




odejmuję to, czego nie zabrakło
dodaję to, czego nie starczyło
nie ograniczam procesu do najbliższego otoczenia
poruszam się pomiędzy nadmiarem i brakiem

wszystko zmieniało się jak rękawiczki: 
poglądy na życie, samochody, kobiety 
role do odegrania i rozkłady jazdy
pociągów między Gdańskiem a Dęblinem  

jeśli życie jest ciągłą wędrówką 
uzupełnieniem i równowagą nazywam to 
co po kropce

gdyby do spotkania doszło dwadzieścia lat temu
w pół drogi
sypana kawa byłaby na miejscu
a rozmowa o życiu nabrałaby smaku

dziś to tylko wystawny obiad w doborowym towarzystwie
wytrawne, łechcące podniebienie, białe wino 
powolny bieg na dochodzenie po asfalcie
girlanda mydlanych baniek między przeszkodami 

ziemia chudsza w obwodzie 
o jedną grę zmysłów, męski akt z filiżanką kawy
w innym, nieznanym czasie

statek chwyta wiatr w żagle, pnie się na otwarte morze
mam wybór
mogę się utożsamiać z orzącym pole chłopem
wspartym na kiju pasterzem z zadartą głową 
rybakiem bez końca zarzucającym sieci
prawo do nieśmiertelności ma jedynie Ikar
jego chłopięce nogi dają ostatnie świadectwo
reszta jest niewidoczna – metafora aż nadto wymowna

nikt nie zgadnie jak długa była linia jego życia 
czy mieściła się w dłoni

uzupełnienie. 
po kropce
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Drodzy Czytelnicy,
opublikowaliśmy SETNY numer! Za nami siedemnaście 
lat wydawania, sześć numerów każdego roku! Ile przed 
nami? Wydaje się, że jeszcze trochę pociągniemy. Wokół 
pisma zgromadziło się wielu znakomitych Autorów: wspa-
niałych naukowców, niezrównanych publicystów, pisarzy, 
poetów, grafików i malarzy. Nie bez dumy powiadam, że 
stworzyliśmy pismo, które zyskało zainteresowanie w kra-
ju, ale także poza granicami. Prezentowaliśmy nasz perio-
dyk na uniwersytetach Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, 
Słowacji, Czech, Bułgarii. 

„Lublin” został dwukrotnie uhonorowany Laurem 
Aleksandra Milskiego przyznawanym przez Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich redakcjom mediów lokalnych 
za podejmowanie tematów ważnych dla lokalnych spo-
łeczności. W roku 2019 dwumiesięcznik „Lublin” uzna-
ny został przez jury Konkursu Dziennikarskiego SDP „za 
najlepsze lokalne medium papierowe w kraju” i otrzymał 
Laur „za utrzymywanie wysokiego poziomu i rozwijanie 
pisma”. Na dyplomie napisano „Pismo nadal służy krze-
wieniu patriotyzmu regionalnego, konsekwentnie realizu-
je swoje zamierzania – popularyzację osiągnięć lokalnych”. 

Dziękuję Autorom, redaktorom, drukarzom, kolporte-
rom, to nasz wspólny sukces.

Uroczyście obchodziliśmy dziesięciolecie pisma, piętna-
stolecie, wydanie pięćdziesiątego numeru, dziewięćdziesią-
tego dziewiątego! Zdarzały się też chwile przykre, smutne, 
bolesne. W roku 2017 pożegnaliśmy Zbyszka Strzałkow-
skiego, wybitnego poetę i prozaika, niezrównanego grafika, 
ofiarnego społecznika, gorącego patriotę i wspaniałego re-
daktora. Korzystałem z wielu pomysłów i rad Zbyszka, pi-
saliśmy o Jego jubileuszach i prezentowaliśmy kolejne zna-
komite teksty. Bardzo Cię, Zbyszku, brakuje.

Zrządzeniem losu Lublin był dwukrotnie stolicą kraju, 
mógłby pewnie być – bo pojawiły się takie szanse – Euro-
pejską Stolicą Kultury, jest wszak pięknym miastem o bo-
gatej historii. Burmistrz Klonowic pisał, że gród nad By-
strzycą może iść w zawody z najpiękniejszymi miastami 
świata, Klemens Junosza-Szaniawski wywyższał trybunal-
ski gród nad Rzym. Czemuż więc Lublina nie opromienia 
sława europejskiej stolicy? Cóż, do wywindowania mia-
sta na światowe podium zaangażowano osoby bez fantazji 
i polotu, urzędniczo zasadnicze, jednym słowem: nie gwa-
rantujące sukcesu. Nie po raz pierwszy i chyba nie po raz 
ostatni… Bo w Lublinie, jak to w Lublinie… Już Bolesław 
Prus zauważył i wykpił, że częściej tu niż w innych mia-
stach do rzeczy odpowiedzialnych powołuje się osoby nie-
odpowiedzialne. Daniel Bratkowski, sarmacki poeta, do 
grona lubelskich nieporadnych urzędników zaliczał miej-
scowe zegary, wiecznie mające kłopot z wybijaniem go-
dzin. Edward Stachura zraził się duszną atmosferą i po-
dziękował miastu za gościnę. Fantastów nad Bystrzycą 

nikt nie lubił, a i chyba nadal nie lubi. Hieronim Łopaciń-
ski – mąż poważny i uczony – surowo i ochoczo karcił Ko-
bierzyckiego, autora brawurowo napisanego przewodnika 
po naszym mieście. Kobierzycki nigdy się po ciosach Ło-
pacińskiego nie podniósł. Można westchnąć, że człowie-
kowi naprostuje się kręgosłup, ale wyprostować kręgosłup 
duchowi miasta – rzecz niewykonalna.

W Lublinie, jak i w całym świecie, jedni z wielmożnych 
szydzą, inni się im kłaniają. W naszym piśmie jest miejsce 
dla wszystkich, dla kłaniających się miastu i pokpiwających. 
Nie ograniczamy się jednak do lokalnych spraw i historii. 
Sięgamy po tematy, których unikają inni. Piszemy o krwawej 
wojnie na Kresach, zbrodniach popełnionych na narodzie 
polskim, przestępstwach UB, NKWD, katowniach polskich 
patriotów, żołnierzach wyklętych, narodowych rocznicach. 

Udało się nam zaskarbić względy czytelników i pozy-
skać mecenasów, „Lublin” jest pismem dotowanym, to 
znaczy – ukazuje się dzięki dotacjom ministerstw, urzę-
dów, fundacji, stowarzyszeń i osób życzliwych. Władze 
miasta w roku 2020 sfinansowały dwa numery, równie 
hojny Marszałek Województwa jeden numer. Serdeczne 
Bóg zapłać. Nie należy doszukiwać się w moich słowach 
ironii. Inni nie mają i tego. 

Długo przygotowywaliśmy się do wydania numeru set-
nego. Przypominamy okładki wszystkich numerów. Jubi-
leuszowym wydawnictwem interesowali się nasi Autorzy, 
specjalnie przygotowali okolicznościowe teksty, zaintere-
sowany był również Profesor Stefan Nieznanowski, obie-
cywał spisać refleksje po ostatniej lekturze sonetów Sępa-
-Szarzyńskiego, niestety, Profesor zmarł, przypominamy 
więc publikowany – na naszych łamach – esej Profesora 
o lekturach Sarmatów. Na okładce prezentujemy zabyt-
kowy reper zachowany z czasów niwelacji Lublina. Ten 
opatrzony jedynką znajduje się na Bramie Krakowskiej. 
Od tego miejsca rozpoczęto tworzenie geodezyjnej mapy 
miasta. Reper z setką – sfotografowany przez Wojciecha 
santiego Santarka – znajduje się na rogu ulic Rusałka 
i Wesołej. Wewnątrz numeru – na barwnej wkładce – de-
tale z lubelskich kamienic, piękne rzemiosło artystyczne 
sprzed lat.

I do spotkania za dwa miesiące! – redaktor. 

Załączam szczególnie podziękowania dla pracowników 
Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego 
za bezpłatny kolportaż naszego pisma do wszystkich bi-
bliotek województwa. Serdeczne Bóg zapłać!

Numer setny został wzbogacony okolicznościowym do-
datkiem literackim „Koziołek”. Przynosi opowiadanie wy-
bitnego pisarza białoruskiego Pawła Lachnowicza, mistrza 
gatunku science-ficion. Opowiadanie – także po mistrzow-
sku – przełożył nas redakcyjny Kolega, Wojciech Pestka.
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Zostałem poproszony o mały wpis do jubileuszowe-
go numeru naszego czasopisma „Lublin. Kultura i społe-
czeństwo”. Jako kanwę swojej notki postanowiłem wybrać 
historię proroka Jonasza. To intrygująca historia, zawar-
ta w najkrótszej, bo liczącej we współczesnych wydaniach 
Biblii, na przykład w Biblii Tysiąclecia, ledwie dwie stro-
ny, księdze Starego Testamentu, której głęboka treść od-
nosi się wszelako do wielu z nas. 

Najpierw zasłyszana, przedstawiona miejscami dość 
humorystycznie, historia tego proroka. Jonasz był znany 
z wielkiego uporu, a jednocześnie ze sporej lekkomyślno-
ści. Wciąż uciekał przed Bogiem. Sądził, że ujdzie jego nie-
ustannej pogoni i znajdzie bezpieczne schronienie w miej-
scu, gdzie go Moc Boża nie dosięgnie. Pan kroczył jednak 
za lekkoduchem po śladach jego matactw. W końcu zapę-
dził go do wnętrza wielkiej ryby, Lewiatana.

W brzuchu owego Lewiatana Jonasz rozmyślał nad 
swoim losem. Nie mógł pojąć, dlaczego Bóg upatrzył so-
bie na proroka akurat jego – upartego tchórza. Człowie-
ka, który pragnął wygodnie i łatwo żyć, sybarytę, lubiące-
go dobrze zjeść i wypić, wyspać się do woli. Bóg wybrał 
jednak właśnie tego krętacza, który udawał, że nie słyszy 
Bożego wołania.

– Czy nie lepiej by było – mówił Jonasz do Boga – gdy-
byś wybrał sobie na proroka jakiegoś roztropnego mędrca, 
gotowego na każde Twoje skinienie, człowieka prawego, 
słuchającego bez zastrzeżeń Twoich poleceń, męża spra-
wiedliwego, takiego, który nie ucieka i nie kluczy ani też 
nie ukrywa się przed Tobą?

Te logiczne argumenty nie odniosły jednak zamierzo-
nego skutku. Jonasz pogodził się tedy ze swoim losem. Po-
słusznie wykonywał odtąd wszystkie rozkazy Boga i wier-
nie mu służył do końca swojego żywota, chociaż nigdy nie 
zrozumiał, dlaczego Bóg właśnie jego, tchórzliwego, a na-
wet nieposłusznego, upatrzył sobie za narzędzie swoich 
mądrych planów. 

Jonasz posłany do Niniwy

Spójrzmy na konkretne fakty z Księgi Proroka Jona-
sza. Bóg powiedział do Jonasza: „»Wstań, idź do Nini-
wy wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem niepra-
wość jej dotarła przed moje oblicze«. A Jonasz wstał, aby 
uciec do Tarszisz przed Jahwe. Zszedł do Jafy, znalazł 
okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną zapłatę i wsiadł 
na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Jahwe” 
(Jon 1, 2–3).

Bóg posłał Jonasza nie do Jerozolimy, ale – wbrew jego 
oczekiwaniom – do pogańskiej metropolii. Jonasz myślał 
sobie: To niemożliwe. Niniwa nie da się nawrócić. Ucie-
kam. Nic o tym nie chcę słyszeć.

Udał się więc w kierunku przeciwnym do wezwa-
nia Bożego. Uciekał od zleconej mu misji. „Jonasz zaś 
zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął” 
(Jon 1, 5). Od Boga nie można jednak uciec. Bóg deptał 
Jonaszowi po piętach. Poruszył to, co możliwe, i to, co nie-
możliwe: morze, sztorm, pogańską załogę statku i wresz-
cie wielką rybę. Wszystko to postawił na nogi, by zmusić 
Jonasza do zmiany decyzji, do zawrócenia z drogi i uda-
nia się do Niniwy. Prorok przeszedł długą i trudną, ale 
skuteczną metamorfozę. Odwrócił się od tego, co dotąd 
czynił. Zaszła istotna zmiana sposobu jego postępowania. 
Rozpoczął głoszenie nauki o Jahwe. I oto na skutek jego 
słów ludność Niniwy nawróciła się.

„I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post 
i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. 
Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, 
zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popie-
le. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogło-
szono w Niniwie co następuje: »Ludzie i zwierzęta, bydło 
i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie 
piją. Niech obloką się w wory [...] niech żarliwie wołają 
do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego po-
stępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rę-
kami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od 
zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?«. Zobaczył 

Lekkomyślność
proroka Jonasza

Ks. Edward 
Walewander
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Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępo-
wania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na 
nich sprowadzić, i nie zesłał jej” (Jon 3, 5–10).

Co to oznaczało? Niniwa nie została stracona. Bogu bo-
wiem na niej bardzo zależało. I świat nie został straco-
ny. Tak jak Bóg nie tylko polubił Jerozolimę, ale i Nini-
wę, tak też i cały świat zamknął w Swoim sercu. Bóg się 
nie poddaje. 

Człowieku, nie możesz rezygnować! Nie może być cią-
gle tak, że bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni jeszcze 
biedniejsi. To da się zmienić. Świat jest naprawialny. Nie 
może być tak, żeby młodzi odwracali się od Kościoła. Od-
chodzili. To może się zmienić i powinno się zmienić. Świat 
jest naprawdę naprawialny. Nie ulegajmy pesymizmowi. 

Wszystko to mieści się w tej niezwykłej historii proro-
ka Jonasza, która dotyczy jakoś nas wszystkich i każdego 
z nas z osobna.

Jonasz głosił słowo Boże, wzywając do nawrócenia. 
W pewnym jednak momencie wziął górę jego egoizm. 
Prorok liczył na Bożą wspaniałomyślność i zdjęcie zeń 
nałożonego obowiązku.

„Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się 
przeto do Jahwe i mówił: »Proszę, Jahwe, czy nie to wła-
śnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dla-
tego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, żeś Ty jest 
Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, li-
tujący się nad niedolą. Teraz, Jahwe, zabierz, proszę, du-
szę moją ode mnie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż 
życie«. [...].

Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie 
wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby 
widzieć, co się będzie działo w mieście” (Jon 4, 1–5). 

Zwątpienie proroka

Jonasz po raz drugi uciekł z Niniwy. Zdradził. W bezpiecz-
nej odległości od miasta znalazł sobie wygodne miejsce. 
Przytulne, z widokiem na miasto. Czekał, co się będzie 
działo. Wyczekiwał w napięciu. Myślał sobie: Teraz nastą-
pi blask płomieni, ognia, pojawi się grad kamieni nad Ni-
niwą. Chciał obejrzeć taki horror (telewizyjny). Przewi-
dywania Jonasza okazały się jednak fałszywe. Nic z tego. 
Zamiast tego Bóg chwycił Jonasza za kołnierz. Poruszył 
prorokiem w miejscu bardzo czułym dla niego. Zniszczył 
jego punkt obserwacyjny („fotel telewizyjny”) pod krze-
wem rycynowym.

„A Jahwe Bóg sprawił, że krzew rycynowy wyrósł nad 
Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu 
ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył krzewem. Ale 
z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, 
aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, gdy wzeszło 

słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło 
Jonasza w głowę, tak że osłabł. Życzył więc sobie śmier-
ci” (Jon 4, 6–8).

Jonasz oczywiście krytykował taki obrót spraw. Żalił się. 
Człowieku, Jonaszu – mówi tymczasem Bóg. Masz pro-

blem, że straciłeś swoje wygodne krzesło, miejsce (fotel) 
odpoczynku i obserwacji? Nie widzisz, że tu chodzi o coś 
innego, zgoła o coś więcej, o miasto wielkie, o Niniwę, 
o jego mieszkańców. Oni na ciebie czekają. Niniwę moż-
na zmienić. Niniwa jest reformowalna.

Bóg mówi: „A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad 
Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto 
dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej pra-
wej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt” (Jon 4, 11).

Człowieku! Nie możesz wygłaszać przemówień, a póź-
niej zamknąć się w bezpiecznym i wygodnym miejscu 
i z daleka oglądać to, co się będzie działo. Nie troszcz się 
o swoje sprawy, o swój inwentarz! Powstań! Nie narzekaj 
ciągle! Idź i wracaj do Niniwy. Zmęcz się dobrą mową. Za-
kasz rękawy do roboty. Nie troszcz się tylko o swoje wła-
sne, małostkowe sprawy. Popatrz na zrozpaczone rodziny, 
na ich niedostatek. Otwórz swoje serce na potrzeby na-
szej ojczyzny, na cały świat. Tak właśnie czyni Bóg. Bóg 
jest Stwórcą, który ciągle zmienia świat. Bóg się tym nie 
męczy. Chce, abyśmy Go w tym naśladowali. Nie chodź za 
tymi, którzy uważają, że świata nie da się naprawić, prze-
mieniać. Wchodź im w drogę i w słowo. Przeciwstawiaj 
się oportunistom. Świat jest naprawialny. Trzeba zacząć 
go zmieniać. Najlepiej od siebie.

***

Na koniec myśl, którą niedawno przypadkowo znalazłem: 
„Im mniej pobożny zakonnik myśli o nawróceniu świata, 
a im więcej o swoim własnym nawróceniu, tym staje się 
prawdopodobniejszym, że świat będzie nawrócony”. 

Kiedy o tym myślę, to nasuwają mi się słowa Apostoła 
Narodów, św. Pawła z Tarsu, z jego Drugiego Listu do Ko-
ryntian: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14). 
Miłość do Boga przynagla nas i dodaje nam we wszyst-
kim odwagi.

Całkiem na zakończenie nieco ironicznie. Bywają lu-
dzie, którzy ciągle narzekają i siedzą na śmietnikach czasu, 
jak Hiob na kupie gnoju. Różnica między nimi a Hiobem 
polega na tym, że Hiob zdawał sobie sprawę, iż siedzi na 
gnoju. Im natomiast wydaje się, że siedzą na złotym tronie.

Mam nadzieję, że ten wpis do setnego numeru naszego 
czasopisma może być przydatny dla wielu z nas, i to nie 
tylko dzisiaj. Pamiętajmy, że w programie naszego dwu-
miesięcznika, o czym informuje jego tytuł, mieści się za-
równo nasze miasto Lublin, jak też kultura i społeczeństwo.

