowskiego z 1853 roku, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2006, nr 3, s. 746-769
19

List pasterski JW. Pieńkowskiego, biskupa diecezji lubelskiej, Pam. Rel.-Mor.
1858, t. II, s. 445-456.
20

U. Bzdyra, Syn ziemi modliborskiej Wincenty Pieńkowski 1786-1863, „Wieści
Gminne” [Modliborzyce] 2009, nr 14, s. 24.
13

M. Bawolska, Pochodził z Kurowa... Ks. Szymon Koziejowski, prałat, administrator diecezji lubelskiej w latach 1879-1883, Kurów 2014, s. 7-8.
14

K. Gregorowicz, Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim w r.
1861, wstęp i oprac. W. Śladkowski, Lublin 1984, s. 85.
15

21

Tamże, s. 445.

R. Bender, Manifestacje religijno-patriotyczne w Lublinie w r. 1861, „Roczniki Humanistyczne” 1958, t. VII, z. 2, s. 304; tenże, Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej w latach 1861-1862, Lublin 1961, s. 14, 48 i 48;
Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie Polskim. Manifestacje na prowincji,
red. S. Kieniewicz i I. Miller, Wrocław 1963, s. 76 i 84; R. Bender, Chrześcijanie
w polskich ruchach demokratycznych XIX stulecia, Warszawa 1975, s. 217 i 224.
22
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Józefem Juszyńskim wręczył 25 września Karolowi Lambertowi memoriał biskupów o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce, podpisany przez arcybiskupa Antoniego
Fijałkowskiego i wszystkich polskich biskupów. Pełniący
obowiązki namiestnika, odmówił jednak przyjęcia memoriału23. Biskup Pieńkowski nie dopuścił do zamknięcia kościołów w Lublinie, mimo że wywierano na niego silny
nacisk, grożąc w podrzucanych pismach „sądem boskim
i ludzkim”24. Sprzeciwiał się nadużywania Kościoła dla celów politycznych. Namiestnikowi tłumaczył, że wrzenia
rewolucyjne są przede wszystkim rezultatem tłumienia
przez władze życia kościelnego w Polsce i „trzydziestoletniego” podrywania autorytetu duchowieństwa25.
Jako biskup lubelski wiele uwagi poświęcał pracy duszpasterskiej. Brał udział w nabożeństwach i szerzył kult
Najświętszego Serca Jezusowego na terenie Lublina26
i w innych ośrodkach rozległej diecezji lubelskiej (np.
w Hrubieszowie)27.
Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł sam podołać licznym obowiązkom. Wyjednał u Stolicy Apostolskiej zgodę na mianowanie ks. Walentego Baranowskiego biskupem pomocniczym lubelskim. Konsekrował go
w Katedrze Lubelskiej 13 grudnia 1857 r. W okresie bardzo trudnym dla Kościoła i dla narodu działał z wielką
rozwagą i ostrożnością. Udało mu się dokonać renowacji
Katedry. Urządził też rezydencję biskupią i pomieszczenia dla Kurii Biskupiej.
Ostatnie miesiące życia były dla niego bardzo bolesne.
Głęboko przeżył wybuch Powstania Styczniowego. Nie
doczekał jego końca. Jak wielu ludzi o konserwatywnych
przekonaniach uważał je za nieszczęście narodowe.
Zmarł w Lublinie 21 listopada 1863 r. w wieku 87 lat,
w 54. roku kapłaństwa, w dziesiątym roku sprawowania
rządów diecezją lubelską28.
Był pasterzem gorliwej modlitwy, dobrego serca oraz
pracy organicznej, którą prowadził z wielkim poświęceniem i oddaniem. Trumna ze zwłokami biskupa była przez
cztery dni wystawiona w jego rezydencji. Tłumy wiernych
oddawały szacunek swemu pasterzowi.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Lublinie przy ul. Lipowej, obok kaplicy p.w. Wszystkich Świętych.
J. Komar, Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-1861, Warszawa 1970,
s. 202.

23

24

R. Bender, Chrześcijanie, s. 231.

Z. Zieliński, Pieńkowski Wincenty, PSB. t. XXVI, s. 130; F. Ramotowska, Rząd
carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 18601962, Wrocław 1971, s. 205.
25

Lublin dnia 4 lipca [1858 r.], „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1858, t. II, s.
331-333.
26

27

Diecezja lubelska, Pam. Rel.-Mor. 1858, t. II, s. 444-447

Ks. W. D., Korespondencja „Przeglądu Katolickiego”, „Przegląd Katolicki” 1863,
nr 47, s. 747.
28

Biskup Kazimierz Wnorowski
Kazimierz Wnorowski urodził się 16 marca 1818 r.
w Łęczycy, gdzie jego ojciec, Paweł Wnorowski, pełnił
obowiązki nauczyciela gimnazjalnego. Był dobrym nauczycielem i wychowawcą. Przekazywał swoim uczniom
nie tylko wiedzę, ale oddziaływał też na ich rozwój moralny. Swego syna wychowywał w wierze katolickiej i patriotyzmie. W domu Kazimierz pozostawał pod ustawiczną
opieką głęboko religijnej matki Marianny. Od pierwszej
młodości pokochał książki. Czytanie stało się jego ulubionym zajęciem.
Gdy miał dziesięć lat, w związku ze służbowym przeniesieniem jego ojca do Kielc, cała rodzina zamieszkała
w tym mieście. W latach 1828-1834 Kazimierz uczęszczał
do tamtejszego Gimnazjum. Po zdaniu matury wstąpił do
Seminarium Duchownego w Kielcach, skąd po roku studiów wysłano go do Seminarium Głównego w Warszawie. W 1837 r. zostało ono podniesione do rangi Akademii Duchownej. Ukończył ją 11 lipca 1839 r., uzyskawszy
stopień kandydata teologii.
O przyszłym biskupie, a także o trudnej sytuacji Kościoła pod zaborem rosyjskim, wiele mówi fakt, że jeszcze
przed święceniami kapłańskimi powierzono mu wykłady
z historii Kościoła i katechetyki oraz zajęcia z łaciny w Seminarium kieleckim. Na kapłana został wyświęcony dopiero w czerwcu 1841 r. w Warszawie. W uroczystość św.
Apostołów Piotra i Pawła odprawił mszę św. prymicyjną
w kościele św. Krzyża. W styczniu 1842 r., w wieku 24 lat,
został profesorem Akademii i zamieszkał na stałe w stolicy.
Oprócz kilku języków zachodnich znał dobrze grecki i hebrajski, toteż powierzono mu katedrę nauk biblijnych. Wykładał wstęp do Pisma Świętego i archeologię biblijną. Od
września 1849 r. uczył religii w Żeńskim Zakładzie dla Sierot, prowadzonym przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Mimo tak licznych obowiązków znajdował
jeszcze czas na pisanie artykułów naukowych. Zamieszczał je na łamach „Pamiętnika Religijno-Moralnego”, wydawanego w Warszawie przez ks. Antoniego Hlebowicza.
Podejrzewany przez władze carskie o nielegalną działalność patriotyczną, w 1850 r. został niespodziewanie aresztowany. Osadzono go najpierw w Cytadeli, później zesłano
do Wielkiego Ustiuga w guberni wołogodzkiej. Na zesłaniu zyskał sobie wśród Rosjan powszechne uznanie. Uczył
dzieci w wielu domach, a przede wszystkim – podobnie jak
wcześniej w Warszawie – pomagał biednym. Po sześciu latach wygnania powrócił do kraju. Zamieszkał w Kielcach.
Musiał wszystko zaczynać od nowa. Od obowiązków,
od których zwykle rozpoczyna nowo wyświęcony ksiądz.
Został najpierw wikariuszem kolegiaty kieleckiej, później profesorem Seminarium. Zaprzyjaźnił się tam z ks.
Wincentym Chościak-Popielem, późniejszym biskupem.

n u m e r

W 1859 r. został proboszczem parafii Szaniec, pięć lat
później dziekanem szydłowieckim. Na obu stanowiskach
odznaczał się gorliwością. Odbudował między innymi
zniszczony kościół w Szańcu. Przede wszystkim jednak
budował żywy Kościół w sercach swoich parafian. Prowadził naukę katechizmu; zaprowadził uroczystą Pierwszą Komunię Świętą. Niezwykle starannie przygotowywał do niej dzieci. Był niezmordowanym spowiednikiem.
Ksiądz Roch Filochowski, który dobrze znał duszpasterstwo Wnorowskiego, zanotował: „Prócz przykładnego nabożeństwa w kościele wglądał we wszystkie szczegóły życia
parafian swoich. Wspomagał ubogich, nawiedzał chorych,
godził spory i jako dobry pasterz znalazł się w każdej potrzebie swych owieczek”29. Dbał o to, by jego parafianie
posyłali swe dzieci do szkoły parafialnej. Urząd dziekana pojmował tak, że powinien być pierwszy między najgorliwszymi. Na podległe mu duchowieństwo wpływał
przede wszystkim prawością swego życia i swoim niezachwianym przywiązaniem do Kościoła.
W 1872 r. został rektorem kieleckiego Seminarium Duchownego. Zamieszkał w tym mieście, ale ze względu na
brak księży zachował jednocześnie swoje dotychczasowe
obowiązki proboszczowskie. We wszystkie niedziele, święta oraz w wakacje śpieszył do Szańca, nadrabiając swoją niezawinioną nieobecność podwójną gorliwością. Jako
rektor Seminarium przyjęty został z największą ufnością.
Pokładanych w nim nadziei w niczym nie zawiódł. Umiał
zachęcić młodych do nieustannej pracy nad sobą i gorliwego zdobywania wiedzy. Alumni kochali swojego rektora
i profesora. Był czynny również na arenie ogólnopolskiej.
W 1882 r. brał bardzo aktywny udział w uroczystościach
500-lecia Jasnej Góry.
Pełniąc tak liczne obowiązki, znajdował czas na pracę
pisarską. Odpowiadał na zapotrzebowanie czasu. Przetłumaczył z francuskiego Konferencje o Bóstwie Jezusa Chrystusa autorstwa ks. K. E. Freppela. Wydał w 1885 r. już
jako biskup lubelski. W przedmowie tłumacza napisał:
„Gdy w dzisiejszych czasach odgłos niewiary Straussa,
Renana itp. przedarł się i do nas i słabych w wierze mógłby
zachwiać, osobliwie też nasza młodzież jeszcze nie ugruntowana w mądrości i łatwo dająca się uwieść pozornym blaskiem rzekomo uczonych, a tak głośno przez pisma publiczne wysławianych niedowiarków, w rzeczy samej zaś tylko
zręcznych sofistów i nieprzyjaciół prawdy, zdało mi się na
czasie wydać tłumaczenie tych konferencji dla użytku publicznego w tym celu, ażeby czytelnik ich [...] tym radośniej
i mocniej wyznawał swą wiarę i ugiął z pokorą swe kolano przed imieniem Jezus. [...] Jezus bowiem jest źródłem
R. Filochowski, Ś.p. Ksiądz Kazimierz Wnorowski. Biskup Lubelski [cz. I],
„Przegląd Katolicki” z 18.06.1885, s. 385-386. Por. [cz. II], tamże, z 25.06.1885,
s. 401-403; [cz. III], tamże, z 2.07.1885, s. 417-420; [cz. IV], tamże, z 27.06.1885,
s. 433-437.
29
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mądrości, Jezus jest światłem oświecającym każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Jezus był, jest i będzie
jedyną drogą, prawdą i życiem ludzkości”30.
Dnia 15 marca 1883 r. papież Leon XIII mianował ks.
Kazimierza Wnorowskiego biskupem lubelskim. Przed
konsekracją, która odbyła się 20 maja 1883 r. w Petersburgu w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, udał się najpierw na Jasną Górę, gdzie odprawił trzydniowe rekolekcje. Do Lublina przybył 7 lipca 1883 r.31 Już 23 lipca wydał
odezwę do duchowieństwa. Jego słowa, z których biła niekłamana dobroć, prostota i szczerość, szybko zjednały mu
powszechne uznanie. Pisał w niej do księży słowa zachęty:
„Bądźcie wzorem dla powierzonej Wam trzody, nie
z musu, ale ochotnie. Nikomu nie dając powodu do zgorszenia, aby nie było naganione posługiwanie Wasze. Niech
Was ludzie uważają jako sługi Chrystusowe i szafarzy tajemnic Bożych, a jako postawieni na wyniosłym miejscu
w Kościele Bożym, świećcie światłem mądrości i bądźcie
cnót kapłańskich wzorem.
Odnawiajcie w sobie nieustannie ducha kapłańskiego,
sami nad sobą czuwając pilnie, przez rozmyślanie prawd
wiecznych, przez modlitwę gorącą, przez pilne a pobożne
odmawianie Brewiarza, przez unikanie rozproszeń i zabaw
światowych, a spełnianie z całym zamiłowaniem obowiązków kapłańskich.
W trudnych wypadkach z ufnością i otwartością synowską zwracajcie się do swego Pasterza, który zawsze gotów
wysłuchać Was, poradzić, pokrzepić lub pocieszyć. Tym sposobem zawiąże się między Pasterzem a kapłanami stosunek jasny i ułatwi tak mnie, jak i Wam spełnienie posłannictwa Chrystusowego, jakie podjęliśmy w Kościele Jego [...]
ku uświęceniu i zbawieniu tak nas samych, jak i powierzonych pieczy naszej wiernych Chrystusowych”32.
Podobnie mówił do wiernych. W swym pierwszym kazaniu w Lublinie zachęcał, żeby we wszystkich potrzebach
duszy z całą otwartością udawali się do niego, bo ani czasu, ani zdrowia szczędzić nie będzie tam, gdzie chodzi
o wykonanie jego obowiązków. Dotrzymał tej obietnicy
całkowicie aż do śmierci. Powziął postanowienie, aby odwiedzić wszystkie parafie diecezji. Chciał w ten sposób
przyjrzeć się z bliska moralności ludu i gorliwości duchowieństwa. Mógł odbyć tylko niewiele wizytacji. Ale wszędzie tam, dokąd mu władze carskie pozwoliły wyjechać,
chętnie przestawał z ludnością, zwłaszcza wiejską. Był bardzo bezpośredni. Wypytywał się o sposób prowadzenia
gospodarstwa, o urodzajność ziemi, a nawet o stosunki
30
K. E. Freppel, Konferencyje o bóstwie Jezusa Chrystusa, przetłumaczone przez
Ks. Kazimierza Wnorowskiego, Warszawa 1885, przedmowa.
31

Ingres na katedrę lubelską, „Przegląd Katolicki”, z 19.07.1883, s. 466-467.

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Akta osobiste Ks. Kazimierza Wnorowskiego, Biskupa Diecezji Lubelskiej 1841-1885, sygn. Rep. II b W 13, bez numeracji stron.
32
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sąsiedzkie. Nie zaniedbywał odwiedzin w domach chłopskich, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Nic dziwnego, że
zyskał powszechną miłość swoich diecezjan. Widać to
było na jego pogrzebie, który zgromadził tysiące wiernych
z obu jego diecezji, lubelskiej i podlaskiej.
Jako biskup od razu zajął się reformą kurii, obsadził kapitułę. Dbał o to, aby każdy kapłan miał swobodę wiernego wypełniania swych obowiązków. Starał się również
o życie wewnętrzne podwładnego mu duchowieństwa.
W miesiącach letnich zapraszał po kilkunastu księży i odprawiał dla nich rekolekcje. Przeważnie prowadził je sam.
Chętnie głosił nauki rekolekcyjne dla młodzieży. Troszczył się o liczne i dobre powołania kapłańskie. Gotów był
sobie wszystkiego odmówić, by tylko alumni mieli przyzwoite utrzymanie33.
Wyjątkowym osiągnięciem bpa Wnorowskiego było załatwienie sprawy ks. Piotra Ściegiennego, pozbawionego
w 1845 r. przez Kościół, pod silnym naciskiem władz carskich, funkcji kapłańskich i zesłanego później na Sybir.
W 1871 r. został ułaskawiony. Biskup Wnorowski stanął
bowiem na stanowisku, że wyrok degradacji jest wymuszony, a jako taki nieważny, więc on sam może go obalić.
Dokonał tego aktu 31 grudnia 1883 r. Po 40 latach wymuszonej przerwy ks. Ściegienny powrócił do pracy kapłańskiej. W lutym 1884 r. bp Wnorowski mianował go kapelanem Szpitala św. Jana Bożego w Lublinie34.
Biskup Wnorowski przez 67 lat miał przy sobie matkę. Nigdy się z nią nie rozstawał. Towarzyszyła mu nawet na zesłaniu w Rosji. Kiedy 21 marca 1885 r. prawie
nagle zmarła, jej śmierć przeżył bardzo głęboko. Na pogrzebie mocno się przeziębił, ale mimo to sprawował
później liturgię Wielkiego Tygodnia. 5 kwietnia 1885 r.
wygłosił jeszcze podniosłe kazanie wielkanocne. Wkrótce wywiązało się ciężkie zapalenie płuc, które doprowadziło do śmierci świątobliwego biskupa w dniu 20
kwietnia. Pochowany został obok matki w tym samym
grobie35.
Kiedy 20 kwietnia 1885 r. nieoczekiwanie zmarł, „Gazeta Lubelska” skrzętnie odnotowała: „Nie ma chyba
człowieka w Lublinie, który by na wieść o Jego zgonie nie
westchnął lub nie zapłakał”36. Wszyscy żałowali biskupa:
J. Ekscel. Ks. Kazimierz Wnorowski, „Przegląd Katolicki”, z 17.5.1883, s. 316317; Z Bobrownik nad Wieprzem, „Przegląd Katolicki”, z 13.12.1883, s. 805-806;
ks. P. O., Z Lubelskiego, „Przegląd Katolicki”, z 28.8.1884, s. 575-576; Polskie diecezje, „Przegląd Kościelny”, z 11.09.1884, s. 88; Kronika diecezjalna, „Przegląd
Kościelny”, z 5.06.1884, s. 397.
33

Z. Starnawski, Kazimierz Wnorowski 1818-1885, biskup lubelski 1883-1885,
„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, 1985, nr 5-7, s. 128-131.
34

katolicy, innowiercy, Żydzi. Ci ostatni złożyli do kasy
swego kahału 800 rubli w srebrze na koszty pogrzebu,
chrześcijanie przeszło 300. Mówiono powszechnie, że
był to „idealny kapłan, wzorowy obywatel, Anioł Stróż
wątpiących i cierpiących”37. Powtarzano tysiące przykładów jego dobroczynności. W tym kontekście nie dziwi taki kronikarski zapis w „Gazecie Lubelskiej”: „Na
wieść, że Biskup umarł, dał się słyszeć jęk tłumu zebranego przed pałacem. Bliżsi pchnęli drzwi siłą, rozwarli je
na rozcież i masą wtłoczyli się do pokoju. Zanosząc się od
płaczu, całowali ręce, nogi, ubranie, oblewając się łzami.
W całym mieście odezwały się dzwony, zwiastując bolesną nowinę. Wszyscy mieszkańcy bez różnicy wyznania
[...] z ciężkim smutkiem w sercu rozmawiali tylko o zgonie Biskupa”38.
Wszystko to tłumaczy, dlaczego bp Kazimierz Wnorowski cieszy się ciągle żywą pamięcią lublinian, chociaż
od jego śmierci minęło już ponad 130 lat. Grób biskupa na
cmentarzu przy ul. Lipowej jest zawsze zadbany39. Niemal
stale na płycie nagrobnej leżą świeże kwiaty, palą się znicze. Kolejne pokolenie przekazuje następnemu, że był to
człowiek szlachetny, świątobliwy kapłan i prawdziwy patriota. Niektórzy uważają go za świętego. Twierdzą, że za
jego pośrednictwem otrzymali łaski od Boga40.
Inni animatorzy życia religijnego Lublina
Następcą Wnorowskiego został w 1889 r. również
wielki patriota – Franciszek Jaczewski. Zmarł 23 lipca
1914 r., w przeddzień wybuchu I wojny światowej. Na
prośbę śmiertelnie chorego biskupa jego kapelan, ks. Józef Pruszkowski, nucił mu trzy dni przed śmiercią zakazaną pieśń Jeszcze Polska nie zginęła. O wolność ojczyzny
bp Jaczewski walczył całe życie41.
Z Lublinem mocno był związany ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931), rektor kościoła św. Stanisława (dominikanów), działacz charytatywno-społeczny, pedagog42.
W Lublinie urodziła się Kazimiera Wołowska (18791942), siostra ze Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia
37

Tamże.

38

Tamże.

Por. Poświęcenie pomnika w Lublinie śp. biskupowi Wnorowskiemu, „Przegląd
Kościelny”, z 29.07.1886, s. 40; Z Kielc, „Przegląd Katolicki”, z 16.o6.1892, s. 380.
39

Świątobliwy biskup lubelski Kazimierz Wnorowski (1818–1885), w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu [...], red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 1065–1069. Por. M.
Kleniewska, Wspomnienia, red. W. Włodarczyk, Wilków 2002, s. 124.
40

35

Kazimierz Wnorowski, „Przegląd Katolicki”, z 30.04.1885, s. 281-282; ks.
F., Pogrzeb śp. Biskupa diecezji lubelskiej, „Przegląd Katolicki”, z 7.05.1885, s.
297-300; Z powodu pogrzebu śp. Biskupa Wnorowskiego, „Przegląd Katolicki”,
z 14.05.1885, s. 325-326.

41

K. H., Ś.p. Kazimierz Józef Jan Wnorowski, biskup diecezji lubelskiej, dodatek
do nr 90 „Gazety Lubelskiej” z 13.04.1885.

42

36

F. Stopniak, Franciszek Jaczewski, biskup lubelski, administrator diecezji podlaskiej 1889-1914, „Wiadomości Diecezji Lubelskiej” 1985, nr 5-6, s. 130. Por.
Biskup Franciszek Jaczewski (1832-1914). Studia biograficzne z okazji 100. rocznicy urodzin, red. J. Marczewski, Lublin 2014, passim.
Por. J. Styk, Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931. Społecznik, publicysta, wydawca, Warszawa 1987.
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zasłużony dla polskości Aleksander Edward Schoeneich
(1861-1939), pedagog i publicysta46.
Ludność żydowska w 1880 r. stanowiła ponad połowę mieszkańców miasta. W latach następnych jej udział
spadł. W 1895 r. wynosił 48,9 proc. Stan ten utrzymał się
do wybuchu Wielkiej Wojny. Lubelska społeczność żydowska posiadała liczne domy modlitwy (np. przy ul. Cyruliczej) i synagogi (np. przy ul. Podzamcze czy przy nie
istniejących obecnie ulicach Jatecznej i Szerokiej)47.
Zakończenie

NMP, zamordowana przez Niemców w Nowogródku43.
Oboje zostali beatyfikowani.
Liczba prawosławnych miała tendencje wzrastające.
W 1914 r. żyło w Lublinie 8,9 proc. ludności prawosławnej. Opieka duszpasterska nad nią sprawowana była w pięciu świątyniach: św. Jozafata (od końca XIX w. do 1922 r.),
w kościele garnizonowym (Al. Racławickie 20), przy soborach Podwyższenia Krzyża św. (Plac Litewski) i Przemienienia Pańskiego (ul. Ruska) oraz w obiektach powizytkowskich (ul. Peowiaków 12).
Od 1897 do 1900 r. biskupem prawosławnym lubelskim był Tychon – Wasilij Iwanowicz Biełławin (18651925), później patriarcha moskiewski, wyniesiony na ołtarze przez Rosyjski Kościół Prawosławny jako święty
wyznawca44.
Ewangelicy w 1880 r. stanowili 2,3 proc. ogółu mieszkańców. Stan ten utrzymywał się dosyć długo. Jednak
w roku wybuchu I wojny światowej spadł do 1,9 proc.
Ludność ewangelicka, przeważnie pochodzenia niemieckiego, w chwili wybuchu wojny była już prawie całkowicie spolonizowana45. Gromadziła się przy kościele ewangelicko-augsburskim. Od 1888 r. aż do śmierci znanym
duszpasterzem wspólnoty ewangelickiej w Lublinie był
Por. Bł. Marta Wołowska (1879-1942) – sylwetka duchowa, red. M. Chmielewski, Lublin 2005, passim.
43

Por. G. J. Pelica, Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej. Opracowania
archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko-lubelskiej, Lublin 2015/2016, passim.
44

W. Śladkowski, W epoce zaborów, w: Lublin. Dzieje miasta, t. II, XIX i XX wiek,
red. J. Kruszyńska, Lublin 2000, s. 101-102. Z. Zieliński, Partnerstwo/Partnerschaft, w: Polacy-Niemcy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Katowice 1995,
s. 5-14.
45

Czas zaborów jest nieporównywalny z żadnym innym
okresem dziejów polskich. Nawet nie tyle ma się tu na uwadze represje, brutalne zsyłki, więzienia, szubienice. Prawdę
mówiąc, gdyby nie to wszystko, być może Naród zapomniałby swej tożsamości, sprusaczyłby się, zrusyfikował. Ceną za
pozostanie sobą, jaką Naród płacił, była krew i cierpienie.
Nic zatem nie szło na marne, ani 1831 r., ani bardziej krwawy rok 1863, rok wybuchu Powstania Styczniowego, ani
walka o przetrwanie polskiej kultury, polskiego stylu życia,
polskiej mowy i obyczaju. Wliczyć w to trzeba też cenę, jaką
Opatrzność wyznaczyła nam za odzyskanie niepodległości.
Wszystko to zakrawało na cud i w pewnym sensie nim
było. Bo Naród właśnie w tym czasie stawał się narodem.
Podjął walkę, nie mając w zapleczu własnego państwa,
a nawet przeciwnie: miał przeciw sobie potęgi wówczas
uchodzące za niezwyciężone. A mimo to wygrał, gdyż potrafił wypluwać ze swego łona renegatów, a czcić tych, którzy bardziej niż inni przytłoczeni samodzierżawiem, niezłomnie trwali przy Bogu i Ojczyźnie. Było ich wielu, ale
nieliczni stanęli na czele Narodu, obojętnie w jakich szatach, tużurku czy sutannie, w konfederatce czy w mitrze.
Tym w mitrach było ciężej, gdyż nie mogli podnieść każdego oręża, a tylko to natchnione przez Prawdę Bożą. Pamiętajmy, że żonglowali nią także ciemiężcy. Hierarcha
polski zatem musiał w pełni stosować zasadę ewangeliczną: „Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak
gołębie!” (Mt 10, 16). Był zmuszony okolicznościami do
poddania się władzy. Musiał znosić upokarzające kontrolowanie nawet jego poczynań duszpasterskich. Ale była
granica, której nie przekraczał. Dlatego niejeden szedł
na wygranie, na zsyłkę. Tą granicą były zasady katolickie.
W nich mieścił się cały bagaż wartości narodowych. Tego
nigdy zaborcy nie udało się zniweczyć.
Pokazani tu pasterze taką właśnie kartę – kartę kustoszów tożsamości polskiej i katolickiej – zapisali w swych
życiorysach.
Ks. Edward Walewander

T. Stegner, Schoeneich Aleksander Edward, w: Polski Słownik Biograficzny, t.
35, Warszawa 1994, s. 590-591.
46

47

Por. T. Radzik, Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999, s. 11-16.
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Kultura muzyczna Lublina
na przestrzeni dziejów