■
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Sto numerów „Lublina”!

Stanisław 
Żurek

W roku 2004 ukazał się pierwszy numer dwumiesięcz-
nika „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, w czerwcu 2020 do-
czekaliśmy setnego numeru. Serdeczne gratulacje! To bez 
wątpienia wielki sukces naczelnego, Zbigniewa Fronczka, 
znakomitego poety, nietuzinkowego prozaika, wytrawne-
go publicysty i pomysłowego redaktora, a także prezesa Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich w Lublinie. Takie pismo jest 
na Lubelszczyźnie konieczne! Gdyby nie powołał go prezes 
Stowarzyszenia Pisarzy, zrobiłby to kto inny. Tylko, czy po-
trafiłby je tak długo utrzymać?

Nie jest łatwo znaleźć czytelnika dla nowego tytułu. Tu 
pozwolę sobie na dygresję. Pierwszym lubelskim pismem 
periodycznym był wydawany w roku 1816 przez Jana Pru-
skiego „Dostrzegacz Ekonomiczny i Polityczny Lubelski”. 
Pismo – ukazujące się dwa razy w tygodniu – przestało 
się ukazywać po wydrukowaniu 47 numerów. Powód? – 
brak prenumeratorów! W czasach Powstania Listopadowe-
go pojawił się na naszym rynku – drukowany przez Jana 
Czyńskiego – „Kurier Lubelski”. Można rzec, że „Kurier” 
się spodobał, ale miewał trudne okresy, to upadał, to po ja-
kimś czasie odradzał się i cierpliwie pracował na tytuł naj-
popularniejszej lubelskiej gazety. Od roku 1816 w Lublinie 
pojawiło się około 300 tytułów gazet, były to jednodniów-
ki, dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, rocz-
niki, biuletyny. Trzysta tytułów… to nie jest dużo. W innych 
miastach Polski – w Warszawie, Krakowie, a także Lwowie 
i Wilnie – wydawcy wykazywali znacznie większą aktyw-
ność. W dwóch ostatnich miastach – do roku 1939 – tytu-
łów gazet było trzykrotnie więcej niż w Lublinie.

Lublin nie jest miastem życzliwym dla prasy, czytelników 
nigdy tu nie było wielu, tytuły krajowe sprzedają się gorzej 
niż w innych regionach i miastach. Do legendy lubelskiej 
prasy przeszła – jak powiada się o tym piśmie w kręgach lu-
belskiej inteligencji – „nieboszczka Kamena”, która swój ży-
wot rozpoczęła w Chełmie w roku 1933 jako miesięcznik, 
w Lublinie po wojnie objawiła się jako kwartalnik, w latach 
1957–1988 była dwutygodnikiem, by swój żywot prasowy 
zakończyć w Chełmie jako kwartalnik. Na lubelskim rynku 
pojawiały się i nie pociągnęły długo tygodniki „Współcze-
sny”, „Relacje”, „Nowe Relacje”, „Gazeta Domowa”. Powia-
da się, że nie znalazły sponsorów ni czytelników, powiem 

więcej: nie miały odpowiedniego zdeterminowanego na-
czelnego. Zbigniew Fronczek okazał się redaktorem nie-
ustępliwym, wytrwałym i stanowczym. To – rzec można 
niebywałe – jest wszak człowiekiem łagodnym, wyrozumia-
łym i dla autorów pobłażliwym. 

Miło, że naczelny wielokrotnie korzystał z moich rad, 
już w pierwszym numerze znalazł się – proponowany przez 
mnie i przeprowadzony wspólnie z naczelnym – wywiad 
z Marianem Królem, przewodniczącym Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Lublinie.

Zbigniew Fronczek pracował w kilku redakcjach pism 
ogólnopolskich, kierował działem prozy w legendarnym 
miesięczniku literackim „Nowy Wyraz”, także w „Tygodni-
ku Kulturalnym”, współpracował z pismami warszawski-
mi i polonijnymi, opublikował też – co dla mnie istotne – 
wiele ważnych i pięknych książek prozatorskich oraz udane 
tomy wierszy. Ubolewam więc, że praca redakcyjna i publi-
cystyczna odciąga go od literatury, która bez wątpienia jest 
jego powołaniem.

Ale – piszę to z dumą i satysfakcją – każdy numer „Lubli-
na” to wydarzenie! W piśmie dużo dobrego reportażu, cie-
kawych pamiętników, sporo literackiej i historycznej ese-
istyki, ważnych relacji z kontaktów lubelskich środowisk 
naukowych i literackich ze wschodnimi sąsiadami, wreszcie 
na łamach naszego pisma przywracana jest pamięć pisarzy, 
regionalistów, artystów, wydawców, działaczy niepodległo-
ściowych i żołnierzy wyklętych. Józef Łobodowski, wybitny 
poeta polski, przez peerelowską cenzurę skazany został na 
zapomnienie. Po wojnie, na emigracji, obnosił się ze swym 
antykomunizmem, jak w młodości demonstracyjnie mani-
festował lewicowe sympatie. Dziś mozolnie bywa przywra-
cana pamięć poety, w tej akcji przoduje nasze pismo.

Twórczości Łobodowskiego, sesjom i nagrodom imie-
nia tego pisarza poświęcono parę numerów „Lublina”, 
równie cieszą te dedykowane Papieżowi Janowi Pawłowi 
II, Józefowi Czechowiczowi, czy naszemu zmarłemu ko-
ledze Zbyszkowi Strzałkowskiemu. Wspomnę inne pięk-
ne numery o Sienkiewiczu, Kraszewskim, Chopinie, lite-
rackich szlakach Lubelszczyzny, czy tych przygotowanych 
na rocznicę Powstania Styczniowego, Konstytucji 3 maja, 
Odzyskania Niepodległości, Siedemsetlecia Miasta Lublina, 
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„Lublinowi” na jubileusz
od czytelnika

Jeśli czasopismo „Lublin”
mogłem zdobyć jakimś cudem,
to na pewno już w dniu owym
nie poskarżę się na nudę.  

Czytał będę od początku
i aż do ostatniej strony.
Treść numeru znów bogata – 
zawsze jestem zachwycony 

„Lublin” – nasze czasopismo – 
jest w nim sztuka, świetne pióra,
z łam przemawia tu tradycja
i nauka, i kultura. 

Powiem zawsze to każdemu – 
szczerze ciesz się i delektuj,
że w „Lublinie” zawsze znajdziesz
strawy kęs dla intelektu. 

Na dziś mam już numer nowy,
przed północą czytać skończę – 
znów duchową ucztę dał nam
Pan Redaktor Zbigniew Fronczek. 

2020, w kwietniu

wreszcie o tragedii prezydenckiego samolotu pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 roku. Nie zapominamy o Narodo-
wym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” upamiętniają-
cym żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia. Na Lubelszczyźnie opór przeciwko komuni-
stycznej władzy, przyniesionej na bagnetach czerwonoar-
mistów, trwał najdłużej. W lubelskich lasach walczyli: Hie-
ronim Dekutowski „Zapora”, Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”, 
Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, Zdzisław Broński „Uskok”, 
Jan Leonowicz „Boruta”. W roku 1963 – we wsi Majdan Ko-
zic Górnych – poległ ostatni polski partyzant, żołnierz wy-
klęty – Józef Franczak „Lalek”. I, jak prawie w każdym przy-
padku „Żołnierzy Wyklętych”, zginął w wyniku zdrady osób 
z bliskiego otoczenia, w tym przypadku brata stryjecznego 
jego narzeczonej, Stanisława Mazura. Narzeczonej do koń-
ca życia, bo księża odmówili im udzielenia tajnego ślubu 
ze strachu przed zemstą UB. Środowiska postkomunistycz-
ne nie zakończyły walki z „Żołnierzami Wyklętymi”. Latem 
2020 roku, na wiejskim cmentarzu zniszczono grób Józefa 
Franczaka „Lalka”. Ubecy i zdrajcy-agenci mają liczne dzie-
ci i wnuki, nie słyszałem, aby któreś z nich wyraziło skruchę 
za zbrodnie ojców i dziadków. Partyzanci najczęściej rodzin 
nie zdążyli pozakładać. Na łamach „Lublina” przedstawio-
no szeroko panoramę lubelskiego podziemia antykomuni-
stycznego, publikowaliśmy opracowania i reportaże o ich 
walce i powojennych losach. Przedstawialiśmy opracowania 
i dokumenty zgromadzone przez Zofię Leszczyńską, histo-
ryka, wybitną dokumentalistkę wojennych i powojennych 
prześladowań Polaków. Prezentowaliśmy pisarza regionali-
stę Leona Karłowicza, żołnierza legendarnej 27. Dywizji AK 
zwanej „wołyńską”, Ludwika Christiansa, lubelskiego adwo-
kata, prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1940–
46, który niestrudzenie niósł pomoc uwięzionym na Zam-
ku i w obozie na Majdanku. 

W więzieniu na lubelskim Zamku w latach 1944–54 
przetrzymywano ok. 35 tysięcy polskich patriotów, tu ka-
towano i skazywano na śmierć najwaleczniejszych żołnierzy 
podziemia. Przypominaliśmy – wielokrotnie jako pierwsi 
– pamiętniki żołnierzy, więźniów, którzy przeszli piekło lu-
belskiego Zamku. Są w Ojczyźnie niezapłacone rachunki 
krzywd. Prasa, dobra prasa, ma obowiązek o tych rozlicze-
niach przypominać, cieszę się, że w szeregu pism wystawia-
jących rachunki krzywd jest nasz „Lublin”, dwumiesięcznik 
Środowisk Twórczych..

Wspomniałem o wywiadzie z Marianem Królem, prze-
wodniczący „Solidarności” skomentował parę ważnych sy-
tuacji dla naszego życia społecznego i politycznego. „Dziś 
w Polsce nie można rozliczyć zbrodniarzy i wszystkich tych, 
którzy rozkradli majątek narodowy. To właśnie tu w złym 
i nieskutecznym prawie tkwi źródło afer, korupcji, prywa-
ty, nieuczciwości. III Rzeczpospolita nie stworzyła wszyst-
kim Polakom równych szans startu. To postkomunistyczni 

oligarchowie związani z Pałacem Prezydenckim i SLD 
dzierżą stery gospodarki. To dla nich tworzone jest prawo, 
które pozwala na zdobywanie jeszcze większego majątku 
kosztem najuboższych. To wyzwala w społeczeństwie słusz-
ne frustracje…”.

Przytoczone słowa przewodniczącego padły w roku 
2004! W Pałacu Prezydenckim jest już inny gospodarz, inna 
ekipa dzierży władzę, afery nie zostały rozliczone, przybywa 
nowych. Siły obrońców dawnych układów – jak się wyda-
je – nie zmalały, ale możemy o tym pisać. I to musi – póki 
co – dawać satysfakcję.

Na ile numerów „Lublina” wystarczy jeszcze Zbyszkowi 
Fronczkowi sił? A następcy na kontynuację tej wspaniałej 
inicjatywy nie widzę. Bo to nie jest „biznes”, ale szlachet-
na działalność charytatywna. A wiem, ile te STO numerów 
„Lublina” kosztowało Redaktora Naczelnego zdrowia, cza-
su i często nerwów – czy zdobędzie jakieś pieniądze na wy-
danie kolejnego numeru? I tak niestety będzie chyba nadal 
– czy do numeru DWUSETNEGO?

N
ad

es
ła

ł J
an

 O
rło

w
sk

i



1 0  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

STO, SETKA, SETNY – krótka 
jubileuszowa wyliczanka

100=sto

Sto numerów „LUBLINA”! (1.10. 2004–1.06.2020)
Sto lat! W zdrowiu szczęściu pomyślności niechaj żyje nam! Tradycyjna piosenka z okazji składania życzeń. Sto lat było 

śpiewane zarówno podczas inauguracji prezydentury Lecha Kaczyńskiego  jak i podczas wizyty papieża Jana Pawła II. 
Setny numer „Kameny” (rok 1955, w XXII roku wydawania)
Sto dni Napoleona (26.02.2015–22.06.1815)
Sto dni spokoju (wezwane gen. W. Jaruzelskiego [11.02.1981 r.] w expose sejmowym do zaniechania akcji 

strajkowych)
Sto milionów! (Moje, Twoje, jego także!) Kiedy w 1990 r. Lech Wałęsa walczył o urząd głowy państwa z Tadeuszem 

Mazowieckim, podczas kampanii złożył wiele obietnic, m.in. kultowe przyrzeczenie o 100 milionach starych złotych 
dla wszystkich obywateli, którzy go poprą (kiedy średnie wynagrodzenie nie przekraczało 1 mln zł). Pieniądze mia-
ły pochodzić z prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw, ale żaden wyborca nigdy ich nie zobaczył. Wałęsa, dawaj 
moje sto milionów – piosenka Kazika

Sto lat samotności – powieść noblisty Gabriela Garcíi Márqueza 
Sto pociech – tom wierszy noblistki Wisławy Szymborskiej
Sto wierszy (poetów lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) na Stulecie Polski Niepodległej.
Sto lat zorganizowanego życia literackiego (artykuł Józefa Zięby w bieżącym numerze „Lublina”)
Stulecie (zwycięskiej!) bitwy warszawskiej, stulecie niepodległości!
Sto lat od zakończenia I wojny światowej (na setną rocznicę zakończenia II – przyjdzie jeszcze trochę poczekać)
Sto lat do kolejnego zaćmienia słońca! Ale do końca świata tylko dwa (za dwa lata koniec świata!)
Sto koni (Nie dogoni i w sto koni dnia, który przeminął – przysłowie)
Sto kilogramów – kwintal
Sto kwintali – 10 ton 
Sto groszy – złotówka 
Sto piastrów – funt egipski 
Sto fenów – yuan (Chiny)
Sto na złoto! Złoty medal Rafała Szukały na sto metrów motylkiem, Mistrzostwa Świata w Pływaniu, Rzym 1994
Sto na srebro! Srebrny medal Otylii Jędrzejczak na sto metrów motylkiem, olimpiada w Atenach 2004
Setka – bieg na sto metrów kobiet i mężczyzn
Setka lubelska (100 ml wódki – pomarańczówki, gruszkówki, cytrynówki, wiśniówki, burakówki, kartoflówki)
Setka (wódki) ile trzyma? 9 (dziewięć!) godzin!
Setka – Bar Polski Ludowej, ponoć na Starym Mieście
Setna Lubelska Nagroda Literacka im. Bolesława Prusa? – Już niedługo, za 57 lat!
Setny dzień roku – 10 kwietnia 
Setny najbogatszy Polak (Zdzisław Kwapisz – 1,2 mld zł)
Setny Najbiedniejszy Polak (trudny do ustalenia) 
Sto najsłynniejszych lublinianek 
Sto najważniejszych książek Lubelszczyzny 
Sto cudów Lublina
Setka (Złota) Przedsiębiorstw o największych przychodach na liście tworzonej od kilkunastu lat przez „Kurier” 
Sto procent! Setny numer na sto procent!
Taka setka jest na sto dwa! Na sto i na dwa, a!
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Setki polskie → cd. s. 55

Emisja:25 marca 1994 (projekt Andrzej Heidrich) 1 marca 1990 (banknot nieobiegowy) I emisja – 15 stycznia 1975

1 lipca 1948 I – czerwony, 15 lipca 1947 (II – niebieski, 1 lipca 1948) 15 maja 1946

1944 GG 1 sierpnia 1941 GG 1 marca 1940
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Z badań nad czytelnictwem 
staropolskim na Lubelszczyźnie

stefan 
Nieznanowski

Czytelnik, czytelnictwo – to zagadnienia bardzo 
ważne dla literackiej przyszłości Polski. Uzupełniają one 
dzieje literackie o drugie niebagatelne ogniwo, odbior-
cę, dotąd bowiem mówiło się jedynie o autorach. Bada-
nia te są jednak trudne, nie tylko dlatego, że wymagają 
żmudnych poszukiwań archiwalnych, lecz i z powodów 
metodologicznych1. Posiadanie biblioteki nie jest równo-
znaczne z czytaniem, do książek zaś znanych nam z in-
wentarzy dostępu najczęściej nie mamy, zaginęły lub też 
weszły do księgozbiorów większych i ślad po nich prze-
padł. Najłatwiej opisać kulturę czytelniczą pisarzy staro-
polskich. I to nie tylko w zakresie, który Wacław Borowy 
nazywał „światem książek” pisarza, tzn. w kręgu ujawnio-
nym w tekście, ale i w umiłowaniach czytelniczych. Wie-
lu twórców wypowiadało swe sądy o przeczytanych książ-
kach, np. Kasper Miaskowski czy Wespazjan Kochowski. 
Zdarzały się też wypowiedzi krytyczne, odwołujące się do 
lektury utworów pokrewnych omawianemu; dość przy-
pomnieć tu znaną wypowiedź Jana Szczęsnego Herburta: 
„Kasprowi Miaskowskiemu, szlachcicowi cnotą i nauką 
sławnemu”, poprzedzającą dobromilską edycję Herkulesa 
słowiańskiego (1612).

Pisarze staropolscy, zwłaszcza prozaicy, kwitowali swo-
je lektury w marginaliach. I tu od razu napotykamy pierw-
szą trudność: nie mamy pewności, iż istotnie czytano tekst 
przywołany w marginaliach. Erudycja i oczytanie daw-
nych twórców bywają niekiedy pozorne. Drukowano bo-
wiem wiele tzw. „ksiąg cytatów” przeznaczanych dla histo-
ryków, kaznodziejów (kilka takich zbiorów znajduje się do 
dziś np. w bibliotece reformatów w Kazimierzu Dolnym) 
oraz uczniów. Stąd też musimy być ostrożni w formuło-
waniu sądów o oczytaniu literatów.

Socjologia literatury zorientowana na odbiór czytelni-
czy wypracowuje w Polsce swoje metody od niedawna. 
Te niedookreślenia metodologiczne potęgują i zaniedba-
nia praktyczne: „Nie mamy jeszcze pełnego obrazu dzie-
jów drukarstwa, brakuje nowoczesnych syntez historii 
księgarstwa i bibliotek, na których badacz czytelnictwa 

1 Trudności te formułuje i proponuje ich pokonanie książka K. Głombiowskie-
go Problemy historii czytelnictwa (Wrocław 1966). K. Głombiowskiemu i jego 
uczniom zawdzięczamy wiele prac z interesującej nas dziedziny.

mógłby się oprzeć”2. Słowa te odnieść można w sposób 
spotęgowany do Lubelszczyzny. Wymienione w cytacie 
kręgi zagadnień są tu zupełnie nieznane. W powszech-
nej świadomości stwarza to wrażenie, jakby teren ten 
w przeszłości był kulturalnie martwy. A tak przecie nie 
było. Prace nad dziejami drukarstwa z tego rejonu pro-
wadzone od lat przez Krystynę Korotajową, choć jeszcze 
nie ukończone, dają pewne wyobrażenie o roli zwłasz-
cza druków zamojskich, ustalają proporcje w stosunku 
do drukarstwa innych ziem, mówią o pewnych odręb-
nościach 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 handlo-
we z całą niemal księgarską Europą. Miewał i interesy 
z krajowymi księgarzami, zwłaszcza krakowskimi i gdań-
skimi. Niestety, dziejów wyczerpujących tych kontaktów 
nie znamy w pełni.

Brak nam też monografii, która odtwarzałaby kultural-
ne 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 he-
brajskiego. Obie te instytucje nie działały w próżni, mimo 
hermetyczności kulturowej tego środowiska narodowo-
ściowego. 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 mo-
nografii sygnalizowanych zagadnień, warto już dzisiaj po-
kusić się o pewne ustalenia wstępne, na razie czysto ma-
teriałowe, które mogą stanowić punkt startowy do badań 

2 K. Migoń, O badaniach nad dziejami czytelnictwa, [w:] Dawna książka i kul-
tura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki dru-
karskiej w Polsce, pod red. S. Grzeszczuka i A. Gryczowej, Wrocław 1975, s. 
190–191.
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syntetycznych, mogą też zachęcić kogoś do podjęcia nie-
których problemów.

Prace nad życiem literackim na Lubelszczyźnie prowa-
dzone są w sposób systematyczny od niedawna, ściślej: 
od 3 lat. Stanowią one etap materiałowy do pracy pod-
jętej na zlecenie Instytutu Historii PAN, który przygoto-
wuje syntezę dziejów kultury polskiej3. Czytelnictwo jest 
jednym z zagadnień podjętego tematu. Zdołaliśmy – jak 
dotąd – ustalić bazę materiałową, dokonać renesansu sie-
ci bibliotek, ustalić źródła, które przekazują nam wiedzę 
o posiadanych książkach, zorientować się wstępnie w pro-
dukcji drukarskiej Konrada i opisać z autopsji niektóre 
jego druki.

Lubelszczyzna dysponuje dużym zasobem bibliotek 
(wiele z winy kardynalnej niedbałości uległo zniszcze-
niu), które pozwolą na precyzyjne opisanie zaintereso-
wań czytelniczych różnych kulturowo i zawodowo krę-
gów odbiorców. Zachowały się, na szczęście, i materiały 
pośrednie: inwentarz, katalogi, z których można odczy-
tać bibliofilskie zamiłowania XVI–XVII-wiecznych posia-
daczy książek.

Najlepiej zachowały się zbiory kościelne, zarówno pa-
rafialne jak i klasztorne. Te ostatnie zresztą ucierpiały 
najwięcej. W r. 1864 decyzją władz carskich skasowa-
no klasztory, ich majątek biblioteczny przekazano wła-
dzom 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. Zwie-
zienie książek do Lublina nie zapobiegło także ich nisz-
czeniu. 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 rozkra-
daniu księgozbioru, z którego kto chciał wybierał inte-
resujące go rzeczy. Los książek klasztornych, stanowią-
cych 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 znisz-
czeń księgozbiór imponujący i ogromnie ciekawy. Mamy 
też możliwość zorientowania się w rozmiarze zniszczeń. 
Zachowały się protokoły pozwózkowe oraz niektóre in-
wentarze biblioteczne sprzed kasaty (np. inwentarz bi-
blioteki kanoników regularnych z Kraśnika)5. Naszą 
wiedzę o klasztornych zbiorach lubelskich czerpać 

3 Prace te wykonywane są przez pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej 
UMCS.
4 Por. L. Zalewski, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie, Warszawa 
1926.
5 Zob. L. Zalewski, Biblioteka księży kanoników regularnych lateraneńskich 
w Kraśniku, Lublin 1992. →

Szlachcic czytający list, fotografia pracy Stanisława Masłowskiego,
1901, zbiory POLONA
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możemy i z korespondencji, jaką władze diecezjalne Lu-
blina prowadziły z władzami świeckimi i przełożonymi 
likwidowanych klasztorów.

Niektóre biblioteki pozostały w swoich starych sie-
dzibach, jak np. wspomniana już biblioteka reforma-
tów w Kazimierzu Dolnym. Jest ona dla nas wyjątko-
wo cenna. Nie tylko ze znanych powodów czytelniczych: 
możemy do książek zajrzeć, znaleźć na nich ślady uży-
wania, czasami notatki; ze stanu zużycia określić popu-
larność 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 każ-
da książka posiada inskrypcję proweniencyjną. Może-
my poznać dzięki niej dynamikę gromadzenia, prześle-
dzić drogę książki do biblioteki, podziwiać operatywność 
księgarzy (zdarza się wcale nierzadko, że książka wyda-
na we Włoszech w tym samym roku była już w posiada-
niu biblioteki klasztornej), pozwala nam wreszcie odpo-
wiedzieć na pytanie dla nas najważniejsze, czy obecność 
książki jest świadomym wyborem gromadzących czy 
tylko przypadkiem (wiele książek ofiarowano klasztoro-
wi, a ofiarowana książka więcej mówi o ofiarodawcy niż 
o obdarowanym).

Ogromnie cennym źródłem wiadomości zwłaszcza 
o bibliotekach parafialnych i proboszczowskich są proto-
koły wizytacji biskupich. Z XVI w. bezcennym źródłem, 
nie tylko w tym zakresie, jest wizytacja z r. 1595 przepro-
wadzona 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 książ-
ką, zezwalając jedynie na wymianę dubletów, ustaliła fun-
dusz biblioteczny, którego nie wolno było zużyć na inne 
cele. Wizytacja ta przynosi wiele interesującego materia-
łu o bibliotekach parafialnych6.

W wieku XVII, od momentu wprowadzenia polskiego 
wariantu Indeksu ksiąg zakazanych (ostatnia obowiązują-
ca 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 komple-
cie, przynoszą materiał ciekawszy, bo schemat protokołu 
mają bardziej interesujący niż krakowskie. Diecezja cheł-
mska 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 

6 Op. cit.

również protokoły XIX-wieczne. Traktują one księgo-
zbiory nieco inaczej, nie tyle pod kątem ich prawowier-
ności, ile jako majątek kościelny. Mogą też stanowić bar-
dzo pouczający dokument. Dysponujemy np. protokołem 
powizytacyjnym z r. 1899, jaki sporządził wizytator pa-
rafii Gołąb (tak, ten znany ze słynnej konfederacji go-
łąbskiej!). Książki spisano fachowo, wymieniono autora, 
tytuł, adres bibliograficzny, liczbę woluminów. W ciągu 
siedemdziesięciu ośmiu lat z tej znakomitej biblioteki po-
zostały żałosne szczątki. Założono ją pod koniec teolo-
gii patrystycznej, uznawanej przecie i dziś za znakomitą, 
ascetyczne, wiele wydań Ludwika z Granady, filozoficz-
ne (wenecką edycję dzieł Arystotelesa). Książki pocho-
dziły z całej Europy, są nawet edycje z Madrytu, najwię-
cej jednak wydawanych w Niderlandach (Czyżby to był 
efekt handlu... zbożem? W drodze powrotnej statki za-
miast zboża wiozły książki. Wisła była chyba nie tylko 
drogą żeglugi, ale i kulturowej, poświadczałyby to dru-
ki gdańskie w bibliotece kazimierskiej). Gołąb graniczy 
z Puławami, które są w XVIII w. ośrodkiem myśli oświe-
ceniowej, stąd chyba pewne książki w bibliotece gołąb-
skiej dyskutujące z myślą oświeconą (np. Słownik anty-
filozoficzny). Spis ten pokazuje nam również dynamikę 
gromadzenia książek w poszczególnych stuleciach: do-
dajmy jako ciekawostkę, iż najżałośniej w tej dynamice 
wygląda wiek XIX.

Możemy też odtworzyć nakazy lekturowe, bo tak trze-
ba o tym mówić, uczniów kolegiów pijarskich i jezuickich. 
Zachował się zbiór zeszytów uczniowskich z drugiej poło-
wy XVII i pierwszej połowy XVIII w. z kolegiów działają-
cych na Lubelszczyźnie. Są to zeszyty z notatkami z retory-
ki i filozofii, a więc dwu zakresów wiedzy, które polonistę 
interesują. Te uczniowskie notatki możemy skonfronto-
wać 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 intro-
ligatora Wawrzyńca Latowickiego (1619), który posiadał 
imponującą liczbę książek ze „szkolnej listy lektur”. Spra-
wy powiązań między kolegiami i księgarzami wymagają 
jednak badań szczegółowych.

Najmniej znamy zbiory szlacheckie. Istnieją inwenta-
rze i katalogi, ale dopiero z drugiej połowy XVIII wie-
ku. Są one oczywiście interesujące, lecz „staropolani-
na” obchodzą mniej. Księgozbiory szlacheckie istniały 
na pewno. Wśród szlachty lubelskiej było przecie wie-
le wybitnych postaci, wystarczy wspomnieć J. Niemo-
jewskiego, arianina, człowieka niezwykłej szlachetności, 

7 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.



n u m e r  2  ( 1 0 0 )  c z e r w i e c  2 0 2 0  •  1 5

atakowanego zajadle przez przeciwników z różnych obo-
zów ideowych. W pobliżu Lublina leży Babin, słynny 
z założonej w XVI w. przez Stanisława Pszonkę, właści-
ciela Babina, i Piotra Kaszowskiego Rzeczypospolitej 
Babińskiej – towarzystwa satyrycznego, które pozosta-
wiło po sobie zbiór anegdot. Wiele z nich osadzić moż-
na w obiegowych tematach i motywach anegdoty euro-
pejskiej 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 wymie-
nia w testamencie swoje długi, m.in. czytamy tam, iż wi-
nien był panu Pszonce, innemu już, 100 złp., 80 złp. wy-
brał Pszonka książkami, resztę zaś długu darował8. Suma 
80 złp. mimo ówczesnej dewaluacji pieniądza jest niema-
ła, darowanie zaś części długu poświadcza jakieś bliższe 
stosunki Pszonków z księgarzem. Brak ogniwa szlachec-
kiego w naszym obrazie jest poważnym mankamentem. 
Tracimy bowiem możliwość porównania tego, co dzia-
ło się z absolwentami tych samych kolegiów, gdy weszli 
w dorosłe życie. W kolegiach jezuickich uczyli się prze-
cie obok szlachty synowie mieszczańscy.

Księgozbiory mieszczańskie Lublina są po zbiorach 
kościelnych udokumentowane najlepiej. Wojewódz-
kie Archiwum Państwowe w Lublinie posiada, od roku 
1962, księgi wójtowskie miasta, niestety niekompletne, 
ale wystarczająco informujące o interesującym nas te-
macie. Przechowywane są w Lublinie również księgi in-
nych miast: Bełżyc, Lubartowa i Kazimierza Dolnego. 
Mieszczanie tych miast do ubogich nie należeli, ale nie 
umiemy jeszcze w tej chwili powiedzieć, czy gromadzi-
li książki, badania takie są w toku. Miasta te zaś inte-
resować nas mogą z rozmaitych powodów. Lubartów, 
jak się wspominało, był silnym skupiskiem arianizmu, 
miał własną i przez jakiś czas stojącą na wysokim po-
ziomie szkołę. Bełżyce – miejsce licznych synodów kal-
wińskich, na których przecie toczono dyskusje, spory 
teologiczne i organizacyjne, musiały przygotowywać lu-
dzi do tych wystąpień. Kalwinizm w Polsce wyznawa-
ła przeważnie szlachta, może więc nie oddziaływał na 
mieszczan, ale tym ciekawsze mogłyby być ich księgo-
zbiory. Kazimierz Dolny – port, ważny punkt przeła-
dunkowy nad Wisłą, zamieszkiwało bogate mieszczań-
stwo, o jego zamożności świadczą przecie podziwiane 
do dziś kamienice. Mamy nadzieję, że nie tylko efek-
townymi budynkami znaczyli swoje bogactwo. Może-
my dziś, znowu pośrednio, mówić o ich zainteresowa-
niach 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.

z wartości książki, gdyż niekiedy donatorzy zobowiązy-
wali zakonników do pamięci w modlitwach (co skrupu-
latnie odnotowywano!).

Zasób źródeł, ich zróżnicowanie stanowe i zawodowe 
pozwalają nam na pełniejszy obraz czytelniczych zainte-
resowań ludzi z naszego regionu. Już teraz można stwier-
dzić podobieństwo gustów czytelniczych, bez względu na 
pochodzenie, w tzw. literaturze ideologicznej. Podobień-
stwa te płyną najprawdopodobniej z potrydenckiej ofen-
sywy propagandowej, która oddziaływała ujednolicony-
mi, choć rozmaitymi sposobami perswazji. Pozwala też 
poszerzać lub zawężać niektóre zjawiska kulturowe przed-
stawiane dotąd niezbyt precyzyjnie, np. problem kulturo-
wych nawyków sarmatyzmu, który miał być jedynie cechą 
kultury szlacheckiej.

2

Najlepiej w tej chwili znamy księgozbiory mieszczan lu-
belskich z lat 1593–16389. Data to – zdawałoby się – 
przypadkowa, gdyż zdeterminowana przez źródło: naj- 
obszerniejszy chronologicznie blok ksiąg wójtowskich. 
Ten trochę losowy zakres chronologiczny da się uzasad-
nić. 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 zbio-
rach lubelskich, choć znowu trzeba powtórzyć wielokrot-
ne zastrzeżenia: za wcześnie na zobowiązujące tezy. Nasi-
lenie jednak druków dewocyjnych w zbiorach po r. 1600, 
wiele tekstów polemicznych z protestantami, liczne dru-
ki propagandowe – to chyba wymowne. O wiele częściej 
niż w XVI w. pojawiają się w zbiorach kroniki, które moż-
na przecież wiązać z rozbudzoną przez historiozofię sar-
macką potrzebą znajomości własnego rodowodu. Dotąd 
mówiło się, iż pragnienie to mieli tylko pisarze czy staty-
ści 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 zresz-
tą, że zapisy w księgach wójtowskich, od których zaczy-
namy, robione są pod przewodnictwem S. F. Klonowi-
ca, 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 zna-
czenie dla rozbudzania zainteresowań czytelniczych nie 
tylko u bezpośrednich aktorów, ale i przysłuchujących się 
im spektatorów.

9 W r. 1977 w Zakładzie Literatury Staropolskiej UMCS U. Potrzebowska napi-
sała pracę magisterską Księgozbiory mieszczan lubelskich XVI–XVII wieku. Prze-
znaczona 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 drama-
tyczniejszych konwersji Kaspra Wilkowskiego, miejscowe-
go lekarza, który swoje nawrócenie uzasadnił Przyczynami 
nawrócenia do wiary powszechnej od sekt nowokrzczeń-
ców. Dokument ten wywołał polemikę J. Niemojewskiego 
i dramatyczny List Balcera Wilkowskiego, ojca, do Kaspra 
Wilkowskiego, doktora, syna swego, do papiestwa prze-
padłego. Konfesja K. Wilkowskiego znajduje się w zbio-
rach mieszczańskich, jak i polemika z Niemojewskim, nie 
znajdujemy zaś ani dramatycznego listu ojca, ani broszu-
ry 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 spisy-
wane, w końcu miały przecie stanowić masę spadkową. 
Wśród wielu ruchomości wymieniane są i księgi. Najwię-
cej jest wśród nich aptekarzy, jeden aptekarczyk, jeden le-
karz, wielu rajców oraz dwie kobiety, których status trud-
no określić. Często zawód zbieracza decyduje o profilu 

zbioru, gdy kompletowany on jest wyraźnie pod kątem 
zawodowej przydatności. Najciekawsze jednak dla histo-
ryka literatury są pozazawodowe zainteresowania zbiera-
cza; stąd też bardzo cenne stają się informacje o właścicie-
lach książek. Praca Szewczyka10 nie zadowala nas w pełni 
w tym względzie. Biogramy właścicieli pomogłyby w od-
tworzeniu polityki gromadzenia (niekiedy ma się wraże-
nie, iż książka była zastępczym środkiem płatniczym lub 
dobrą lokatą kapitału).

Zapisy inwentarzowe bywają różne. Niekiedy wymie-
niają tylko tytuł, takie są najtrudniejsze do identyfika-
cji, inne – autora i tytuł, lecz niekiedy przekręcając na-
zwisko lub notując skróty myślowe, dla współczesnych 
zrozumiałe, ale dla nas mniej (np. „Calepinus duży” lub 
„Calepinus mały” – chodzi o popularny słownik jede-
nastojęzyczny; duży i mały w ograniczonym zestawie 
językowym). Zdarzają się, zwłaszcza przy księgach za-
wodowych handlarzy książką, zapisy wedle formatu. Nie-
rzadko jednak zapisujący nie trudził się wymienianiem 
książek, podawał jedynie lakonicznie ich liczbę. Mniej-
sza o to, gdy chodziło o przeciętnych zjadaczy chleba, 
choć i tu bolejemy nad wstrzemięźliwością inwentary-
zatora. Oczko, pisarz przecie, podobno nawet wiersze 
składał, mógł nie zdążyć sprowadzić swego księgozbio-
ru z Warszawy, gdzie mieszkał przed przybyciem do Lu-
blina. Wielkość domowych bibliotek bywa dość różna: 
od książek Heleny Kretowej (Biblia, kronika i kalendarz 
– taki modelowy zestaw dla mas) po 360 tytułów leka-
rza Adama Meiera.