Najważniejsze zagadnienia od czasów
dawnych do współczesności
Lublin od początku swojego istnienia stał się
ośrodkiem, w którym rozwijał się handel, rosła aktywność
wytwórcza, godne miejsce odnajdywała nauka i religia.
W swojej historii miał czas dynamicznego rozwoju, który
stawiał go na czele podobnych mu w Polsce. Miał również
okres stagnacji, wywołany najczęściej konfliktami zbrojnymi i wojenną zawieruchą. Z każdego z tych kluczowych
dla siebie momentów potrafił wysnuć pozytywne wnioski
na przyszłość, z których najważniejszym zawsze okazywała się być kultura, szczególnie muzyczna. To właśnie za jej
przyczyną ludność miasta spotykała się podczas licznych
koncertów i występów; wspólnie bawiła się przy dźwiękach grajków i kuglarzy; umiała dostrzec współistniejące
obok siebie kultury i religie; przyjmowała z entuzjazmem
goszczących artystów; tworzyła i utrzymywała różnorakie
organizacje, stowarzyszenia i szkoły na rzecz krzewienia
twórczości artystycznej. Wspaniały obraz miasta, które nie
bez przyczyny uzyskało przydomek „muzycznego”. Z okazji jego jakże zacnego jubileuszu 700-lecia warto przypomnieć znaczące momenty w rozwoju tradycji muzycznej
Lublina, które stanowiąc jego nieodłączną ingrediencję,
warunkują nieustannie jego współczesną tożsamość.
W czasach osady
Wśród powszechnego przekonania badaczy Lublin
należał do najstarszych ośrodków osadniczych na ziemiach polskich. Pierwotnie, przed nadaniem lokacji
w 1317 roku przez Władysława Łokietka, stanowił grupę
wzajemnie powiązanych osad, respektujących nadzór centralny. Zamieszkujący je ludzie zajmowali się głównie wytwórczością rzemieślniczą, handlem i działalnością usługową wobec grodu. Praca stanowiła niezwykle ważny
element ich istnienia, zapewniający nie tylko materialne
bezpieczeństwo, ale także poczucie wzajemnej jedności.
Ludzie pochylający się nad istotnymi dla siebie zajęciami odczuwali więź z innymi, a także mieli poczucie przynależności do wspólnoty. Tej aktywności niejednokrotnie
towarzyszyła praktyka muzyczna, mająca w głównej mierze charakter użytkowy. Jej nadrzędnym elementem był
rytm, który poprzez swoją powtarzalność, a także łatwość

naśladowania przez ludność niewykształconą wpływał na
wydajność podjętych zadań, istotnie warunkując zbiorową
tożsamość. Melodia stanowiła raczej dodatek, opierając
się na prostych pochodach nieskomplikowanych dźwięków. W tym przypadku trudno też mówić o jakichś zamkniętych formach, których struktura wyraźnie nakreślałaby początek i koniec. Śpiewy pojawiały się raczej
okazjonalnie, w zależności od rodzaju wykonywanych
prac, a także nastroju. Muzyka miała przede wszystkim
pomagać i umniejszać monotonię realizowanych zajęć,
a także stanowić rdzenny zaczyn rozrywki. Niestety trudno doszukać się konkretnych przykładów, np. używanego instrumentarium, w badaniach archeologicznych, które nie odnajdują w tej materii żadnych istotnych śladów.
Wzgórze Czwartek
Od VI wieku w północnej części grodu rozwijała
się osada targowa, która oprócz rolników skupiała ludność trudniącą się rzemiosłem i handlem. Nazwano ją
Czwartkiem, a jej określenie pochodziło od owego jarmarcznego dna. Kupcom i handlarzom, zarówno z kościoła wschodniego jak i zachodniego patronował św. Mikołaj,
którego miano przybrał postawiony tam w drugiej połowie XVI wieku kościół. Przy nim na początku XVII wieku powstało Bractwo Muzyków Różnych Instrumentów
Używających. Jak podaje Henryk Gawarecki „obok obowiązków wynikających z obsługiwania świąt kościelnych,
stawiało sobie za cel przestrzeganie przyzwoitości w domach i na zebraniach publicznych”1. Jednak, jak czytamy
dalej, zespół zbytnio gorliwie nie przykładał się do tych
nakazów, wytwarzając tylko „zamieszanie w czasie nabożeństw, pogrzebów, procesji itd., a nawet siejąc zgorszenie
zachowaniem swoim”2. W 1635 roku doszło do rozłamu
pomiędzy muzykami wykwalifikowanymi, tzw. włoskimi, a grającymi ze słuchu – uzualistami, w wyniku którego – jak pisze Ludwik Gawroński – prebendarz kościoła,
ksiądz Walenty Turobojski założył kapelę instrumentalną,
Henryk Gawarecki, O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin
1974, s. 31.
1

2

Tamże, s. 32.
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która przetrwała ze zmiennym szczęściem do końca XVIII
wieku. W 1780 roku przywilej kapeli został potwierdzony
przez króla Stanisława Poniatowskiego3. Obok niego sławą cieszyło się Bractwo Muzyków Polnych Wojskowych Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które 13 maja 1686
roku zawarło porozumienie z przeorem klasztoru dominikańskiego, o. Damaszenem Jankulońskim w sprawie –
jak pisze Mirosław Derecki – „odprawiania cztery razy
w roku żałobnej mszy z muzyką za zmarłych członków
bractwa”4. Artystą, który miał realizować owe zadania był
trębacz Wieży Krakowskiej5, Jan Kwiatkowski. Po zweryfikowaniu jego warsztatu wykonawczego, nadaniu mu odpowiednich praw przynależnych jedynie braciom zakonnym oraz przyjęciu do związku twórczego, muzyk stał się
prekursorem trębactwa wieżowego6 w Lublinie.
Kościół św. Michała i zakon oo. Dominikanów
W XII wieku lubelska osada skupiona wokół Wzgórza Staromiejskiego zwiększyła znaczenie, lokując na
swoim terenie siedzibę archidiakonatu, którego powstanie związane jest z reformami gregoriańskimi7. W niedługim czasie powstaje konwent dominikański oraz kościół św. Michała, który według legendy przekazanej
przez Jana Długosza miał stanowić wotum wdzięczności Leszka Czarnego po zwycięstwie nad Jadźwingami.
Kościół w krótkim czasie stał się kolebką kultu religijnego oraz centrum życia muzycznego, przy którym działały „stałe chóry żakowskie, kierowane przez wykwalifikowanych kantorów”8. Początkowo (skład ulegał zmianie,
D.A.) na mocy erekcji biskupa Jana Latalskiego powstał
tam zespół mansjonarzy9 złożony z sześciu śpiewaków
i dyrygenta, którzy mieli za zadanie codzienne wykonywanie oficjum o Matce Bożej, na wzór katedry krakowskiej. Opiekę nad nimi sprawowali fundatorzy, którzy

Ludwik Gawroński, Towarzystwo Muzyczne w Lublinie im. H. Wieniawskiego
ma dziewięćdziesiąt lat, Ruch Muzyczny, Nr 6, 13 marca 1988, s. 20.
3

4

Mirosław Derecki, Horror i trąbka, Kamena, Nr 10, 31 maja 1967 r., s. 12.

5

Początkowo grany był z wieży kościoła farnego św. Michała.

W 1949 roku muzykolog i kompozytor Józef Swatoń odnalazł w zbiorach
Oskara Kolberga nuty dawnego hejnału lubelskiego, granego na trzy trąbki.
Zwrócił się do władz miejskich z prośbą jego wykorzystania. Władze przyjęły, że
hejnał będzie grany po zakończeniu odbudowy wieży ratuszowej. Cyt. za: Grzegorz Wójcikowski, Włodzimierz Wójcikowski, Kronika 1944–2000 [w:] Tadeusz
Radzik, Wiesław Śladkowski, Grzegorz Wójcikowski, Włodzimierz Wójcikowski, Lublin. Dzieje miasta. XIX i XX wiek. T. II, Lublin 2000, s. 317.
6

Reforma miała na celu przywrócenie modelu społeczeństwa odpowiadającemu
Ewangelii, uwolnienie Kościoła spod władzy świeckiej i jego scentralizowanie
wokół papieża, podniesienie poziomu moralnego kleru i świeckich, ujednolicenie liturgii, upowszechnienie rytu rzymsko-łacińskiego, reformę zakonów,
wzmocnienie praktyki celibatu (bezżeństwa) duchownych.
7

Julian Lewański, Literatura, teatr, muzyka, sztuki plastyczne [w:] Dzieje Lublina: próba syntezy, red. Józef Mazurkiewicz, T. I, Lublin 1965, s. 160.
8

9

Dawny dom mansjonarski jest obecnie własnością Janusza Palikota.
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przekazywali konkretne środki finansowe10. Jak wskazuje ks. Wadowski „w drugiej połowie XVII wieku ks. Michał Nieradzki […] fundował przy kolegiacie lubelskiej
psałterz i psałterzystów. Na tym funduszu utrzymywał się
jeden psałterzysta, o którym wspominając wizyty z wieku XVIII zalecają mu, aby głosem powolnym odśpiewywał psalmy, w czasie niezajętym przez inne nabożeństwa
w kościele”11. Innym ofiarodawcą był ks. Michał Szałajski,
który przekazał środki na kapelę kolegiacką „Musici Collegiatae Lublinensis” (MCL). Jej działalność z różnym nasileniem trwała do 1780 roku, kiedy to lubelski magistrat
zatwierdził statut konfraterni muzycznej12, przedstawiony
przez kapelmistrza Józefa Miklasiewicza. Oprócz oprawy
nabożeństw, udziału w zabawach i uroczystościach państwowych zespół MCL wystąpił w teatrze warszawskim
w 1786 roku. Ostatnia wzmianka o kapeli pochodzi z 1818
roku. Później jej reaktywacja nastąpiła w 1830 roku przy
kościele katedralnym i przetrwała do 1898 roku, kiedy to
powstała orkiestra Towarzystwa Muzycznego13. Istniejącym zespołom pomocy w śpiewie udzielali kantorzy, dyszkanciści i młodzież szkolna, która uczyła się w przykościelnej placówce. „Tak zwani młodzieńcy (adolescentes)
– jak pisze ks. Wadowski – byli uczniami przyuczanymi
do śpiewu”14. Ich obowiązkiem, a także sprawującego nad
nimi pieczę kantora było „śpiewać chóralnie lub figuralnie
w kościele w czasie niedziel i świąt”15. Podobną rolę pełnili wikariusze, którym przewodniczył dziekan. Do ich zadań należał śpiew podczas liturgii, głównie chorału gregoriańskiego, a także prowadzenie oficjum brewiarzowego16.
Zapleczem dla kościelnych wykonawców była szkoła kolegiacka, w której oprócz modlitw, ministrantury, czytania
i pisania po łacinie kształcono również w zakresie śpiewu kościelnego17. Uczniowie śpiewali nieszpory, wigilie za
zmarłych, Salve Regina i inne pieśni, a także – ci chcący
przygotować się do stanowiska kantora – uczyli się gry na
klawikordzie. Do szkoły uczęszczali synowie nie tylko lokalnej szlachty czy mieszczan, ale także młodzież pochodząca z warstwy chłopskiej18.
Drugim, obok kościoła św. Michała ważnym punktem w rozwoju lubelskiej tradycji muzycznej był klasztor
Piotr Hemperek, Powstanie i skład kolegium wikariuszy przy kolegiacie św.
Michała Archanioła w Lublinie, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, T. 12: 1965
z. 5, s. 81.
10

11

Ks. Jan Ambroży Wadowski, Kościoły lubelskie, Kraków 1907, s. 146.

Zob. Czesław Szczepański, Ciekawy dokument (Z dziejów stowarzyszeń muzycznych w dawnej Polsce), Kultura Muzyczna, R.I:1922, s. 9–10.
12

13

Gawroński, Towarzystwo…, op. cit., s. 21.

14

Wadowski, op. cit., s. 145.

15

Tamże, s. 166.

Ludwik Gawroński, Muzyka religijna w Lublinie w latach 1574–1794, Lublin
1996, s. 16.
16

17

Wadowski, op. cit., s. 161.

18

Gawroński, Muzyka religijna…, op. cit., s. 76–77.
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dominikański, w którym dało się słyszeć przede wszystkim śpiew gregoriański. Jego przejawem był jednogłosowy
chorał a cappella w języku łacińskim, który podczas Mszy
św. i różnych nabożeństw wykonywali zakonnicy19. Ojcowie zawsze dbali o okazałość liturgiczną, a także kształt
sztuki muzycznej. W swoich szeregach mieli wielu uzdolnionych artystycznie braci, którzy zapewniali odpowiedni
poziom zakonnego wykonawstwa (m.in. o. Rajmund Dąbrowski, o. Alan Maluch, o. Jan Paweł Haudring, o. Ferdynand Buxpaum)20, a także pełnili funkcję kantora (o. Chyzostom, o. Mateusz z Przemyśla, o. Dionizy, o. Andrzej
Lubliniensis, o. Walerian Dobrski, o. Zachariasz, o. Dominik, o. Józef, o. Paweł z Przemyśla, o. Chryzostom Wesołowski, o. Grzegorz)21. Do jego obowiązków należała nauka śpiewu i przewodniczenie podczas jego prezentacji,
opieka nad księgami liturgicznymi, a także rozdzielenie
między zakonnikami określonych zadań podczas modlitw.
Dominikanie posiadali również organmistrzów, z których
do najbardziej cenionych w połowie XVI wieku należał o.
Idzi (Egidyusz)22.
Innym zakonem, który zaznaczył swoją obecność na
mapie lubelskiej kultury muzycznej byli jezuici. Prowadzili oni kapele i szkoły muzyczne, które nazwali „bursae
musicorum” (bursy muzyczne, D.A.). Mimo że uczniowie przebywali tam sześć lat, nauka trwała trzy lata23.
Wynikało to z tego, że po zakończeniu etapu trzyletniego
uczeń pozostawał w bursie, aby kształcić nowo przybyłych
chłopców i muzykować w kapeli24. Opiekę nad uczniami
sprawował zakonnik, organista lub prefekt. Wspólnie dbali o poziom artystyczny kapeli, który był dość wysoki. Jak
wynika z zachowanych inwentarzy i materiałów nutowych „obrządkom liturgicznym towarzyszyły nierzadko
symfonie, sonaty, partity, msze i rozmaite sztuki wyborne a stosowne”25.
Muzyczna reformacja
Lublin, oprócz wyraźnej tradycji katolickiej stał
się także dominującym ośrodkiem reformacji. Od
XVI wieku swoich zwolenników znaleźli tu wyznawcy
W Lublinie na przestrzeni lat ulokowały się zakony: od XV wieku (bernardynów), od XVI wieku (jezuitów), od XVII wieku (karmelitów, bonifratrów,
augustianów, franciszkanów-reformatów), od XVIII wieku (kapucynów, trynitarzy bosych).
19

20

Wadowski, op. cit., s. 311.

Cyt. za: o. Waldemar Kopeć OP, Życie muzyczne w lubelskim klasztorze dominikanów <http://users.dominikanie.pl > (dostęp: 25.05.2017).

21

22

Wadowski, op. cit., s. 311.

23

Gawroński, Muzyka religijna…, op. cit., s. 87.

Kapela składała się z nowych uczniów (inscripti), tych, którzy zakończyli już
edukację (respectivi) i zawodowych muzyków (salariati). Tym samym jezuici
zawsze dysponowali doborową kadrą muzyków.
24

25

kalwinizmu i wyłonionego z doń – arianizmu, którzy dużą
wagę przywiązywali do śpiewu zbiorowego. Dość popularnym „śpiewnikiem” stał się Psałterz Dawidowy (1558),
który na język polski przetłumaczył Jakub Lubelczyk26, autor licznych pieśni o tematyce religijnej27, odnajdywanych
ne kartach kalwińskich kancjonałów. Dzieło Jana Kochanowskiego z muzyką Mikołaja Gomółki (skomponowana rok później, D.A.) było na tyle arbitralne, że ukazujące
się samodzielnie teksty pieśni konstruowane były do melodii istniejących już w Psałterzu. Ich tematyka obejmowała przede wszystkim treści biblijne, a także widoczny
był w nich niepokój o doczesne życie, pełne wewnętrznej walki, niedowierzania i naznaczone prześladowaniami doznawanymi ze strony innych wyznań. Utwory w formie jednogłosowej, nawiązujące do tradycji chorałowej
wykonywane były głównie podczas nabożeństw. Jednak
ich przeznaczenie wykazywało również charakter bardziej
użytkowy, towarzyszący życiu codziennemu. Miało to na
celu wzmocnienie wyznawanej doktryny oraz większą powszedniość ideologicznej celebracji.
Wyznacznikiem tych praktyk, zarówno w sferze religijnej, jak i świeckiej oraz znacznego zróżnicowania pomiędzy kręgami kulturowymi Wschodu i Zachodu, był
niezwykle cenny dokument kultury muzycznej I połowy
XVI wieku, czyli Tabulatura Jana z Lublina28, skompletowana przez rzeczonego zakonnika posługującego – co
nie do końca wiadome – w klasztorze kanoników regularnych w Kraśniku. W tym czasie renesansowy Lublin przepełniony był mieszanką bractw śpiewaczych (w tym włoskich, D.A.) i żydowskich grajków, pośród których dało
się słyszeć wykonujących hulaszcze piosenki i wesołą poezję wagantów, włóczących się od karczmy do karczmy
w poszukiwaniu łatwego zarobku. W domach śpiewano
polskie piosenki, a także przywożone przez kupców ich
europejskie odpowiedniki – włoskie frottole, niemieckie
Lieder czy francuskie chansons. Wiedza o ich lubelskim
rodowodzie przetrwała właśnie dzięki rzeczonej Tabulaturze, w której mimo kościelnego zakazu notacji, a także oficjalnemu sprzeciwowi duchowieństwa wobec świeckich kompozycji, do naszych czasów dotrwał bezcenny
ślad muzycznej przeszłości. Na 260 kartach znajduje się
350 utworów religijnych i świeckich kompozytorów francuskich, niderlandzkich, niemieckich i włoskich, w tym
kompozycje: G. Cavazzoniego, C. i S. Festy, H. Fincka,

Gawroński, Muzyka religijna…, op. cit., s.92.

Oprócz Jakuba, Jana i Mikołaja (organista) w historii znani są również Maciej i Stanisław Lubelczykowie, którzy grali w kapeli królewskiej za ostatnich
Jagiellonów.
26

Zob. Katarzyna Meller, O pieśniowej twórczości Jakuba Lubelczyka, Pamiętnik
Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej,
75/4, Warszawa 1984, s. 151–175.
27

Tabulatura Ioannis de Lyublyn Canonic[orum] Reg[u]lariu[m] de Crasnyk
(1537–48), przechowywana jest obecnie w Bibliotece PAN w Krakowie pod sygnaturą Ms. 1716.
28

n u m e r

P. Hofheimera, J. Jacotina, C. Jannequina, Josquina des
Prés, L. Senfla, C. Sermisy’ego, Ph. Verdelota oraz twórców
polskich: Mikołaja z Krakowa, Mikołaja z Chrzanowa, S.
Kona i monogramistów: N.C., N.Ch., N.Z.29. Ponadto
swoje miejsce znalazł traktat, a także ćwiczenia o charakterze dydaktycznym z dziedziny kompozycji i improwizacji organowej, wskazówki dotyczące strojenia organów,
samodzielne utwory religijnej muzyki organowej oraz preludia i tańce, zapisane w liczbie 36 przez Jana Lubelczyka.
Ich pochodzenie wykazuje dużą niejednolitość genealogiczną, zestawiając w swojej strukturze nie tylko tradycje wielu narodów, ale także kulturę dworską i ludową30.
W 1816 roku, z inicjatywy lubelskich masonów powstało Towarzystwo Przyjaciół Muzyki, które miało służyć pobudzaniu i kształtowaniu zamiłowania do muzyki.
Wśród jego aktywności szczególnie popularne okazały się
coniedzielne akademie muzyczne organizowane „w domu
Piotra Wojciechowskiego, kontrolera kasy obwodu lubelskiego i zastępcy sekretarza loży Świątynia Równości”31.
Członkiem tejże loży32 od 1820 roku był skrzypek, dyrygent, pedagog i kompozytor, Stanisław Serwaczyński (nauczyciel Henryka Wieniawskiego, D.A.), który pozostając
uczniem słynnego Ludwiga Spohra stał się ikoną europejskiej wiolinistyki. W ramach działalności koncertowej
Towarzystwa, 6 lipca 1816 roku, Serwaczyński wystąpił
podczas wieczorów teatralnych, organizowanych przez
Antoniego Benzę, wykonując koncert Rudolfa Kreutzera
oraz Potpourri op. 11 Augusta Duranowskiego. Dwa dni
później na żądanie publiczności artysta powtórzył swój
koncert, prezentując kompozycje Piotra Rodego. Niestety
początkowe założenia Towarzystwa mające aktywizować
lubelskie środowisko muzyczne powoli zaczęły zamierać,
aż do roku 1822, kiedy to nastąpiła kasata wolnomularstwa, a tym samym całkowita likwidacja Towarzystwa33.
Żydowscy klezmerzy
Muzykowanie żydowskie rozwijało się w Lublinie
niezwykle prężnie. Ta forma aktywności była na stałe wpisana w judaizm i jego tradycję oraz nieprzerwanie towarzyszyła Żydom w codziennym życiu. Najstarsze
wzmianki traktujące o żydowskich muzykach można odnaleźć w przywileju króla Jana Kazimierza z 25 sierpnia
1654 roku, w którym władca zezwala Żydom na „swobodne granie w mieście Lublinie, na przedmieściach
Mieczysława Demska-Trębacz, Sławni, znani, zapomniani. Szkice o muzykach
Lubelszczyzny, Lublin 1983, s. 13.
29

30

Jan Szorc, Tabulatura Jana z Lublina, Kalendarz Lubelski 1976, s. 146–147.

31

Gawarecki, op. cit., s. 149.

32
Wcześniej Stanisław Serwaczyński należał do loży masońskiej „Wolność Odzyskana” (od 1815 r.), Kapituły niższej „Prawdziwa Jedność” (1821).
33

Gawarecki, op.cit., s. 149.
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i wszędzie, gdziekolwiek i przez kogokolwiek będą wezwani”34. Taka plenipotencja przyczyniła się bezpośrednio do wzmożenia oficjalnych występów żydowskich klezmerów (początkowo były to śluby i wesela, D.A.), a także
do powstania jednego z pierwszych w Europie żydowskiego bractwa muzycznego. Występy publiczne były opodatkowane, a muzycy byli zobowiązani do wpłacania raz na
rok określonej kwoty na rzecz lokalnego cechu chrześcijańskiego i Rady Miasta. Jak podaje Benjamin Vogel było
to odpowiednio 10 i 2 złote35. W XIX wieku rolę „muzycznego myta” przejął tzw. kanon, a także jednorazowe
zezwolenie nazwane od nomenklatury giełdowej – muzyczną cedułą. Wysokość tych opłat uzależniona była
od zaludnienia miasta i skierowana głównie do artystów
przyjezdnych36. Do takich należał pochodzący z Międzyrzecza Podlaskiego, Jontew Wolf Szpilman, który w Lublinie zyskał sobie duże uznanie, również wśród lokalnej
szlachty. Oprócz gry na skrzypcach i umiejętności śpiewu był zdolnym kompozytorem, prowadzącym z powodzeniem własną orkiestrę. Pełnił też funkcję kantora w synagodze, uświetniając swoim głosem judaistyczne święta.
Żydowskie kapele występowały w całym mieście, na ulicach, w oberżach i karczmach. Najmowane były do występów w lubelskich teatrach, wykonując najczęściej fragmenty oper, piosenki oraz fragmenty znanych motywów
muzycznych. W efekcie coraz częściej twórczość żydowska, poprzez swoją oryginalność i orientalny charakter
„zawłaszczała” słuchaczy na niekorzyść nurtu chrześcijańskiego. Taka sytuacja nie mogła przejść bez echa w kręgach lubelskich władz. W wyniku nasilających się konfliktów oraz nacisków ze strony kościelnych decydentów
Rada Miasta Lublin zakazała żydowskim grajkom muzykowania bez zgody kapelmistrza kapeli skupionej przy kościele św. Michała. Taką sytuację potwierdzał król Stanisław August Poniatowski, nakazując w dokumencie z 10
lutego 1781 roku, aby „serbacy (grający ze słuchu, D.A.)
tudzież Żydzi na weselach, ochotach, kolędach, imieninach i innym jakimkolwiek sposobem przeszkodę czynić
mogący bez odpowiedzi imć pana kapelmajstra grać nie
ważyli się pod wolnym zabraniem instrumentów i sekwestracją osób, a osobliwiej przychodnich i w mieście Lublinie nie osiadłych; za oznajmieniem jednak szlachetnemu prezydentowi natenczas rezydencję trzymającemu”37.
34

Sprawa żydowskich muzyków <https://teatrnn.pl> (dostęp: 29.05.2017).

Benjamin Vogel, „There on the willows we hung our” … violins: On Old Macewas, Synagogues and Klezmorim, Muzykalia VIII, Judaica nr 2, 2009, s. 14 (wydanie on line).
35

Zob. Wojciech Tomaszewski, Między salonem a jarmarkiem. Życie muzyczne na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1815–1862, Warszawa 2001, s. 43.
36

Cyt. za: Michał Bernsztajn, Artyści i rzemieślnicy wileńscy [Vilnius artist and
craftmens], vol. 1–2, msp., Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. BN II
10648, s. 141.
37
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Paralelnie z muzykowaniem świeckim rozwijała się
wśród Żydów tradycja śpiewu liturgicznego. Pielęgnowali go głównie kantorzy, którzy – jak twierdzi Marian
Fuks – odznaczali się zróżnicowanym wykształceniem.
„Ich wspólną cechą była znakomita muzykalność, piękny, silny głos (tenor liryczny lub bohaterski, baryton, bas),
duże uduchownienie i emocjonalność interpretacji, a także zdolność improwizacji, stojącej na pograniczu oryginalnej kompozycji”38. Do rozwoju tego typu muzyki przyczyniła się znaczna obecność w mieście synagog i domów
modlitwy, których w Lublinie było około stu. Najważniejszą z nich była Chewra Nosim przy ul. Lubartowskiej 10,
stanowiąca w latach 1945–2006 główne miejsce modlitewnych spotkań. Jej poziom okazałości – podobnie jak w innych przypadkach – zarówno pod względem architektonicznym, jak i duchowym uzależniony był w dużej mierze
od doniosłości odprawianych w niej nabożeństw, a co za
tym idzie – określał format zapraszanych doń kantorów.
Każdy z nich posiadał swoją estetykę, którą pieczołowicie
pielęgnował, a jej podstawę stanowiły śpiewy nawiązujące
do tradycji judaizmu i wcześniejszego wykonawstwa. Niejednokrotnie, w zależności od stopnia zamożności synagogi śpiewom kantora towarzyszył niewielki chór, wzbogacający prezentowany przez niego repertuar.
W XX wieku liczba występów i koncertów muzyków
żydowskich znacznie wzrosła. Szczególnie popularne stały się wieczorki taneczne. Jak pisze Izabela Gładysz „na
Starym Mieście znajdowały się duże sale taneczne, jedna
Walachmana, druga Kohla z Wiednia. Chętnych do takiej
formy zabawy nie brakowało. Sala taneczna Kohla miała
także tę zaletę, iż właściciel prowadził naukę tańca. Za niewielką opłatą każdy Polak i Żyd mógł uczestniczyć w zabawie. Oczywiście większość stanowili Żydzi. Orkiestra
przygrywająca do tańca składała się ze skrzypków i perkusisty. Tańce zaczynały się około 19–1930, a kończyły przed
22, by młodsi i dorośli mogli wrócić do domów przed zamknięciem bramy przez stróża”39. Organizacją tychże zabaw, a także całości żydowskiego życia muzycznego zajmowały się towarzystwa muzyczne, do których należało,
m.in. założone w 1907 roku Żydowskie Towarzystwo Muzykalno-Teatralne „Hazomir” (Słowik, D.A.). Do jego
głównych celów należało popularyzowanie muzyki, śpiewu chóralnego i żydowskiej literatury, a także organizacja
koncertów, odczytów i wspomaganie uzdolnionych artystów. Ponadto Zrzeszenie Akademików Żydów, rekrutujących swoich członków spośród absolwentów Gimnazjum
Humanistycznego40 czy też mieszczące się w Warszawie
Marian Fuks, Księga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego, Poznań-Warszawa, 2003, s. 26.
38

Izabela Gładysz, Życie kulturalne Żydów w Lublinie w latach 1918–1939 [w:]
Żydzi w Lublinie, red. Tadeusz Radzik, Lublin 1995, s.209.
39

40

Tamże, s. 210.

Żydowskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Jabne”,
które swój lubelski oddział otworzyło w 1928 roku. Jego
celem – jak podaje Izabela Gładysz – było „rozpowszechnianie języka hebrajskiego, kultury żydowskiej i oświaty
w duchu religijno-ortodoksyjnym. W programie działalności przewidywano zakładanie domów ludowych, klubów, czytelni, urządzanie koncertów, odczytów, wykładów,
wystaw szkolnych i przedstawień teatralnych w języku hebrajskim”41. W tym miejscu warto również wspomnieć
o Towarzystwie Muzycznym im. H. Wieniawskiego i Teatrze Miejskim, które nie będąc instytucjami żydowskimi
od czasu do czasu odstępowały swoje sale w celu organizacji żydowskich potańcówek, bądź koncertów. Nierzadko wykonawcami tych prezentacji były orkiestry i chóry
żydowskie powstające nie tylko przy rzeczonych wcześniej
towarzystwach, ale także instytucjach innych proweniencji. Tak było w przypadku orkiestr (smyczkowa, dęta, piccolo) przy towarzystwie sportowym Szimszon, orkiestry
i chóru klubu sportowego Hakoach i Sztern, a także orkiestry dętej i Chóru Robotniczego towarzystwa Kultur-Liga. Ponadto lubelskie synagogi utrzymywały zespoły
śpiewacze, do których należały chóry Maharszala i Harfa.
Zapraszano również znanych żydowskich solistów, m.in.
Henryka Waghaltera (wiolonczela), Wandę Landowską
(klawesyn), Bronisława Hubermana (skrzypce), Szymona Bakmana (skrzypce), Pesacha Sznicera (skrzypce).
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
Przed powstaniem Towarzystwa Muzycznego w
1872 roku z inicjatywy Zdzisława Skibowskiego powstał męski kwartet wokalny, którego działalność trwała 4 lata. Ponadto staraniem doktora Stanisława Dobruckiego w 1888 roku utworzono orkiestrę amatorską, którą
kierował Bernard Limperg. Muzycy, mimo ograniczonych
możliwości wykonawczych doszli już do sporej wprawy,
wykonując m.in. fragmenty oper czy utwory klasyków
wiedeńskich. Niestety działalność zespołu przerwał niefortunny występ w Nałęczowie, kiedy to – jak czytamy
w materiałach poświęconych dziesięcioleciu Towarzystwa – obecni podczas gali oficerowie zażądali zagrania
„Hymnu”. Orkiestra nie była w stanie tego zrealizować,
gdyż nie potrafiła zagrać utworu bez nut. W niedługim
czasie doniesiono o tym incydencie do władz gubernatorstwa z oskarżeniem zespołu o nielojalność. W konsekwencji orkiestra przestała istnieć42. Muzycy jednak nie porzucili pasji zespołowego grania, przechodząc w późniejszym
czasie do orkiestry Towarzystwa Muzycznego.
41

Tamże, s. 213.

W.M., Dziesięciolecie Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego 1989–1908, Lublin 1908, s. 2.
42
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Wraz z kolejnymi latami charakter lubelskiego muzykowania przybierał różne formy, od okazjonalnych do bardziej systematycznych. Lublin zaczął być rozpoznawany
w Królestwie Polskim, jako „muzyczne miasto”. Mieszkańcy gromadnie chodzili nie tylko na koncerty gościnnych,
zawodowych muzyków43, ale również na występy lokalnych amatorskich formacji muzycznych, takich jak wspomnianą wcześniej orkiestrę Limperga czy chór męski Drumla44, skupionych przy Towarzystwie Dobroczynności45
oraz recitale rozpoczynających własne kariery artystyczne skrzypków: Wacława Grudzińskiego i Jana Mellerowicza, pianisty: Władysława Osińskiego, śpiewaczek: Janiny Bobrowskiej i Leonii Majnbaum. To właśnie ten nurt
stał się ważnym zaczynem budowania muzycznej przyszłości miasta, sukcesywnie przeradzając się w ruch profesjonalny. Zaadaptowane sale koncertowe tętniły życiem.
Wykonywano utwory znanych kompozytorów oraz fragmenty oper romantycznych, heroicznych, lirycznych i werystycznych w stylu włoskiego belcanta46. Funkcjonowała
również muzyka estradowa. W 1867 roku dzięki kupcowi i ekonomiście, Julianowi Liedtkemu, który własnym
kosztem – jak pisał Andrzej Wojtkowski – przystosował
do tego celu jedną z sal w gmachu pojezuickim, miasto
otrzymało salę koncertową. Ponadto w Ogrodzie Miejskim w pogodne dni niedzielne koncertowała orkiestra
wojskowa pod dyrekcją Kordelasa47. Występowała tam
również orkiestra włościańska z powiatu zamojskiego zorganizowana przez Karola Namysłowskiego. Koncerty odbywały się także w letnim kinoteatrze na wodzie „Rusałka”, który mógł pomieścić blisko pięciuset widzów. Na jego
gruncie uformowało się Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne, skupiające wokół siebie głównie społeczność narodowości rosyjskiej.
Wszystkie te, jakże ważne działania zaczęły z czasem
trafiać na konkretną przeszkodę. Był nią brak stałego
Występy pianistów: Konrada i Henryka Bobińskiego, wiolonczelisty Jerzyny-Czernickiego i śpiewaczki Łucji Micińskiej. Repertuar Staczyńskiego obejmował dzieła Chopina, Beethovena, Mozarta i Scarlattiego; Czernicki dorabiał
muzykę Moniuszki do ballad Mickiewicza, grywał arie z oper Verdiego i Pucciniego; Micińska jeździła z trupą Trapszy i Józefa Teksla, wreszcie – osiadłszy na
stałe w Lublinie – śpiewała najchętniej pieśni i arie z oper Moniuszki, Gounoda, Verdiego. Cyt. za: Regina Gerlecka, Lata 1864–1905 [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Aleksandrowicz, R. Gerlecka, W. Śladkowski, S.
Tworek, Lublin 1978 r., s. 262.
43

Pierwotnie było to kółko śpiewacze „Drumla” założone przez Władysława
Brankiewicza i Stanisława Lewickiego. Pierwszym kierownikiem chóru był
Władysław Brankiewicz, organista katedry lubelskiej, następnie Władysław Powiadowski, dyrektor operetki w miejscowym teatrze, później dyrygował nim
pianista Władysław Osiński.
44

Zob. Czesław Kępski, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815–1952),
Lublin 1990.
45

Regina Gerlecka, Lata 1864–1905 [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Aleksandrowicz, R. Gerlecka, W. Śladkowski, S. Tworek, Lublin
1978 r., s. 261–262.
46

Andrzej Wojtkowski, Z dziejów życia kulturalnego w latach 1864–1918 [w:]
Dzieje Lublina: próba syntezy, red. Jan Dobrzański, Lublin 1965, s. 329–330.
47
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lokalu, miejsca pozwalającego na systematyczną pracę własną. Naturalnym krokiem stało się zatem powołanie stowarzyszenia, które umocowane prawnie, miało
zaspokoić konkretne potrzeby lokalnego środowiska muzycznego. Nie było to łatwe, bowiem początek XIX wieku i kolejne lata upływały pod znakiem strajków i buntów
robotniczych, które z pewnością nie służyły stabilizacji.
Niemniej zadania48 podjął się adwokat Władysław Modrzewski, ówczesny pracownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
który bezpośrednio przyczynił się do opracowania statutu49 rodzącego się Towarzystwa Muzycznego. Wszystko to trwało blisko półtora roku, aż do 14 lutego 1898
roku, kiedy to nowa instytucja pod nazwą „Towarzystwo
Muzyczne w Lublinie” uzyskało swój status prawny. Według Modrzewskiego zadaniem nowego stowarzyszenia
muzycznego było „zaznajamianie miejscowego społeczeństwa z celniejszymi utworami literatury muzycznej
i z wykonawcami mającymi pierwszorzędne stanowisko
w świecie artystycznym”50. Nowa inicjatywa wzbudziła
w lokalnym środowisku wyraźne zainteresowanie, zrzeszając już w pierwszym roku swojej działalności 213 osób
o zróżnicowanym poziomie zamożności, wykształcenia
i pozycji społecznej. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym powołano zarząd na czele, którego stanął Władysław Modrzewski, a także przyjęto założenia organizacyjne na najbliższy czas. Zasadniczą jego częścią stało się
utworzenie orkiestry, której dyrektorem został Konstanty
Wasilewski i chóru, pod kierownictwem śpiewaka opery
warszawskiej – Gustawa Czernickiego51. Ponadto Towarzystwo miało prawo urządzać koncerty publiczne i tzw.
familijne wieczory muzyczne; miało prawo posiadać własny stały lokal i bibliotekę muzyczną; mogło ogłaszać drukiem prace z zakresu muzyki i śpiewu oraz organizować
nowe zespoły muzyczne i wokalne52.
Pod koniec 1898 roku Towarzystwo Muzyczne uroczystym koncertem zainicjowało swoją działalność. Jak
opisuje Regina Gerlecka „w sali ustawiono udekorowaną
kwiatami statuę Mickiewicza, a ściany ozdobiono portretami najznakomitszych polskich i obcych kompozytorów.
Koncert rozpoczął się kantatą – polonezem wykonanym
przez chóry z akompaniamentem kwartetu smyczkowego.
Według Ludwika Gawrońskiego myśl założenia Towarzystwa Muzycznego
zrodziła się w głowie nauczyciela muzyki Władysława Stelmasiewicza. Cyt. za:
Ludwik Gawroński, Towarzystwo Muzyczne w Lublinie im. H. Wieniawskiego ma
dziewięćdziesiąt lat, Ruch Muzyczny, Nr 6, 13 marca 1988, s. 21.
48

Projekt statutu pierwotnie zrodził się w kręgu śpiewaków z „Drumli”, a później został podpisany przez przedstawicieli miejscowego społeczeństwa i 2 lutego 1897 roku złożony do gubernatora Władimira Filipowicza Tchorżewskiego.
49

50

Wojtkowski, op. cit., s. 329.

Maria Gawarecka, Życie kulturalne Lublina w latach 1900-1939 [w:] Kalendarz
Lubelski, Lublin 1973 r., s. 182.
51

52

Gerlecka, Lata 1864–1905, op. cit., s. 264.
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Słuchacze z aplauzem przyjęli występ lubelskiej śpiewaczki Zofii Konarskiej i skrzypka Gustawa Friemana. Artystyczna inauguracja Towarzystwa Muzycznego przeszła
najśmielsze oczekiwania tak pod względem poziomu artystycznego, jak i frekwencji”53. Pomyślnie rozpoczęta działalność zaowocowała kolejnymi wieczorami muzycznymi
i imprezami okolicznościowymi (rocznice śmierci Chopina, Moniuszki), skierowanymi do członków Towarzystwa
i ich rodzin. Towarzystwo gościło wybitnych muzyków
polskich, m.in. pianistów tej miary, co: Józef Wieniawski,
Ignacy Jan Paderewski, Józef Śliwiński, Aleksander Michałowski oraz skrzypków, jak: Stanisław Barcewicz i śpiewaków: Aleksandra Bandrowskiego, Władysława Mierzwińskiego, Aleksandra Myszuga. Spoza Polski występował
pianista Alfred Reisenauer i skrzypek: Willy Burmeister.
Inny charakter miały wieczornice, w których udział brali
amatorzy oraz młodzi adepci sztuki wykonawczej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku
niezwykle ważnym aspektem zachowania tożsamości narodowej była działalność kulturalna. Towarzystwo wyszło
naprzeciw tym wyzwaniom, aktywnie włączając się w organizację koncertów, konkursów muzycznych, prowadząc
orkiestrę, teatr i szkołę muzyczną, wydając czasopisma.
Podobna sytuacja miała miejsce po II wojnie światowej,
zaraz po wyzwoleniu Lublina w 1944 roku. Jako organizacja czynnie promująca kulturę oraz stojąca na straży wolności artystycznej ekspresji ponownie przyjęła na siebie
obowiązek odbudowy życia kulturalnego w mieście. To
z jej struktur wykształciła się obecnie działająca Szkoła
Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego, Filharmonia Lubelska oraz Teatr Muzyczny. Ważnym elementem edukacyjnym i umuzykalniającym była również sieć rozmieszczonych w regionie ognisk muzycznych, zapewniających
możliwość nauki gry na instrumencie, nawet w najdalszych zakątkach Lubelszczyzny. Obecnie Towarzystwo nadal prowadzi ożywioną działalność, organizując konkursy
(Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków, Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny dla Niewidomych, D.A.), festiwale (Międzynarodowy Festiwal „Andrzej Nikodemowicz:
czas i dźwięk”) i koncerty (Muzyka na Lubelskiej Starówce, Harmonie Starego Miasta, Opus Magnum. KUL-owskie wieczory z muzyką, D.A.). Posiada również Społeczną
Szkołę Muzyczną i Szkołę Muzyczną dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa; prowadzi ogniska, chór kameralny i zespół jazzowy.
Pod koniec 1916 roku ze struktur Towarzystwa wyłoniono Szkołę Muzyczną im. S. Moniuszki, którą z czasem – na mocy decyzji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przekształcono w Instytut
53

Tamże, s. 263–264.

Muzyczny. Ważną rolę w procesie zmian organizacyjnych
i merytorycznych odegrał pedagog i muzykolog, Janusz
Miketta54, w latach 1919–23, dyrektor Towarzystwa i Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Później Instytut
rozszerzył swoją działalność o sieć ognisk muzycznych,
czyli kształcenia i wychowania poprzez muzykę. W wyniku zabiegów Janusza Miketty postawało Towarzystwo
Filharmoniczne (Przyjaciół Muzyki)55, którym po nim
kierowali: utalentowany pedagog, muzyk i działacz społeczny, Wacław Grudziński (1924–1927), artysta skrzypek, Ludwik Ramułt (1927–1930) oraz muzyk i kompozytor, Eugeniusz Dziewulski (1930–1939). Początkowo
oba stowarzyszenia były ze sobą dosyć mocno skonfliktowane. Jak pisze Joanna Biegalska „członkowie organizacji
podbierali sobie wzajemnie artystów, uczniów do prowadzonych przez siebie niezależnie szkół muzycznych. Dopiero w 1930 roku zdecydowano się na połączenie sił”56.
W roku 1924 w ramach Towarzystwa zaczęła funkcjonować 50-osobowa orkiestra symfoniczna oraz chóry: męski i mieszany pod batutą Faustyna Kulczyckiego, przygotowujące się do koncertu inauguracyjnego, mającego się
odbyć 9 października. Warto przypomnieć, że już wtedy Lublin miał swoich ambasadorów w osobach braci
Wieniawskich, pianisty Józefa i fenomenalnego skrzypka
Henryka57; podobnie było w przypadku Mariana Michała Biernackiego i Michała Ludomira Rogowskiego. Nieco
wcześniej świat usłyszał o innym wielkim artyście z Lubelszczyzny, skrzypku Karolu Lipińskim; to on właśnie
koncertując we Włoszech w 1818 roku spotkał w Picency słynnego Niccolò Paganiniego i podjął z nim swoisty
pojedynek. Artyści wykonali Koncert podwójny Kreutzera, który to fakt sprawił, że krytycy mieli trudne zadanie
ze wskazaniem pierwszego wśród równych.
Niewątpliwie artystą, który rozsławił Lublin był Henryk Wieniawski, autentyczny geniusz, wirtuoz skrzypiec,
jeden z najwybitniejszych talentów instrumentalnych
w dziejach muzyki, uczeń lubelskich wiolinistów: Jana
Hornziela, Stanisława Serwaczyńskiego i Antoniego Parysa58. Młody Wieniawski studiował w Paryżu u Josepha
[…] „Od początku swojej pracy w Lublinie kładł szczególny nacisk na wysoki poziom kształcenia w szkole muzycznej. Dbał o jej eksponowaną pozycję w środowisku lokalnym. Podstawowym działaniem była promocja talentów,
jakie kształciła placówka edukacyjna”. Cyt za: Joanna Biegalska, Towarzystwo
Muzyczne w Lublinie. Inspirator rozwoju miejskiej kultury muzycznej, Lublin,
2011, s. 40.
54

55

Gawarecka, op. cit., s. 220–221.

56

Biegalska, op. cit., s. 86.

Ufundowany w 1978 roku przez Lubelskie Towarzystwo Muzyczne i wykonany społecznie przez artystę rzeźbiarza Antoniego Janusza Pastwę.
57

Zob. Wiesław Śladkowski, W okresie międzypowstaniowym [w:] Z przeszłości
kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Aleksandrowicz, R. Gerlecka, W. Śladkowski,
S. Tworek, Lublin 1978; Ludwik Gawroński, Stanisław Serwaczyński [w:] Słownik Biograficzny Miasta Lublin, red. T. Radzik, A. A. Witusik, J. Ziółek, T. 2, Lublin 1996; Grażyna Jakimińska, Henryk Wieniawski [w:] Słownik Biograficzny
Miasta Lublin, red. T. Radzik, A. A. Witusik, J. Ziółek, T.1, Lublin 1996.
58
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Lamberta Massarta, kończąc naukę w Konserwatorium
w wieku dwunastu lat z najwyższym odznaczeniem oraz
nagrodą w postaci skrzypiec słynnego lutnika, Guarnieriusa del Gesù. Dziś te wspaniałe tradycje wiolinistyczne
znajdują swoją egzemplifikację w fakcie, iż imię Henryka Wieniawskiego nosi Towarzystwo Muzyczne, Filharmonia59 oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II
stopnia, ta imienia Karola Lipińskiego60. Od roku 196761
Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie organizuje festiwale i konkursy młodych
skrzypków62, w obsadzie krajowej i międzynarodowej.
W 1908 roku, obok Towarzystwa Muzycznego powstało Towarzystwo Muzyczne Harmonia. Nie zajmowało się
ono wyłącznie muzyką, lecz – jak pisze Andrzej Wojtkowski – urządzało także dla swych członków i gości „zabawy
taneczne, maskarady, majówki i wycieczki, przedstawienia
amatorskie i odczyty, zabawy na świeżym powietrzu z balonami i fajerwerkami, zorganizowało czytelnię, utrzymywało bufet, kręgielnię, ślizgawkę itp. Urządzało także koncerty, zorganizowało chóry i orkiestrę”63. Mimo to
społeczeństwo lubelskie nie dostrzegało w tych inicjatywach potrzeby dalszego funkcjonowania. Tym samym
obu groziło zamknięcie. W Harmonii widmo zakończenia działalności było na tyle silne, że „zaczęto rozważać
konieczność wprowadzenia gry w karty dla ratowania jedynej w Lublinie instytucji zapewniającej godziwą wspólną rozrywkę lubelskim rzemieślnikom i robotnikom”64.
Mimo braku realizacji niefrasobliwego pomysłu Harmonia wegetowała do wybuchu wojny, po czym – upadła.
Lutnia z Echem
W pierwszej połowie XX wieku na Lubelszczyźnie
pojawiły się nowe formy zespołowego muzykowania, chóry: Lutnia (od 1921) i Echo65 (od 1928). Pierwszy, wzorując się na formacji śpiewaczej o tej samej nazwie z Warszawy, powstał z inicjatywy dyrektora Oddziału Banku

59
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nadało imię Filharmonii w 1960
z okazji XV-lecia jej istnienia.

Imię nadano w 1984 roku podczas obchodów jubileuszu 40-lecia szkoły za kadencji dyrektor Teresy Księskiej-Falger (1982–1991); Zob. Wiktor Gryta, Zarys
dziejów Szkoły Muzycznej [w:] Z muzyką w świat, Lublin 1984.
60

W tym roku odbył się pierwszy po II wojnie światowej tzw. Mały Konkurs im.
Henryka Wieniawskiego dla uczniów ognisk i szkół muzycznych.
61

Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H.
Wieniawskiego (od 1970), Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. S.
Serwaczyńskiego (od 1990), Międzynarodowy Konkurs Muzyczny dla Niewidomych im. Ignacego Jana Paderewskiego (od 2001) [wszystkie odbywają się
cyklicznie, co trzy lata].
62

63

Wojtkowski, op. cit., s. 337.

64

Tamże.

Zob. Marek Dudek, Echo w Lublinie – Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”,
Twoja Muza, 5/2014, s. 52–55.
65
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Warszawskiego w Lublinie, Michała Michniewskiego66.
Ogłoszenie o rekrutacji do chóru spotkało się ze sporym
odzewem wśród lokalnej społeczności. We wrześniu 1921
roku podczas walnego zgromadzenia przyszłych członków przyjęto statut i wybrano pierwszy zarząd. Chór liczył wówczas około 80 osób. Występował głównie w Lublinie i miastach ościennych. Lutnia – jak podaje Maria
Gawarecka – brała również udział w „koncertach ogólnych i uroczystościach oraz w konkursach śpiewaczych
w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, wyjeżdżała z koncertami do Rumunii, Czechosłowacji i na Węgry”67. Wraz
z kolejnymi latami liczba członków rosła, a chór stawał
się dobrym miejscem realizowania muzycznych aspiracji. Niestety rozwój zespołu zahamował wybuch II wojny
światowej w 1939 roku. Po jej zakończeniu chór głównie
za przyczyną Zygmunta Szczepańskiego w jakiejś części
się odrodził. Jednak plany artysty sięgały już znacznie dalej, dążąc do stworzenia orkiestry kameralnej. Tym samym chór mimo wewnętrznych oporów stał się zaczynem nowej formacji muzycznej, z którą w późniejszych
latach często występował.
Chór Towarzystwa Śpiewaczego Echo powstał w 1928
roku z inicjatywy Bronisława Andrzejewskiego, który stanął na czele grupy pasjonatów traktujących śpiew jako
niezwykle ważny element ich życia. 30-osobowej grupie
przewodniczył kompozytor, teoretyk i działacz muzyczny Faustyn Kulczycki, będący wówczas kierownikiem artystycznym Towarzystwa Filharmonicznego w Lublinie.
W 1929 roku pod jego kierunkiem przygotowano pierwszy koncert chóru męskiego, w programie którego znalazły się pieśni ludowe. Z roku na rok przybywało repertuaru, który w okresie przedwojennym sięgał już ponad
stu utworów kompozytorów polskich i zagranicznych.
W 1938 roku zespół odbył tournée koncertowe na Węgrzech, zdobywając honorową nagrodę Krajowego Związku Chórów Węgierskich oraz srebrny puchar miasta
Székesfehérvár. Wraz z rozpoczęciem działań wojennych,
w 1939 roku, chór fikcyjnie rozwiązano. Jednak nie oznaczało to zaprzestania jego podziemnej działalności. W latach okupacji Towarzystwo Śpiewacze Echo przeprowadziło około 300 konspiracyjnych prób, a także dało wiele
tajnych koncertów oraz audycji patriotycznych i niepodległościowych. Okres powojenny pod kierownictwem Tadeusza Chyły stanowił czas wszechstronnego rozwoju zespołu, który w środowisku muzycznym zaczął być zaliczany
do czołówki tego typu grup artystycznych w kraju. W latach pięćdziesiątych chór wzbogacił swój dotychczasowy
W późniejszych latach na czele chóru stali: Feliks Wodzinowski, Izydor
Szczepkowski, Wacław Grudziński, Dyonizy Jarosz, Kazimierz Hauke-Bosak,
Wojciech Zwoliński.
66

67
Maria Gawarecka, Życie kulturalne Lublina w latach 1918–1939 [w:] Dzieje
Lublina, T. 2, red. Stanisław Krzykała, Lublin 1975, s. 222.
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repertuar, m.in. dzięki powołaniu do życia sekcji żeńskiej
(od 1954 r.) o estradowe wykonania dzieł operowych.
Wspólnie z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej (współpraca od 1951 r.) oraz solistami o ogólnopolskiej i światowej
sławie tej miary, co Alina Bolechowska, Maria Fołtyn, Stefania Wójtowicz, Bernard Ładysz, Bogdan Paprocki wykonał Halkę, Straszny dwór, Flisa i Mildę S. Moniuszki,
Carmen G. Bizeta, Madame Butterfly i Toskę G. Pucciniego, Eugeniusza Oniegina P. Czajkowskiego, Orfeusza
i Eurdykę Ch. W. Glucka, Borysa Godunowa M. Musorgskiego, Cavalleria Rusticana P. Mascagniego. W latach
60. i 70., które przyniosły największy rozkwit działalności artystycznej Echa, oprócz kontynuacji przyjętej polityki programowej, zespół coraz częściej sięgał po wielkie formy wokalno-instrumentalne, a także aktywniej
uczestniczył w konkursach i wyjazdach zagranicznych
(Węgry: 1966, 1970, 1971, Bułgaria: 1967, 1969, Holandia: 1974, Jugosławia: 1975, Szwajcaria: 1976). Wykonał
wówczas m.in. Stabat Mater i III Symfonię „Pieśń o nocy”
K. Szymanowskiego, Wesele Lubelskie T. Szeligowskiego, Requiem W. A. Mozarta, Pory roku J. Haydna, Stabat Mater G. Rossiniego, a także po raz pierwszy w Lublinie – IX Symfonię L. van Beethovena. Kroniki chóru
odnotowują również zdobycie złotego medalu podczas
Międzynarodowego Festiwalu Chórów Amatorskich im.
Béli Bartóka w Debreczynie (1966), prawykonanie w Lublinie i pierwsze wykonanie w Polsce przez chór amatorski Psalmus Hungaricus Z. Kodaly’a, tournée koncertowe
w Bułgarskiej Republice Ludowej (1967), przyznanie nagrody państwowej za całokształt działalności artystycznej i wychowawczej przez Centralną Komisję Koordynacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki, tournée koncertowe
w Bułgarskiej Republice Ludowej (1969), nagroda Zarządu Głównego Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych oraz nagroda miasta Debreczyna i Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
w III Międzynarodowym Konkursie Chórów Amatorskich
im. Béli Bartóka w Debreczynie (1970), tournée koncertowe w Węgierskiej Republice Ludowej (1971), udział w galowym koncercie w Operze Poznańskiej zorganizowanym dla uczczenia pamięci S. Moniuszki (1972), udział
w Panoramie Trzydziestolecia w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz tournée koncertowe w Holandii (1974), koncerty w Jugosławii, wykonanie
estradowe Fausta Charlesa Gounoda z udziałem orkiestry
Filharmonii Lubelskiej oraz solistów Opery Warszawskiej
(1975). Te osiągnięcia stają się udziałem nowego kierownika artystycznego zespołu, wybitnego dyrygenta, pedagoga i dyrektora Państwowej Filharmonii w Lublinie (od
1969 r.) Adama Natanka. Artysta niezwykle wysoko cenił sobie tę współpracę. Przez 16 lat wyniósł zespół, który
– w najlepszym dla siebie okresie liczył ponad 100 osób