Przegląd czytelniczych zainteresowań lublinian ograni-
czamy tu świadomie do literariów zarówno polskich jak 
i z literatury powszechnej oraz do piśmiennictwa popular-
nego na tematy w jakiś sposób związane z formacją inte-
lektualną zbieraczy. Rozpocząć wypada od fundamentów, 
a więc zbiorów z okresu edukacji ogólnej czy zawodowej. 
Myślę, że tu leży przyczyna powtarzających się w zbio-
rach podobnych podręczników. Wspomnianego Calepina 
w pełnej edycji posiada jedynie Adam Meier (ma on zresz-
tą w swoim zbiorze książki różnojęzyczne, słownik więc 
nie był tylko reliktem, niewątpliwie zeń korzystał), inni 
mają wersję szczuplejszą. Najczęściej powtarzają się popu-
larne gramatyki, nieśmiertelny Donatus i nie mniej sław-
ny Alwarus, raz jeden znajdujemy składnię grecką Varen-
niusa, parokrotnie, ogólnikowo: „gramatykę grecką”; dwa 
razy odnotowano gramatykę ruską i raz jeden hebrajską 
(znowu Adam Meier, jak wnosić można z nazwiska, praw-
dopodobnie Żyd, stąd i gramatyka). Poza Alwarem, Do-
natem, Varenniusem trudno ustalić, jakich autorów były 
pozostałe gramatyki.

10 R. Szewczyk, Ludność Lublina w latach 1583–1650, Lublin 1947.

Nauka czytania,  rycina, przed 1800, zbiory POLONA.
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→

Szkolnej proweniencji są też, choć już mniej liczne, re-
toryki. Powtarzają się najczęściej: Arystoteles i Kwinty-
lian. To ostatnie nazwisko nie jest zaskoczeniem, wiemy, 
że jeszcze długo, przez cały wiek XVII, Kwintylian bę-
dzie najpopularniejszym retorem w polskich szkołach11. 
Raz jeden w inwentarzu rajcy lubelskiego Jana Ważyń-
skiego znajdujemy traktat Jakuba Górskiego De figuris 
(inwentarz pochodzi z r. 1638), dodajmy, że to księgo-
zbiór mały, ale wyjątkowo dobrany, widać wyraźną tro-
skę o wartość intelektualną kompletowanych książek. Je-
den raz też odnotowano przypisaną Ciceronowi Rhetorica 
ad Herennium.

Literatura antyczna reprezentowana jest w zbiorach lu-
blinian wyjątkowo obficie. Są tu lektury szkolne, ale i wie-
le 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 hi-
storyczne, dość różne, wszyscy są wyjątkowo trudni. Na 
ich hermetyczność narzekają nawet dzisiejsi tłumacze, ty-
czy się to zwłaszcza Tukidydesa. Plutarch był popular-
niejszy, przypomnijmy, iż z inspiracji Jana Zamojskiego 
tłumaczył go na polski Mikołaj Kochanowski, przekład 
nie ukazał się, ale sprawa była aktualna dość długo, bo 
jeszcze Szymonowic zastanawiał się, czy wydać tłuma-
czenie Kochanowskiego, czy tłumaczyć od nowa. Cha-
rakter twórczości Plutarcha odpowiadał parenetycznym 
gustom renesansu.

Obficiej prezentuje się literatura rzymska. Są tu auto-
rzy komentowani w kolegiach: Horacy, Owidiusz, Mar-
cjalis, Terentiusz, Plautus, Cycero i Seneka. Oczywiście 
najczęściej Wergiliusz, poeta uznawany za największe-
go 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 Ko-
chanowskiego. Interesowali się też mieszczanie lubel-
scy rzymskimi historykami: Sallustiuszem, Liwiuszem, 
Tacytem i Józefem Flawiuszem. Raz jeden odnajdujemy 
rzymskiego epika, który zrobi karierę dopiero w dru-
giej połowie XVII w., myślę o Lukanie i Pharsalii (ma tę 
książkę Adam Meier).

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 Li-
teracki”, 1967, z. 1.

Listę lektury antycznej uzupełnić trzeba pozycjami fi-
lozoficznymi, przede wszystkim Arystotelesa. Jego Logi-
ka i Fizyka pojawiają się kilkakroć; pełniejsze zestawie-
nie dzieł Arystotelesa ma wspomniany tu już kilkakrotnie 
Adam Meier. Posiada on dzieła greckiego filozofa z ko-
mentarzami. Nie ma Platona. Myśl platońską reprezentują 
dzieła św. Augustyna. De civitate Dei, Wyznania i Medyta-
cje pojawiają się parę razy w interesujących nas zbiorach.

Wspominaliśmy już o atmosferze intelektualnej Lubli-
na końca wieku XVI, polemikach publicznych między in-
nowiercami i jezuitami. Niewykluczone, że efektem tych 
polemik jest duży zasób literatury konfesyjnej, jaki w ba-
danych dokumentach odczytujemy. Pojawiają się w księ-
gozbiorach teksty Hieronima Powodowskiego, zwanego 
„młotem na kacerze”. Znajdujemy Wedzidło na sprosne 
błędy nowe arianów, Korab zewnętrznego potopu; także 
pozytywne sformułowania propagandowe zgodne z no-
wym duchem wyznaniowym (Skarbnica Biblijej świętej), 
ale i rzeczy zaskakujące w bibliotece świeckiej, np. Septem 
[…] Sacramentorum i Speculum clericorum. Jest Wujek 

Studium czytającego starca, rysunek, C.K. Norwid, 1860–1869,
zbiory POLONA
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ze swoją Postyllą oraz Dialysis, wymierzoną przeciwko 
J. Niemojewskiemu; parę razy spotykamy ogólnikowy za-
pis: „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 te-
stamentem córkom, książki łacińskie zaś synowi). Myślę, 
że warto podkreślić tu dobry gust mieszczan lubelskich, 
którzy gromadzili polemiki merytoryczne, o wysokim po-
ziomie intelektualnym. Zastanawia np. brak broszur po-
lemicznych Łaszcza, adresowanych do masowego i mało 
wyrobionego czytelnika.

Ciekawe są notowania książek innowierczych, mówi 
się o nich jakby z pewnym zawstydzeniem np. „Biblia lu-
terska”, „książki w języku niemieckim”, bądź też kwitu-
je się lakonicznym stwierdzeniem: „książek niemieckich 
dużych dwie”. Możemy to chyba łączyć z gorącą atmos-
ferą potrydencką. Potwierdzałyby to lektury ascetyczne, 
np. liczne egzemplarze różnych dzieł Ludwika z Granady: 

Przewodnik grzesznych ludzi, Zwierciadło i łacińskie ka-
zania. Znamienne, iż wiele dzieł Ludwika z Granady po-
siadała założona pod koniec XVI w. biblioteka parafialna 
w Gołębiu; mielibyśmy tu chyba dowód niwelowania róż-
nic stanowych czy zawodowych przez centralnie sterowa-
ną propagandę.

Listę lektur nabożnych uzupełniają modlitewniki. Spo-
tykamy je w wielu zbiorach i poza dwoma tytułami trudno 
je zidentyfikować, notowane są zbyt ogólnie: „modlitwy 
białogłowskie”, „modlitwy męskie”. Takie stanowe modli-
tewniki wydawali raczej różnowiercy! Z bardziej znanych 
spotykamy Raj duszny (ma go jeszcze w r. 1619 Latowic-
ki), chyba Biernata z Lublina, oraz Arfę duchowną Mar-
cina Laterny. Raj duszny cieszy się wyraźnie większą po-
pularnością, bywa bogato oprawiony; czyżby działał tu 
patriotyzm lokalny?

Publicystykę prawno-polityczną reprezentują dzieła 
Frycza Modrzewskiego, zwłaszcza traktat O prawach, Gro-
ickiego Porządek prawny, parę razy Statuta Regni Poloniae 
J. Przyłuskiego. Czytano Gońca cnoty Stryjkowskiego i Wi-
zerunek 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 zresz-
tą) z Wizerunkiem własnym; przypuszczać można, iż okre-
ślenie „postylla stara polska” – dotyczy też Rejowego dzie-
ła. Największą popularnością cieszy się Psałterz Dawidów 
Jana Kochanowskiego, pojawia się w wielu zbiorach. Ko-
chanowski zresztą jest w stosunku do innych twórców 
staropolskich obecny w bibliotekach najczęściej. Raz je-
den odnotowujemy Fraszki, raz jeden Elegiarum libri IV, 
parę razy Opera, a więc zbiorowe wydanie znane po pro-
stu jako Jan Kochanowski. Jeden raz odnotowujemy i lu-
belskiego literata Sebastiana Fabiana Klonowica. Adam 
Meier posiada Victiora Deorum (nb. tekst przez oficjalną 
propagandę przyjęty, powiedzmy oględnie, z mieszany-
mi uczuciami). Raz jeden błyśnie jak meteor Goferd Pio-
tra Kochanowskiego. Nie była to widocznie lektura miła 
dla mieszczan. Częściej za to pojawi się inny tekst o Ziemi 
Świętej, mianowicie Mikołaja K. Radziwiłła zwanego „Sie-
rotką” Podróż do Ziemi świętej po łacinie, jak też w prze-
kładzie polskim.

Mieszczanie, zwłaszcza rajcy, czytywali literaturę, dziś 
nazwalibyśmy ją – jarmarczną, zapisywaną jednak tak 
enigmatycznie, iż nic z tych zapisów nie można się domy-
ślić, np. „historyje krotofilne”, „Kstałt”, „Fortuna” (wyrze-
kał na rozpowszechnienie się tego typu lektury M. Later-
na w przedmowie do Arfy duchownej z r. 1585).

Uderza natomiast brak tekstów literackich ze współ-
czesnej literatury europejskiej, bo przecie trudno, na-
wet uwzględniając ówczesne kryteria, uznać za literaturę 

Zaczytana, rycina, Jan Piotr Norblin (1745–1830),  zbiory POLONA
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piękną F. Melanchtona Chronicon czy De anima. Dwa razy 
pojawi się Erazm z Rotterdamu, w bibliotece Meiera: Col-
loquia familiaria i niezbyt precyzyjnie określony traktat 
z zakresu prawa małżeńskiego. Dwukrotnie: z traktatem 
O krzyżu i z Operibus, pojawi się J. Lipsius. Autor czy-
tany przez pisarzy szlacheckich; dziękował za jego książ-
ki H. Powodowskiemu Kasper Miaskowski, czytał go 
Wespazjan Kochowski i Stanisław Herakliusz Lubomir-
ski. Wśród mieszczan nie był popularny.

Dawno już zauważono13, iż w dawnym społeczeństwie 
polskim szczególnym zainteresowaniem cieszyło się pi-
śmiennictwo historyczne. Zastępowało ono epos i liczne 
za Zachodzie teksty powieściowe. Kronika – najpopular-
niejsza forma tego pisarstwa – przynosiła dygresje fabu-
larne, 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 do-
piero w drugiej połowie XVII wieku. Presja kronikarskie-
go toku opowieści była tak silna, że przecież jeszcze od 
niedawna uważano Oblężenie Jasnej Góry czy Wojnę cho-
cimską za wierszowane kroniki.

Kronika miała cieszyć się wzięciem u czytelnika szla-
checkiego, który poszukiwał w niej nie tylko pewnych ele-
mentów przygodowych, ale i potwierdzenia własnej toż-
samości. Zdumiewa więc predylekcja mieszczan do tego 
rodzaju lektury. Bywają księgozbiory ujawniające ową pa-
sję historyczną zbieracza. Bo jakże inaczej wytłumaczyć 
obecność w bibliotece Bartłomieja Niemskiego (1593) 
kronik Kromera, Bielskiego, Stryjkowskiego i Sarmacji 
Gwagnina? Kroniki Bielskiego pojawiać się będą wielo-
krotnie. Rzadziej, ale też to jest znaczące, odnajdujemy 
Annales Orzechowskiego i Annales Sarnickiego. Popyt na 
kroniki musiał być duży, ma ich niejaki zapas wspomnia-
ny tu Latowicki.

Spotkamy raz jeden Herby rycerstwa polskiego Barto-
sza Paprockiego, być może efekt tych samych zaintereso-
wań historycznych co kroniki, bo posiadaczem jest wła-
śnie Niemski. Może i były inne powody, wszak w słynnej 
Liber chamorum W. N. Trepki miejskich synków, „co się 
do szlachectwa wszrubowali”, z Lublina było wielu.

Poza zasięgiem naszych zainteresowań pozostały książ-
ki służące na co dzień, np. z zakresu medycyny, farmacji, 
lichwy, epidemii (często książki o morowym powietrzu, 
ówczesnej pladze miast), chiromancji, astrologii, prak-
tycznych porad życiowych, np. Przewodnik dla narze-
czonych, lub porad rolniczych (słynna Nauka około pa-
siek Kąckiego albo nie mniej słynne Myślistwo ptasze). 
Oczywiście książki te są również ważne dla kultury, ale 
13 Por. L. Szczerbicka-Slęk, Klio i Kaliope. Staropolska epika historyczna, Wro-
cław 1973, s. 55, passim.

wymagają raczej specjalisty, który by mógł określić sens 
ich w zbiorach mieszczańskich i wyjaśnić, czy to prywat-
na pasja posiadacza, czy może książki te zawędrowały 
do zbioru w sposób przypadkowy, np. jako zastaw pod 
użyczoną pożyczkę. A takie przypadki się zdarzały i kil-
kakrotnie 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 La-
towickiego (1619), pełniącego jednocześnie, jak to było 
ówczesnym zwyczajem, rolę księgarza. Spis książek, jaki-
mi handlował, określa pośrednio gusty czy zapotrzebo-
wania na książki odbiorców. Ma dla nas i znaczenie ogól-
niejsze, potwierdza to, o czym już wspominaliśmy: rolę 
szkoły w handlu książką, pozwala nam przyjrzeć się funk-
cjonowaniu cenzury (nie było ono znowu tak silne, jak 
się przekonamy), pozwala wreszcie odkryć pewien inte-
resujący szczegół tyczący się edycji Jana Kochanowskiego. →

Heloiza czytająca list, rycina, po 1800, zbiory POLONA
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Przegląd nasz, jak poprzednio, ograniczamy do litera-
riów; wartość inwentarza Latowickiego podnosi poda-
wana liczba egzemplarzy poszczególnych tytułów. Tak 
więc ma:

„5 Żywotów świętych Piotra Skargi”, „3 Postylle ks. 
Skargi” (chodzi zapewne o Kazania niedzielne, gdyż Skar-
ga nie był autorem żadnej postylli), „3 Kroniki Crome-
ri polskie” (idzie więc o polski przekład dzieła Kromera 
wykonany przez Marcina Błażowskiego i wydany w Kra-
kowie 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 Psał-
terzy Kochanowskiego” (oczywiście Psałterza Dawidów 
w przekładzie Jana Kochanowskiego), 1 zbiorowe wyda-
nie Jan Kochanowski, ale 9 egzemplarzy „Rycerstwa chrze-
ścijańskiego” (chodzi chyba o przekład dzieła Erazma 
z Rotterdamu, wydanego pod takim tytułem w Królewcu 
w r. 1558 i wydanego jeszcze parę razy; Latowicki posia-
da i egzemplarz Indeksy ksiąg zakazanych, w których figu-
ruje 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 za-
wstydzenie arianów” (zapewne Skargi Zawstydzenie aria-
nów), J. Sz. Herburta Wizerunek utrapionej Rzeczypospoli-
tej i trzy egzemplarze dzieła B. Paprockiego Koło rycerskie. 
I znowu literatura indeksowa: Peregrynacja dziadowska – 
6 egzemplarzy, Synod klechów podgórskich – 9, Sejm pie-
kielny – 1, „Reguła frantodrużyńska” – 5 (chodzi chyba 
o Frantowe prawa ). Raz jeden pojawi się „Escopus” (czyż-
by jeszcze Biernatowy?), 1 egzemplarz „Historii o miłości 
Euriala”, „3 Historie o Barnabaszu” i 2 egzemplarze Żab-
czycowego 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 prze-
kładzie 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 staro-
żytne; pozycja ta i liczba egzemplarzy potwierdzają świe-
żość edycji, której datę wydania ustalono ostatnio na: Ra-
ków, między 1607–1618; bliższa prawdy jest data: 1618). 
Interesuje nas Postępek prawa czartowskiego aż w 17 eg-
zemplarzach, 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 Hora-
cy (trudno określić, co to takiego), Emblemata Alciatie-
go. Wreszcie w trzydziestce modlitewniki, psalmy pokut-
ne – aż 119 egzemplarzy. Alvara 40 egzemplarzy oraz, co 
nas najbardziej interesuje, 5 egzemplarzy Opera Kocha-
nowskiego. Byłoby to wydanie „kieszonkowe” czy „zarę-
kawne”. Żadna bibliografia nie notuje takiej edycji Ko-
chanowskiego. Jeśli nie jest to pomyłka, ale wydaje się, iż 
spis robiono pod fachowym okiem, mielibyśmy do roz-
strzygnięcia nowy problem bibliograficzny, komplikują-
cy i tak już niezbyt jasną wiedzę o edycjach dzieł Jana 
Kochanowskiego.

Inwentarze mieszczańskie przechowywane w Woje-
wódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie objęte ba-
daniami oznaczone są sygnaturami: 124, 125, 126, 127 
i 128. Przynoszą one sporo materiału interesującego hi-
storyka literatury. Bibliologa zająć mogą testamenty lu-
belskich księgarzy, spowiadające się z długów za książki 
i jednocześnie obrazujące mapę europejskich kontaktów 
handlowych.

Stefan Nieznanowski

Chłopiec czytający, rysunek,  C.K. Norwid, 1841–1883, zbiory POLONA
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Święto książki,
święto pisarzy

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obcho-
dzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako sym-
boliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 
zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk 
peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę 
śmierci Szekspira podaje się według kalendarza juliań-
skiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego). 
Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub 
śmierci innych wybitnych pisarzy, m.in. Maurice’a Dru-
ona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova,  Josepa 
Pla i Manuela Mejía Vallejo. W Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Światowy Dzień Książki wyjątkowo obchodzony jest 
w pierwszy czwartek marca, tak aby święto to wypadało 
w trakcie semestru szkolnego.

Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – 
w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Walencji, Vicente 
Clavel Andrés. Z początku planowano związać je z datą 7 
października, domniemaną datą urodzin Cervantesa, 
lecz ze względu na niepewność z nią związaną, ostatecz-
nie ustalono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książ-
ki jest świętem oficjalnym od roku 1930, a od 1964 – we 
wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.

23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym 
świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego 
Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowy-
wano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi 
symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. 
Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom 
podarunkami z książek.

W związku z rosnącym sukcesem Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich, UNESCO postanowiło stwo-
rzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze 
miasto otrzymał Madryt. Ten zaszczytny tytuł przyzna-
wany jest co roku przez UNESCO jako wyróżnienie dla 
najlepszego przygotowanego przez dane miasto programu 
promującego książki i czytelnictwo. W roku 2016 Świa-
tową Stolicą Książki był Wrocław, a w roku 2020 Kuala 
Lumpur.