– na wyżyny jego możliwości. Ambitny repertuar, wysoki poziom wykonawstwa, pełne zaangażowanie ze strony członków i działaczy chóru na czele z prezesem Tadeuszem Drelichem, a także pogłębiona odpowiedzialność
i wzajemna solidarność stały się symbolem społecznego ruchu muzycznego w Polsce w zakresie chóralistyki.
Tworzyli go ludzie o zróżnicowanym doświadczeniu życiowym, wykształceniu, statusie materialnym i zawodowym, wywodzący się z różnych środowisk i politycznych
uwarunkowań. Mieszanka, którą – jakby się mogło wydawać – trudno połączyć. A jednak. Pasja do śpiewu, dokumentowana podczas każdej próby słowami Marii Konopnickiej: Pieśni! Uśmiechem życia bądź! Gromką pobudką
bądź dla dusz! W niemocne serca skrzydłem trąć! I Dobru, Pięknu, Prawdzie służ! okazała się silniejsza i ponadczasowa. Jej formalnym potwierdzeniem oprócz sztandaru, na którym widnieją słowa: Pieśnią do serca, sercem do
Ojczyzny, stało się przyjęcie przez Towarzystwo Śpiewacze Echo w 1978 roku na swojego patrona Stanisława Moniuszkę. Po odejściu Adama Natanka kierownictwo nad
chórem przejmowali kolejni lubelscy artyści, m.in. Mieczysław Mazurek, Ewa Ordyk, Zofia Bernatowicz, Andrea
Jaworska czy – obecnie – Joanna Ćwirko, chętnie angażujący się w dalsze przedsięwzięcia. Niestety, każdy z dyrygentów coraz dotkliwiej zaczął odczuwać brak inwestycji
w „świeżych” chórzystów. Podeszły wiek obecnych coraz
wyraźniej ograniczał możliwości podejmowania nowych
wyzwań koncertowych. Znane z lat świetności estradowe
wykonania dzieł operowych czy wielkie formy oratoryjno-kantatowe z każdym rokiem stawały się nieosiągalne. Nadzieją na poprawę niepokojącej sytuacji stał się założony
przy Towarzystwie w 1982 roku Chór Dziecięcy Skowronki. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia, które spotkało się z dużym zainteresowaniem w lubelskim środowisku
artystycznym była wspomniana Ewa Ordyk. Jak można
się było spodziewać większą część młodych śpiewaków
stanowiły dzieci, bądź wnuki chórzystów z „dorosłego”
Echa, kontynuujące jakże ważną tradycję i ponadpokoleniowe przywiązanie do zespołu. Skowronki już w krótkim czasie od powstania zaczęły towarzyszyć wyjściowej
obsadzie chóru Echo podczas koncertów, a także – sukcesywnie wypracowując odpowiedni poziom – brać udział
w ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Dyrygentka,
oprócz stworzenia formacji dziecięcej, chciała również
pobudzić – szczególnie w zakresie repertuaru – istniejący skład chóru Echo. Jej ideą było stworzenie w ramach
obecnych struktur Towarzystwa nowego zespołu, który
skupiałby w sobie najbardziej obiecujących śpiewaków ze
„starej” obsady Echa. I tak, w grudniu 1984 roku, na mocy
decyzji Kierownictwa Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego w Lublinie powstał Lubelski Chór Kameralny. Niestety, w oczach członków zarządu

n u m e r

Towarzystwa jawił się on raczej jako potencjalne zagrożenie niż szansa na stworzenie ożywczej jakości. W konsekwencji kilkunastoosobowa formacja w niedługim czasie została wyłączona z ram organizacyjnych Towarzystwa
i znalazła się pod auspicjami Lubelskiego Domu Kultury.
Dwoistość wizji dotyczących funkcjonowania i administracji chóru Towarzystwa Śpiewaczego Echo z biegiem lat
doprowadziła praktycznie do likwidacji zespołu. Obecnie
liczy on około 20 starszych osób, zmagających się niejednokrotnie z chorobą i słabościami wieku.
Filharmonia Lubelska
Do czasu drugiej wojny światowej Lublin nie miał
jeszcze stałej orkiestry symfonicznej. Koncerty organizowano sporadycznie, a ich inicjatorem było Towarzystwo
Muzyczne. Mimo to w Lublinie koncertowali artyści tej
miary, co Ada Sari, Artur Rubinstein, Karol Szymanowski czy Stanisława Korwin-Szymanowska. Po ustaniu działań wojennych wskrzeszono istniejące wcześniej instytucje
muzyczne, m.in. Towarzystwo Śpiewacze Echo, Towarzystwo Muzyczne, Chór Lutnia, Instytut Muzyczny, przemianowany na Państwową Szkołę Muzyczną oraz powołano
nowe – Związek Kompozytorów Polskich pod przewodnictwem Ignacego Dygasa68. Aktywność artystyczna odradzających się i nowo powstałych instytucji muzycznych
spowodowała występy w Lublinie wielu artystów rozpoznawalnych w Polsce. Wśród przybywających do miasta
był warszawski śpiewak Tomasz Dąbrowski, który wraz
ze Stefanem Rachoniem zainicjował audycje muzyczne w działającej już rozgłośni Polskiego Radia (pierwsze
wzmianki o tej instytucji datowane są na 10 sierpnia 1930,
D.A.). Z koncertami wystąpił pianista Stanisław Szpinalski69 oraz Aleksander Wielhorski, Kiejstut Bacewicz (brat
Grażyny, D.A.), Władysław Kędra, skrzypkowie: Grażyna Bacewicz i Mieczysław Paszkiet, wiolonczelista Arnold
Rezler wraz z żoną skrzypaczką Włodzimierą Kunz, śpiewacy: Zofia Massalska, Janina Kelles-Krauze (matka Beaty Artemskiej, D.A.)70, Ignacy Dygas oraz męski zespół
wokalny Chór Juranda.
W grudniu 1945 roku powstała Lubelska Orkiestra Kameralna, licząca początkowo szesnaście osób. W jej skład
weszli m.in.: Tadeusz Drabiński, Michał Kanarek, Tadeusz
Münch, Aleksander Kozioł, Edward Łakomski, Kazimierz
Kocur, Jan Stefańczak, Maksymilian Nowak, Bolesław
Wiceprzewodniczącym został chórmistrz Tadeusz Chyła. Wcześniej funkcję
tymczasowego przewodniczącego pełnił Edward Sienkiewicz.
68

Zob. Jacek Juliusz Jadacki, O Stanisławie Szpinalskim, Muzyka, Nr 1, 1977, s.
14–39; Tomasz Baranowski, Z kart historii pianistyki polskiej..., Zeszyt Naukowy Filii AMFC, Nr 5, 2005 pt. Spotkania z mistrzami fortepianu i pedagogiki fortepianowej.
69

Zob. Wacław Panek, Beata Artemska – czyli przypadki Pięknej Heleny [w:] Kariery i legendy. Szkice o artystach polskiej sceny muzycznej. Warszawa 1987.
70
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Strawa, Stanisław Taracha71, Jerzy Zaprawa, Andrzej Górecki, Józef Krzywda, Władysław Pawelec72. Jak wspomina jeden73 z jej założycieli Zygmunt Szczepański: „w końcu
sierpnia 1944 roku w Żelechowie wpadła mi w ręce lubelska gazeta, w której donoszono o organizacji orkiestry.
Jako skrzypek postanowiłem skorzystać z tej oferty”74.
Szczepański niezwłocznie przyjechał do Lublina i wspólnie ze swoimi kolegami z konserwatorium, m.in. późniejszym dyrygentem chóru akademickiego KUL (1955–66)
Marianem Ochalskim i pierwszym dyrygentem chóru Towarzystwa Śpiewaczego Echo oraz akademickiego Politechniki Lubelskiej Tadeuszem Chyłą, podjął pracę w zespole. „Byłem dyrygentem – dodawał Szczepański – ale
nie myślałem o pałeczce; chciałem grać w drugich skrzypcach, sprowadzić i utrzymać rodzinę”75.
Aktywność Szczepańskiego zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. „Reaktywowałem Chór Lutnia – wspominał –
i na pierwszym chyba jego koncercie zrodził się pomysł
utworzenia orkiestry kameralnej. Odciągano mnie od tej
myśli. Pracujący wtedy w Lublinie muzycy, a także działacze twierdzili, że nie ma fachowców. Mimo to zaryzykowałem...”76. Wówczas, po wyzwoleniu Lublina, do Ministerstwa Kultury i Sztuki został oddelegowany Mieczysław
Drobner, obejmując w latach 1944–46 stanowisko dyrektora Departamentu Muzyki. Słysząc o inicjatywie Szczepańskiego przekazał mu szesnaście tysięcy złotych, po tysiąc na osobę, warunkując tym samym obsadę zespołu.
Pech chciał, że z ostatnim z muzyków Szczepański miał
poważny problem i, jak wspominał, w końcu znalazł go
„grającego z kapeluszem na podwórku”77. Działając wciąż
jeszcze w ekstremalnych warunkach, zaczął intensywne
próby, które po kilku miesiącach zaowocowały pierwszymi koncertami: 10 lutego 1945 roku i miesiąc później –
11 marca78.
Rodząca się orkiestra kameralna miała przed sobą wiele trudności, szczególnie tych materialnych. Brakowało
Maria Bechczyc-Rudnicka, Początki życia muzycznego PRL [w:] Folder Państwowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w 150. rocznicę urodzin
patrona, 9 lipca 1985 r., s. 13–15.
71

72
(mat), Muzycy i słuchacze Filharmonii im. H. Wieniawskiego, Trybuna Ludu,
Nr 136, 17 maja 1970 r., s. 7.

Obok Zygmunta Szczepańskiego starania w kierunku utworzenia orkiestry
czynili: muzykolog, dyrektor Biblioteki Operowej w Warszawie i kierownik
Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Lublinie Edward Wrocki oraz plastyk Jan
Widmański.
73

(gal), Jestem artystycznym Don Kichotem, Kurier Lubelski, Nr 112, 14 maja
1970 r., s. 4.
74

Wspomnienia Zygmunta Szczepańskiego zamieszone w wydawnictwie jubileuszowym na 40-lecie Państwowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
75

76

(gal), Jestem…, op. cit., s. 4.

77

Wspomnienia Zygmunta Szczepańskiego…

Na program złożyły się Concerto Grosso d-moll A. Vivaldiego, koncert i aria
skrzypcowa J. S. Bacha, Romans C-dur L. van Beethovena i Serenada G-dur
W. A. Mozarta.
78
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wszystkiego: instrumentów, materiałów nutowych, pomieszczeń do prób. Te jednak niedogodności schodziły na plan dalszy w obliczu zaangażowania i pasji ludzi chcących uczestniczyć w czymś nowym, twórczym.
„Pamiętam – wspomina Szczepański – że nieżyjący już
zdolny muzyk Kula, kiedy zwróciłem mu uwagę, iż instrumenty dęte nie stroją, obciął swoją trąbkę o parę
centymetrów, poprawiając własnoręcznie jej brzmienie. Zdobyliśmy gdzieś kotły odpustowe, które na plecach przydźwigaliśmy do filharmonii. Zaczęliśmy
w kinie Wolność (niegdyś Wyzwolenie, D. A.) audycjami szkolnymi. Nasz zapał łamał wszelkie opory”79.
Jeden z najstarszych pracowników Filharmonii – Bolesław Strawa, jak wspomina redaktor Alojzy Leszek Gzella,
twierdził, że „zaraz po wyzwoleniu, kiedy organizowano
orkiestrę kameralną, nikomu nic nie obiecywano. Z jednej
strony do pracy garnęli się ludzie dobrej woli umiejący lepiej czy gorzej grać na instrumentach muzycznych, z drugiej natomiast swoje miejsce w zespole znaleźli wspaniali
soliści, jak Mieczysław Paszkiet, Augustyn Kozioł czy Arnold Rezler. Dzięki takiej mieszance Zygmunt Szczepański mógł osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie znakomite wyniki, za które jedynym ekwiwalentem było dobre
słowo, serdeczne oklaski czy łzy prawdziwego wzruszenia słuchaczy”80.
Powstający zespół, oprócz indywidualnego zaangażowania jego członów, potrzebował również wsparcia lokalnych władz. Najbardziej aktywnym i pomocnym okazał
się wiceprezydent Lublina, Stanisław Krzykała. Dzięki niemu grupę grających ze sobą ludzi udało się mocą Uchwały
Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie przenieść pod opiekę Towarzystwa Muzycznego, a następnie 25 stycznia 1946
roku przekształcić w Filharmonię Miejską, której pierwszym dyrektorem został członek Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki, Jan Widmański. Orkiestra otrzymała
stałą siedzibę w ówczesnym Domu Żołnierza (dzisiejszy
Garnizonowy Klub Oficerski przy ul. Żwirki i Wigury 6,
D.A.). Stopniowo rosła liczba grających i umiejętności wykonawcze muzyków. Wkrótce pojawili się wybitni soliści,
skrzypkowie: Eugenia Umińska, Grażyna Bacewicz, Zdzisław Jahke, Irena Dubiska oraz pianista, Zbigniew Drzewiecki. W repertuarze zespołu zaczęły pojawiać się nowe
formy, takie jak Stabat Mater Karola Szymanowskiego,
które zabrzmiało 29 maja 1947 roku.
W ciągu kolejnych lat Filharmonia została upaństwowiona (21 października 1949, D.A.) i obok prowadzonej działalności koncertowej rozpoczęła popularyzowanie muzyki symfonicznej w miastach powiatowych
Lubelszczyzny, a nawet tak niewielkich miejscowościach
79

(gal), Jestem…, op. cit., s. 4.

Alojzy Leszek Gzella, Jubileuszowe zadowolenie, Kurier Lubelski, Nr 113, 15–
16 maja 1970 r., s. 2.
80

jak: Tyszowce, Józefów k. Biłgoraja, Zwierzyniec, Zaklików, Zakrzówek, Horodło, a także zakładach pracy (FSC,
WSK Świdnik, LFMR, Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych, Cementownia Chełm). Zorganizowała cykl poranków pod nazwą Historia Muzyki Współczesnej, zapoczątkowała współpracę z miejscowymi chórami: Echo
i Lutnia. Nawiązała współpracę z uzdrowiskiem w Nałęczowie (recitale i koncerty kameralne), podjęła akcję audycji szkolnych81, do realizacji których zaprosiła wysokiej
klasy solistów, m.in. Józefa Stompla, Hannę Radwan, Igora Iwanowa, Henryka Palulisa, Janusza Kucharskiego, Halinę Mickiewiczównę82. Koncerty symfoniczne wzbogacili
swoją obecnością pianiści: Barbara Hesse-Bukowska, Witold Małcużyński, skrzypaczki: Wanda Wiłkomirska, Kaja
Danczowska, śpiewacy: Bogdan Paprocki, Andrzej Hiolski, Bernard Ładysz oraz z zagranicy – Bella Dawidowicz,
laureatka I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1949
roku. Filharmonia pamiętała o wydarzeniach rocznicowych, takich jak Rok Chopinowski, Odbudowa Stolicy
i Przyjaźni polsko-radzieckiej, 10-lecie Odrodzenia Polski Ludowej i innych. W 1960 roku z okazji jubileuszu
XV-lecia istnienia Filharmonii Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Lublinie nadało instytucji miano Państwowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego.
W ciągu minionych lat orkiestrę Filharmonii prowadziło wielu dyrygentów, zmieniali się kierownicy artystyczni. Każdy z nich swoją osobowością artystyczną oraz
koncepcją programową i organizacyjną w większym lub
mniejszym stopniu przyczynił się do wzbogacenia jej dorobku. Wspomniany wcześniej Zygmunt Szczepański
(1944–47), a także Adam Wyleżyński (1947–51), Bolesław Kuropatnicki (1949–50), Roman Mackiewicz (1950–
51), Felicjan Lasota (1951–53), Robert Satanowski (1951–
54), Eugeniusz Dziewulski (1953–54), Olgierd Straszyński
(1954–56), Karol Anbild (1955–57), Franciszek Klimczak
(1956–57), Andrzej Cwojdziński (1957–63), Marian Lewandowski (1964–69), którzy prowadzili Instytucję z myślą o jej dalszym rozwoju, a także budując jej pozycję społeczną i status zawodowy w skali ogólnopolskiej.
Przełomowe lata dla Filharmonii to okres 1969–1990,
kiedy to dyrektorem naczelnym i artystycznym był Adam
Natanek, wybitny dyrygent i pedagog. Dzięki niemu instytucja poszerzyła swój repertuar, wprowadzając dzieła wokalno-instrumentalne (oratoria, msze, kantaty) oraz opery w wersji estradowej. Niezwykle prężnie rozwinęła się
współpraca Filharmonii z lokalnymi chórami amatorskimi, takimi jak: Towarzystwa Śpiewaczego Echo, UMCS,
KUL, Muzykologii Kościelnej KUL, Akademii Rolniczej,
Prelegentami wówczas byli: Janina Berezowska, Jan Szorc, Klemens Leszek
Krajewski.
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Akademii Medycznej, Politechniki Lubelskiej, PSM I i II
st. im. T. Szeligowskiego, OSM I i II st. im. K. Lipińskiego, Kameralny przy Lubelskim Domu Kultury. Oprócz
stałej działalności symfonicznej organizowano ponadto
koncerty kameralne, recitale, koncerty umuzykalniające
i edukacyjne. Dobra atmosfera sprzyjała również rozwojowi kameralistyki, o czym świadczą liczne zespoły83, do
których należały: Kwintet Lubelski, Lubelskie Trio Stroikowe, Kwintet Dęty, Trio Fortepianowe, Trio Barokowe,
Trio Harfowe, Trio Perkusyjne, Trio Con Crio czy Trio
Lubelskie (niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego, D.A.). Najbardziej utalentowani decydowali się także
na formy recitalowe. Wśród nich: Danuta Damięcka (sopran) z Mieczysławem Dawidowiczem (fortepian), Bohdan Giergiel (skrzypce) z Corellim Świecą (fortepian),
Andrzej Rzymkowski (saksofon) i Tomasz Smagorzewski
(klarnet) z Teresą Księską (fortepian). Dyrektor Natanek
zainicjował festiwal Nałęczowskie Divertimento, a także
cykl letnich koncertów w Kozłówce. Ponadto kontynuował Lubelski Wrzesień Muzyczny i koncerty w ramach
Dni muzyki organowej i oratoryjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jako zapraszany do wielu miejsc w kraju i za granicą dyrygent zorganizował dla lubelskiej orkiestry tournée we Włoszech (1980, 1981, 1984), w Szwajcarii
(1985), w Hiszpanii (1989, 1990, 1993), w Szwecji (1991,
1995), w Niemczech (1992, 1995). Zespół brał również
udział w prestiżowych festiwalach w Koszycach (1986),
Festiwalu Muzyki Współczesnej w Alicante (1989) oraz
Seminarium Dyrygenckim Franco Ferrary (Włochy,
1984). Dzięki staraniom Adama Natanka zmieniono szkic
rozpoczętej w 1971 roku budowy gmachu Teatru Dramatycznego i włączono do niego projekt – nieobecnej tam
pierwotnie – filharmonii. Dyrektor Natanek dokonał również wyboru wykonawcy organów (firma Schücke, D.A.)
znajdujących się w obecnej sali koncertowej.
W 1990 roku dyrektorem naczelnym Filharmonii został Leszek Hadrian, powołując w 1992 roku na stanowisko dyrektora artystycznego Jerzego Salwarowskiego (do
1993), a później – Agnieszkę Kreiner, która ostatecznie sfinalizowała przeprowadzkę Filharmonii do nowej siedziby. W 1996 roku dyrektorem naczelnym i – rok później
– artystycznym została Teresa Księska-Falger. Jako znana
w środowisku muzycznym prężnie działająca menedżer
kultury reaktywowała Nałęczowskie Divertimento oraz Lubelski Wrzesień Muzyczny. Doprowadziła do ukończenia
prac budowlanych związanych z nową siedzibą Filharmonii i instalacją zakupionych przez dyrektora Natanka
organów. Uaktywniła działalność wyjazdową, organizując tournée w Holandii (1998), w Niemczech (1997, 2001,
Obecnie w Filharmonii Lubelskiej funkcjonuje kilka zespołów kameralnych,
do których należą: Lubelskie Trio Stroikowe (1977), Trio perkusyjne (1982),
Kwartet klarnetowy Claribel (2001), Kwartemia (2012).
83
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2002), we Włoszech (2000, 2001, 2004), w Korei Południowej (1999 – dwukrotnie), w Danii (2000, 2001, 2004),
w Austrii (2003). Dyrektor Księska-Falger wprowadziła do
repertuaru Filharmonii dzieła monumentalne G. Mahlera i A. Brucknera, a także kompozycje H. M. Góreckiego,
W. Kilara, W Lutosławskiego, K. Pendereckiego, H. Warsa,
E. Czernego, A. Nikodemowicza, M. Dubaja, P. Hindemitha oraz estradowe wersje oper G. Verdiego, G. Donizettiego, G. Pucciniego, P. Czajkowskiego. Stworzyła warunki
finansowe i organizacyjne do nagrania przez zespół symfoniczny Filharmonii 7 płyt. Dzięki jej staraniom, w 1997
lubelska Filharmonia włączyła się w ogólnopolską ideę organizacji festiwalu sztuki współczesnej pod nazwą „Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego”84, którego inicjatorkami były Agnieszka Kreiner
i prof. Gabriela Klauza (Instytut Muzyki UMCS). W latach 2004–2009 dyrektorem naczelnym Filharmonii był
Mirosław Ziomek, a obecnie – od 2009 – na czele instytucji stoi Jan Sęk. W latach 2009–2011 funkcję dyrektora
artystycznego sprawował Piotr Wijatkowski, a obecnie –
Wojciech Rodek.
Przez ponad 73 lata Filharmonia, która obecnie dzieli przestrzeń z Teatrem Muzycznym i Centrum Spotkania Kultur (ukończone w 2015, D.A.) gościła wielu wybitnych muzyków, z których należy wymienić m.in. Karola
Teuscha, Jerzego Katlewicza, Henryka Czyża, Jana Krenza,
Jerzego Maksymiuka, Antoniego Wita, Łukasza Borowicza, Krzysztofa Pendereckiego, Zygmunta Rycherta, Tadeusza Wojciechowskiego oraz solistów: Światosława Richtera, Lidię Grychtołównę, Reginę Smendziankę, Waldemara
Malickiego, Danutę Damięcką, Irenę Dubiską, Barbarę
Hesse-Bukowską, Bogdana Paprockiego, Kevina Kennera, Guya Boveta, Grażynę Bacewicz, Władysława Kędrę,
Joachima Grubicha, Konstantego Andrzeja Kulkę, Krzysztofa Jakowicza, Dawida Ojstracha, Wandę Wiłkomirską,
Andrzeja Hiolskiego, Bellę Dawidowicza, Witolda Małcużyńskiego, Kaję Danczowską, Wadima Brodskiego, Janusza Olejniczaka Zbigniewa Drzewieckiego, Dominikę
Falger, Edwarda Zbigniewa Zienkowskiego, Bognę Sokorską, Piotra Pławnera, Bartłomieja Nizioła, Jadwigę Rappé,
Stefanię Woytowicz, Izabelę Kłosińską, Rafała Blechacza,
Tatianę Shebanovą, Stanisława Drzewieckiego, Elżbietę
Karaś-Krasztel, Ewę Bandrowską-Turską.
Teatr Muzyczny
Filharmonii niemal od początku jej istnienia towarzyszył Teatr Muzyczny. Pierwotnie stworzyli go artyści, którzy pozostali w Lublinie po reorganizacji struktury Centralnego Domu Żołnierza. Nie chcieli, aby ich
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dotychczasowe doświadczenie poszło na marne. Dlatego
od razu po wojnie postanowili zrzeszyć się wokół instytucji, która mogłaby im zapewnić swobodę wypowiedzi
twórczej. Na czele zespołu stanął porucznik Antoni Niemczynowski, który wspólnie z artystami poszukiwał własnej
drogi ekspresji. Wynikiem tych dążeń było powstanie Teatru Muzycznego im. Żołnierza Polskiego, który w 1947
roku rozpoczął swoją oficjalną działalność. Inaugurację
nowej instytucji uświetniły przygotowane przez zespół
operetki: Wesoła wdówka F. Lehara, Rozkoszna dziewczyna R. Benatzky’ego, Hrabina Marice E. Kalmana i Trzech
Polaków w Ameryce Z. Wiehlera. Po sukcesach estradowych członkowie Rady Artystycznej wpadli na pomysł,
aby wejść w kooperację artystyczną z Teatrem Miejskim
pod jedną dyrekcją Maksymiliana Chmielarczyka. Niestety, finalnie nie był to dobry pomysł. Różnice w poglądach i wizjach artystycznych przetrwały wspólnie jedynie
przez rok, do chwili upaństwowienia Teatru Miejskiego
w 1949 roku. Ostatecznie w 1952 roku inscenizacją Krakowiaków i Górali K. Kurpińskiego lubelska estrada muzyczna zakończyła swoją działalność. Po czterech latach
w 1956 roku nastąpiła reaktywacja sceny, już jako zrzeszenia spółdzielczego, które swoją działalność rozpoczyna od premiery operetek: Swobodny wiatr J. Dunajewskiego i Rose Marie R. Frimala. Rok później teatr zostaje
upaństwowiony, przyjmując miano „Państwowej Operetki w Lublinie”. Dzięki zmianie statusu instytucja weszła na
stałe w poczet artystycznych struktur lokalnych, zyskując
tym samym możliwość stałego finansowania zapewniającego bezpieczne funkcjonowanie w przyszłości. W 1969
roku dyrekcję nad operetką – jak się okazało na 33 sezony – przejął Andrzej Chmielarczyk, który w swojej polityce repertuarowej pielęgnował przede wszystkim operetki
klasyczne i utwory zapomniane, ale także nie zapominał o nowościach, wprowadzając modne wówczas musicale. Tak też lubelscy melomani mogli usłyszeć pierwsze powojenne prezentacje, m.in. Carewicza F. Lehara czy
Róży Stambułu L. Falla oraz sztuki Ruletka serc, Charpillon czy Kim jest Geogette Igo Hofstettera85. Taka sytuacja
była jednym z przyczynków do ponownej zmiany nazwy
w 1977 roku na „Teatr Muzyczny”. W 1987 roku instytucja
– w przeddzień jubileuszu swojego czterdziestolecia – na
dwa lata straciła swoją siedzibę86 w oddanym do remontu Garnizonowym Klubie Oficera, stając się zespołem wyłącznie objazdowym. Gościnnie jego premiery odbywały się w puławskim Domu Chemika, które później mogła
Alojzy Leszek Gzella, Dwadzieścia lat dyrektorowania Andrzeja Chmielarczyka [w:] Czterdzieści lat sceny muzycznej w Lublinie, red. Anna Nowak, Lublin 1988, s. 39.
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Część artystów z Teatru Muzycznego powołało Scenę Kameralną przy Domu
Kultury LSM, aby poprzez prezentacje niewielkich form muzycznych podtrzymywać pamięć i tradycję nieobecnej w Lublinie estrady. Niestety, w krótkim czasie jakże słuszna koncepcja upadła.

oglądać publiczność w całej Polsce. W 1989 roku otrzymał pomieszczenia w lubelskim Domu Kultury Kolejarza,
gdzie egzystował przez 10 lat, przygotowując 30 premier.
W 2000 roku, po prezentacji Kopciuszka S. Gerstenkorna Teatr Muzyczny przeniósł się do swojej nowej siedziby
(przy Filharmonii, D. A.), gdzie mieści się do dzisiejszego dnia. W latach 2002–05 dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru (również za kadencji Leszka Hadriana,
w latach 2005–07, D.A.) był uznany dyrygent Jacek Boniecki, z którego inicjatywy repertuar lubelskiej estrady
został rozszerzony o przedstawienia operowe, operetkowe
i musicalowe. Ponadto rozbudował on zespoły artystyczne oraz nawiązał stałą współpracę z wybitnymi solistami scen operowych i muzycznych w kraju. Od 2007 roku
obowiązki dyrektora naczelnego przejął Krzysztof Kutarski (od 2009 roku dyrektorem artystycznym został Tomasz
Janczak, D.A.). Rok później Teatr Muzyczny obchodził jubileusz 60-lecia swojego istnienia, podczas którego została zaprezentowana monumentalna inscenizacja opery Traviata G. Verdiego w Hali „Globus”. W 2015 roku dyrektor
naczelną zostaje prof. Iwona Sawulska, zaś dyrektorem artystycznym – Dariusz Klimczak.
Szkolnictwo muzyczne
Obecne państwowe szkolnictwo muzyczne w Lublinie podzielone jest pomiędzy dwie placówki: Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola
Lipińskiego oraz Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego. Pierwsza z nich, nawiązując do
tradycji kulturalnych i oświatowych regionu pierwotnie
nosiła miano „Państwowego Instytutu Muzycznego”, powołanego w 1944 roku dekretem Ministra Kultury i Sztuki PKWN, Wincentego Rzymkowskiego. Po roku działalności Instytut zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki,
Władysława Kowalskiego został przekształcony w trzy
odrębne jednostki: Państwową Niższą Szkołę Muzyczną,
Państwową Szkołę Umuzykalniającą i Państwową Średnią Szkołę Muzyczną. Prowadzono w nich nauczanie jedynie przedmiotów muzycznych, zaś kształcenie powszechne uczniowie realizowali w szkołach ogólnokształcących.
Przez pierwsze 12 lat warunki lokalowe były bardzo trudne, ponieważ szkoły mieściły się w części budynku Towarzystwa Muzycznego, gdzie również swoją siedzibę miały Filharmonia Lubelska oraz Towarzystwa Śpiewacze:
Echo i Lutnia. Dyrektorem Państwowej Średniej Szkoły
Muzycznej był Tadeusz Szeligowski, a po jego wyjeździe
– już w Szkole Muzycznej II stopnia – od 1949 roku – Janina Łosakiewicz. Obok niej powstała Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia pod kierownictwem Tadeusza Chyły,
która przejęła struktury Państwowej Niższej Szkoły Muzycznej i Państwowej Szkoły Umuzykalniającej. W 1952
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roku władze państwowe zaczęły dążyć do połączenia szkoły muzycznej z ogólnokształcącą. Wiązało się to ze zmianą obecnego modelu nauczania, modyfikacjami w obrębie
nauczanych przedmiotów, a także uporaniem się z trudnymi warunkami lokalowymi. Z taką sytuacją w 1956 roku
zetknął się przybyły z Gdańska Oskar Ruppel, który miał
skoordynować ze sobą wszystkie rozpoczęte działania.
Nie było to proste, ale dzięki zaangażowaniu nauczycieli, którzy wzajemnie zaczęli rozumieć specyfikę nauczanych przedmiotów muzycznych i ogólnych, a także wypracowanemu już modelowi organizacji szkoły, placówka
cieszyła się w środowisku coraz to większym uznaniem.
Przejawem sprzyjającej atmosfery były wysokie wskaźniki przyjęć absolwentów na wyższe uczelnie oraz współpraca z lubelską Filharmonią. Do pełni sukcesu potrzebny
był jeszcze odpowiedni budynek, który mógłby zapewnić
właściwy komfort podejmowanych działań. Dzięki staraniom Józefa Spólnickiego i Ludwika Grabowskiego, a także szefa inwestycji w wydziale kultury PWRN Władysławowa Markiewicza możliwe było rozpoczęcie budowy
w 1970 roku. Dwa lata później w szkole zaczęto realizować dwunastoletni cykl nauczania oraz przemianowano
ją na „Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną
I i II stopnia”. W 1984 roku podczas obchodów jubileuszu
40-lecia placówce nadano imię Karola Lipińskiego. W tym
czasie rozwinęła się jej działalność koncertowa nie tylko
w kraju, ale także poza jej granicami. Szkolne zespoły występowały w Belgii, Grecji, Szwajcarii, RFN, Włoszech.
Za przyczynianie się do odkrywania, wspierania zdolności i zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży
w 2010 roku placówka otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły
odkrywców talentów” nadanego przez Ministra Edukacji
Narodowej. Obecnie, od 2013 roku dyrektorem placówki jest prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, zaś funkcje wicedyrektorów pełnią Zbigniew Trochimiuk (ds. muzycznych)
i Monika Kocka-Wiśniewska (ds. ogólnokształcących).
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Lublinie została powołana w 1968 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Lucjana Motyki. Jej dyrektorem został Włodzimierz Dębski (prywatnie ojciec kompozytora Krzesimira,
D.A.). Placówka nie posiadała własnej siedziby, za którą
służyło jej kilka sal na piętrze w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 55. Tam też, oprócz zamieszkujących
lokatorów swoje lekcje miały jeszcze klasy instrumentalne
Liceum Muzycznego, a także pracował Zakład Geodezji
i stołówka należąca do Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Realizację zadań edukacyjnych utrudniały również braki
instrumentów i pomocy dydaktycznych. Ich zaspokajaniu
z dużą ofiarnością przysłużył się dyrektor placówki, a także pracujący w niej nauczyciele. W latach 70. trudno było
o uczniów, którzy zachowaliby jakąś ciągłość edukacyjną.
W związku z tym szkoła zwróciła się w kierunku ludzi,
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którzy systematykę procesu dydaktycznego mieli wyraźnie
zakłóconą. Zwykle byli to autodydakci, znający podstawy
gry na danym instrumencie, ale nieposiadający gruntownego wykształcenia. Przedstawicielami takiej grupy byli
m.in. członkowie Orkiestry Wojskowej Garnizonu Lubelskiego, chcący dalej grać w orkiestrze. W czasie kadencji
dyrektorskiej Zdzisława Janczuka (1975–79) poszerzono
bazę lokalową szkoły, a także nawiązano stałą współpracę z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej. Ponadto rozszerzono działalność koncertową uczniów o koncerty w różnych
miastach regionu, a także zainicjowano koncerty na cele
społeczne. W 1976 roku szkoła, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, rozszerzyła swoją działalność
o szkołę I stopnia z oddziałami dziecięcymi i młodzieżowym, uzyskując nazwę – „Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie”. W 1978 roku z okazji 10-lecia placówki nadano jej imię Tadeusza Szeligowskiego87.
W 1993 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku
przy ul. Gospodarczej, co sprzyjało dynamicznemu rozwojowi placówki. Liczba koncertów systematycznie rosła,
także indywidualne sukcesy uczniów wpływały na prestiż
szkoły. Brakowało jedynie sali koncertowej, w której zdolności muzyczne młodzieży można by było w pełni zaprezentować. W związku z tym grupa nauczycieli oraz rodziców pod przewodnictwem dyrektor szkoły Honoraty
Pukos (nieprzerwanie od 1991 roku do dnia dzisiejszego,
D.A.) podjęła starania o wybudowanie takowej przestrzeni artystycznej. Niestety, te plany nie uzyskały zainteresowania ze strony lokalnych władz. Tym samym podjęto inicjatywę, mającą na celu pozyskanie nowego budynku przy
ul. Narutowicza, gdzie wcześniej mieściło się Gimnazjum
nr 13. Po uzyskaniu części środków postanowiono przeprowadzić generalny remont, który na kilka lat wyprowadził zajęcia do Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu
Spożywczego w Lublinie. Jego zakończenie obwieścił rok
2014. Od tego czasu szkoła posiada wreszcie własne i wygodne lokum, w którym w pełni może realizować zamierzenia dydaktyczne.
Zespoły tańca ludowego
W 1948 roku pedagog i choreograf Wanda Kaniorowa założyła Teatr Młodego Widza, który, jako pierwsza po II wojnie światowej instytucja, zaczął upowszechniać folklor. W takiej formie placówka funkcjonowała
do 1953 roku, kiedy to została przekształcona w „Zespół
Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej”. Od tej pory formacja
stała się wiernym propagatorem najstarszych i najcenniejszych tradycji folkloru lubelskiego, a także rozpoznawalnym jego ambasadorem poza granicami kraju.
Na uroczystości obecni byli żona kompozytora, Stanisława z Harasowskich
i syn Aleksander.
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W 1981 roku zespołowi nadano imię jego założycielki –
Wandy Kaniorowej, a w 1998 roku na podstawie uchwały
nr 604/LXIV/98 Rady Miejskiej w Lublinie został przemianowany na Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Od 1994 roku zespół stał się jedynym
organizatorem powstałych 10 lat wcześniej i odbywających się do tej pory w Lublinie Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych (od 1997 roku noszącego imię
Ignacego Wachowiaka, D.A.). W 2010 roku zespół zapoczątkował pierwszą w Polsce tradycję uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wspólnym z mieszkańcami Lublina wykonaniem poloneza. W ciągu 64 lat
działalności dał niezliczoną koncertów w Polsce i za granicą, zyskując uznanie wśród publiczności oraz jurorów,
stając się niejednokrotnie laureatem wielu konkursów,
festiwali i nagród państwowych.
W tym samym roku, co ZPiT „Lublin” powstał Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od początku, jako najstarszy reprezentacyjny zespół studencki, prowadzony był przez Stanisława
Leszczyńskiego (aż do śmierci założyciela w 2017
roku, D.A.). Swoim wykonawstwem starał się zwrócić
szczególną uwagę na znaczenie tańca w życiu człowieka, który jest wyrazicielem wielu emocji i czynnikiem
uwrażliwiającym na piękno. Zespół przez prawie 65
lat aktywności zaprezentował się na niezliczonej liczbie koncertów w kraju i za granicą. Nagrał dwie płyty długogrające (we Francji i w Polsce, D.A.), kasety magnetofonowe i dwie płyty kompaktowe. Posiada
niezwykle zróżnicowany repertuar, obejmujący tańce,
pieśni narodowe i regionalne oraz tańce i melodie ludowe innych narodów, prezentując programy w oryginalnych kostiumach. Tancerzom towarzyszy kapela,
która na stałe współpracuje z Polską Orkiestrą Włościańską im. Karola Namysłowskiego. W swoim dorobku posiada szereg wyróżnień i sukcesów, do których
można zaliczyć m.in. reprezentację kontynentu europejskiego na Międzynarodowym Festiwalu i uroczystym otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988),
udział w programie artystycznym EXPO ’92 w Sevilli
(Hiszpania), EXPO 2000 w Hanowerze (Niemcy), EUROGATE 2000 w Taipei (Tajwan), a także X Międzynarodowych Targach Turystycznych HOLIDAY WORLD
2001. Oprócz działalności artystycznej zespół prowadzi stałą aktywność społeczną, inicjując Fundację Polsko-Holenderską „Pod Wspólnym Dachem”, która niesie pomoc ludziom niepełnosprawnym, współpracując
m.in. z Fundacją Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza.
Swój Zespół Pieśni i Tańca od 1960 roku posiadała również Wyższa Szkoła Rolnicza (WSR) w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, D.A.). Trzon

formacji stanowili studenci, którzy wcześniej tańczyli
w zespole UMCS. Od początku jego kierownikiem był
choreograf Józef Dzik, który jako autodydakta wypracował własny styl nauczania i komponowania widowisk tanecznych. W powstaniu zespołu dużą rolę odegrał również Bogusław Szot, który będąc założycielem
Chóru WSR zapraszał do współpracy istniejącą przy
uniwersytecie grupę taneczną. Tym samym stworzył
dobrą atmosferę wokół Zespołu, który starał się o włączenie do struktur uczelni. Taka kooperacja obu podmiotów trwała do 1973 roku, kiedy to Bogusław Szot
zrezygnował z prowadzenia chóru na rzecz kariery naukowej. Przez szeregi Zespołu Pieśni i Tańca przewinęło się wielu instruktorów, choreografów i kierowników muzycznych, z których każdy odcisnął w jego
tradycji określony ślad. W 1984 roku z inicjatywy Tadeusza Wierzbickiego na Akademii Rolniczej powstało Centrum Folkloru i Kultury Wsi, w ramy którego wszedł rzeczony Chór oraz Zespół Pieśni i Tańca,
a także nowo działający Chór Żeński pod kierownictwem Jana Kiełba i Teatr Scena Ludowa prowadzony
przez Zbigniewa Sztejmana. W 2000 roku z inspiracji
Zbigniewa Romanowicza Zespół otrzymał nazwę „Jawor”. Mając w swoim dorobku tańce z regionu lubelskiego, a także utwory narodowe polskie i innych krajów formacja przez ponad 57 lat dała szereg koncertów
w Polsce i za granicą, a także doświadczyła licznych
sukcesów i nagród.
Uczelniane kierunki muzyczne
W 1971 roku na UMCS wśród władz uczelni krystalizuje się decyzja o powołaniu w ramach istniejącego
tam Studium Nauczycielskiego kierunku „Wychowanie
Muzyczne”. Po zapewnieniu potrzebnego instrumentarium oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć teoretycznych pozostał jeszcze najważniejszy problem – zapewnienia kompetentnej kadry
wykładowczej. Aby rozwiązać ten problem, pierwszy
dziekan Wydziału doc. dr Karol Poznański zaproponował Adamowi Natankowi, dyrektorowi naczelnemu
i artystycznemu Filharmonii Lubelskiej, objęcie funkcji konsultanta w sprawach merytoryczno-organizacyjnych tworzącego się wydziału muzycznego. Rok później w uznaniu zasług artystycznych dyrygenta Rada
Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Kultury i Sztuki
nadała mu tytuł docenta, co sprawiło, że mógł on zostać – na razie jedynym – samodzielnym pracownikiem
„Wychowania Muzycznego”. Władze uczelni sprzyjały
rozwojowi kierunku ze względu na przyszłość samego uniwersytetu, jak i możliwość usprawnienia działalności szkół ogólnokształcących oraz artystycznych
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Lublina i regionu. Zaczęto kształcić wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dla szkolnictwa muzycznego I i II stopnia, ognisk muzycznych i domów kultury. W 1976 roku Zakłady Wychowania Muzycznego
i Plastycznego zyskały własną siedzibę, a w strukturze
Wydziału Pedagogiki i Psychologii został wyodrębniony Instytut Wychowania Artystycznego z dwoma kierunkami studiów: wychowaniem muzycznym oraz wychowaniem plastycznym. Od 1989 roku Instytut zaczął
działać na prawach samodzielnego wydziału, adaptując dwa lata później na swoje potrzeby budynek przy
al. Kraśnickiej. Ponowne jego przekształcenie nastąpiło
w 1997 roku, kiedy to uchwałą Senatu Akademickiego
powstał Wydział Artystyczny UMCS, mający od 2000
roku w swoim składzie Instytut Sztuk Pięknych i Instytut Muzyki. Ten ostatni obecnie kształci w zakresie
sztuki muzycznej, jazzu i muzyki estradowej.
Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1956 roku w ramach Wydziału Teologii otworzył Katedrę Muzykologii Kościelnej, którą wraz z kolejnymi latami przekształcano w Zakład Muzykologii Kościelnej, Instytut
Muzykologii Kościelnej i ostatecznie – od 1990 roku
– w Instytut Muzykologii KUL. Założycielem kierunku był wybitny muzykolog ks. prof. Hieronim Feicht,
którego celem było formowanie studiów na podstawie
rzetelnie prowadzonych badań. W ponad 60-letniej
działalności lubelska muzykologia wypracowała swój
własny model kształcenia oraz wychowała wielu wybitnych muzykologów, organistów i pedagogów, którzy swoją pracą badawczą, posługą liturgiczną i działalnością dydaktyczną wnieśli istotny wkład w życie
muzyczne i kulturalne kraju.
Budka Suflera i Bajm
Corocznie miasto jest świadkiem wielu imprez kulturalnych, w tym muzycznych, które wywodzą się zarówno z nurtu muzyki poważnej, jak i rozrywkowej.
Wiodącymi przedstawicielami tego ostatniego nurtu są
rozpoznawalne na polskim i zagranicznym rynku muzycznym dwie lubelskie formacje: Budka Suflera i Bajm.
Pierwszy zespół powstał jeszcze pod koniec lat 60.,
a w jego składzie oprócz Krzysztofa Cugowskiego można było usłyszeć Krzysztofa Broziego (gitara) i Janusza
Pędzisza (gitara basowa). 10 lat później Budka przeżyła
swoją pierwszą transformację, w której pierwotny skład
uległ rozwiązaniu, a Cugowski postanowił swoje dalsze
losy muzyczne związać z działającą w Milejowie grupą Stowarzyszenie Cnót Wszelakich, w której na gitarze
grał Andrzej Ziółkowski, a jej liderem był Romuald Lipko. Przez kilka lat zespół kreował swój autorski materiał,
poszukując recepty na własny, rozpoznawalny przebój.
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Z pomocą przyszedł im dziennikarz muzyczny związany z Radiem Lublin Jerzy Janiszewski, który namówił
ich do przeróbki soulowego hitu Billa Withersa – Ain’t
No Sunshine. Tak też powstała piosenka „Sen o dolinie”
z tekstem Adama Sikorskiego, która zaistniała na pierwszych miejscach radiowych list przebojów. Od tego czasu, po zmianie perkusisty ze Zbigniewa Zielińskiego na
Tomasza Zeliszewskiego zespół zaczął występować w całym kraju i dokonywać kolejnych nagrań. Na przestrzeni lat zespół ciągle ewoluował, zarówno pod względem
grających w nim muzyków, jak i pod względem własnego stylu. Jego kształt formowało setki koncertów, również
zagranicznych (NRF, Holandia, Czechosłowacja, Węgry,
NRD, Bułgaria, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Holandia, Belgia, Niemcy, USA, Kanada, Australia, Litwa,
Białoruś, Ukraina, Irlandia, Austria, Szwecja), podczas
których niejednokrotnie grupa spotykała się na jednej
scenie z takimi sławami, jak Rory Gallagher Band, Scorpions, Gary Brooker czy Garou. W Stanach Zjednoczonych muzycy Budki Suflera występowali w Beacon Theatre na Broadwayu (1988) i nowojorskiej Carnegie Hall
(1999), a także uczestniczyli w sesji nagraniowej w studio The Village w Los Angeles w Kalifornii. W 2014 roku
zespół oficjalnie zakończył karierę sylwestrem w plenerze pod Stadionem Narodowym, a muzycy zaczęli realizować własne projekty artystyczne.
Bajm88 powstał w 1978 roku w składzie: Beata Kozidrak,
Andrzej Pietras, Jarosław Kozidrak i Marek Winiarski
oraz Andrzej Koziara i Andrzej Grądkiewicz. Od samego początku zespół występował na licznych przeglądach
i festiwalach piosenki, zajmując czołowe lokaty (Opole,
Sopot, Belgrad, Lahti, Karwin). Przez cały czas modyfikował swój skład, zwiększając dostępne instrumentarium
i dostosowując się do aktualnie wykonywanego repertuaru. Poszukiwał również własnego stylu, który oscylował
pomiędzy popem a rockiem. Przez kolejne lata grupa coraz wyraźniej zaznaczała swój ślad na polskiej scenie muzycznej. Wydawała kolejne albumy, które niejednokrotnie
lansowały znane do dziś przeboje, grane przez liczne stacje radiowe. Muzycy coraz częściej wyjeżdżali poza granice kraju, występując w Kanadzie, USA, Czechosłowacji,
Niemczech, Belgii, Włoszech, Szwecji, ZSRR, Jugosławii,
Bułgarii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Wietnamie.
Beata Kozidrak, jako solistka i liderka zespołu zdobywa
szereg nagród branżowych, a także wygrywa rankingi wielu plebiscytów, m.in. Wiktory, Fryderyki, Superjedynki.
W 2014 kapituła nagrody „Piękniejsza Polska”, przyznawanej przez Ruch Piękniejsza Polska i ministra kultury postanowiła uhonorować Bajm „za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem”.
88
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Cykliczne wydarzenia muzyczne
Nazwa
AKORD

OPUS MAGNUM –
KULowskie wieczory z muzyką

Fonie Lublina
Harmonie Starego
Miasta

Międzynarodowy Festiwal Braci
Wieniawskich
Wielkopostne
śpiewanie
Festiwal „Tempus
Paschale”
Forum Witolda Lutosławskiego „Most”
Festiwal Tradycji
i Awangardy Muzycznej „Kody”
Festiwal Spotkań
Kultur – Caper
Lublinensis

Międzynarodowy
Festiwal Organowy
„Lublin – Czuby”
Międzynarodowy
Festiwal „Andrzej
Nikodemowicz –
czas i dźwięk”

Muzyka poważna
Główne cele
Organizator
Prezentacja dokonań lubelskiego
Związek Kompozytorów Polskich
środowiska kompozytorskiego, dążąoddział w Lublinie
cego do współistnienia różnych osobowości, stylów i sposobów wypowiedzi artystycznej
Koncerty muzyki klasycznej, podczas których prezentowane są dzieła
wybitnych kompozytorów polskich,
ale także szeroka panorama artystycznych dokonań wielkich twórców europejskich i światowych
Projekt opowiadający muzyczną hi- Stowarzyszenie Polskich Artystów
storię Lublina i jego najważniejszych
Muzyków Oddział Lubelski
twórców
Ukazanie twórczości muzycznej
Towarzystwo Muzyczne im. H.
w bogatym kontekście kultury polWieniawskiego w Lublinie
skiej i światowej, promocja tradycji
i nowoczesności w szerokim spektrum gatunków i form, technik
i praktyk wykonawczych
Zapoznanie z twórczością Braci
Filharmonia Lubelska
Wieniawskich, jak i innych wybitnych kompozytorów oraz wykonawców muzyki światowej klasy
Koncerty chórów i solistów połączoFundacja Restaurare Basilicam
ne z krótkimi rozważaniami wygłaKlasztor oo.Dominikanów
szanymi przez ojców dominikanów
Koncerty muzyki dawnej, w tym reStowarzyszenie Pro Musica
ligijnej, żydowskiej oraz rosyjskiej,
Antiqua
podkreślające europejski wymiar
dziedzictwa kulturowego Lublina
Festiwal muzyki współczesnej, gdzie
Filharmonia Lubelska, UMCS,
można usłyszeć dzieła Mistrza jak
OSM I i II st. im. K. Lipińskiego,
i inne utwory muzyki współczesnej SM I i II st. im. T. Szeligowskiego
Ma łączyć i przenikać tradycję muOśrodek Międzykulturowych
zyki archaicznej z nowoczesnymi
Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
poszukiwaniami
Oferta letniej części sezonu FilharFilharmonia Lubelska, RMF
monii, w której różnorodność form
Classic
i gatunków utrzymana w szerokich
kręgach kulturowych przeplata się
z muzycznymi poszukiwaniami dalekich stron i epok
Muzyka organowa w najlepParafia Świętej Rodziny w Lublinie
szym wydaniu wirtuozów z Polski
i z zagranicy
Prezentacja najwartościowszych zja- Towarzystwo Muzyczne im. Henwisk oraz tendencji w polskiej i świa- ryka Wieniawskiego w Lublinie
towej kulturze muzycznej,
ze szczególnym wskazaniem dzieł
profesora Andrzeja Nikodemowicza

Czas
okazjonalnie
przez cały rok
(od 1988)
cyklicznie
przez cały rok
(od 2013)

cyklicznie
przez cały rok
(od 2017)
styczeń–grudzień (od
2011)

marzec (od
2014)
marzec–
kwiecień (od
2002)
maj-czerwiec
(od 1994)
maj (od 1996)
maj (od 2012)
czerwiec (od
2008)

czerwiec–
październik
(od 1996)
wrzesień (od
2011)

n u m e r

Nazwa
Died Moroz
Convention

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”
Lublin Jazz Festiwal

Prezentacje
Form MuzycznoTeatralnych
„Dźwięki Słów”

Międzynarodowy
Festiwal Renesansu
Koncert chwały
Wschód Kultury –
Inne Brzmienia
Art’n’Music Festival
Międzynarodowe
Spotkania
Folklorystyczne
im. Ignacego
Wachowiaka
Festiwal „Solo
Życia”
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Muzyka rozrywkowa
Główne cele
Organizator
Spotkanie muzyków oraz publiczno- Robert Kuśmirowski, Rafał Chwała
ści w zimowej scenerii Lublina, prezentujące zarówno brzmienia tradycyjne, jak i nowoczesną
muzykę alternatywną
Propagowanie niebanalnej muzyki
Fundacja Absolwentów UMCS
oraz wyszukiwanie nowych talentów,
uświetnione przez znanych artystów
polskich scen
Wskazuje różnorodność form współCentrum Kultury w Lublinie
czesnej muzyki jazzowej, a także
podkreśla aspekt edukacji i integracji
środowiska
Recitale i spektakle muzyczne, gdzie Lubelski Salon Artystyczny – Centrum Kultury w Lublinie
prezentowane są arcydzieła, łączące muzykę z ambitnym tekstem,
wysublimowaną
aranżacją i niepowtarzalną
interpretacją na granicy rożnych
kultur
Spotkanie z tańcem, muzyką, teatrem
Fundacja Belriguardo
okresu Jagiellonów, czerpiące inspirację z kultury dworskiej i walorów renesansu lubelskiego
Celebrowanie muzyką i śpiewem
Archidiecezja Lubelska, Dom na
uroczystości Najświętszego Ciała
Podwalu, Stowarzyszenie Artyi Krwi Chrystusa
styczne „GR”, ks. Mirosław Ładniak
Wskazuje na najciekawsze oraz najWarsztaty Kultury
bardziej wartościowe zjawiska muzyczne z pogranicza różnych gatunków muzycznych
Najstarsza tego typu impreza w kraZespół Pieśni i Tańca ,,Lublin”
ju, która oprócz koncertów raczy puim. W. Kaniorowej
bliczność ulicznymi paradami, warsztatami tanecznymi i muzycznymi

Promuje utalentowanych,
Warsztaty Kultury Stowarzyszenie
młodych muzyków z całej Europy,
Solo Życia
poprzez umożliwienie im debiutu
scenicznego
Międzynarodowy Prezentacja najstarszych muzycznych Ośrodek Międzykulturowych IniFestiwal „Najstarsze świadectw kultury tradycyjnej z różcjatyw Twórczych „Rozdroża”
Pieśni Europy”
nych regionów Europy, szczególnie
archaicznych pieśni, którym towarzyszą nauka tradycyjnych tańców z różnych regionów Europy, wystawy, pokazy filmów, dyskusje
i wykłady
Chatka Blues
Koncerty cenionych zespołów, preFundacja Absolwentów UMCS
Festiwal
zentujące zarówno akustycznego
ACK UMCS „Chatka Żaka”
jak i elektrycznego bluesa
Ogólnopolski FeLegendarny festiwal propagujący
Akademickie Centrum Kultury
stiwal Piosenki Stu- kulturę studencką, w którym swoje
„Chatka Żaka” UMCS
denckiej i Turystycz- miejsce ma koncert konkursowy oraz
nej „Bakcynalia”
występy zaproszonych gwiazd
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Czas
luty (od
2009)

kwiecień (od
2011)
kwiecień (od
2008)
czerwiec (od
2013)

czerwiec (od
2017)
czerwiec (od
2002)
lipiec (od
2007)
lipiec (od
1985)

sierpień (od
2005)
październik
(od 2000)

październik
(od 2009)
listopad (od
1986)
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Międzynarodowy
Popularyzacja kultury tradycyjnej
Festiwal Muzyki
we wszystkich jej przejawach, główLudowej „Mikołajki nie poprzez wykonanie twórczych
Folkowe”
przekształceń muzycznego folkloru
Międzynarodowy Przedstawia najlepsze wzorce współFestiwal Jazzowy
czesnej muzyki improwizacyjnej,
„Jazz Bez”
stając się przyczynkiem do budowania bezpośrednich kontaktów
polsko-ukraińskich
Festiwal
Poprzedzony Wigilią Starego Miasta,
Bożego Narodzenia przybliża świąteczną atmosferę poprzez wspólne kolędowanie

Orkiestra św. Mikołaja
Akademickie Centrum Kultury
UMCS

grudzień
(od 1991)

Centrum Kultury w Lublinie

grudzień
(od 2000)

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Klasztor OO. Dominikanów
w Lublinie

grudzień
(od 2000)

W pierwszej parze Prezydent Miasta dr Krzysztof Żuk

Patrząc na rozwój kultury muzycznej w Lublinie można
z dużym przekonaniem stwierdzić, że od samego początku stanowiła ona istotny składnik funkcjonowania miasta. Zawsze była obecna w życiu mieszkańców, zarówno
świeckich, jak i duchowieństwa, kształtując ich zachowania, wpływając na emocje, bawiąc i nawołując do zadumy. Jej różnorodność oraz umiejętność łączenia w sobie
wielokulturowości Wschodu z Zachodem, stała się zasadniczym przyczynkiem do postrzegania miasta jako
miejsca przyjaznego kreacji dialogu. Chrześcijanie, żydzi, ewangelicy, prawosławni, masoni, kalwini, arianie
to mieszanka, która na poziomie muzyki potrafiła się ze
sobą spotkać, wzajemnie wysłuchać, dostrzec przestrzeń

do porozumienia i wytworzyć wspólne wartości, które nawzajem się nie wykluczały. Koncerty i imprezy, uroczystości i zabawy taneczne, artyści i uliczni grajkowie, kantorzy
i miejscy śpiewacy. To wszystko stanowiło obraz Lublina,
który swoją odmiennością przyciągał i zachwycał. Sprawiał, że wielu chciało w nim osiąść, aby stać się częścią tej
kulturowej ewolucji. Pocieszającym i budzącym nadzieję wydaje się fakt, że ten progres się nie zatrzymał i obecnie możemy obserwować szeroki wachlarz propozycji
muzycznych, które sięgając do bogatej przeszłości miasta
wskazują nowe kierunki transformacji.
Marek Dudek
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Walewander