Międzynarodowy Dzień Pisarza obchodzony jest w ca-
łym świecie 3 marca. Ustanowiony został w 1984 roku 
przez  PEN Club – Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Pisarzy. Nazwa powołanej w 1921 roku organizacji po-
chodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, novelists 
– poeci, eseiści, powieściopisarze. Celem PEN Clubu jest 
promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomię-
dzy pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój spo-
łeczności pisarzy na całym świecie.

Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana Żerom-
skiego w 1925 roku na wzór podobnych stowarzyszeń 
działających już we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych. Wśród założycieli obok Żeromskiego 
byli Emil Breiter, Bolesław Gorczyński, Wacław Grubiń-
ski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Krzywoszewski, 
Jan Lechoń, Jan Lorentowicz, Bronisława Neufeldówna, 
Edward Popoff, Józef Relidzyński i Leopold Staff. W maju 
1925 polska delegacja wzięła udział w Międzynarodowym 
Kongresie PEN Clubów w Paryżu.

Na działalność PEN Clubu składała się organizacja ak-
cji odczytowych, wieczorów literackich i szereg działań na 
rzecz unormowania rynku wydawniczego i ochrony inte-
resów twórczych. W 1929 roku zainicjowano przyznawa-
nie nagród Polskiego PEN Clubu tłumaczom polskim i za-
granicznym. Stefan Żeromski był również założycielem 
(w roku 1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich.

Patronem pisarzy pozostaje święty Franciszek Sale-
zy (1567–1622). Miał opinię fascynującego kaznodziei 
i ascety. Był znany jako przyjaciel biednych, człowiek 
o nadprzyrodzonej uprzejmości i głębokim zrozumieniu 
ludzkich spraw. Właściwości te są dostrzegalne w jego 
książkach, z których najbardziej znana to Wprowadzenie 
do życia pobożnego, która, co było w tamtych czasach nie-
zwykłe, została napisana specjalnie dla ludzi świeckich. 
Jedną z metod rozwoju duchowego, którą doradzał czy-
telnikom, było kierowanie się miłością Boga i bliźniego. 
Pozostawił także mistyczny Traktat o Miłości Bożej i wiele 
wysoko cenionych listów zawierających porady duchowe. 
Pisał bardzo przejrzyście i elegancko po francusku, włosku 
i łacinie. Jego pisma o doskonałości serca Maryi jako mo-
delu miłości do Boga zainspirowały wielu autorów, m.in. 
siedemnastowiecznego autora, św. Jeana Eudesa.

/zew/ 
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Tajemnice grot puławskich

Alina 
Aleksandrowicz

Mały ogród kwiatowy w Puławach, upamiętniony 
przez księżnę Izabelę z Flemingów Czartoryską pięknym 
esejem, i interpretowany jako znak wyobrażeniowy Ede-
nu1, uzyskał swoje kontrastowe dopełnienie w obszarach 
grot puławskich, podsuwających sugestywnie skojarzenie 
z Elizjum – miejscem pobytu dusz błogosławionych zmar-
łych. Wyróżniający się topograficznie teren grot i skał nad 
Łachą, z wpisującą się w przestrzeń melancholią dysonan-
sów natury, ewokował reminiscencję wanitatywną, a zara-
zem skłaniał do konsolacji i upamiętnień.

Terenu tego nie wykreowano sztucznie, poprzez „przy-
muszanie” natury i uciążliwe prace ziemne. Podstawą 
grot urozmaicających oblicze ogrodu, stała się odpowied-
nio wyzyskana strefa górzystego pasma wapiennych po-
kładów wzdłuż Łachy. Jan Paweł Woronicz nie mijał się 
z prawdą, pisząc w Świątyni Sybilli: „Te ręką przyrodze-
nia usklepione groty”2. Czartoryska negatywnie oceniała 
sztuczne groty „robione z kamyczków czyli wysadzanych 
muszlami, albo murowane wielkim kosztem, a obrzydliwe 
z tylu miar”3. W traktacie Myśli różne o sposobie zakłada-
nia ogrodów polecała: „Kto ma skałę może robić jaskinię, 
starając się dać pozór naturalny, wspaniały. Kto nie ma 
opoki niech odstąpi całkiem od takowych robót”4. Księż-
na nie popełniła więc błędu, który stał się udziałem Iza-
beli z Czartoryskich Lubomirskiej. W rezydencji moko-
towskiej zbudowano sztuczną grotę, a jej wnętrze wysłano 
pretensjonalnie kawałkami krakowskiego alabastru5.

Groty wzbogacały wizerunek ogrodów puławskich już 
za czasów Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej. Traktowano 

1   Ew XVII/986, Bibl. Czart, Kraków, I. Czartoryska, Mon petit jardin ou le so-
uvenir de mes bons jours, [w:] Mémoires et petits divers, s. 37–40.
Tekst Czartoryskiej niepublikowany i nieprzetłumaczony na język polski liczy 
4 strony. Publikacji utworu przeszkodził upadek powstania listopadowego i ko-
nieczność ucieczki z Puław.
Tytuł  w języku polskim brzmi: Mój mały ogród czyli wspomnienie moich do-
brych dni.

2   J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, [w:] Idem, Pisma wybrane. Wstęp, wybór 
i komentarz Małgorzata Nesteruk i Zofia Rejman, Warszawa 1993, s. 142–143.

3   I. Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805 
s. 46.

4   Ibidem.

5   B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny Izabeli z Czartoryskich Lubo-
mirskiej 1736–1816, Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk 1976. s. 166.

je wszakże jako element wyposażenia terenu, nie zaś po-
tencjalny nośnik głębszych znaczeń. Czartoryska na-
tomiast, doceniając nastrojowe i widokowe walory skał 
i grot, dostrzegała również możliwość wyposażenia ich 
w funkcję przekaźnika określonych wartości i uczuć. W li-
ście z 1799 r. informowała Delille’ a:

Groty te są dawne, ale je rozszerzyłam i ozdobiłam. 
Jedna kąpie się w nurtach Wisły, inna ma kształt 
kaplicy. Wyryłam na niej wiersz Racine’a: L’eternel 
est Son nom (Wieczność to Jego imię)6. 
Począwszy od roku 1791 naturalne, „malownicze” zbo-

cze skarpy powiększono i dostosowano do celów przemy-
ślanych w każdym szczególe7. Podziemne groty stanowiły 
pożądany komponent ogrodu naturalnego, wzbogaca-
ły jego znaczeniową a także ezoteryczną potencjalność. 
Część grot, powykuwanych w kamiennym pokładzie 
oczyszczono z ziemi tak, aby tworzyły nastrojowe skały. 
Strefę górzystego pasma wapiennych pokładów wzdłuż 
Łachy ustylizowano na „teren pamięci”, zapełniany esen-
cjonalnymi epigrafami. Aluzje elizyjskie odwoływać się 
mogły do konwencji upowszechnionej w ogrodach an-
gielskich, spopularyzowanej w Stowe przez Williama 
Kenta, znanej również w Arkadii Heleny z Przeździeckich 
Radziwiłłowej. 

Idea utrwalania memorii w Puławach wzmocniona zo-
stała pryzmatem emocjonalnej postawy wobec świata8, ce-
chującej środowisko Czartoryskich. Elementy pomocne 
w kreowaniu przestrzeni dusz błogosławionych czy ema-
nacji smutnej zadumy Łąk Asfodelowych podporządko-
wano założeniom serdecznego wspomnienia i odwołania 
się do Boskiego miłosierdzia. Wyróżniano „imiona wie-
kopomne” rodaków, ale także wybranych „pięknych dusz” 
w myśl przekonania, że na kontemplację przeszłości skła-
da się zarówno wielka, jak i mała, „prywatna” historia.

6   List I. Czartoryskiej do J. Delille’a z 1799 roku, [w:] L. Dębicki, Puławy (1762–
1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie 
archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. IV, Lwów 1887, s. 133.

7   Ew XVII/408, Sumariusz ekspensy na fabrykę pałacu puławskiego 1791 roku, 
s. nlb.

8   Na temat emocjonalnych, także przyjaznych postaw wobec Natury pisze 
E.U. Grosse, Sympathie der Natur. Geschichte eines Topos, München 1968.
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Z napisów memorialnych na wapiennej ścianie wymie-
nić można dedykowane „dobremu Polakowi i wiernemu 
przyjacielowi” – Bonawenturze Woynie, bohaterowi walk 
narodowowyzwoleńczych – Michałowi Grabowskiemu, 
który zginął pod Smoleńskiem w 1812 roku. Uczczono 
w „krainie pamięci” Grzegorza Piramowicza, Józefa Ko-
blańskiego, Franciszka Karpińskiego i innych, wyszcze-
gólnionych przez pamiętnikarzy. Antoni Amborski, choć 
w charakterystyce grot sięgał niekiedy po hiperbolę, od-
tworzył dobrze ich zróżnicowanie znaczeniowe jako ob-
szarów memorii i życia kontemplacyjnego:

Posępność ich i urwiska głazów malują obraz 
smutny, lecz zachwycający, gdy wejdziemy do ich 
wnętrza, jak gdyby w bezdenność i siedlisko smoka 
tu ukrytego. Na ścianie ich od frontu rzeki Łachy 
znajdują się różne napisy jako to: wspomnienie 
przeszłości, gdzie indziej dowód przyjaźni9.
W innym miejscu deskryptor wskazywał i ewentual-

ną funkcję użytkową grot – miejsca spoczynku i ochłody: 
„...wprawiają w zdumienie, czy je sama natura utworzyła, 
czyli ręka ludzka zdziałała i podzieliła na trzy kondygnacje 

9   Rkps 582, Bibl. PAU w Krakowie, A. Amborski, Opis Puław z przyległymi oko-
licami, Włostowice 1829, s. 22.

dla spoczynku utrudzonego widza”10. Groty pełniły funk-
cje wielorakie, uzależnione także od subiektywnych pre-
dyspozycji spektatora ziemskich głębin. Maria Janion 
w rozprawie Kuźnia natury sugerowała: „Odkrycie grot 
podziemnych, w których – przy sprzyjających warunkach 
– można było podziwiać geniusz architektoniczny Natury 
(...) sprzyjało snuciu daleko idących analogii między ar-
chitekturą podziemną czy odkrytą pod ziemią a architek-
turą duszy”11.

Przypisywanie szczególnego znaczenia w obrazie natu-
ry podziemiom, jaskiniom, grotom spotęgowało się w Pu-
ławach po roku 1791, powrocie Czartoryskiej z podróży 
po Anglii i Szkocji. Tajemnicze, nierozpoznane do koń-
ca głębinowe przestrzenie fascynowały nie tylko malow-
niczością i nieprzewidywalnością ukształtowań, ale nasu-
wały również, co utrwala dziennik podróży Czartoryskiej, 
skojarzenia ze starożytnym, podziemnym światem – Cha-
ronem i rzeką Styks. Zachwyt, podziw, poczucie majestatu 
natury przenikały się ze zdumieniem, przerażeniem, hor-
rorem. 19 czerwca 1790 roku podróżnicy zwiedzili ogród 
w Stourhead w hrabstwie Wiltshire, należący do rodziny 
Hoare. Księżna zanotowała w dzienniku: „Miejsce cudne 
ze względu na położenie jak i dzieła rąk ludzkich. Zwie-
dziłam świątynię, grotę i dostępną dla wszystkich prome-
nadę nad skałami”12. Następnie grota w ogrodach pana 
York, położonych w małej miejscowości Richmond („Od 
strony ogrodu na skałach znajduje się grota”)13.

Niezatarte wrażenie odcisnęło na podróżnikach Dun-
keld z pięknymi ogrodami należącymi do Johna Muray, 
14. księcia Atholl – miejsce kultu barda kaledońskiego 
Osjana, w którego autentyczność księżna zawsze wierzy-
ła14. Pawilon usytuowany na brzegu urwiska, otoczony gę-
stymi drzewami, rozbrzmiewający szumem „wodogrzmo-
tów”, z pojawiającym się i znikającym obrazem Osjana 
w tle, tworzył niezwykle sugestywną prezentację, łączą-
cą doskonale efekty ikonosfery i audiosfery. „Trudno jest 
opisać wrażenie tego zjawiska niemal magicznego” zano-
towała Czartoryska w dzienniku15. Podążając szlakiem 

10  Ibidem.

11   M. Janion, Kuźnia natury, [w:] Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, 
s. 271.

12   I. z Flemingów Czartoryska, Podróż po Anglii. Dziennik podróży po An-
glii i Szkocji w roku 1790. Opracowanie i wprowadzenie Agnieszka Whelan. 
Tłumaczenie Zdzisław Żygulski (jun.) i Agnieszka Whelan., Warszawa–Toruń 
2015, s. 73.

13   Ibidem, s. 65.

14   Rkps II-2917, t. 1, I. Czartoryska, Rysunki kolorowych widoków w Szkocji, 
[w:] Katalog pamiątek zebranych w Domu Gotyckim w Puławach, Por.:
„Nie pojmuję, dlaczego chcą koniecznie dowodzić, że pienia Osjana nie są orygi-
nalne i że nie ma podobieństwa, aby tak były dawne. A ja, która sądzę uczuciem 
i czułością (...) chcę i lubię wierzyć, że w dawnych wiekach były utworzone”.

15   I. z Flemingów Czartoryska, Podróż po Anglii. Dziennik podróży po Anglii, 
op. cit., s. 101.
„Wszystko to odbija się na tysiąc sposobów w lustrach małej sali umieszczonej 
na szczycie skały skąpanej zewsząd w wodzie. Rzeka wpada następnie w wąską →

Świątynia Sybilli
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osjanicznej legendy podróżnicy zatrzymali się w dwóch 
miejscach kultu – Breadalban i Aberdeen. Miejsce pierw-
sze poświęcone było Fingalowi, ojcu Osjana i tam znajdo-
wała się jego „mogiła”. W Aberdeen natomiast, nad mo-
rzem, „ze stosu ogromnych skał” składał się grobowiec 
Osjana. Atrakcyjność podań wiązanych z miejscowościa-
mi podnosił fakt, że Fingal i Osjan toczyli „wieczne wojny 
z nieprzyjaciółmi i najezdnikami ojczyzny swojej”. Osjan, 
bard oślepły, wysławiał przy wtórze harfy chwałę bojow-
ników oraz zasługi wojenne ojca i męstwo zabitego syna 
– Oskara. Pieśni jego powtarzała Malwina, żona Oskara, 
następnie ich dzieci, wnukowie, prawnukowie, aż stały się 
własnością ogółu: „wiek wiekowi je podawał”16. 

Przywoływane przez Czartoryską Pieśni Osjana przy-
bliżały rodakom ideał „homo militans”, jako narodowo-
-polityczny wzór obronnych sposobów zachowań wo-
bec zagrażającej tyranii i despotyzmu obcych mocarstw 

i głęboką rozpadlinę stworzoną przez samą przyrodę. Wyżej zawieszony jest 
wiejski most dopełniający obrazu. Droga wzdłuż rzeki wiedzie wśród olbrzy-
mich głazów, pięknych drzew, krzewów, roślin i kwiatów. Na skale wyryto na-
pisy Osjana”.

16   Rkps II-2917, t. 1, I. Czartoryska, Rysunki kolorowych widoków w Szkocji, 
[w:] Katalog pamiątek....
Więcej na ten temat A. Aleksandrowicz, Nie czas napełniać konchy... (Z dziejów 
kultu Osjana w Polsce), [w:] W krainie pamiątek. Prace ofiarowane Profesorowi 
Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Jacka 
Kolbuszewskiego, Wrocław 1996, s. 73-87.

– państw zaborczych. Wskazywały również doniosłe zada-
nia poety – barda, przewodnika narodu i jego pieśniarza.

Wielu niezwykłych przeżyć dostarczyła podróżnikom 
jaskinia w Castleton, zwana Peak-hole – „miejsce nader 
romantyczne”17. Uczucia zaskoczenia, lęku, przerażenia 
przenikały się i krzyżowały z uczuciem zachwytu, podzi-
wu dla cudów natury, wreszcie ukojenia. Czeluście pie-
czary, korytarze „do których wejść można jedynie pełza-
jąc”, podziemia, które trzeba przepłynąć „leżąc na płask 
w barce”, ogromna pieczara, „do której końca nikt jesz-
cze nie doszedł” podsuwały podróżnikom wyobrażenie 
Styksu i Charona18. Ale próba odczytywania znaków na-
tury kierowała także wojażerów do poszukiwania obec-
ności Stwórcy i tego typu atmosferę duchowych wzlotów 
Czartoryska zamierzała odtworzyć w osjanicznej aranża-
cji grot puławskich:

Po wyjściu z groty księżyc upiększył nam krajobraz 
i ten rodzaj piękna podniósł duszę do Stwórcy tego 
arcydzieła19.
W Twickenham księżna zwiedziła ogrody nieżyjące-

go już Aleksandra Pope’ a (zm. 1744). Doniosłe miejsce 
w słynnej siedzibie poety wyznaczała sztuczna grota-pu-
stelnia, a zarazem muzeum historii naturalnej, do które-
go poeta przeniósł kolekcję muszli i skamienielin. Według 
Andrzeja Pieńkosa Pope w takiej stylizacji groty wspo-
mógł się traktatem Francesca Petrarki De Vita solitaria, 
a swoje locus założył w grocie, ponieważ włoski poeta wy-
chwalał ją jako miejsce rozmyślań20. 

Grotę, którą Pope postawił w swoim ogrodzie na po-
brzeżu Tamizy, William Kent utrwalił na rysunku, któ-
ry posłużył za ilustrację przedstawiającą pieczarę Kalip-
so w Odysei Homera w tłumaczeniu Pope’a21. Natomiast 
William Shenstone w rodowym The Leasowes, które rów-
nież zwiedziła Czartoryska, dysponował naturalną grotą, 
przywołującą inskrypcjami m.in. wspomnienie grobu We-
rgiliusza z okolic Neapolu. Według A. Pieńkosa „Ogrody 
Pope’a i Shenstone’a należą do historii sztuki ogrodowej 
jako jeden z najwybitniejszych przykładów powstającej 
w XVIII w. angielskiej koncepcji krajobrazowej”22.

Groty puławskie, być może i ze względu na dużą 
rolę tego typu ukształtowań w scenariuszu ogrodów 

17   I. z Flemingów Czartoryska, Podróż po Anglii, op. cit., s. 112.

18   Ibidem, s. 113. Por.:
„Okazuje się, że to zadziwiające dzieło natury zostało utworzone przez strumień, 
który sam sobie wyżłobił to niezwykłe przejście. Wejście do groty ma 40 łokci 
szerokości i 14 łokci wysokości. Łokieć ma trzy stopy. Do pierwszego strumie-
nia jaskini iść trzeba 150 łokci”.

19   Ibidem.

20   A. Pieńkos, Ogród artysty, poety, myśliciela. Terytorium tworzenia, „Rocz-
nik Historii Sztuki”, t. XXXIV, Warszawa 2009, s. 187–188.

21   P. Hobhouse, Historia ogrodów. Tłumaczenie: Bożena Mierzejewska, Ewa 
Romkowska, Warszawa 2005, s. 206.

22   A. Pieńkos, op. cit., s. 2004.

Izabela z Flemmingów Czartoryska
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krajobrazowych, znalazły się w kręgu zainteresowań po-
etów i podróżników. Symboliczna ekwiwalentyzacja pie-
czar i wnętrza grot rozwijała się w różnych kierunkach. 
Groty mogły być kojarzone przez ludzi epoki z labiryn-
tem, a naturalny błędnik jaskiń zestawiono w wyobraże-
niem trudów ludzkiego życia lub z przeszkodami, na jakie 
napotyka człowiek w drodze do szczytnego celu.

Konstancja Biernacka, opisując w 1816 roku ustro-
nie grot, posługiwała się pojęciem „różnokrętnych ko-
rytarzy”, pieczar, jaskiń23, a Bolesław Prus nawet w roku 
1878 wspominał, że droga do wnętrza grot „...zginała się, 
podnosiła i opadała na kilka gałązek”, aczkolwiek – jak 
stwierdził pozytywista – „gawędy o wielkich rozgałęzie-
niach tych piwnic, o połączeniu ich z Kazimierzem, nie 
mają żadnej podstawy”24. Z opisu Amborskiego wynika, 
że z „ciemnymi grotami” stykały się trzy ogromne skały, 
„przed których cieniem spoczywała figura białego zwie-
rza morskiego”25. Na Norblinowskim rysunku widzimy, 
jak u wejścia do grot usytuowano dużą rzeźbę figuralną 
przedstawiająca pumę, według klucza zoologicznego za-
stosowanego przez Adama Wołka, a nie panterę, jak pier-
wotnie przypuszczano26.

Być może na symbolicznym nacechowaniu grot ważyła 
również opinia o konieczności pokonania potwora, bądź 
innych przeszkód, aby przejść do „nowego” świata27. Już 
w czasach renesansu, stwierdziła Małgorzata Szafrańska, 
grota mogła być interpretowana jako przestrzeń granicz-
na między światem ludzi, a światem bogów28.

Marek Prejs w artykule Tajemnica arkadyjskiej groty 
dzieli się sugestią, że figura groty aktywizuje wiedzę do-
tyczącą tajemnicy życia i śmierci. Od czasów utworu Ja-
copa Sannazara (Arkadia 1502), gdzie zawarty jest opis ar-
kadyjskiej groty, miejsce to w kulturze europejskiej było 
identyfikowane jako centrum arkadii. „Wbrew pozorom 
mit arkadyjski wcale nie boi się śmierci, wcale od tej pro-
blematyki nie ucieka”29. „Śmierć jest tylko zakończeniem 
procesu, który się rozpoczął z momentem przekroczenia 
granic arkadyjskiego świata”30. Dlatego też Nicollas Po-
ussin pokazał pasterzy arkadyjskich, jak pochyleni nad 

23   K. Biernacka, Podróż z Włodawy do Gdańska powrotem do Nieborowa 
w roku 1816. Opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadyi przez Polkę K.... z h. 
Bicką, List XVI – Ewelina do Wandy z Puław, Wrocław 1823, s. 74.

24   B. Prus, Kartki z podróży, [Puławy], [w:] Pisma, t. II, pod redakcją Zygmun-
ta Szweykowskiego, Warszawa 1950, s. 56.

25   A. Amborski, op. cit., s. 25–26.

26   A. Wołk, Posłowie do S. Goliński, Puławy. Park – jego dzieje, oblicze i świat 
roślin, Puławy 2005, s. 176.

27   Z. Krzak, Tezeusz w labiryncie czyli aspekt inicjacyjny labiryntu i postaci 
z nim związanych, [w:] Symbol i poznanie. w poszukiwaniu koncepcji integrują-
cej. Praca zbiorowa pod red. Teresy Kostyrko, Warszawa 1987, s. 64–65.

28   M. Szafrańska, Człowiek w renesansowym ogrodzie, Kraków 2011, s. 154.

29   M. Prejs, Tajemnica arkadyjskiej groty. „Barok”. Historia–Literatura–Sztu-
ka. Warszawa 1994, s. 85–94.

30   Ibidem, s. 92–93.

sarkofagiem odczytują wyryte tam słowa: Et in Arcadia 
ego. Pomysł Poussina powtórzył w Polsce związany z dwo-
rem Czartoryskich Jan Piotr Norblin w cyklu rysunków 
tuszem.

Interpretacja symboliki groty uwzględniała różne wa-
rianty rozumienia znaku. Asocjacje ewokowane podziem-
nym labiryntem w Puławach zestrajały się dobrze z sym-
boliką drogi prowadzącej do sakralnie ustylizowanego 
centrum. Według relacji K. Biernackiej „różnokrętny ko-
rytarz wiedzie do kaplicy i celu starca ich mieszkania” – 
pustelnika31. Życie kręgu materialnego prowadzi poprzez 
meandry trudnej wędrówki do życia w kręgu nieśmiertel-
ności i wtajemniczenia.

J. U. Niemcewicz pod wrażeniem „ciemnego wnijścia”, 
jaskiń ciągnących się „w wnętrznościach ziemi”, oświetla-
nych osjanicznym blaskiem „księżyca srebrnego” i przy-
wodzących na myśl nielitościwe zagadki historii, odwołał 
się do wsparcia „Wieczności”, przybierającej tu postać ła-
skawej Prowidencji:

Słowik w pieniach miłosną duszę swą wyziewa,
A powstający księżyc srebrny blask rozlewa
Po drzewach i świątyni i strumieniach czystych.

31   K. Biernacka, Podróż z Włodawy do Gdańska..., op. cit., s. 74. →

Maria z ks. Czartoryskich Wirtemberska
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Idę, słodko dumając, torem dróg spadzistych,
Gdzie w wnętrznościach ziemi jaskinie ciągnące
Dają chłód i spoczynek w upały gorące,
Ciemne ich wnijście dolnych ogrodów jest bliskie.
Tam Łacha głuchym szumem myje brzegi niskie.
Tam się pomnik przeszłości podnosi od ziemi,
Nieszczęsny Polak łzami zlewa go rzewnemi32.

W dalszych partiach poematu Niemcewicza zarysowa-
ła się medytacyjna i wspomnieniowa funkcja groty sty-
mulującej, podobnie jak kamień pamiątkowy z inskryp-
cją „Przeszłość”, dłuższy tok rozważań o smutnych losach 
kraju i jednostek:

Kędy tylko podniesie zasępione czoło,
Widzi smutne cyprysy i groby wokoło33.

Wykuta w skale kaplica, znajdująca się na najniższym pię-
trze grot, mająca wielkość „sporego salonu, na piętro głę-
bokiego”, podsuwała odpowiedź na liczne niepokoje i roz-
terki artykułowane przez poetów i zwykłych zjadaczy 

32   J. U. Niemcewicz, Puławy. Poemat w czterech pieśniach, Wydał i objaśnił Jó-
zef Kallenbach, Brody 1907, s. 43–44, (P IV – Noc).

33   Ibidem, s. 44.

chleba. W kaplicy, w której jedyną ozdobę stanowiły ławy 
kamienne, przypominające rozmiarami i wykonaniem 
czasy starożytne, wyryto cytat inskrypcyjny zaczerpnięty 
z utworu cenionego w Puławach Jeana Baptisty Racine’ a: 
L’Eternel est Son nom. Przywołujemy epigraf, aby wyeks-
ponować związek między jego treścią a nawiązaniami do 
Wieczności w poemacie Niemcewicza. Pustelnik „o sre-
brzystym włosie”, jakby stworzony do swojej roli, uczęsz-
czał tu na modlitwy. Mieszkał w pustelni, domku, na któ-
rym widniał wyryty przez niego napis – „pamiętny rok 
1813”, przypominający klęskę olbrzymiej powodzi, kiedy 
rozlana Wisła pochłonęła domy, ludzi, zwierzęta34. Napis 
ewokował odczucia mówiące o niestałości rzeczy mate-
rialnych, o niepewnych obrotach koła fortuny, znikomo-
ści spraw ziemskich.

Henryk Czech, w artykule poświęconym puławskim 
grotom stwierdził, że kaplica wykuta w skale to „...ist-
niejąca do dziś największa z komór, którą księżna Izabe-
la zaaranżowała rzeczywiście w formie kaplicy. Będący 
tam, a odtworzony w br. [2005] przez p. Mikołaja Spóza, 
kamienny ołtarz z napisem „O Boże, w Tobie nadzieja” 
i umieszczony na ścianie krzyż, sugerować mogą sakralne 

34  A. Amborski, op. cit., s. 25–26. 

Groty w parku Czartoryskich
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przeznaczenie tego miejsca. Nie był to jednak punkt kultu 
religijnego w ścisłym znaczeniu tego słowa”35.

Natomiast, dodajmy, był to punkt zwrotny w wędrówce; 
„epigraf nadziei” wprowadza podróżników w sferę kon-
templacji religijnej nie zaś na obszar sakralnie pojmowa-
nego kultu. Największa z komór groty, ustylizowana na 
kaplicę tworzyła rodzaj znaczeniowego centrum – była 
przestrzenią wieńczącą inicjację znalezienia drogi.

Groty ogrodowe, tajemnicze pomieszczenia oddzielo-
ne od świata profanów, kojarzyły się badaczom i poetom 
z różnymi znaczeniami. Według Iriny Swiridy mogły sta-
nowić ważny element parku masońskiego, a kontempla-
cja w grotach przeistaczać się w formę samodoskonalenia 
wolnomularzy36. W grotach puławskich wszakże na plan 

35   H. Czech, Puławskie groty. Historia – rekonstrukcja – wykorzystanie. Ogród 
Puławski – przeszłość przyszłości. Materiały z konferencji – Puławy 26–27 czerw-
ca 2003 r. „Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego”. Zeszyt 
2, Puławy 2003, s. 121.
H. Czech pisze dalej: „Nie znajdujemy jednakże żadnych przekazów potwier-
dzających, że było to miejsce sprawowania kultu religijnego” (s. 121). Słusznie. 
Odwołać się tu można do książki Małgorzaty Szafrańskiej, która stwierdziła, że 
już w szesnastowiecznej terminologii ogrodowej „kaplica” oznaczała niewielki 
budynek o świeckiej, często medytacyjnej funkcji, a w przestrzeni ogrodu ist-
niały inne, usankcjonowane miejsca modlitwy. (Por.: M. Szafrańska, Człowiek 
w renesansowym ogrodzie, Kraków 2011, s. 123).

36   I. Swirida, W poszukiwaniu ukrytych znaczeń. Park naturalny XVIII stule-
cia a wolnomularstwo. „Ars Regia” 1993, nr 3, s. 7–40.

pierwszy wysuwało się poszukiwanie nadziei i konsola-
cji po tragedii rozbiorów („O Boże, w Tobie nadzieja”). 
W kulturze chrześcijańskiej grota była miejscem narodzin 
Zbawiciela, stając się tym samym terenem magicznym – 
przestrzenią bezpieczeństwa i ocalenia.

Wyobrażenie grot, szczególnie ich wnętrza, mogło 
prowadzić do różnych asocjacji i znaczeniowych przybli-
żeń. Jan Maksymilian Fredro (1784–1846), starszy brat 
komediopisarza Aleksandra, bywalec Puław i uczestnik 
spotkań warszawskich zwanych Błękitnymi Sobotami 
w salonie literackim Marii z ks. Czartoryskich Wirtember-
skiej37, nawiązując w Moich dumaniach (1805) do trady-
cji ogrodowych pustelni wypełnionych księgami, uczynił 
groty terenem sposobnym do zrozumienia skarg Younga 
i Herveya, a zatem przedstawicieli poezji grobów i nocy. 
W przestrzeni smutku i znikomości uciech światowych 
poemat Edwarda Younga (1683–1765) Skarga albo Myśli 
nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności współbrzmiał do-
brze z poczuciem, iż świat realny jest tylko „omamieniem”. 
Również refleksje nad grobami i kontemplacje nocne 

37   A. Aleksandrowicz, „Błękitne soboty” Marii Wirtemberskiej. „Pamiętnik Li-
teracki” 1974, z. 3, s. 3–36.
Na temat Edwarda Younga por.: G. Bystydzieńska, Między oświeceniem a roman-
tyzmem. Studium o twórczości Edwarda Younga, Lublin 1982.

→

Zygmunt Vogel, Puławy
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Jamesa Herveya (1714–1758) korespondowały z „tłokiem 
myśli czarnych” medytatora polskiego – J. M. Fredry:

...gdy już ciężar nieszczęścia osobności szukać 
mnie przymuszał, o! wieleż razy z Jungiem 
lub Herweyem w ręku, w tej Grocie znalazłem 
schronienie. Posępność miejsca, żałosne Junga 
skargi zwiększały poniekąd cierpienie, ale nurzać 
się w smutku i zgryzocie rozkosz znajdowałem, 
gdyż tym samym rozdzierałem bardziej zranione 
już serce; a to jest jedyne ukontentowanie, które mi 
teraz zostaje! Nie mogąc być szczęśliwym, chcę być 
najnieszczęśliwszym! Wkrótce już i waszego zacisza 
– posępne groty! – nie będę mógł nawiedzać...38.
Pisarz, odwołując się do konwencji amatorskiego i pro-

fesjonalnego rytownictwa, upowszechnionego w Puła-
wach, przypomina, że u wejścia do groty, na „mchem 
obrosłym głazie” znalazł trudne już do odczytania własne 
słowa z Wiersza do Nadziei.

Symbolika zewnętrzna grot odsłaniać mogła także inne, 
doniosłe uznakowienia, wspomagane ezoterycznością 

38   J. M. Fredro, Moje dumania, [w:] Wiersze ofiarowane księżnie Marii z Czar-
toryskich Wirtemberskiej. Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia. Teksty z rę-
kopisów wydała, opracowała i wstępem poprzedziła Alina Aleksandrowicz, 
Warszawa 1978, s. 135–147.

terenu, jak i pobliżem wyłaniającej się z gęstwiny drzew 
Świątyni Sybilli. Zewnętrze i wnętrze grot przedstawia-
ło się ludziom epoki również jako analogen przestrzeni 
sybillińskiej. Puławy, szczególnie po podróży Czartory-
skiej po Anglii i Szkocji utrwaliły się w roli ośrodka kul-
tu Osjana39, co przyczyniło się do umocnienia założeń 
myślowych historyzmu w wariancie dydaktycznej apolo-
gii przeszłości, która dostarczać miała motywów otuchy 
przyszłym generacjom. Przekonanie, że świat heroicznych 
przodków współuczestniczy duchowo w życiu współcze-
snych, wzmacniało ideę sybillińską, a wybranym ekspo-
natom muzealnym nadawało sens magicznych talizma-
nów, nie tylko realnie istniejących pamiątek. U luminarzy 
epoki zafascynowanych Pieśniami Osjana zarysowała się 
interpretacja dawnych dziejów poprzez relikty przeszło-
ści widniejące w krajobrazie, poprzez pomniki utrwalają-
ce pamięć ludzi zasłużonych, poprzez szczątki zbroi znaj-
dujące się w ziemi, poprzez stylizację grot, jaskiń, pieczar 
i melancholijnych zakątków ogrodowych.

39   Na temat Osjana w Polsce pisał M. Szyjkowski, Osjan w Polsce na tle gene-
zy romantycznego ruchu, Kraków 1912. Badacz nie rozwijał wątku puławskiego 
osjanizmu i nie znał wypowiedzi Czartoryskiej na temat Osjana, znajdujących 
się w rękopisach.

Widok na Domek Gotycki, arch. redakcji
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Związek przestrzenny między pasażem grot a obszarem 
Sybilli sugerował sensy nie tylko wspomnieniowe czy upa-
miętniające, ale i żywą w okresie porozbiorowym ideolo-
gię mogił, które – jak napisze w latach późniejszych Maria 
Konopnicka „...dają sercom moc czynu, zdrój sił na dzień 
przyszłości”40. Istniały i sygnały wizualne przybliżenia 
między sakralnie interpretowaną przestrzenią Świątyni 
Sybilli a obszarem skalistego pobrzeża. Niedaleko jednej 
z grot, informowała Czartoryska, znajduje się między to-
polami kamień poświęcony „Przeszłości”, korespondują-
cy znaczeniowo z inskrypcją na frontonie Sybilli – „Prze-
szłość – Przyszłości”. Podobnie jak przy organizacji terenu 
sybillińskiego mieliśmy do czynienia z sakralną waloryza-
cją znaków natury, dopełnianych sugestią ludzkiej sztuki.

Wieloznaczeniowość symboliki, mającej inspirować 
i prowadzić ku różnym skojarzeniom, pogłębiali niejed-
nokrotnie poeci, podnosząc kluczowe dla epoki proble-
my. Czy na pewno nadzieja, pielęgnowana jako najwyższa 
świętość, a sygnalizowana inskrypcją w kaplicy przyniesie 
oczekiwane rezultaty? Czy odrodzą się siły narodu i jego 
potencjał niepodległościowy? Nie zawsze ogrody stylizo-
wane na przestrzenie wolności przekazywały ich uczestni-
kom wystarczającą dawkę optymizmu. W utworze Józefa 
Szymanowskiego kamień w podziemiach groty puławskiej 
skłaniał do myśli o tkliwej przyjaźni, która będzie obron-
ną tarczą po „znikłej nadziei”:

Schronię się sobie w tę jaskinię ciemną
Z smutkiem po znikłej nadziei westchnieniem.
Ty tylko jedna masz prawo wniść ze mną
Tkliwa przyjaźni z twoim rozrzewnieniem41.

W innym liryku Szymanowskiego grota puławska przy-
pomina raczej jaskinię Sybilli z Siedlec Aleksandry Ogiń-
skiej. Jest bowiem przestrzenią utajnionej profesji. Wiedza 
o „przyszłości losów” i „niechybnych wyrokach” nie uczy-
ni wszakże człowieka szczęśliwym42.