Refleksje na marginesie twórczości
artystycznej Moniki Grajewskiej
Pani Monika Grajewska pochodzi z Lublina. Jest
absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie
w klasie skrzypiec i Zawodowego Studium Piosenkarskiego w Poznaniu. Była między innymi laureatką Festiwali Piosenki Francuskiej w Lubinie. W 1993 r. wystąpiła na
Jubileuszowym Festiwalu w Opolu.
Cztery lata wcześniej z rekomendacji Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej rozpoczęła zawodową działalność artystyczną w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W latach 1990-1992 występowała w Państwowym
Teatrze Rozrywki w Chorzowie, a następnie była solistką w kabarecie Jana Pietrzaka Pod Egidą. Brała też udział
w programach artystycznych Andrzeja Rosiewicza, Krystyny Giżowskiej i Krzysztofa Krawczyka.
Solową i już zupełnie samodzielną działalność artystyczną rozpoczęła w 1996 r. Od tego czasu dość regularnie ukazują się jej płyty Zaśnij Dziecino, Abyśmy byli jedno, Spotkania, Miłujmy się, Szepty, Cały Twój, Bóg w stajni,
Subito Santo, Janie Pawle teraz przyjdź, Swojskie klimaty.1
Por. P. Iwicki, Płyta jest dobra na wszystko, „Gazeta Polska Codziennie”
z 18.12.2017, s. 13.
1

Swoją bogatą działalność artystyczną rozwinęła też
w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Przyniosła ona artystce niezwykłą popularność. Jej dalsza kariera szybko
się rozwinęła. Ze swoim bogatym repertuarem piosenek
o treści religijnej i patriotycznej występowała już chyba we
wszystkich kościołach Lublina. Zapraszana jest do wielu
miejsc nie tylko w całej Polsce.
Znana jest również zagranicą, w wielu krajach Europy Zachodniej, a także w USA i Kanadzie. Ceniona jest
zwłaszcza przez Polonię. Polacy zagranicą szczególnie
chętnie słuchają piosenek z jej repertuaru. Jak sama często
podkreśla, śpiewa Bogu na chwałę, a ludziom, by poznawali piękno polskiego słowa i bogatej kultury narodowej.
W swoich śpiewanych utworach chce wyrazić polskość
i katolicyzm, budować bardzo dziś zagrożoną więź kulturową społeczeństwa. Mocno akcentuje treści religijne
obecne w naszej rodzimej kulturze.
Dlaczego? Ponieważ przez większą część dziejów człowieka, we wszystkich wiekach i na wszystkich stopniach
rozwoju społeczeństw, religia zawsze stanowiła w kulturze wielką, centralną siłę jednoczącą. Była strażnikiem
tradycji, chroniła prawo moralne, wychowywała i uczyła
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Ref.: Święty Antoni,
z chlebem dla biednych
naucz nas szukać Prawdy i Boga
na dzień powszedni
W wielu pomyłkach i błędach
Na życia zawiłych drogach
Szukamy prawdy i piękna
Dobroci ludzkiej u Boga
Ref.: Święty Antoni…
Gdy zginę Bogu jak drachma,
Jak w ciernie splątana owca
Pomóż mi drogę odnaleźć
Do mego Boga i Ojca
mądrości. Pełniła również funkcję twórczą, inspiracyjną
i dynamizującą. Jest ważnym faktorem, który ożywia i pobudza energię twórczą człowieka. Budzi w człowieku nadzieję przyszłego wyzwolenia. W twórczości śpiewaczej
artystki z Lublina wszystko to dochodzi mocno do głosu.
Bogaty repertuar twórczości Moniki Grajewskiej świadczy o tym, że w kulturze nie ma drogi na skróty. Prawdziwa kultura rośnie organicznie, pokolenie za pokoleniem,
wiek po wieku. Dopiero z upływem czasu można smakować wartość dzieła, które nie nuży, ale ubogaca. Piosenki

w jej wykonaniu nie nużą, bo ich treść wzrastała na glebie nie tylko polskiego potężnego dziedzictwa. Dziś liczy
się tylko szybki sukces. Prawie zawsze ceni się tylko to co
teraz. Świat, zwłaszcza współcześnie, rzucił hasło rozwoju cywilizacji technicznej, ale nie uczy i nie przygotowuje ludzi na odzew kultury. Kładzie główny nacisk na techniczną stronę życia, nie uczy ludzi niczego poza tym.
Monika Grajewska ma piękną barwę głosu. Jest osobą
o ujmującym sposobie bycia, wyposażoną w przymioty,
których dziś wielu ludziom bardzo brakuje, ale nie zdają
sobie z tego sprawy.
Każde miejsce lubi się chwalić tymi ludźmi, którzy
z niego wyrastają i stają się znani. Robią karierę, jak to się
mówi. Lublin może się szczycić Moniką Grajewską jako
osobowością wyjątkową. Jest ona gorącą patriotką i zdecydowaną katoliczką.
Obecnie pani Monika nie mieszka już w Lublinie, ale
dobrze pamiętam ją i jej Mamę. Tak się złożyło, że jako kapłan zaprzyjaźniony z tą rodziną we wrześniu 2013 r. odprowadzałem śp. Alicję Grajewską na wieczny spoczynek.
Przedtem bardzo się budowałem troskliwą opieką córki nad matką2. Rodzina pani Moniki mieszkała bowiem
przez długi czas na terenie lubelskiej parafii katedralnej.
Stąd jest mi dobrze znana od czasu, kiedy pełniłem tam
obowiązki wikariusza3.
Człowiek stworzył kulturę, a bogactwo jej treści zwrotnie kształtuje osobowość człowieka. Zgodnie z tym Adam
Mickiewicz napisał w 1834 r. Pana Tadeusza, a arcydzieło
to wyrzeźbiło osobowość poety. Powtarzam te oczywiste
prawdy, by podkreślić, że w tym dialogu nie może zabraknąć refleksji o kulturze. Niech treść piosenek patriotycznych i religijnych nagranych w wykonaniu Moniki Grajewskiej nadal inspiruje ich odbiorców do powiększania
obszaru kultury w konkretnym życiu rodzinnym, a przede
wszystkim narodowym. Kto nie ma siły, by bronić kultury,
ten nie potrafi natchnąć nikogo do jej szanowania.
Monika Grajewska należy do tych artystów, którzy ciągle poszukują nowych sposobów interpretacji utworów
i dzielenia się swoim talentem. Czyni to tak, by docierać
do serca każdego człowieka bez względu na jego wiek czy
pochodzenie. Chce pozostawić w nim choć odrobinę ciepła, radości, mądrości i nadziei.
Refleksje na temat twórczości piosenkarskiej pani Moniki prowadzą na koniec do pytania, obok którego nie
można dziś przejść obojętnie: Czy kultura, która traci swą
siłę oddziaływania, będzie mogła jeszcze promieniować?
Ks. Edward Walewander
Por. M. Grajewska, Byłam z nią do końca, „Nasz Dziennik” z 30.07.2015, nr
176, s. 7.
2

E. Walewander, „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”, w: tenże, Kazania
i przemówienia, t. II, Lublin 2014, s. 244-247.
3
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Stanisław
Żurek

O lubelskich legendach i opowieściach
Zbigniewa Włodzimierza Fronczka
Króla Popiela zjadły myszy, wie o tym każdy Polak.
O tym, że Popiel przyszedł na świat w Lublinie, wie
już niewielu – zauważa sarkastycznie Zbigniew W. Fronczek, znany lubelski pisarz, autor interesującego wyboru nowych legend lubelskich*. I nie skąpi literackiego
trudu, aby lubelski rodowód Popiela przedstawić barwnie i przekonywująco. Fronczek potrafi literacko dowodzić rzeczy niemożliwych. W swych poprzednich książkach przekonywał, że Rosjanie rozstrzelali Napoleona
w Końskowoli, kopiec Sienkiewicza na Podlasiu zadymił niczym wulkan, Elżbieta Jaraczewska – pierwsza
polska powieściopisarka – pojawiała się w swej dawnej posiadłości pod postacią łabędzia, Casanovę więziono w Puławach, zaś ojczyzną Don Kichota jest Turobin. Można się uśmiechnąć, ale lepiej sięgnąć po książki,
aby się przekonać, że przynajmniej w literaturze wszystko jest możliwe. Zgodzić się należy na sugestię, że rodowód Popiela ginie w mrokach przeszłości, przytoczmy więc przedstawione przez naszego autora lubelskie
dzieje Popiela. Wszystko zostało dokładnie opisane całe
wieki temu – przekonuje Zbigniew W. Fronczek i wskazuje na dzieło Wincentego Kadłubka. Mistrz Wincenty
(ur. ok. 1150 – zm. 8 marca 1223 r.), uważany za jedną
z najważniejszych postaci w dziejach literatury i historiografii polskiej, nazywany „ojcem kultury polskiej”,
odnotował, że Leszek III – panujący nad Słowianami –
trzykrotnie pogromił wojska samego Juliusza Cezara!
Tenże waleczny Leszek III „panował nad Getami, Partami i krainami położonymi poza Partami”. Dziś te nazwy brzmią zagadkowo, wyjaśnijmy więc, że Partowie
zamieszkiwali Partię krainę w północno-wschodnim
Iranie i wraz z Persami i Medami należeli do zachodnich ludów irańskich. Getowie natomiast to ludy północy, zamieszkujący Skandynawię.
I teraz znowu wrócimy do Juliusza Cezara, wodza
stosującego rzymską zasadę: „jeśli nie możesz mieczem,
próbuj złotem”. Nie sprostał Leszkowi III w polu, sprzymierzył się więc z nim – by użyć słów Kadłubka – węzłem powinowactwa. Wydał za niego swą siostrę Julię,
a ta w posagu wniosła władcy Słowian Bawarię. „Założyła ona dwa miasta, z których jedno od imienia brata

kazała nazwać Julius [teraz Lubusz], drugie Julin od własnego imienia [obecnie nazywa się ono Lublin]”. Pojawił się więc Lublin, ale nie na długo. Senat rzymski nie
był zachwycony hojnym wyposażeniem Julii, zdecydował się na krok – jak się wydaje – nieroztropny, cofnął
jej posag. Był to cios wymierzony zarówno w Julię, Juliusza Cezara ale i Leszka III. Wypadki potoczyły się szybko, Julia została odesłana przez męża do Rzymu, ale bez
syna imieniem Pompiliusz, który pozostał przy ojcu.
Miejsce królowej zajęła jej rywalka, nałożnica króla –
pisze Kadłubek, kobieta piękna, energiczna i bezwzględna. Odmieniła ona – wedle słów naszego znakomitego
kronikarza – „nazwiska miast dopiero wymienionych”,
a wszystko dla zniszczenia śladów miłości, której kiedyś
król uległ. Zniknęła z map nazwa Lublin, wyszła z użycia, bo sięgających po tę nazwa srogo karano, pojawiła
się nowa: „Koziebudy” czy też „Koziegłowy”,
Jak było to dawno? Kadłubek, mąż uczony, nie tworzy
kroniki zawieszonej w próżni i nie zostawia – broń Panie
Boże – czytelnika swego dzieła w niepewności. Wszystko
wykłada jasno i precyzyjnie, dokładnie określa czas i miejsca zdarzeń, pisze więc: „za czasów Leszka III CHRYSTUS
Narodził się z Dziewicy”.
Lublin powstał więc na początku naszej ery, królowa Julia na miejsce swego zamieszkania wybrała założony przez
siebie gród, tu powiła swego syna Pompiuliusza-Popiela,
z Lublina też została odprawiona do Rzymu przez króla Leszka III.
Pompiliusz I, czyli Popiel I, dorastał w miejscu ukochanym przez jego matkę, w Lublinie za żonę pojął ruską księżniczkę, tu urodził się jego syn nazwany Pompiliuszem II (Popielem II). A Popielowi II Wincenty
Kadłubek poświęcił w swym dziele wiele uwagi i miejsca. Ten poślubił – jak zapewnia kronikarz – niemiecką księżniczkę Hermenegildę, kobietę złą, przewrotną
i podstępną. Porzucił Koziegłowy i na miejsce zamieszkania wybrał okolice Gopła, niebawem też – za namową
żony – zdecydował się na krok szalony, w czasie uczty
– na którą zaprosił swych dwudziestu stryjów – podał
zatrute wino. Nikt z gości nie przeżył a z ciał zmarłych,
których pogrzebania Popiel zabronił, wylęgły się tysiące
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myszy. Monarcha swych gości przeżył o dni kilka. Historia przekazała opis dramatycznej ucieczki rodziny władcy, próbę szukania ocalenia na wysokiej wieży i wreszcie
śmierć zadaną przez mizerne gryzonie, jaka nie przystoi władcy.
W okolicach Lublina – już w latach między wojennych
– archeolodzy wykopali szkielety mężczyzn w zbrojach
rzymskich legionistów. Skąd wojowie rzymscy w Lublinie?
– pytano, a odpowiedzi nikt nie potrafił udzielić. W końcu XX stulecia na szkielety mężczyzn natrafili archeolodzy prowadząc prace wykopaliskowe w okolicach Bramy Krakowskiej. I znów wyartykułowano pytanie – skąd
Rzymianie w Lublinie? Pojawiły się nieśmiałe odpowiedzi: z orszaku królowej Julii. Zbigniew Fronczek wymachuje kroniką Wincentego Kadłubka i powiada: nie należy się bać śmiałych hipotez, należy uważniej czytać dzieła
starych mistrzów.
Fronczek raczy swego czytelnika kilkunastoma oryginalnymi i barwnymi opowieściami, wspomnę tę o aniele,
który wygrał od diabła Bystrzycę, o pobycie barona Munchhausena w Lublinie wreszcie zamieszcza kilka intrygujących komentarzy do starych lubelskich legend.
Jan Fala, rybak jakich w Lublinie nie było a i chyba nie
będzie, złowił w rozlewiskach Bystrzycy suma wielkości
rosłego mężczyzny, a w brzuchu ryby znalazł złoty pierścień z czerwonym kamieniem wielkim jak włoski orzech.
Ale po rybakowi złoty pierścień? Zamierzał go sprzedać
i w rynku miasta kupić domy dla trzech synów. Ten pierścień był tak stary jak Lublin, a pewnie i starszy. Należał kiedyś do bogatego pana, który wspomógł lubliniaków
budujących kościół świętego Piotra i Pawła. Bo zdarzyło się, że zabrakło lubliniakom pieniędzy do ukończenia
świątyni, ale znalazł się możny choć tajemniczy bogacz,
który ofiarował im skrzynię złota. Tę skrzynię przeniesiono do ratusza, ale nim policzono kosztowności, jakiś nikczemnik ukradł pierścień ze szmaragdem. Ale złodziejski łup nie przyniósł mu szczęścia, na gościńcu zbóje go
pochwycili, życia pozbawili, pierścień zabrali. Kiedy sami
trafili pod katowski topór, pierścienia przy nich nie znaleziono. Trafiał z rąk do rąk i właścicieli o śmierć przyprawiał. Ta wiadomość dotarła do Jana Fali i przyszła mu do
głowy myśl, aby go jakiemuś panu ofiarować. Właśnie miłościwie panujący król Stanisław Poniatowski miał do Lublina zawitać. Szybko nadszedł dzień, kiedy Jan Fala swój
skarb przed królem na bruk rzucił.
Król schylił się po ten dar niezwykły, ważył w dłoni
i powiedział głośno: hojny lublinian! Szmer uznania dał
się słyszeć, bo sam monarcha przyjaźnie do Jana Fali, rybaka nadbystrzyckiego, dłonią skinął.
Ale jeśli to prawda, co w Lublinie mówili, że właściciel
tego pierścienia nie zazna spokoju po śmierci, to sprawdziło się w przypadku polskiego króla.

O Kostku-Biernackim (1884–1957) nie wspomina ni
słówkiem August Grychowski w znakomitym pracy Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich.
A był niezwykłym człowiekiem: pepeesowiec, żołnierz
Legii Cudzoziemskiej, Legionista Piłsudskiego, poeta,
teoretyk wojskowości, wojewoda. To postać, której jednoznacznie nie da się sklasyfikować. W epoce terroru komunizmu książki Kostka-Biernackiego zostały skrupulatnie usunięte z bibliotek i zniszczone.
Niektórzy podejrzewali, że miał związki z satanizmem.
Może i miał. Łatwiej dowieść, że w literaturze pasjonował go realizm magiczny. W tamtej epoce – autor zbiorów
opowiadań Diabeł zwycięzca i Straszny gość – był czołowym reprezentantem tego nurtu. Ten, jak wiadomo, nawiązuje do legend, mitów, lokalnych tradycji i lubuje się
w operowaniu tym, co niezwykłe i zaskakujące. Dzieło Diabeł zwycięzca to rzecz o niesamowitościach miasta
nad Bystrzycą, o ludziach wyklętych, złamanych klątwami i przeciwnościami losu. Najobszerniejsze opowiadanie
zbioru, pełne dramatycznych historii i tragicznych przypadków, zwie się Kamień nieszczęścia. Każdy, kto zna Lublin, słyszał o nim. Czytelnikowi spoza Lublina należy się
garść informacji. Szary i płaski, niezbyt duży, leży sobie
przy ulicy Jezuickiej tuż obok Bramy Trynitarskiej. Zatrzymują się przy nim wycieczki, ale psy – jak utrzymują
przewodnicy wiodący turystów – kamień omijają. Żaden
kundel nie podniesie na niego nogi.
W roku 1948, kiedy Kostek-Biernacki więziony był
w katowni ubeckiej przy Rakowieckiej w Warszawie, lubelska literatka Wanda Śliwina odbierała z drukarni tomik Legend i opowiadań lubelskich. Wśród opowiadań
jedno nosiło tytuł Kamień nieszczęścia. Autorka – jak pisał August Grychowski w przywoływanym już dziele –
materiał czerpała z tekstów wielu autorów, ale źródeł nie
odnotowywała. Przy pracy nad swym Kamieniem wykorzystała dzieło Kostka-Biernackiego. Odrzuciła mroczną aurę oryginału, wykreśliła grozę, tajemniczość i magię, sporządziła prostą czytankę dla dzieci. Ucukrzony
tekst Śliwiny, bez przywoływania okrucieństw, historii
zdrad i nikczemności, najwyraźniej się podoba. Bywa
przedrukowywany, wykorzystywany przez lubelskich
przewodników turystycznych i autorów bedekerów, którzy bawią nim przybyszów z Polski i ze świata. A kamień nieszczęścia – przekonuje Zbigniew Włodzimierz
Fronczek – miał tylko jedną ofiarę, powalił Wacława
Kostka-Biernackiego.
Znakomity język, zaskakujące puenty, porywająca
książka.
Stanisław Żurek

Zbigniew Włodzimierz Fronczek Legendy i opowieści
Lublina Wyd. Polihymnia, Lublin 2017, ss 262
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Józef
Franciszek Fert

Lubelskie opowieści Józefa Zięby
Cenny i niezwykle miły upominek dostało nasze
Miasto na swój jubileusz siedmiowiecza praw miejskich. Józef Zięba, dr nauk humanistycznych, organizator
i pierwszy włodarz Muzeum Józefa Czechowicza, poeta
i pisarz wielce Lublinowi sprzyjający i wierny w swym do
miasta sentymencie, ofiarował na „700-lecie Królewskiego Miasta Lublina” – jak głosi dopisek na okładce i karcie
tytułowej – pięknie i wielu ważnymi ilustracjami wzbogacone jubileuszowe wydanie swych opowieści o grodzie
nad Bystrzycą, Czechówką, Czerniejówką i pomniejszymi
a bezimiennymi potoczkami, spływającymi do kasztelańskiej Bystrzycy wraz z niegdysiejszymi śniegami, burzami i nawałnicami, które rzeźbiły przez tysiąclecia cudowne lubelskie wąwozy i jarugi, dzięki którym wydawać się
nam może dziś, że mieszkamy nie na żadnej tam Wyżynie
Lubelskiej, ale w jakiejś, nie przymierzając, Szwajcarii...
Książka nosi intrygujący tytuł: Tajemnice lubelskiego
„Koziołka”. Dwadzieścia jeden opowieści (Lublin 2016).
Zresztą – nie jedyna to książka Zięby, która wyrosła z żyznej lubelskiej gleby, wspomnijmy chociażby wielotomowy cykl wspomnieniowy z jego centralnym tomem: Lublin
– miasto przeznaczenia (część I ukazała się w lubelskiej
Polihymnii w 2007 roku), chociaż sam autor korzenie ma
aż na Wołyniu...
A zaczęło się to czterdzieści lat temu – w 1977 roku –
gdy Józef Zięba wydał pierwszy zbiorek swych lubelskich
opowieści, zatytułowawszy je znamiennie Szklaneczka
króla Stasia i inne lubelskie opowieści (edycja Wydawnictwa Lubelskiego). Było tych „opowieści” dziewięć; na stronach internetowych podano informację, że jedenaście, ale
ja wolę wierzyć własnym oczom, zresztą we „wprowadzeniu” do Tajemnic sam autor przyznaje się do dziewięciu,
więc „koniec dyskusji”... Potem było drugie wydanie tego
zbioru w roku 1983, i jeszcze trzecie – w 1996 pod nowym
tytułem: Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści,
a w 2003 roku lubelskie Norbertinum przygotowało wydanie czwarte tegoż zbioru, zaopatrzywszy je w troszkę
dziwny tytuł: Wspaniały dar króla. Poeta burmistrz i inne
lubelskie opowieści, w czym nawiązano do wydania trzeciego a zarazem do tytułu jednej z ważniejszych opowieści, zamieszczonych w tomie. Przez cztery dekady rzecz

rosła i urastała, aż osiągnęła dziś rozmiar zwany przez
kosterów „oczkiem”, czyli dwadzieścia jeden, jak je określił sam autor, „opowieści” czy – jak ja dodałbym nieco
nieskromnie – gawęd legendowo-historycznych. Liczba
perfekcyjna i opowieści na najwyższym poziomie swego gatunku wypełniły ponad czterysta stron odświętnego
druku, mocnego i satynowanego papieru, dobrej oprawy
i zgrabnych ilustracji. To albumowe wydanie wyszło spod
prasy Wydawnictwa Polihymnia w Lublinie przy wsparciu Regionalnego Stowarzyszenia Zwolenników Kremacji oraz funduszy Miasta. Zaiste – prawdziwie jubileuszowy upominek!
Rzecz można czytać i przeglądać w sposób dowolny,
czyli wybrać sobie ze spisu treści którąś z opowieści, która „wpadnie w oko” lub może już „wpadła” przed czterdziestoma laty, ale ja postanowiłem przeczytać książkę „od deski do deski”, czyli strona po stronie i uważam
ten wybór porządku lektury za najlepszy, jako że lubelskie opowieści ułożone zostały w pewien ciąg następstwa
zdarzeń: od czasów legendowych, tj. od założenia miasta (początki przypadają według badań archeologicznych
na Czwartku na VI/VII wiek) i powstania jego imienia
(opowieść o tym w gawędzie: Jak powstała nazwa miasta?). Autor z pasją godną Wincentego Kadłubka próbuje
rozwiązać nazwę „Lublin”, wiążąc ją z imieniem „Lubli” –
rzekomej księżniczki, od której wszystko się zaczęło. Co
prawda etymologia nazwy – dość czytelna – wskazuje na
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Brama Krakowska.
Jedno z ujęć malarskich

rdzeń „lub(l)-ić”, ale równocześnie nazwa naszego u-lubi-o-nego miasta miałaby charakter odimienny (patronimicum), które odsyła do człowieka „lubego” lub obdarzonego cnotą lubienia innych, co odnosić się może zarówno
do mężczyzny, jak i do kobiety (przynajmniej w czasach
dzisiejszych); przypomnijmy staropolskie imiona: Lubor,
Lubomir, Lubomira, Lubomierz i nazwy miejscowe: Lubliniec (na Śląsku!), Lubiewo (w pobliżu Pelplina!). Aleksander Brückner w swym wywodzie etymologii wyrazu luby (wiąże się z nim w sposób oczywisty słowo lubić)
powiada: „Nader rozpowszechnione w całem imiennictwie [czyli nadawaniu imion/nazw – przyp. J.F.]: Lubomir (ski), Luboradz(ki), herb Lubicz i Lubrza (por. niem.
nazwy miejscowe słowiańskie: Lübberitz i Lübars, mnóstwo Lubieniow, Luboniów, Lubochowych, Lubaszowych,
Lubiatowych; Lublin (od imienia Lubla = Lubrza); kilka
Luboszynów, ciekawych dlatego, że kronikarz czeski, stary