40   Por.: J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wier-
szowanej, Wrocław 1985.
Wiersz Marii Konopnickiej umieszczony został na okładce tytułowej.
Na temat różnych upostaciowań grot pisze M. Topińska: Groty ogrodowe w za-
łożeniach przestrzennych Szymona Bogumiła Zuga, [w:] Ars felicitas. Księga ku 
czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przy-
jaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa 2001.

41  J. Szymanowski, Napis na kamieniu w grocie, [w:] Wybór pism, Lipsk 1830, 
s. 34.
Można dodać, że Józef Szymanowski umarł młodo, w roku 1801 w Warsza-
wie. Bratanek poety, urodzony w 1779 roku Józef Szymanowski, wychowa-
nek Korpusu Kadetów, kontynuował tradycje rodzinne i utrzymywał szerokie 
relacje z Czartoryskimi, przede wszystkim z Adamem Jerzym. Józef Szyma-
nowski, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego jest 
autorem szkicu pt. Książę Adam Czartoryski, poświęconego synowi generała 
ziem podolskich. Również brat Józefa juniora – Michał przez blisko dziesięć 
lat wychowywał się w Puławach razem z Adamem Jerzym Czartoryskim. Por.: 
J. Szymanowski, Książę Adam Czartoryski, Lwów 1898 (przy wydaniu Pamięt-
ników jenerała Józefa Szymanowskiego), s. 157–167. 

42   J. Szymanowski, Na grotę, [w:] Wybór pism, op. cit., s. 31.

Puławski teren skał i grot, bogaty semantycznie, zróż-
nicowany, z aluzyjnie podsuwaną symboliką labiryntu, 
chtonicznej walki ze złymi mocami, postaciowanymi fi-
gurą dzikiego zwierza, aluzją do wędrówki życia i dojścia 
do sakralnego centrum – kaplicy, wzbogacony wymową 
inskrypcji o charakterze narodowowyzwoleńczym, kore-
spondował z wybraną, „trofealną”43 przestrzenią Sybilli. 
Jednocześnie wnosił znaczenia nowe, wiązane z pytaniami 
o przyszłość, medytacją nad przemijaniem czasu, stymu-
lował melancholię i uczucie zadumy. Należał do kompo-
nentów cenionych w nowym typie ogrodu ze względu na 
możliwość symbolicznego wyzyskania naturalnych zróż-
nicowań rzeźby terenu i współbrzmienia emocjonalnego 
z bywalcami ogrodów, kierującymi się nie martwą literą, 
ale uczuciem i imaginacją.

Alina Aleksandrowicz 

43   Pojęcie „miejsca trofealnego” wprowadził Z. Żygulski (jun.), Dzieje zbiorów 
puławskich (Świątynia Sybilli i Dom Gotycki),, „Rozprawy i Sprawozdania Mu-
zeum Narodowego w Krakowie”, t. VII, Kraków 1962.

Adam Kazimierz Czartoryski
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Wiszące ogrody
Pani na Puławach

Stanisław 
Turski

Księżnę Izabelę Czartoryską znamy jako zapalo-
ną patriotkę, założycielkę pierwszego muzeum na zie-
miach polskich, a także jako twórczynię romantycznego 
ogrodu w Puławach. Wcześniej księżna stworzyła sielski 
ogród w Powązkach pod Warszawą. Wśród drzew i krze-
wów, pozyskiwanych często z Puszczy Kampinoskiej, kry-
ły się wiejskie chatki ze strzechami, ale z luksusowymi 
wnętrzami. 

W powązkowskiej rezydencji odbywały się wystawne 
przyjęcia, maskarady, przedstawienia teatralne oraz zaba-
wy w gospodarstwo; wówczas najprzedniejsza arystokra-
cja przebierała się za pasterzy i pasterki, by na łonie natu-
ry paść owieczki… Zaiste sielanka na całego!

Księżna Izabela była jeszcze wtedy osobą młodą, bardzo 
rozrywkową i nadmiernie kochliwą. Jej maż, Adam Kazi-
mierz Czartoryski, był starszy od niej o 12 lat a ona zaled-
wie 15-letnia podwika. Taka siksa czy też koza, z dziobatą 
twarzą po przebytej ospie, nie podobała się statecznemu 
księciu, którego romanse były szeroko znane, 

Wraz z osadzeniem się Czartoryskich w Puławach po 
insurekcji kościuszkowskiej, księżna Czartoryska zaczęła 
tworzyć park w stylu angielskim wokół barokowego pa-
łacu, który przekształcano w rezydencję klasycystyczną. 
Pod kierunkiem Piotra Aignera powstawały też nowe, kla-
sycystyczne budowle, zdobiące park, jak: Domek Gotyc-
ki, Świątynia Sybilli, Domek Grecki; stawiano też posągi, 
sarkofagi, wydrążono skalną pieczarę, zbudowano osobli-
we schody angielskie.

Księżna Czartoryska, przyswoiła sobie ogrom wiedzy 
florystycznej i ogrodniczej. Brała udział w sadzeniu drzew 
i krzewów, potrafiła opisać gatunki rosnące w puławskim 
ogrodzie, a także znała ich łacińskie nazwy. Wiedziała, 
jak hodować i pielęgnować rośliny egzotyczne, oddając 
się z pasją ich pielegnowaniu w swoich oranżeriach, w Pu-
ławach jak i pobliskiej Końskowoli. Sprowadzała fachową 
literaturę, interesowała się historią europejskich ogrodów 
i najnowszymi trendami w ogrodnictwie; na co dzień ko-
rzystała też z praktycznej wiedzy angielskiego ogrodnika, 
Johna Savage, który nadzorował puławski ogród i park.

Izabela Czartoryska zdobytą wiedzę i doświadcze-
nie zawarła w napisanej przez siebie książce pt. Myśli 

różne o sposobie zakładania ogrodów, która została wyda-
na w 1808 roku.

W nawiązaniu do tradycji, Muzeum Czartoryskich 
w Puławach zorganizuje w połowie lipca 2020 r. impre-
zę plenerowo-wystawową pt. „Wiszące ogrody księżnej 
Izabeli”.

Zgodnie z antycznymi zainteresowaniami księżnej 
Czartoryskiej, czemu dała wyraz w klasycystycznych bu-
dowlach puławskiej rezydencji, pomysłodawcy wystawy 
nawiązali do wiszących ogrodów królowej Semiramidy, 
które tworzyły w Babilonie jeden z ówczesnych cudów 
świata, budząc podziw ludzi współczesnych i wielkie za-
interesowanie potomnych. Zwisające z tarasów rośliny za-
krywały mury Babilonu, co sprawiało wrażenie, że są za-
wieszone w powietrzu. 
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Ogrody zbudowano na polecenie króla Nabuchodono-
zora II, który podarował je swojej żonie, Amytis, jako że 
małżonka po przyjeździe do Babilonii z ojczystej Medii, 
bardzo tęskniła za bujną zielenią ojczystego kraju Nato-
miast niejasne jest, dlaczego nazwano je ogrodami Semi-
ramidy, skoro asyryjska królowa o tym imieniu żyła dwa 
wieki wcześniej.

Najpierw zjechali do Puław mistrzowie florystyki z ca-
łej Polski, by stworzyć oryginalne aranżacje. Wyczarowa-
li z kwiatów pływające wyspy, kwietne żyrandole, okazałe 
bukiety, huśtawkę oraz utkaną z róż i innych roślin suknię 
księżnej Izabeli Czartoryskiej. Ona sama, a jakże, przecha-
dzała się po pałacu i parku w szerokim kapeluszu z epoki, 
pozwalając od czasu do czasu na spoufalanie się z przy-
była gawiedzią, a bywało, że pozwalała się do siebie zbli-
żyć i sfotografować z co przystojniejszym mężczyzną… 

 Do wykonania zaplanowanych dekoracji użyto prawie 
cztery tysiące róż ekskluzywnej odmiany avalanche. Pa-
stelowe barwy tych kwiatów pojawiają się obowiązkowo 
na ślubach koronowanych głów Holandii, Wielkiej Bry-
tanii i Luksemburga, a także na imprezach największych 
gwiazd show-biznesu, m.in. na ślubie Kim Kardashian czy 
urodzinach Kylie Minogue. Róże avalanche towarzyszą 

papieskiemu orędziu Urbi et Orbi. Do kwietnych kom-
pozycji zastosowano także chryzantemy pinacolada, kilka 
odmian eukaliptusa i tysiące gałązek zieleni ciętej.

Lipcowa impreza jest pierwszym wydarzeniem tego 
typu w Puławach. Większość prac zostanie zaprezento-
wane w ogrodzie, pałacu, i na dziedzińcu pałacowym, ale 
kwietne kompozycje pojawią się też w Świątyni Sybilli, 
Domku Żółtym i Domku Gotyckim, które są częścią Mu-
zeum Czartoryskich. Placówka ta prezentuje się doskona-
le pod względem merytorycznym i estetycznym. Cenne 
eksponaty, ukazujące dzieje rodu umieszczone w ory-
ginalnych pokojach pałacowych, w sposób znakomity 
przenoszą nas w epokę stanisławowską i czasy Królestwa 
Kongresowego. Szczególne wrażenie wśród osób zwie-
dzających muzeum budzi ogromna reprodukcja akwareli 
pędzla Teofila Kwiatkowskiego z 1849 roku „Bal w Hote-
lu Lambert”, znana także pod tytułem „Polonez Chopi-
na”. Obraz przedstawia grającego na fortepianie Fryderyka 
Chopina, rodzinę Czartoryskich, postacie w kostiumach 
historycznych – widma postaci przeszłości Polski – a tak-
że grupę artystów.

Adam Jerzy Czartoryski, syn Izabeli, udał się po klęsce 
powstania listopadowego na emigrację, uchodząc przed 
szukającymi go zaciekle Rosjanami. W 1833 r. osiadł 
w Paryżu. Dziesięć lat później zdecydował się na zakup 
bogatej rezydencji o nazwie Hotel Lambert. Wspaniały 
ten obiekt jest jednym z bardziej znanych zabytków Pary-
ża, umieszczony na liście dziedzictwa kulturowego UNE-
SCO. Został wybudowany w 1640 r. wg projektu znanego 
architekta Louisa Le Vau.

To w tym miejscu odbywały się spotkania kierowane-
go przez niego stronnictwa konserwatywno-liberalnego, 
które przeszło do historii pod nazwą obozu Hotelu Lam-
bert. Stronnictwo posługiwało się hasłem Le Jour Viendra, 
czyli Ten dzień nadejdzie, które było związane z głównym 
celem Hotelu Lambert, tj. przywróceniem niepodległej 
Polski. 

Adam Czartoryski wydawał w swojej rezydencji wielkie 
przyjęcia i bale, na których bywali m.in. wspomniany Fry-
deryk Chopin, George Sand, Adam Mickiewicz, Zygmunt 
Krasiński, Juliusz Kossak Cyprian Kamil Norwid, a także 
tak znani cudzoziemcy, jak: Balzak, Delacroix, Franciszek 
Liszt czy Wolter. Obecnie Hotel Lambert należy do księcia 
Abdullaha bin Chalifa Al Saniego, brata emira Kataru. Za-
kupił on go od Rothschildów w 2007 r. za 80 mln euro…

W 2013 r. podczas prac renowacyjnych doszło do po-
żaru, podczas którego budynek doznał nieodwracalnych 
zniszczeń. Tak więc słynne hasło Izabeli Czartoryskiej: 
Przeszłość – Przyszłości, które widnieje na frontonie Świą-
tyni Sybilli w Puławach, uległo jakby odwróceniu i brzmi 
jak oskarżenie Przyszłości, która zgotowała zły los – Prze-
szłości.                   ■
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HEROINY ANTYCZNE
Ludwika Hieronima Morstina

Stefan 
Kruk

Życie

Trudno pominąć bogate w wydarzenia życie autora „Obro-
ny Ksantypy”. Do swej twórczości literackiej przygotowy-
wał się starannie, kończąc najpierw gimnazjum w Kra-
kowie, następnie podejmując studia, które w pierwszych 
dekadach XX w. można było rozpocząć w jednym mieście, 
kontynuować w innym, finalizować zaś jeszcze gdzie in-
dziej, naturalnie jeśli pozwalały na to warunki material-
ne. Ludwik H. Morstin urodzony 12 XII 1886 r. w Pławo-
wicach koło Proszowic w zamożnej rodzinie ziemiańskiej 
rozpoczął studia w Krakowie, następnie przeniósł się do 
Berlina, by zakończyć swą edukację w Lipsku. A jakich 
słuchał wykładów? Oczywiście z dziedziny filozofii oraz 
psychologii, ale przede wszystkim z zakresu filologii kla-
sycznej. I ta ostatnia dyscyplina zaważyła na jego twórczo-
ści, która zresztą nie była jednorodna. Najpierw Morstin 
„spłacił dług” estetyce młodopolskiej, publikując dramat 
historyczny „Na racławickim błoniu” (1906). Następnie 
wydał dwa tomy wierszy („Pieśni”, 1907, oraz „Przed farą”, 
1910). Ale już w latach 1911–1913 redagował miesięcznik 
„Museion”, który – zdaniem badaczy – otwierał nurt kla-
sycystyczny w twórczości poety-ziemianina.

Wybuchła wojna, L. H. Morstin wstępuje do Legionów; 
z wojskiem będzie związany do 1924 roku. Najpierw jako 
zwykły żołnierz, potem jako oficer w departamencie woj-
skowym Naczelnego Komitetu Narodowego. W 1919 r. 
powierzono mu misję oficera łącznikowego w Paryżu. 
W 1922 r. Morstin otrzymał stanowisko attaché wojsko-
wego w Rzymie, gdzie pozostał do 1924 r., kiedy rozstał 
się z wojskiem i wrócił do rodzinnego gniazda w Pławo-
wicach. Warto dodać, że w pałacu pławowickim spotykali 
się poeci młodej (skamandryckiej) i starszej generacji (Le-
opold Staff) w latach 1928–1929.

Oprócz miesięcznika „Museion” żywe zaintereso-
wanie antykiem poświadczają tomy: „W kraju Laty-
nów” (1925), „Dziwy kultury antycznej” (1959), a nade 
wszystko „Trylogia antyczna” (1956), zawierająca dra-
maty: „Penelopa” (1943), „Obrona Ksantypy” (1939) 
oraz „Kleopatra” (1954). Zajmijmy się teraz każdym 
z tych dramatów.

1. Heroizm wierności

Pierwszym dramatem Morstina o tematyce antycznej była 
„Panteja” (1937), której autor nie włączył do „Trylogii an-
tycznej”. Skoro nie mamy wyjaśnienia tej decyzji, może-
my domniemywać, że Morstin uznał ów tekst za chybio-
ny – koturn antyczny nie był już modny. Pod wpływem 
freudyzmu pisarze dwudziestolecia międzywojennego pe-
netrowali codzienne życie postaci historycznych oraz 
mitologicznych. W tym klimacie doskonale mieści się 
„Penelopa” (1943).

Morstin akcję dramatu osnuł na kanwie „Odysei” Ho-
mera. Przy czym nie wykazał takiego dystansu do wzorca 

Penelopa, rzeźba starożytna, Muzeum Pio-Clementino, Watykan,
domena publiczna
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mitologicznego, jaki odnajdujemy w dramatach antycz-
nych Jeana Giraudoux („Amfitrion 38”, 1929, „Wojny tro-
jańskiej nie będzie”, 1935, „Elektra”, 1937). Zrzuciwszy 
z siebie młodopolską pelerynę, Morstin kreuje świat przed-
stawiony dramatu w konwencji realizmu psychologiczne-
go, tak charakterystycznego dla dramaturgii europejskiej 
i amerykańskiej lat 30. XX w. Te kanony estetyczne inspi-
rowały autora „Trylogii antycznej”. Scenografię „Penelopy” 
projektuje on zgodnie z wymogami akcji, a nade wszystko 
z realiami topograficznymi: „Rzecz dzieje się w Itace. Sce-
na wyobraża kamienny taras zamku Odysa. Z jednej strony 
widok na Zatokę Forsysa, oddzieloną dwoma łańcuchami 
gór, z drugiej strony na pełne morze…” – tak przedstawia 
się tło I aktu dramatu. Wincenty Drabik, scenograf Teatru 
Polskiego w Warszawie, brylował w tego rodzaju malow-
niczości scenicznej. Nie można wykluczyć jego inspirują-
cej roli w praktyce dramatopisarskiej Morstina.

W tej oto scenerii słonecznej Itaki toczy się życie Pe-
nelopy. Melinto, młoda i zalotna wychowanka królowej 
– krytycznie ocenia postępowanie swej pani: „Zbyt sro-
gą jesteś, Penelopo, i dla drugich i dla siebie (…) W two-
jej komnacie kądziel tylko furkoce. Czy to zajęcie dla tak 
pięknej i młodej kobiety – wełnę gręplować, poganiać 
w oborach ratajów i świniopasów? Żaden bóg nam nie 
wróci nocy spędzonych samotnie. 

Penelopa: Wiesz, że czekam na męża mego, na Odysa.
Melinto: Ale dlaczego czekanie ma być koniecznie 

nudą i smutkiem? Cóż jemu z tego przyjdzie, że przewra-
casz się samotna w pościeli?

Penelopa:  Nic mu z tego nie przyjdzie, mówisz? Ach, 
głupia jesteś, Melinto” (s. 9).

Widzimy tu tendencję do uzwyklenia i ukonkretnie-
nia życia Penelopy. Zgodnie z opowieścią Homera Pene-
lopa jest kobietą jeszcze młodą i piękną, a nade wszystko 
wierną mężowi.

Z kolei Laertes, stary i nieco przygłuchy, ojciec Ody-
sa, dokonuje odheroizowania wojny trojańskiej, przede 
wszystkim greckich wodzów:

Laertes: „…nie warto było tej wojny zaczynać. Zawsze 
mówiłem – Priam to stary wyga, dobrze umocnił mury, 
a Hektor jest wielkim wodzem. Nasi zaś, niech ich bogo-
wie strzegą, niewiele warci wszyscy razem: Achilles pysza-
łek, Nestor zdziecinniały, Ajaks jąkajło, Menelaus z własną 
żoną nie mógł dać sobie rady, a przede wszystkim wódz 
naczelny zupełny niedołęga. Nie trzeba było zaczynać tej 
wojny.