Koźma (r. 1120), wymyślił z Luboszyna czeskiego mylnie
nazwę kobiecą Luboszy, Libuszy […]; ależ Lubosza było
imię męskie (jak panosza, junosza), żeńskie było Lubochna.” (Słownik etymologiczny. Kraków 1927, s. 302; analogicznie występujące również dziś imię Dobrochna). Niepokoić może to wewnątrzwyrazowe -bl- (Lu-bl-in), ale mimo
wschodniosłowiańskiej koincydencji nie ma się tym co
nadmiernie trapić – nasze związki ze wschodem słowiańskim są oczywiste i nie mniejsze niż Słowiańszczyzny zabużańskiej z nami; zresztą mamy naszą groblę i kroplę tudzież z-grzebło itd. z tym dziwnym -bl- / -bł-. Myślę, że
jednak nazwa Lublin poszła od imienia męskiego Lublo
lub może nawet od nazwy plemienia Luble (dziś powiedzielibyśmy: Lublowie/Lublanie/Lublicze, analogicznie do
dziś tworzonych nazwy, jak Kielczanie, Rzeszowianie, Ślężanie itp., a w zawołaniach starych rodów mamy: Awdańce, Starże, Lisy, Wilki; Lubelaki/Lubelacy...). To wszystko
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nie przeszkadza jednak zachwycić się baśnią rodową Lublina, w której pierwszorzędną rolę Józef Zięba wyznaczył
sympatycznej, choć bajecznej księżniczce LUBLI...
Dzieje Lublina ogniskują tu poniekąd dzieje całego
kraju, choć ta wschodnia stolica dużej połaci państwa
piastowskiego, jako część w pewnym sensie „kresowa”
musiała się nieustannie zmagać z najazdami i grabieżami łakomych sąsiadów zza Buga i Narwi: Jaćwieży, Litwy, Rusi, Tatarów... Późno, bo jak podaje Zięba dopiero w 1017 roku Lublinianie dali się ochrzcić, a ich ziemie
wchodziły odtąd w skład piastowskiej Ziemi Sandomierskiej, mojej ojcowizny, którą przechrzczono współcześnie
na województwo świętokrzyskie... Z czasem – w 1474 r.,
już w Polsce jagiellońskiej – ze wschodniej części Ziemi
Sandomierskiej wykrojono województwo lubelskie, nasze województwo. Herb Ziemi Sandomierskiej, jak podaje prześwietny kronikarz koronny Jan Długosz: „Sandomiriensis terra in ordine, que tres pro prima parte barras
glaucas et rubeas portat, in secunda triplicem ordinem
stellarum, et quotlibet ordine quatuor stellas, in campo
celestino defert”. (J. Długosz: Insygnia seu Clenodia Regis Regni Polonia Poloniae. Wydał Z. Celichowski. Poznań
1885; dostęp: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra), co rozumiemy mniej więcej tak: na tarczy herbowej dwupolowej
uwidocznione są – na pierwszej części naprzemienne pasy
jasne (świetliste, srebrne) i czerwone (czyli w zasadzie odwzorowanie bandery biało-czerwonej), a na drugim polu
trzy potrójne rzędy złotych gwiazdek na niebieskim (błękitnym) tle. Ten dostojny herb zamieniliśmy na srebrnego
(białego) jelenia czterolatka ze złotą koroną na szyi, który
gna przed siebie na srebrnych kopytkach...
Centralną władzą kościelną był dla tych ziem przez
wieki Kraków, lubelska centrala kościelna miała jedynie
pozycję „archidiakonatu”. Zięba oprowadza nas po tych
zamierzchłych dziejach, sięgając do przekazów historycznych i literackich, lecz nade wszystko ożywiając dzieje ciepłem autentycznego sentymentu i talentem niestrudzonego opowiadacza. Niekiedy – jak w opowieści o początkach
lubelskiego miejskiego, nie Ziemi Lubelskiej, herbu – opowieść tryska niezrównanym, nieco kpiarskim humorem.
Inaczej snuje się gawęda o smutnych dziejach najstarszego lubelskiego kościoła (nie licząc tego na Czwartku!),
Fary lubelskiej, czyli późniejszej kolegiaty pod wezwaniem
Michała Archanioła, którą prawdopodobnie ufundował –
w miejscu, gdzie doświadczył swego proroczego snu „pod
dębem” – książę Leszek Czarny, idący tędy na okrutnych
Jaćwingów w 1282 roku. Kościół, po którym dziś pozostał jedynie zarys fundamentów, zrekonstruowanych
w XX wieku, stał a dziś stoi jako pobudka dla wyobraźni
na obecnie tak nazwanym Placu po Farze na Starym Mieście. Zięba od kilku lat intensywnie organizuje akcję odbudowy kościoła, po którym pozostała wyrwa dotkliwie
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szpecąca urodę naszego skądinąd pięknego Miasta. Zaniedbaną świątynię rozebrano do imentu w połowie XIX
wieku, pozostałości wystroju wewnętrznego rozwleczono
po różnych lubelskich i podlubelskich kościołach, resztki
budowlane rozszabrowali mieszczanie w celach budowlanych, drobniejszym gruzem wyłożono trakt drogi lubartowskiej, a odwieczne przykościelne pochówki mieszkańców Lublina złożono we wspólnej mogile na cmentarzu
przy ulicy Lipowej (ta bratnie mogiła naszych przodków
znajduje się tam do dziś). Requiescat in Pace.
Centralne miejsce w najnowszym wydaniu opowieści
lubelskich Józefa Zięby zajmuje, ja sądzę, historia O Unii
Lubelskiej i drugim Hołdzie pruskim. Tytuł opowieści ulegał zmianie, ale jego istota pozostała niezmieniona, a jest
nią w dziejach Lublina i Rzeczypospolitej akt najważniejszy – uchwalenie (po wielomiesięcznych swarach, dąsach,
podchodach i chytrzeniach obu stron późniejszego wiekopomnego aktu unii: koroniarskiej i wielkoksiążęcej (polskiej i litewskiej); ostatecznie po trwających ponad pół
roku „rozhoworach” podpisano i zaprzysiężono uroczyście między dwoma organizmami państwowymi Unię
polsko-litewską 1 lipca 1569 roku. Niestety, zapomniano
w rozgardiaszu akcji pro i contra, że w skład Rzeczypospolitej wchodzą nie tylko Litwini i Polacy, ale Rusini, Żydzi,
uciekinierzy i exulowie ze wschodu i zachodu... Ormianie, Niemcy, Holendrzy, Szkoci, Francuzi... Zaiste, w XVI
wieku dobrze mieć było wujka... w Polsce. Wspominam
o tym z sentymentem, bo i moi przodkowie, kalwini z pogranicza szwajcarsko-francuskiego, uciekający przed prześladowaniami religijnymi, które rozgorzały niemal w całej
Europie pod haniebnym sztandarem „cuius regio eius religio” (w wolnym przekładzie: „czyje władanie, tego wyznanie”), znaleźli w tamtym czasie przytulisko na gościnnej Ziemi Sandomierskiej, a ich potomkowie żyją tu do
dziś i nie znają innej ojczyzny niż Rzeczpospolita. Zaiste,
to był „złoty wiek”.
Autor lubelskich opowieści jak najsłuszniej umieścił
w centrum swych obrazów Unię Lubelską, wszak to i dla
całej historii Rzeczypospolitej akt bodaj najważniejszy
i szczyt rozwoju myśli politycznej światłej części wielonarodowego i wielokulturowego społeczeństwa. Wszystko dalsze, aż po dzień dzisiejszy, blednie w tym rozbłysku
„supernowej” idei politycznej: „równi z równymi, wolni
z wolnymi”...
Drugim ośrodkiem krystalizacji opowieści Józefa Zięby są wielkie i pomniejsze postaci literackie lub działające w kręgu literatury, związane bądź swą działalnością,
bądź przygodami życia, bądź urodzeniem i sentymentem
z Kozim Grodem. Znajdziemy tu mądrego niczym Ezop
Frygijczyk Biernata z Lublina, autora i tłumacza, który
rozpoczyna dzieje polskiej książki drukowanej, Jana Kochanowskiego, który tu często bywał i tu najprawdopodobniej
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zakończył życie, Sebastiana Klonowica, podpisującego się
z łacińska Acernus, poetę i burmistrza Lublina, nieco tajemniczego Jana Czyńskiego, od którego poczynają się dzieje najdawniejszej, acz nie pierwszej po starszeństwie i do
dziś istniejącej gazety tutejszej – „Kuriera Lubelskiego”; to
czasy dawniejsze, a dokładniej XVI/XVII oraz XIX wiek.
Bliżej naszych czasów spotykamy Henryka Sienkiewicza,
który na początku XX wieku odwiedził w ważnej misji społecznej nasze miasto i wywołał swą wizytą wielkie w nim
poruszenie, całą gromadę ludzi pióra skupia opowieść o narodzinach w 1918 roku pierwszego lubelskiego uniwersytetu, czyli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, uprzednio skromnie i rzeczowo nazywanego Uniwersytetem Lubelskim, następnie Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, w skrócie KUL, co niektórym mniej świadomym użytkownikom tej nazwy rozwijało się jako „Katolicki Uniwersytet Ludowy”... wreszcie, od 2005 roku KUL
dobrał sobie imię najwybitniejszej postaci spośród grona
swych profesorów – uczonego, poetę, wielkiego papieża Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Literackie tradycje uczelni zapoczątkował skandalizujący i bluźnierczy „Lucifer”, w którego niedługie, a burzliwe dzieje wpisali się późniejsi znani
lubelscy ludzie pióra, przede wszystkim Wacław Gralewski i Konrad Bielski a także inni, dziś raczej już zapomniani. Pisemko nie pożyło zbyt długo (doliczyło się zaledwie
czterech numerów, w tym nr 2-4 w innej redakcji i w postaci „klocka”), ale zapoczątkowało swym burzliwym startem rozwój potężnego ruchu młodoliterackiego w Lublinie
(m.in. wyrosło stąd równie efemeryczne czasopismo „Reflektor”), który wykołysał prawdziwą wielkość literacką –
Józefa Czechowicza. Galerię pisarzy w omawianym tomie
zamyka opowieść o burzliwym, acz wielce owocnym żywocie Józefa Łobodowskiego. Opowieść o nim, zatytułowana
Śpiewają poecie lubelskie słowiki (tytuł i motto zaczerpnięte
z wiersza poety: Na własną śmierć), kończy cykl lubelskich
opowieści. Puentą tomu, jego zwieńczeniem jest wiersz Józefa Czechowicza Cmentarz lubelski, który zamyka zbiór
wierszy poświęconych Lublinowi, opublikowany wspólnie

z Franciszką Arnsztajnową pt. Stare kamienie (1934), ale
wielokrotnie ogłaszany przez autora w różnych innych publikacjach, m.in. w Poemacie o mieście Lublinie, gdzie również wyznaczono mu miejsce finalne.
Pora kończyć, skoro doszliśmy już do cmentarza przy
ulicy Lipowej (wcześniej nazywała się zwyczajnie ulicą Cmentarną...), ale do swoich uwagach o tej naprawdę
ładnej i ciekawej książce muszę jednak dorzucić słówko
przygany. I nie chodzi mi o to, że autor przez ciąg czasu, w którym ukazywały się kolejne wydania tych opowieści lubelskich zmieniał ich konfigurację czy nawet tytuły, ale – podając obecnie w piątym już wydaniu książki
– źródła, z których zaczerpnął opowieści, mógł równocześnie odnieść się do wcześniejszych publikacji własnych,
czym na pewno ułatwiłby ich lekturę krytyczną i równocześnie zadbał o właściwy porządek bibliograficzny wznowień. Druga uwaga odnosi się do czystości składu; sporo
usterek korekty zauważy nawet niewprawne oko, gorzej
z cytatami, te wymagają już niekiedy sięgnięcia do źródeł. Otóż w świetnym „portrecie” Biernata z Lublina Zięba obficie cytuje z jego parafrazy „bajek” Ezopa, choć nie
zawsze wiernie; tak dostało się bajce Wielcy złodzieje małe
wieszą, której finał przytacza Zięba; oto on, miejmy nadzieję – doczeka się poprawnego druku:
Boć się u nich tako dzieje,
Małe wieszą wielcy złodzieje;
A gdyby sprawnie wiesili,
Małoby panow ostawili.
Tych usterek na szczęście jest naprawdę niewiele, i też
nie wiadomo, kto ostatecznie im zawinił. Kiedyś Cyprian
Norwid, zeźlony na te korektorskie fanaberie, pisał w liście do Henryka Merzbacha w końcu grudnia 1869 roku:
„[...] drukarnie się kształcą dopiero, bo im czcionki wypadają i oni sobie inne, jak chcą, kładą. Raz – dawniej –
w rymie, który brzmiał:
Zrazu cię zapał porywa,
A potem – smutki! –
oni – przez halucynację zecera śpieszącego na obiad
wydrukowali:
Zrazów cie zapach porywa,
a potem wódki! [...]”
Na szczęście robota drukarska Polihymnii aż tak nie
zeszpeciła tego pięknego daru Józefa Zięby na siedemsetlecie Lublina. Prócz wspaniałych opowieści, które można nawet czytać dzieciom na dobranoc, książkę wypełnia
po brzegi galeria reprodukcji rzadko oglądanych dokumentów i rysunków związanych z królewskim grodem
nad Bystrzycą.
Wznieśmy tedy pełną szklaneczkę na cześć naszego
miasta i jego znakomitego laudatora – Józefa Zięby!
Józef Franciszek Fert
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Zbigniew
Włodzimierski

Przysłowia Lubelskie
Co komin to Dunin

Ostatni z Siekierzyńskich

Znane kiedyś szeroko na Lubelszczyźnie i niezmiernie popularne wówczas przysłowie „Co komin, to
Dunin” odnotował w swym tomie Przysłów Aleksander
Werycha Darowski, dziewiętnastowieczny historyk i paremiograf amator. Paremiograf to zbieracz i komentator
przysłów. Pierwszym polskim paremiografem był Biernat z Lublina żyjący, jak wiadomo, na przełomie piętnastego i szesnastego stulecia. Biernat pozostawił po sobie
zbiór Żywot Ezopa mędrca obyczajnego zawierający bajki wypełnione pouczeniami, przestrogami i przysłowiami. Darowski był bogatym ziemianinem, osiadłym na
Ukrainie, człowiekiem o rozległej i niespotykanej kulturze, zbieranie przysłów traktował jako niezobowiązującą
zabawę. Często podróżował po Europie, ale docierał także na Lubelszczyznę. Nie odnotował wiele powiedzeń czy
zwrotów, którymi zabawiali się dawni mieszkańcy ziemi
lubelskiej, zaintrygowały go jednak popularne porzekadła: „Co komin, to Dunin” oraz „Co chałupa to komin,
a co kiep to Dunin”. Komentarz Darowskiego do tych powiedzeń jest krótki, napisał jedynie: „Duninów na Lubelszczyźnie jest wiele rodzin, jak zresztą na obszarze
całej Rzeczypospolitej”. Nic w takim komentarzu oryginalnego – ktoś powie i będzie miał niewątpliwie rację.
Nie brakowało przecież na obszarze kraju rodzin o nazwisku Kowalski czy Wiśniewski, a nikt o nich przysłów
nie składał. Na Litwie powiadano: „Co krzaczek, to Korsaczek”. Powiadano z sympatią, z Korsaków nikt nie szydził. Czym rodzina Duninów zapracowała na tak mało
zaszczytne miano?
Szyderstwa z lubelskich Duninów nie znajdziemy już
w najnowszych opracowaniach, choćby zbiorach w Nowej księdze przysłów polskich oraz w popularnym zbiorze
Juliana Krzyżanowskiego Mądrej głowie dość dwie słowie.
Nie należy wnosić, że autorzy sympatyzowali z Duninami i niesprawiedliwą dla tej rodziny kpinę usiłowali wyciszyć czy wymazać. Raczej nie znaleźli oryginalnego komentarza wyjaśniającego sens przysłowia.

Przysłowie to rodzaj najkrótszego utworu literackiego, zawiera błyskotliwą myśl, morał, naukę. Powiada
się z dumą, że przysłowia są mądrością narodu. Niektórzy
głoszą odmienne sądy. Według szyderców i prześmiewców to literatura analfabetów, miedziaki wiedzy. Zachwyty brzmią jednak bardziej przekonywująco. Czyż bowiem
nie daje się wiary sądom, iż przysłowia to doświadczenia
i spostrzeżenia wieków skupione w jednym zdaniu, zdrowy rozum ludu, czy wreszcie dusza narodu.
Dziś słyszy się je coraz rzadziej. Szkoda, bo język Polaków ubożeje, matowieje, staje się szorstki, szary, mało zindywidualizowany. Niektóre przysłowia mają swój lubelski
rodowód, zrodziły się wszak na lubelskim bruku, w lubelskich lokalach, parkach, placach. Jeszcze w minionym
wieku popularnym zawołaniem karciarzy było: „ostatni
Siekierzyński!” To przysłowie karciane, oznaczające ostatnią kartę, na którą można jeszcze postawić.
Kim był ów człowiek uwieczniony w przysłowiu?
Kraszewski, mistrz polskiej literatury, przedstawił go
w powieści Ostatni z Siekierzyńskich. Ten ubogi szlachcic
prowadził sklepik korzenny w Lublinie, nieopodal Trybunału. Na brak klientów nie narzekał, sprzedał pieprz oraz
inne zielska i gromadził grosz do grosza. Fortunka rosła,
jest właściciel mógłby wydawać się szczęśliwym człowiekiem, a jednak miał swoje kłopoty. Handel uchodził za
rzecz niegodną szlachcica, nadszedł moment, kiedy wyśmiano herbowego szlachcica uwijającego się za ladą swego sklepiku, a ten nieborak niebawem zmarł ze zgryzoty
w swym dworku na Wieniawie.
Przysłowie zrodziło się w epoce romantyzmu, kiedy
chętnie manifestowano się z umiłowaniem przeszłości,
a słowo ostatni było popularne zarówno w życiu jak i w literaturze. W literaturze światowej był Ostatni Mohikanin
Coopera, w Polsce Ostatni zajazd na Litwie Mickiewicza.
A w życiu niejeden raz przychodziło i przychodzi
stawiać na ostatnią kartę, ale okrzyk desperata Ostatni
z Siekierzyńskich przestał brzmieć dramatycznie brzmiał
niekiedy mało dramatycznie, zastąpił go więc inny, dobitniejszy acz pospolitszy, wielu go zna, a brzmi on: „ostatnie
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ciele z obory”. A pierwszy taki okrzyk, jak chce kolejna lubelska legenda, wzniesiono w karczmie „Piekło” stojącej
przed laty przy trakcie na Lubartów.
Zburzenie Bychawy
Dwóch było Scypionów, wspólną mają sławę;
Jeden zburzył Kartago, a drugi Bychaw
Dawne przysłowie – pisze o tym dwuwierszu Władysław Kopaliński w Słowniku mitów i tradycji i dodaje krótki komentarz: „kpiarskie porównanie Scypiona
Młodszego, zdobywcy Kartaginy w 146 r. p.n.e. z którymś z członków ziemiańskiej rodziny Scipio del Campo z Bychawy”.
Mistrz Kopaliński trochę się pogubił. Po pierwsze raczej nie przysłowie, lecz zgrabny dwuwiersz Kajetana
Koźmiana, nawiasem mówiąc sąsiada rodziny Scipio del
Campo, a konkretnie Karola Scipio. Scypion Młodszy był
żołnierzem, Karol Scipio niefrasobliwym ziemianinem,
właścicielem Bychawy w latach 1820–27. Oddawał się życiu towarzyskiemu i pracy umysłowej, zaś zarządzanie
majątkiem powierzył ludziom niesumiennym, co doprowadziło do utraty fortuny.
Dwuwiersz Koźmiana zamieszczony w „Przeglądzie
Polskim” z roku 1881/1882 brzmiał:
Dwóch Scypionów na równą zasłużyli sławę,
Jeden zburzył Kartago, a drugi Bychawę.
Można rzec, iż wersja przytoczona przez Kopalińskiego jest zgrabniejsza. Najwidoczniej czas wyszlifował kpiarskie acz wyboiste frazy Koźmiana.
O ruinach Bychawy nie napomknął jednak Koźmian
w swych znakomitych Pamiętnikach. O niegospodarnym
sąsiedzie wspominał okazjonalnie, gdy relacjonował wizyty księcia Lubeckiego, ministra spraw wewnętrznych,
który bywał w Lublinie u babki swojej żony podstoliny
koronnej Scipionowej i zajeżdżał do jej syna Karola Scipio z Bychawy.
A dobra bychawskie na publicznej licytacji nabył Karol Łaniewski właściciel Bronic, Drzewiec, Buchałowic
i Łopatek.
Scypion II. Z Garbowa
Dobra Garbów obejmujące obszerne i świetnie zagospodarowane folwarki; Marynki, Orlicz, Przybysławice, Cezaryn, Bogucin na przełomie XIX i XX stulecia były
własnością zamożnej rodziny hrabiów Jezierskich. Folwarki były znakomicie zagospodarowane, piękny i zabytkowy pałac w Grabowie, do dziś istniejący wzniesiony został w pięknym miejscu , na niewielkim wzgórzu, obok
rozległej połaci stawów i przecinających ich szosy warszawsko-lubelskiej. Młody hrabia Jan, po śmierci swych
rodziców; w pierwszych latach XX wieku, przepuścił te

ogromną fortunę w niecałe dwa lata. Temu Scypionowi
z Garbowa nikt nie poświęcił fraszki, kpiarskiego przysłowia, o rozrzutnym właścicielu Garbowa wspomina jedynie Zygmunt Kamiński w swym tomie wspomnień Dzieje
życia w pogoni za sztuką. Kamińskim pisze, iż młody hrabia Jan wyleciał z Garbowa efektownie, z trzaskiem, bez
grosza przy duszy na warszawski bruk.
A dobra garbowskie przeszły, w drodze licytacji, w ręce
rodziny Broniewskich. Senior tego rodu, notuje Kamiński,
to rzadko spotykany u nas typ ekonomisty-przemysłowca,
rzutki i świetnie wykwalifikowany szybko uprzemysłowił
majątek i stworzył ogromną, doskonale zaprojektowaną,
wyekwipowana i wyposażoną cukrownię „Garbów”.
Zabłocki na mydle, Boczarski na młynie
Przysłowie o niejakim Zabłockim, który chciał zarobić na mydle, znane jest powszechnie w całej Polsce.
Ten i ów – gdy fortuna nie sprzyja, a zamiast spodziewanych zysków fiasko i żenujący finał – powiada, że zarobił jak Zabłocki. W rzeczy samej, przysłowiowy Zabłocki
nie zarobił, ale stracił, „umoczył” jak powiedzieliby dzisiaj niektórzy, „umoczył” pieniądze, a ludzie znani z dosadnego języka powiedzieliby nawet, że umoczył... pewną część ciała.
Z przysłowiem tym związanych jest wiele anegdot.
Opowiadają one o handlarzu Zabłockim, który ładunki
mydła transportował Wisłą na źle opatrzonych statkach,
bądź też dla uniknięcia cła mocował je pod statkiem.
Przypadek Zabłockiego znany był już w XVII wieku. Należy dodać, że nie tylko temu handlarzowi się nie
powiodło, wielu było niefortunnych kupców i przedsiębiorców, których pomysły i przedsięwzięcia obracały się
w niwecz.
Mówiono więc: Zarobił jak Zabłocki na mydle, Sworacki na bydle, Korzeniowski na hucie, Rymsza na reducie.
W pewnych regionach niefortunni handlarze działali
na innych polach, w innych branżach. W odmianach tego
przysłowia pojawiali się więc kolejni bohaterzy, pamięć
o ich niefortunnych posunięciach przetrwała, w tym czy
innym regionie powiadano, że ten czy inny szaleniec wyszedł jak Tański na sieczce, lub zarobił jak Sołtan na gęsiach czy Trentowski na jajach.
Lublin miał swego Boczarskiego. Ten zbudował młyn i –
rzecz jasna – nie zarobił, a powiększył grono bankrutów.
Młyn zaczął pracować przy ulicy Bernardyńskiej, na
dachu dawnego pałacu Sobieskich, w którym dziś mieści
się rektorat Politechniki Lubelskiej. Dwór Sobieskich wyróżniał się na początku XVII wieku swoją okazałością, ale
przyszły gorsze lata tej budowli, gdy stała się własnością
Radziwiłłów. Na początku XIX wieku pałac był już zupełną ruiną. W prasie tamtego okresu pisano o nim „dom
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rozwalony” Tenże dom nabył na publicznej licytacji Tomasz Trojacki, by w roku 1818 przekazać go aktem darowizny Dominikowi Boczarskiemu, znanemu lubelskiemu
adwokatowi. Boczarski w latach 1835– 36 kazał przebudować mury pałacu na młyn deptak i wiatrak. Nie był to
typowy wiatrak, bowiem jego skrzydła ustawiono na dawnej wieży pałacowej nie w pionie, lecz poziomo! Przedsięwzięcie okazało się deficytowe, właściciel popadł w długi, nieruchomość wystawiono na licytacje nabyli w roku
1853 Witold i Konstanty Berzezińscy. Ci z kolei uruchomili młyn parowy.
A efektem plajty stało się popularne w ówczesnym Lublinie powiedzenie: „wyszedł jak Boczarski na młynie”.
Krupa Jagłą być nie może
Malownicze ruiny wielkiej warownej budowli
przypominają o potędze dawnych właścicieli. Resztki budowli, jak również dobrze zachowane fosy, wypełnione
wodą z licznych rozlewisk na rozległych łąkach, wywarły
ogromne wrażenie na Michale Czajkowskim (1801–886).
Czajkowski, znany później w świecie jako Mehmed Sadyk
lub Sadyk Pasza, pojawił się w tych stronach jako żołnierz
powstania listopadowego walczący pod komendą pułkownika Różyckiego. Akcję swej powieści o Stefanie Czarnieckim umieścił właśnie w tymże zamku. Z pasją i swadą snuł
intrygę o dziejach magnata i banity Samuela Zborowskiego, tworzył pełne napięcia sceny, piętrzył obrazy grozy,
dzielni i butni rycerze jego powieści zabiegali o względy uroczych panien. Fantazji mu nie brakowało, wzniesienie potężnego kasztelu o siedmiu wieżach przypisywał
Zborowskiemu. Cóż, Czajkowski, w tamtym czasie więcej siedział w siodle, na końskim grzbiecie, niż w bibliotece. W rzeczy samej, późnorenesansowy zamek wzniesiony został przez Pawła Orzechowskiego na przełomie XVI
i XVII wieku. Paweł Orzechowski, herbu Rogala, był jednym z najbliższych współpracowników Jana Zamoyskiego.
Andrzej Lubieniecki (1550–1623), historiograf ariański, swe główne dzieło Poloneuutichia albo Polskiego Królestwa szczęście pisał w jednej z komnat tego zamku. Cóż,
o jego dziele nikt już nie pamięta. Informacje o Zborowskim – właścicielu i budowniczym krupskiej warowni powtarzali jeszcze w latach 70-tych dwudziestego wieku wybitni historycy i architekci. Może to jednak nie Czajkowski
wprowadził w błąd opinię publiczną, lecz któryś z pisarzy
tamtego czasu. O kasztelu Zborowskiego w Krupem pisał przecież także wybitny pamiętnikarz – ceniony przez
Mickiewicza i Sienkiewicza – Henryk Rzewuski w trzytomowym dziele Zamek krakowski publikowanym w latach 1847–48, szeroko o Zborowskim z ziemi chełmskiej
rozwodził się Stanisław Doliński w popularnym swego
czasu tomie Zamek krupski ogłoszonym w roku 1849. Tę
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błędną informację powtórzył Dygasiński, który w swym
reportażu relacjonował; „W Krupem jest zwalisko zamku jeszcze wspanialsze niż w Janowcu. Fundatorem gmachu był ów Samuel Zborowski, coto za butną zuchwałość
i zdrajcze knowania przeciw tronowi dał gardło pod miecz
w Krakowcu ... Krupe miało jakieś szczęście do panów
wichrzycieli, gdyż stąd pochodził i ów pan Krupa unieśmiertelniony przez Jana Kochanowskiego: darmo silisz
się, nieboże, Krupa jagłą być nie może. Gnoiński znowu,
wnuk Samuela Zborowskiego po kądzieli, żarliwy zwolennik aryanizmu, zszeptywał się z wojskami Karola Gustawa
i za to w zamku krupskim oblegano go i ciężko warownię
uszkodzono. Wnet potem wybuchły pożar do reszty dokonał zniszczenia”.
Wcześniej od Dygasińskiego dotarł w te strony W. Ciesielki, reportaże jego pióra drukowano w „Kurierze Lubelskim” w roku 1869, zaś sześć lat przed Ciesielkim był tu
Franciszek Maksymilian Sobieszczański (1814–1878), nawiasem mówiąc urodzony w Bychawie autor „Przewodnika po Warszawie” z roku 1857. Sobieszczański pracownik
warszawskiego Komitetu Cenzury już w czasie powstania
styczniowego opisał ruiny w Krupem i swe refleksje zamieścił w „Tygodniku Ilustrowanym”, informację o zamku
jego autorstwa znaleźć można w Encyklopedii Powszechnej Orgelbrandta. Dygasiński, swoim zwyczajem, wypytywał najstarszych i najrozmowniejszych w okolicy o duchy
i zmory, ale w Krupem nie zaspokojono tej reporterskiej
ciekawości. Ciesielski zaś najwidoczniejszej potrafił wyszukać osoby potrafiące się spoufalać z przybyszami z zaświatów skoro opisał całą tutejszą gromadę zjaw, widm
i upiorów. Najdramatyczniejsze historie związane były
ze zjawą Skąpca. Ot, za swego ziemskiego życia pewien
zamożny a chytry dziedzic, którego nazwisko utonęło
w mroku dziejów, dręczył podatkami swych poddanych,
a najbliższej rodzinie nakazał niezwykle oszczędny tryb
życia. Skarbów zgromadzonych nie opuścił i po śmierci, opowiadają, że strzeże ich nadal. Pod wrażeniem tych
opowieści Ciesielski wzdychał: „oj, poetyczny ten ludek
w Lubelskiem, z istotami swej wyobraźnie żyje jak z rodziną. Obcuje on całą duszą z postaciami żyjącymi w podaniach i tradycjach, i wierzy w nie jak w świętych obcowanie”. – Co ma nie wierzyć! – żachnie się ten czy tamten
z okolic Krupego, skoro na zjawę Skąpca może się natknąć
każdy spóźniony przechodzeń, I nie uwolni się od dręczącego towarzystwa chudej postaci okrytej workiem jeśli nie
ciśnie za siebie choćby grosika...
Ciesieslki, co można jeszcze odnotować, rym o Jagle
i Krupie przypisywany przez Dygasińskiego Kochanowskiego uważa za dzieło Andrzeja Zbylitowskiego z roku
1594.
Dygasiński, jak się rzekło, nie wykazywał dociekliwości
historyka w śledzeniu losów warowni oraz ich właścicieli.
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Ciesielski, przeciwnie, swe relacje wypełniał faktami historycznymi i mnóstwem ciekawostek najrozmaitszej natury. Notował choćby: „Majętność Krupe była niegdyś
własnością rodziny Krupów czy też Krupskich herbu
Korczak, z których jeden w bitwie pod Koszycami w roku
1497 przyczynił się do ocalenia Jana Olbrachta, odstępując mu konia, kiedy uchodził z pogromu”. W latach siedemdziesiątych w informatorach turystycznych z ziemi
chełmskiej pojawiła się szczególna informacja. Donoszono, iż z tych Krupskich wywodziła się Nadzieżda Krupska... żona Lenina.
Ziemię chełmska odwiedził także Stefan Żeromski. Ruiny zamku w Krupem przywołał, kiedy w Snobiźmie i postępie snuł refleksje o ludowym teatrze, który – według
autora „Popiołów” – powinien swój program oprzeć na
ludowych podaniach i baśniach.
Wierszowana fraza przywoływana przez Dygasińskiego i Ciesielskiego, a przypisywana przez tych reporterów
różnym autorom, faktycznie w wieku XIX była bardzo popularna skoro odnotowana przez Oskara Kolberga w tomie Chełmskie.
Pan Jagiełło zbił Krzyżaki,
I pan Krupa chciał być taki,
Darmo suszysz łeb nieboże,
Krupa jagłą być nie może.
Kolberg nie wyjaśnił sensu czterowiersza, odnotował
jedynie, iż dotyczy właściciela zamku Krupe, który nie
chciał uznać Jagiełły. Przysłowie znane powszechnie na
początku XX wieku zaintrygowało Juliana Krzyżanowskiego, który w swym dziele Mądrej głowie dość dwie słowie poświęcił mu zdań kilkanaście i zaznaczył, iż chyba nigdy nie będziemy umieli wyjaśnić czasu powstania
i sensu przysłowia.
Masz babo szafę!
Masz babo placek! – to powiedzenie znane w całej
Polsce. Tym zgrabnym zwrotem kwituje się sytuację kłopotliwą, a takich w życiu nie brakuje.
Masz babo kaftan! – tymi słowy puentuje się również
nagły, zaskakujący i niemiły zbieg okoliczności. Ale już
nie na obszarze całej Polski, jedynie na Lubelszczyźnie.
Masz babo szafę! – powiada się jedynie w podlubelskim Motyczu!
Skąd w powiedzeniach placek, kaftan, skąd szafa?
Z niecodziennych i zabawnych sytuacji, zaskakujących i tragicznych, może i tragikomicznych. Jedna z legend głosi, że świętokrzyski diabeł Mruk postanowił się
zabawić. Diable przezwisko mogłoby wskazywać, że to odludek, istota opryskliwa, a tu nic podobnego, bies garnął
się do ludzi, był dowcipny, przebiegły, podstępny i swawolny. Kiedyś postanowił skłócić zgodne małżeństwo.

Wiadomo, czart do swych niecnych czynów wykorzystuje kobiety. Nie od dziś się przecież powiada, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Mruk skorzystał w usług
chytrej baby, której za robotę obiecał placek. Wywiązała
się z zadania, skłóciła dwoje ludzi, ci wpadli w taki gniew,
że jedno chwyciło za widły, drugie za siekierę, zostały dwa
trupy. Diablisko – jak głosi legenda – nie na taki finał czekało. Zły na siebie, zły na babę, wyniósł się z Gór Swiętokrzyskich ponoć w wysokie Tatry. Ale za robotę zapłacił.
Placek, który obiecał za robotę, powiesił na wysokim drzewie. Chytra baba nie zamierzała zrezygnować z nagrody,
wlazła na drzewo, spadła i skręciła sobie kark.
Na Lubelszczyźnie sprawcą zamieszania miał być diablik Kicha, ten w nagrodę za skłócenie małżeństwa spod
Końskowoli obiecał babie kaftan. I tu wypadki potoczyły
się podobnie. Widocznie i na Lubelszczyźnie ludzie byli
kłótliwi, popędliwi, a diabły wrażliwe, sumienne w wypłacaniu należności, surowe dla siebie i gotowe ponosić kary
za źle wykonane zadania. Diablik Kicha zniesmaczony finałem, którego nie przewidział, czmychnął ponoć w roztoczańskie lasy. I siedzi tam do dzisiaj.
A skąd szafa w powiedzeniu?
Zupełnie niedawno, bo w czasach ostatniej wojny,
w Motyczu pod Lublinem, żyło sobie zgodne i nie najbiedniejsze małżeństwo. Nadszedł rok 1944, zbliżali się
czerwonoarmiści, ich nadejście zapowiadały grzmiące od
wschodu armaty. Dziedzic opuścił dwór, stacjonowali tam
jeszcze Niemcy, w czworakach był szpital, na łąkach tabory gotowe do odwrotu. Nadszedł taki ranek, że nie było już
Niemców i nie było jeszcze Rosjan. Mężczyzna i kobieta
patrzyli na puste drogi i bezpański dwór na horyzoncie.
– Zaprzęgaj konia do wozu i bierz ze dworu, co tam zostało! – poleciła mężowi. Nie zwlekał i co tam znalazł, załadował. Garnki, stołki, znoszone onuce, ławę i dwie szafy. Już na swoim podwórku, kiedy otworzyli szafy, zamarli
ze zgrozy. Były w nich dwa trupy. Wojna to wojna. Na zbicie trumny nie zawsze był czas. Bywało, Niemcy grzebali
swych żołnierzy często w skrzyniach, kufrach, a i szafach
także. Dwóch poległych, czy zmarłych z odniesionych ran,
nie zdążyli pogrzebać. Musieli uczynić to gospodarze spod
Motycza. Śmiała się z nich cała wieś, bo przykrej przygody nie dało się zachować w tajemnicy. A powiedzenie powstało natychmiast.
Lublin żąda dostępu do morza!
Janusz Korwin-Mikke kilkakrotnie pojawiał się w
Lublinie, spotkania z jego udziałem gromadziły ludzi inteligentnych, z fantazją, często dowcipnych, równie często
oczekujących zmian w polityce rządu.
Jestem za przywróceniem kary śmierci – grzmiał na
jednym z wieców!
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Lublin żąda dostępu do morza! – huknął wtedy, niczym
Ajaks pod Troją, poeta Stanisław Żurek
Nie protestuję! Popieram! – odkrzyknął Korwin.
Szybka riposta wywołała salwę śmiechu, rozległy się
głośne brawa, które – jak mniemam – były również uznaniem za oczekiwania zgłoszone przez poetę.
Poeta zgłaszał śmiały postulat – jak myślę w imieniu
ludzi pragnących ze swych okien widoku na morze, ludzi
z ambicjami i fantazją, którym nie wystarcza zalew Zemborzycki pod Lublinem, zalew – w którym przebrzydłe sinice – uniemożliwiają wakacyjne kąpiele.
Zwolenników Lublina nad morzem z pewnością nie
zabraknie.
Aprobata Korwina dla tej pięknej idei – co odnotowuję z satysfakcją – też nie jest bez znaczenia.
Kandydaci na radnych i prezydentów królewskiego miasta Lublina będą musieli zmierzyć się i z tym
problemem.
Muszę szybko dodać, że w mieście nad Bystrzycą obok
zuchwałych fantastów znacznie częściej spotkać można
minimalistów, ludzi potulnych, akceptujących – jak to się
powiada – zastany stan rzeczy. Powiem więcej: minimaliści są niebezpieczni a najniebezpieczniejsi są minimaliści
upoetyczniający rzecz małe, miałkie i nijakie.
Kazimierz Sitko, wioślarz, cumujący swój zdezelowany
kajak w Zemborzycach, powiadał: „w Lublinie czuję się jak
w największym porcie świata, bo Lublin to stolica siedmiu
mórz. Wsiadam w kajak i paru tygodniach wiosłowania
mogę znaleźć się na jednym z siedmiu mórz”. I wyliczał
przez jakie rzeki, kanały, jeziora i ścieki należy się przedzierać, aby znaleźć się na morzu Czarnym, Śródziemnomorskim, Adriatykiem, Północnym. Nie chcę być złośliwy, ale Kazio – który ostatnio zniknął mi z oczu, a którego
lubię – dotarł jedynie, po miesiącu wiosłowania, nad Bałtyk po spłynięciu rzeką Bystrzycą, Wieprzem i Wisłą do
Gdańska.
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bogini Kali i z tysiąca opresji wychodził zwycięsko. Archeolodzy to ludzie przygód, nie grzeją krzeseł w swych gabinetach, przebiegają przez biblioteki, raczej dostrzec ich
można pod gołym niebem, w ruinach, na polach bitew, na
tropach zaginionej Arki, kielicha świętego Graala, włóczni świętego Maurycego... Tych przedmiotów naukowcy
i łowcy skarbów poszukują od lat, Indiana Jones miał je
w ręku, ale Indy to postać fikcyjna. Kto był jego pierwowzorem? Można wskazać kilka takich typów, mnie przychodzi na myśl książę Aleksander Sapieha (1773–1812).
Oczywiście, Lucas i Spielberg zapewne o nim nie słyszeli.
Sapieha był mineralogiem, archeologiem, poszukiwaczem
przygód, żył w innych czasach, światem nie usiłowali jeszcze zawładnąć ni naziści, ni sowieci, ale nie brakowało
łotrów, satrapów i policmajstrów. Co rusz trafiał w ręce
bandziorów, potrafił się jednak wyrwać, odważnie przemierzał świat, pływał łodzią po morzach, konno forsował pustynię. Prowadził wykopaliska na Bałkanach, gromadził eksponaty, wysyłał je do Polski. Był człowiekiem
z krwi i kości, ciekawym świata, spragnionym wiedzy. Za
swe przygody i podróże płacił z własnej kieszeni, w końcu to książę, posiadacz fortuny. Nikt nie pytał, skąd Indy
miał pieniądze na podróże, przygody. Dlaczego trafiał
tam, gdzie kwitły już interesy innych? Może był agentem?
Dobrze opłacanym agentem? Służby wywiadowcze nigdy
nie próżnowały i nie próżnują. Ich oku nie ujdzie żaden
specjalista, podróżnik ni pięknoduch. Księcia Sapiehę śledzili agenci trzech wywiadów: francuskiego, rosyjskiego,
austriackiego i – rzecz jasna – proponowali współpracę.
Związał się z Francuzami, Jerzy Skowronek napisał o nim
książkę Z magnackiego gniazda do francuskiego wywiadu.
Niestety, książę zmarł młodo i w zaskakujących okolicznościach, został poraniony przez knura, samca domowej
świni. Szkoda. Miał gest, fantazję, nie szczędził grosza na
sztukę i biednych, łożył na biblioteki, towarzystwa, konkursy literackie. Myślę o nim ciepło.
Aleksander Sapieha – Indiana Jones z Wisznic

Indiana Jones z Wisznic
Spośród wielu znakomitych filmów Stevena Spielberga przypomnę cztery: Poszukiwacze Zaginionej Arki,
Indiana Jones i Świątynia Zagłady, Indiana Jones i Ostatnia
Krucjata, Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki.
Ich bohater Indiana Jones (właściwie dr Henry Walton Jones Jr., zdrobniale Indy), to archeolog, poszukiwacz
przygód. W roli Indy’ego wystąpił niezrównany Harrison
Ford. Filmy zrobiły furorę, dziś powiada się o nich: kultowe, nic dziwnego, są niezwykłe: uznanie budzą efekty
specjalne, świetna muzyka i – a to już zasługa scenarzysty
George’a Lucasa – intrygująca fabuła oraz humor.
Archeolog stawał do walki z siłami zła, zmagał się
z nazistami, sowietami, niebezpieczną sektą wyznawców

Głupi jak Radziwiłł, dumny jak Sapieha
Popularne w regionie podlaskim przysłowie powiada: „Głupi jak Radziwiłł, dumny jak Sapieha”. Przytacza je
wraz z komentarzem Julian Krzyżanowski w tomie Mądrej głowie dość dwie słowie. Profesor nie skąpi dowodów
na niedołęstwo umysłowe księcia Karola Radziwiłła, którego głupota i warcholstwo stały się tematem wielu dowcipów i anegdot. Nie napomyka jednak słowem o pysznych Sapiehach. Wywód warto uzupełnić, by potwierdzić,
że przysłowie z Podlasia jest celne nie tylko w odniesieniu do głupoty księcia „Panie kochanku”, ale i do sapieżyńskiej dumy.
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Władysław Józefat Sapieha tytułował się na Wisznicach
i Niesuchojezach, a swe posiadłości – na wzór frankoński czy angielski – nazywał hrabstwem, co dowodzi – jak
mniemam – poczucia humoru, albo – co wydaje się trafniejsze – dumy.
Hrabia to tytuł pośredni między baronem a księciem
nadawany przez monarchów. Sapiehowie, a konkretnie
Władysław Józefat Sapieha, posługiwali się tytułem bez
nominacji, co można odczytywać w kontekście pychy
i zarozumialstwa.
Dumnych, ambitnych i mądrych Sapiehów można wyliczyć parę tuzinów, wspomnijmy Aleksandra Antoniego
Sapiehę (1773–1812) poetę, podróżnika, archeologa, aeronautę i szpiega! Polski arystokrata był obiektem zainteresowań agentów wywiadów francuskiego, rosyjskiego,
austriackiego. Śledzono jego kroki, podróże, wystąpienia
i spotkania, pisano o nim raporty. Około 1805 roku stał
się entuzjastą Napoleona, trafił do jego najbliższego otoczenia, poznał francuskiego dyplomatę Bignona, panowie
przypadli sobie do gustu, Sapieha z inspiracji nowego znajomego organizuje prywatne biuro wywiadowczo-informacyjne pracujące na rzecz Francji. Trud i oddanie sprawie francuskiej zostają docenione, Napoleon dwukrotnie
odznaczył Sapiehę, m.in. najwyższym orderem francuskim Złotego Orła Legii Honorowej. Książęce fascynacje sprawami wywiadu i oddanie się pracy wywiadowczej intrygowało historyków i publicystów. W roku 1992,
w PWN, ukazała się książka Jerzego Skowronka Z magnackiego gniazda do napoleońskiego wywiadu. Aleksander Sapieha.
Francuzi docenili inteligencję Sapiehy, ale nie byli bezkrytyczni wobec poczynań i zachowań polskiego arystokraty. Talleyrand, minister spraw zagranicznych,
w korespondencji z Napoleonem zarzucał Sapiesze megalomanię. Wyznanie francuskiego dyplomaty potwierdza
trafność polskiego przysłowia o dumnych Sapiehach. Julian Ursyn Niemcewicz także nie czuł sympatii do swego
sąsiada, krytycznie oceniał jego charakter, napisał wprost
„człowiek zły próżny i dumny”.
Leczyć się jak Bohun we Włodawie
Znanego porzekadła włodawskiego nie znajdziemy
w księgach przysłów. Jest bez wątpienia pogłosem lektury Sienkiewicza. Wiele zwrotów z powieści i nowel naszego noblisty trafiło do języka potocznego, wiele słów,
scen, zwrotów z jego dzieł dało początek konceptom językowym. Nad Bugiem, gdzie nie brakowało czytelników
Sienkiewicza i gdzie przecież docierali bohaterowie Trylogii, zrodził się zwrot „leczyć się jak Bohun we Włodawie”. Przypominamy przysłowie bez podania źródła, powołujemy się jedynie na ludowych pisarzy, gawędziarzy,

ludowych filozofów ziemi lubelskiej (Paulinę Hołyszową ze Strupina, Błażeja Jaczyńskiego z Łęcznej, Stanisława Bojarczuka spod Krasnegostawu), którzy swe refleksje, gawędy i opowieści ubarwiali i tym powiedzonkiem.
Sienkiewicz bywał w Lublinie, do Włodawy nie dotarł.
Lublin w Trylogii Lublin występuje epizodycznie, więcej
miejsca poświęcił powieściopisarz w swych dziełach Zamościowi, w Ogniem i mieczem na karty powieści wprowadził Włodawę. Tu, nad Bugiem, Bohun liże się z raz, ale
także – co istotne dla kompozycji dzieła – powierza Rzędzianowi tajemnicę miejsce ukrycia Heleny.
Czy we Włodawie było dużo medyków? Nie więcej niż
w innych miejscowościach. Bohun wykurował się i miał
przed sobą burzliwe dzieje. Można zaryzykować sąd, iż
leczył się bez specjalnych specjalistów medyków, a siły
i zdrowie odzyskał.
Przysłowie jest pochwałą ludowej medycyny, stosuje się
je jako mniej lub więcej zawoalowaną drwinę z chorych
unikających kontaktów z lekarzem.
Lublin winem ...
Toruński piernik,
a wódka gdańska
warszawski trzewik
lubelska panna...
Ten króciutki utwór trafił między przysłowia, widnieje
w Księdze przysłów polskich.
Lubelskie panny szeroko zasłynęły w kraju, a choć co
należy zaznaczyć z całą stanowczością – ceniono je za
urodę, to bezlitośnie pokpiwano z charakterów. W tejże Księdze znajdują się i takie frazy: ,,Lublinianka ładna,
tkliwa, ale leniwa” czy ,,Lublinianka składna, zręczna ale
niewdzięczna”.
W XIX – wiecznej Księdze przysłów polskich Samuel
Adalberg, zamieścił zabawny czterowiersz:
Łęczna złotem
Szczebrzeszyn błotem
Lublin winem
Kock rabinem
Przysłowie zrodziło się przed wiekami. Dziś Szczebrzeszyn znany jest szeroko z powiedzonka o chrząszczu
brzmiącym w trzcinie. A w XIX wieku powiadano często, iż „nie od Szczebrzeszyna świat się zaczyna i w Wielączy (nieopodal Zamościa) świat się nie kończy”. W Kocku
nie pamiętają już rabinów, niewielu też wie, iż mieszkał tu
w XIX wieku sławny na cały świat cadyk Menachem Mendel. Ten sam, o którym Lejzorek Rosztwaniec – bohater
słynnego dzieła Ilji Erenburga – powiadał, że cadyk ten
czytał nieznośnie mądre księgi i przez dwadzieścia cztery
godziny na dobę nad tymi księgami rozmyślał.
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Czy w Łęcznej pamiętają o tutejszym złocie? Jeszcze
niedawno węgiel, z którego słynie dziś Łęczna, nazywany
był czarnym złotem. Kopalnia Bogdanka ma się wprawdzie nieźle, ale nawet największy optymista nie powie, że
Łęczna ciągle na złocie stoi. Czarne złoto bowiem wyraźnie straciło swój niegdysiejszy blask. A kiedyś faktycznie
płynęła tu struga złota. Lata świetności Łęcznej przyszły
w XVII wieku, gdy podupadł zniszczony wojnami Lublin.
Na słynne łęczniańskie jarmarki zjeżdżało po kilkanaście
tysięcy ludzi z różnych stron świata. No i przede wszystkim spędzano tu rok rocznie – z Wołynia, Podola, Ukrainy
– tysiączne stada wołów, owiec, trzody chlewnej, gospodarskich i rasowych koni. Wielki boom handlowy trwał
blisko wiek, bez przesady można mówić o międzynarodowej pozycji handlowej Łęcznej, obroty jarmarków kształtowały się w niebagatelnej wysokości około 800 tysięcy rubli. Niestety, epoka jarmarcznej świetności podlubelskiej
metropolii zamknęła się ostatecznie.
Parę wieków wcześniej zaczęły się „winne” lata Lublina.
Były to czasy Trybunału, który w roku 1578 powołał król
Stefan Batory. Trybunał to najwyższa instancja sądowa
dla szlachty w sprawach cywilnych i karnych, rozpatrująca apelacje od wyroków sądów ziemskich i grodzkich. Do
Lublina ściągała swarliwa szlachta z terenów małopolski
i województw południowo-wschodnich. W samym mieście nastąpiło ożywienie gospodarcze i polityczne, wzniesiono wiele okazałych pałaców magnackich, dworów szlacheckich i – rzecz jasna – zajazdów, gospód, karczem.
Cieszono się w nich z trybunalskich sukcesów, opijano
przegrano, obmyślano kruczki prawne. Dowody, że nie żałowano sobie w trybunalskim grodzie wina zachowały się
w literaturze, bo przecież do Trybunał ściągali także poeci, pamiętnikarze, publicyści. Ale ten piękny czas też musiał minąć. Nadszedł rok 1794 i odbyła się ostatnia sesja
Trybunału, lubelski trybunał przeszedł do historii i legendy. Jej ślad pozostał także w przysłowiach. W minionych
wiekach popularne było powiedzenie: ,,W jego głowie, jak
w lubelskim trybunale!”.
Aby żart był zrozumiały, musi odwoływać się do faktów powszechnie znanych. Kontekst w przytoczonych
wierszykach był zrozumiały, dziś jest mniej czytelny, dlatego pokuszono się o wyjaśnienie. W niektórych sytuacjach, dla wielu dawnych powiedzeń czy przysłów, trudno o kontekst.
Dlatego pewien passus w słynnym piśmie satyrycznym
,,Kolce“, w jednym z numerów z roku 1886, budzić musi
dzisiaj niemałe zdumienie. Przy opisie Płocka, niedbalstwa i niechlujstwa płocczan, leniwych urzędników, niesolidnych rzemieślników, kupców-oszustów,, pada zwrot:
,,A cóż to za podłe miasto, drugi Lublin, czy co?“.
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Lubelska podłość oszustwa, były powszechnie znane?
Czyjąś niegodziwość, nikczemność najłatwiej było opisać
czy przedstawić, porównując z lubelską?
Duch Wiktora Hugo płodzi w… Lubelskiem
Autorem kpiarskiego powiedzenia jest Henryk
Sienkiewicz. Szyderstwo było reakcją na dzieło Jakuba Goldszmita Dramat rodzinny. Goldszmit (urodzony
w 1848 roku w Hrubieszowie) to szeroko znany w XIX
wieku pisarz polsko-żydowski, publicysta, wydawca i adwokat. (Według jednych źródeł był ojcem Henryka (ur.
1878 lub 1879), znanego później jako Janusz Korczak, według innych – stryjem). Już podczas nauki w lubelskim
gimnazjum zaczął publikować w polskiej prasie (od roku
1847 w „Kurierze Lubelskim”). Z pasją i powodzeniem
pisał powieści, tłumaczył z niemieckiego na polski (przełożył Filozofię śmiechu H. Spencera), redagował kalendarze, choćby Kalendarz Lubelski, Familijny, Domowo-gospodarski. W trzydziestym trzecim roku życia ogłosił Dramat
rodzinny, dziełko nieudane zawiłe, złożone – wedle Sienkiewicza – z cudzych stylów, wydętej filantropii, skandalicznych scen i morza łez wylanych nad upadkiem kobiety.
Akcja Dramatu rozgrywa się na Lubelszczyźnie, w małym miasteczku, prawdopodobnie w rodzinnym Hrubieszowie. „Gdyby określenie: ni pies ni wydra – coś na kształt
świdra nie było trywialnym i zużytym, powiedzielibyśmy,
że dramat jest właśnie czymś na kształt świdra. Jest to styl
Wiktora Hugo zastosowany do pewnego małego miasteczka w Lubelskiem i do Anielci, która w pewnej drażliwej
chwili nie mogła wołać o pomoc, gdyż miała kołdrę na
głowie. Duch Wiktora Hugo spłodził tę powieść w Lubelskiem” – kpił Sienkiewicz ze swego kolegi po piórze,
a i z Lubelskiego również.
O książce zapomniano, o Goldszmicie również, powiedzenie było jeszcze popularne na Lubelszczyźnie – jak
można wnosić z lektury prasy – w latach międzywojennych XX. stulecia.
Zażyć z mańki, zażyć z liścia
Julian Krzyżanowski w tomie Mądrej głowie dość
dwie słowie (1975 r., III wyd.) zauważał, że zwrot „z mańki zażyć” nieobecny w starych słownikach Adalberga, Lindego i Warszawskim żyje i nie brakuje dowodów na jego
popularność.
Wyraz „mańka” – przypominał Krzyżanowski wyjaśniając pochodzenie zwrotu – pochodził z włoskiego manca (lewica). „Zażywający z mańki” używał podstępu, ot,
przerzucał broń z prawej do lewej ręki, jak choćby Bohun
w słynnym pojedynku z Wołodyjowskim i wyprowadzał
zaskakujący cios.
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Lublin ze starego wizerunku

Wtem Kozak sztuką najbieglejszym tylko szermierzom znaną przerzucił nagle szablę z prawej do lewej ręki
i dał cios od lewicy tak okropny, że pan Michał, jakby piorunem rażony, padł na ziemię – przeczytamy w dziele
Sienkiewicza.
„Zażyć kogoś z mańki” to także oszukać, podejść, wywieść w pole.
W naszej dobie częściej słyszy się zwrot „zażyć z liścia”
niż „zażyć z mańki”. Któż więc dzisiaj „zażywa z liścia”?
Nie jest to z pewnością nikt z szermierzy, żaden kpiarz,
czy nawet oszust, jedynie awanturnik, bo „zażyć z liścia”
to wymierzyć komuś siarczysty policzek otwartą dłonią.
I nieważne już – lewą, czy też prawą dłonią.
Tak więc nieoczekiwanie niewinny liść pięciopalczastego klonu stał się synonimem burdy.
Nieoczekiwanie – bo przez skojarzenie liścia i dłoni.
Koniec świata, koniec Kosmosu, czyli życie po
utracie Kosmosu
Świat napisałem małą literą, Kosmos wielką. Nie
ma tu żadnej pomyłki. Świat choć wielki, piszemy małą literą, Kosmos – w tym przypadku chodzi o lubelskie kino,
funkcjonujące jeszcze do niedawna – rzecz jasna, wielką.
Wyjaśnię szybko, że będę prawił o końcu kina Kosmos.
Koniec świata, drogi panie – mówił do mnie jegomość,
jak sądziłem, dobrze po osiemdziesiątce – burzą Kosmos!
W głosie mojego interlokutora czuło się żal, gorycz, może
rozpacz.
Kino Kosmos usytuowane za Ogrodem Saskim, przy
ulicy Króla Leszczyńskiego, wiosną 2014 roku zniknęło
z krajobrazu miasta – rzec można – niezauważalnie. Brygady budowlane (sprawne także w rozbiórkach) rozprawiły się z Kosmosem – niegdyś dumą miasta – w kilka,
czy też w kilkanaście dni. Może obiekt wzniesiono z najtańszego i mizernego budulca? Pytanie jest – jak to się

powiada – zasadne, bo taki gmach Teatru w Budowie burzono w tym samym czasie – w huku, kurzu, jazgocie maszyn przez parę dobrych tygodni. I to przy użyciu jakiego
sprzętu! Olbrzymie dźwigi grzmociły wielotonowymi wahadłami w mury z czerwonej cegły aż echo niosło! A mury
tkwiły uparcie, nie dawały się wyrwać z krajobrazu.
Ludzie przystawali, patrzyli w zadumie, bo chwila była
historyczna i poniekąd artystyczna! Burzyć Teatr w Budowie toż to sztuka, spektakl awangardowy, ale zarazem
realistyczny i sarkastyczny! Burzono gmach, którego budowa – przez ćwierć wieku – napawała dumą ekipy peerelowskich włodarzy miasta.
Skończył się komunizm w Polsce, a może nie skończył,
niedokończony gmach Teatru w Budowie duma lubelskich komunistów, zniknął z krajobrazu miasta. Wracamy na ulicę Leszczyńskiego.
Prace przy wyburzaniu Kosmosu nie zakłóciły ruchu –
jak to się powiada – kołowego, przechodniów w tej okolicy niewielu, gapiów nie było, fotografów nie dostrzegłem.
Ach, co to było za kino! Premierowe, reprezentacyjne!
Drzwi wejściowe w wielkiej ścianie ze szkła, na niej plakaty, fotosy, na nich uśmiechnięte twarze filmowych gwiazd!
Pomieszczenie dla kupujących bilety stosunkowo niewielkie, ale już dla posiadaczy biletów – olbrzymie. Z tego obszernego hallu szerokie schody wiodły na półpiętro, a stąd
dwa wejścia na widownię.
Jegomość w wytartym kapeluszu i znoszonym płaszczu patrzył nostalgicznie. Mogłem przypuszczać, że
z tym kinem wiązały się jego wspomnienia. Przychodził
tu z dziewczynami, potem z narzeczoną, żoną... Ileż obejrzanych westernów, kryminałów, komedii...
Koniec Kosmosu – powtórzył. – Najprawdziwszy koniec świata.
Przez moment pomyślałem, że powie: – pora umierać.
Nie powiedział. Można żyć po utracie Kosmosu.
Zbigniew Włodzimierski