Penelopa:  Nie mówisz o twoim synu.
Laertes: Odys chłopak niegłupi, ale w głowie ma wi-

cher, a w sercu płomień. No i za młody jeszcze…
Penelopa: Odys był młody, zapominasz, że lata płyną.
Laertes: Nie tacy byli dawniej rycerze – silni, piękni, 

bogom równi. Teraz pokolenie pokraczne” (s. 14). 

Jakże owa charakterystyka głównych bohaterów kon-
fliktu trojańskiego, zwłaszcza strony achajskiej, odbiega 
od stereotypowej wersji wydarzeń, choćby od uwznio-
ślającego i tragicznego fresku nakreślonego przez auto-
ra „Powrotu Odysa” (1907). Wizja Wyspiańskiego – we-
dług klasyfikacji Nietzschego – jest dionizyjska, Morstina 
zaś apollińska. Stanowi zatem wyraźną polemikę z młodo-
polską interpretacją mitu.

Morstinowa Penelopa jest nie tylko cieleśnie atrakcyj-
na, lecz także pracowita i zaradna. Kiedy Laertes oznajmia 
jej, że „darował kiedyś Odysowi trzysta grusz, dziesięć ja-
błonek i czternaście drzewek figowych”, Penelopa rezolut-
nie przypomina teściowi, że „Odysowi obiecał także win-
nicę” (s. 15), co Laertes przyjmuje z uznaniem dla synowej 
za jej troskę o stan gospodarstwa.

Czy Penelopa całkowicie wolna jest od pokus? Natu-
ralnie wobec niemal stałego oblężenia jej alkowy trudno 
zachować czystość myśli, skoro panuje się nad czynami. 
Ale i w tym zakresie bieg akcji zapowiada przełom. Pe-
nelopie łatwiej oprzeć się wytrawnym uwodzicielom, ta-
kim jak Amfinomos czy Eurymach, natomiast wydaje się 
być bezradna wobec uwielbień młodzika Antinoja. Ale 
tu na przeszkodzie staje osoba Odysa. Penelopa pozna-
ła go, choć ukrywał swoją tożsamość pod przebraniem 
włóczęgi; pocałunki naiwnego młodzieńca nie są jej już 
potrzebne.

A Odys? Plotki, które docierały do Penelopy, mówiły 
o licznych przygodach miłosnych przebiegłego wojowni-
ka. Tymczasem po przybyciu do Itaki Odys zachowuje się, 
jak zwykły śmiertelnik – skrzętnie zbiera informacje na 
temat zalotników swej żony. Wiadomości, jakie zgroma-
dził, upewniły go, że Penelopa dochowała mu wierności. 
Teraz może już ujawnić swą tożsamość.

Jednak Penelopa nie byłaby kobietą, gdyby nie wysta-
wiła nerwów Odysa na próbę, przeto oznajmia mężowi, 
że miała kochanka:

Penelopa: „Nie zostałam ci wierna, Odysie. Opuszczo-
na przez ciebie i samotna szukałam pociechy w ramionach 
urodziwego chłopca” (s. 96) – rozpętując burzę zazdro-
ści w duszy Odysa. Ta „komedia omyłek” trwa jeszcze ja-
kiś czas, by wreszcie mogły się wyzwolić, tłumione dotąd, 
prawdziwe uczucia.

Penelopa: „Nie szukaj ofiar wśród ludzi, by nasycić 
swą zemstę, bo nie masz o co się mścić. Cokolwiek się 
działo, ty jesteś zwycięzcą nad sercem moim. Przy twoim 
boku chcę spędzić resztę życia”.

Odys: „A po życiu, które się spala, zostaje jeno cnota, 
wspomnienie wierności i dobrej czci u potomnych” (s. 98).

Jak więc widzimy, Morstin, korzystając z fabuły Ho-
mera, mit Itaki zinterpretował w opozycji do ekspre-
sjonistycznej, tragicznej wizji Wyspiańskiego. „Pene-
lopa” Morstina bowiem jest kameralnym dramatem →
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psychologicznym, grawitującym w stronę sielanki. Taki 
utwór powstał w środku najstraszniejszej z wojen, co 
wskazuje na to, jak Polacy łaknęli pokoju.

2. Heroizm codzienności

„Obrona Ksantypy”, powstała w 1939 r., bywa określana 
przez niektórych badaczy mianem komedii.1 Marian Ra-
wiński w swojej syntezie dramaturgii polskiej okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego źródeł inspiracji Morsti-
na szukał w twórczości Ibsena (nie wymienia tytułu, ma 
więc chyba na myśli „Norę”) oraz Shawa (tu już wskazuje 
na „Kandydę”). Ten badacz jednak mylnie zaszeregowu-
je „Obronę Ksantypy” do gatunku komediowego, co dziwi 
z uwagi na kontekst, w jakim Rawiński umieszcza dramat 
Morstina. Mianowicie problematykę „Obrony Ksantypy” 
ujmuje on w nurcie literatury feministycznej, jako wyraz 
walki o równouprawnienie kobiet z mężczyznami. Rawiń-
ski zatem doszukuje się w tym tekście uwspółcześnionej 
publicystyki, co – rozważywszy rzecz na chłodno – wydaje 
się być nieporozumieniem. By nie być gołosłownym, od-
wołam się do dramatu Morstina.

Ksantypa, postponowana przez tysiąclecia za rzeko-
mą swarliwość, jest towarzyszką życia jednego z najwy-
bitniejszych filozofów starożytnej Grecji. Rawiński słusz-
nie pisze, iż charakterystykę Sokratesa Morstin zaczerpnął 
z dialogów Platona („Fedro”, „Fedon”, „Uczta”). Mój po-
przednik wymienia jeszcze „Chmury” Arystofanesa, ale 
przechodzi nad tym tekstem do „porządku dziennego”, 
mówiąc prościej – ignoruje go. Moim zdaniem niesłusz-
nie. Starożytność bowiem przekazała nam dwa „portre-
ty” Sokratesa: duchowy (uwznioślony) obraz nakreślony 
przez jego ucznia – Platona, i drugi – rubaszny, zgodny 
z opinią społeczną. Arystofanes był wyrazicielem „ulicy” 
ateńskiej. Ta zaś postrzegała Sokratesa jako reprezentanta 
szkoły sofistów, którzy negowali istnienie prawdy obiek-
tywnej. Dysputa filozoficzna sofistów sprowadzała się do 
żonglerki słownej mającej na celu udowodnienie, lub oba-
lenie, dowolnej tezy. Otóż Sokrates w ujęciu Arystofanesa 
uprawia ową kazuistykę słowną, upajając się wyższością 
własnego umysłu nad interlokutorem, często przypadko-
wym Grekiem. Jednak szczególną przyjemność mężowi 
Ksantypy sprawiało zapędzenie w „kozi róg” przedstawi-
ciela elity ateńskiej.

Historycy filozofii (m.in. W. Tatarkiewicz oraz M. Vogt) 
dowiedli, że Sokrates wprawdzie wyszedł ze szkoły sofi-
stów, ale sofistą nie był, gdyż nie podważał istnienia praw-
dy obiektywnej. Co więcej – mędrzec ten lekko i ironicznie 
określał ciżbę bogów na Olimpie, wyraźnie zbliżając się 
do monoteizmu. Właśnie ta przesłanka stała się podstawą 

1   Marian Rawiński, Dramaturgia polska. 1918–1939, PWN, Warszawa 1993, 
s. 214.

oskarżenia Sokratesa o bezbożnictwo. Platon, uczeń tego 
mistrza, bronił go żarliwie w dialogu „Obrona Sokrate-
sa”. Na niewiele to się zdało, ulica ateńska była po stronie 
oskarżycieli. Jej zdanie podzielał Arystofanes.

Dlaczego zajmuję się „Chmurami”? Dla wykazania, że 
postać Sokratesa w opinii współczesnych mu Greków nie 
była monolitem. W opinii Platona Sokrates był bezintere-
sownym poszukiwaczem prawdy, gardzącym zaszczyta-
mi, a także wygodami życia. Przeciętny Ateńczyk widział 
w nim bosego abnegata, ubranego w „płaszcz wytarty”.

Rawiński przesadza, gdy twierdzi, że Ksantypa Morsti-
na walczy o emancypację kobiet, tak samo jak bohaterki 
Ibsena i Shawa. Nieporozumienie wynika z faktu, że Mor-
stin wcale nie uwspółcześnił historii antycznej, przeciw-
nie – w reprezentantkach tej epoki szukał jedynie czło-
wieczeństwa. Rawiński zżyma się na finał dramatu, który 
– jego zdaniem – psuje charakter Ksantypy – buntownicz-
ki. A jaka jest prawda?

Po 10. latach małżeństwa żona Sokratesa pojawia się 
w domu Agatona („Uczta”) w podartym chitonie, z obdar-
tymi i głodnymi synami, by go zawstydzić brakiem elemen-
tarnej troski o los rodziny. Ukryta za kolumną słyszy peany 
na cześć Sokratesa, wtedy porzuca postawę buntowniczą, 
godząc się na życie w ubóstwie u boku sławnego męża.

Realistyczna koncepcja Morstina jest bliższa prawdy, 
bowiem w starożytności tylko nieliczne kobiety odgry-
wały ważniejszą rolę, przeciętna niewiasta zadowalała się 

Sokrates i Ksantypa, rycina, Otto van Veen, 1607, domena publiczna
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rolą „westalki domowego ogniska”. Z tą tylko różnicą, że 
w domu Sokratesa często brakowało podstawowych środ-
ków do życia. Platon napisał „Obronę Sokratesa”, Morstin 
zaś wniknąwszy w sytuację materialną jego małżonki stał 
się autorem „Obrony Ksantypy”, wykazując, że jej wybu-
chy gniewu miały realne, czysto ludzkie uzasadnienie.

3. Heroizm kobiecości

Trzeba odwagi, ażeby po Szekspirze i Norwidzie podjąć 
temat fenomenu Kleopatry. Urodzona w 69 roku przed 
Chrystusem, popełniła samobójstwo w 30 roku starej ery. 
Jakiś wesołek mógłby powiedzieć: „Ale co użyła, tego nikt 
jej nie odbierze”. Bo też basilissa Kleopatra, córka Ptole-
meusza XI Auletesa, miała tak burzliwe życie, że można by 
je zaliczyć do baśni, gdyby nie twarde dowody na prawdzi-
wość wydarzeń opisanych przez historyków.

Tron objęła po śmierci ojca wraz z 10-letnim bratem 
i mężem (taki zwyczaj panował w starożytnym Egipcie). 
W 48 r. Ptolemeusz XII wypędził ją z Aleksandrii, ale Ju-
liusz Cezar ujęty jej pięknością przywrócił basilissę na 
tron. Ptolemeusz XII próbował zbrojnie odzyskać wła-
dzę, lecz został pokonany przez Cezara, który doprowa-
dził do kolejnego małżeństwa Kleopatry z Ptolemeuszem 
XIII; wcześniej obdarzył ją potomkiem, którego wdzięcz-
na monarchini nazwała Cezarionem.

W r. 41 Kleopatra została wezwana do Tarsu przez An-
toniusza celem wyjaśnienia swego udziału w morderstwie 
Cezara. Przed wyjazdem zdążyła pozbyć się aktualnego 
męża. Uroda basilissy znowu zatriumfowała. Miast sę-
dziego w Antoniuszu znalazła nowego kochanka. Oboje 
udali się z Tarsu do Aleksandrii, gdzie Rzymianin zgładził 
młodszą siostrę Kleopatry, Arsinoe, która mogła preten-
dować do tronu. W r. 36 Antoniusz poślubił basilissę, a ta 
powiła bliźnięta. Ale idylla nie trwała długo, w 30 r. Ok-
tawian zdobył Egipt, kochankowie, by uniknąć pohańbie-
nia, odebrali sobie życie.

Czy można zatem dziwić się sławie tej niezwykłej pod 
każdym względem kobiety? Opisywano jej dzieje w po-
wieściach, przedstawiano na scenie. Publiczność kinowa 
mogła podziwiać Elizabeth Taylor kreującą rolę ostatniej 
królowej Egiptu.

Szekspir w tragedii „Antoniusz i Kleopatra” (1606 r.) 
utrwalił schyłkowy okres panowania basilissy. Źródłem, 
z którego czerpał materiał fabularny były „Żywoty sław-
nych mężów” Plutarcha. Przemysław Mroczkowski w tek-
ście Szekspira dostrzegł sprzeczność, jaka zachodzi „mię-
dzy odpowiedzialnością wysokiej publicznej pozycji, 
a prywatną namiętnością”.2 

2   Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Ossolineum, Wro-
cław 1986, s. 164. →Kleopatra VII, rzeźba, bazalt, 2 p. I w. p.n.e., Ermitaż, Sankt Petersburg
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Afisz teatralny z programem
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Norwid zaś szerzej ujął biografię Kleopatry w tragedii 
„Kleopatra i Cezar” (1870), jej partnerem uczynił Cezara. 
Obok tragedii indywidualnej polski poeta dostrzegł zde-
rzenie dwu kultur: martwej cywilizacji bizantyjskiej Egip-
tu z żywą, zdobywczą cywilizacją europejską (Rzymu).3

Na tym tle „Kleopatra” L. H. Morstina jawi się jako 
dzieło nawiązujące twórczy dialog z wielkimi poprzedni-
kami. Przy czym autor wykazuje znakomitą znajomość 
faktów historycznych oraz realiów życia społeczeństwa 
egipskiego owych czasów.

Akcję dramatu rozpoczyna scena gry w piłkę Kleopa-
try z dwiema swoimi niewolnicami. Jednak beztroskie 
życie szybko się kończy, gdy wkracza do akcji rywaliza-
cja między rodzeństwem: Kleopatrą oraz Ptolemeuszem 
XII – 13-letnim bratem i mężem basilissy, inspirowanym 
przez swoich opiekunów: Achillasa i Teodota. Kleopatra 
odmawia wszczęcia wojny prewencyjnej z flotą rzymską, 
która wylądowała na Cyprze, przeto zostaje zdetronizo-
wana i wypędzona z Aleksandrii. Tymczasem Cezar zdo-
bywa stolicę Egiptu i przywraca Kleopatrę na tron, choć 
jest to fikcja, gdyż Egipt znalazł się pod okupacją rzym-
ską. Znakomicie skomponowana 2. odsłona aktu I poka-
zuje szermierkę słowną w wykonaniu zwycięskiego impe-
ratora i pokonanej basilissy, która walczy o poszanowanie 
bodaj szczątkowych atrybutów władzy. Także przymiota-
mi swego ciała.

Akcja II aktu dramatu rozgrywa się kilka lat później 
w Rzymie, dokąd Kleopatra przybyła z 3-letnim Cezario-
nem, synem Cezara. Zażyłość kochanków trwa w najlep-
sze. Kleopatra namawia imperatora, by ją poślubił. Cezar 
jednak stwierdza, że nie może ot tak zwyczajnie pozbyć się 
żony, która dała dowody wierności i godności. Kleopatra 
argumentuje, że Cezar nie musi się rozwodzić, by pojąć 
drugą żonę, wszak haremy patriarchów żydowskich do-
chodziły do 300 żon. Władca Rzymu nie ma takich am-
bicji w życiu prywatnym, choć porwany wizją kochanki 
oznajmia:

Cezar: „Zbliżają się Idy Marcowe, do tego czasu skoń-
czę na tyle przygotowania wojskowe, że będę mógł ogło-
sić nową, ostatnią moją wojnę z królestwem Partów (…). 
Gdy z niej wrócę, ogłoszę się królem i poślubię na Kapi-
tolu basilissę Kleopatrę. Syna mego, Cezariona, ogłoszę 
moim następcą” (s. 312).

Jednakże Cezar nie dotrzymał słowa, w testamencie 
przekazał władzę Gajusowi Oktawianowi, synowi swojej 
siostrzenicy.

Naturalnie do wyprawy przeciw Partom nie doszło, 
Cezar-imperator został zamordowany przez obrońców 
republiki, lecz Kleopatra znowu wychodzi cało z kryzy-
su, gdyż dostała się pod opiekę swego rówieśnika Marka 

3   Znakomicie ujmuje tę problematykę Irena Sławińska w książce Reżyserska 
ręka Norwida, WL Kraków, 1971, ss. 251–258.

Antoniusza, który ustawia straże wokół pałacu na Zaty-
brzu – rzymskiej siedziby królowej Egiptu. Daleka jest 
jednak od poczucia triumfu – jej śmiały plan osadzenia 
Cezariona w Rzymie na Kapitolu rozwiał się, jak mgła po-
ranna. W rozmowie ze swoim doradcą Archibiasem szcze-
rze wyznaje, co ją łączyło z Cezarem: „Oddałam mu dzie-
wiczość moją, by ratować Egipt, byłam jego miłośnicą, by 
tron dla syna uratować, chciałam zostać jego żoną, by pa-
nować nad światem” (s. 327). I wszystkie te plany spełzły 
na niczym.

Jak widzimy, Morstin „przykroił” życiorys Kleopatry do 
potrzeb dramatu. Kompozycja III aktu zawiera wszystkie 
składniki klasycznej tragedii: Egipcjanin przynosi wieść 
o zabiciu Cezara, druga informacja dotyczy usunięcia po-
sążka Kleopatry ze świątyni Wenery, nowy goniec potęgu-
je napięcie wiadomością o zbliżaniu się wzburzonego tłu-
mu do rezydencji basilissy z okrzykami: „Precz z egipską 
meretrix!”. Wierni słudzy wzywają Kleopatrę do szybkie-
go ewakuowania się tylnymi drzwiami.

Archibias: „Basilissa, cofnij się, tam za progiem 
śmierć. (Drzwi od atrium się otwierają, staje w nich Ma-
rek Antoniusz)

Kleopatra: Nie, to groźniejsze od śmierci – to miłość” 
(s. 350).

Każdy przyzna, że taki finał dramatu lepszy jest od 
samobójstwa.

Tendencja do uzwyklania, „uczłowieczania” wielkich 
postaci historycznych została tu przeprowadzona z całą 
konsekwencją. Obok rozmów dotyczących sprawowania 
władzy jest miejsce na dowcipne zaznaczenie różnicy wie-
ku pomiędzy Cezarem i Kleopatrą („Łysiejesz, Cezarze”), 
na zmęczenie wodza, na czułość. Te zabiegi sprawiają, że 
z kart dramatu przemawia żywy, realnie istniejący, czło-
wiek. A zarazem niezwykła monarchini dzięki swej uro-
dzie, talentowi, przebiegłości i bezwzględności. W każdym 
razie nie „monstrum”. Znamienne słowa wypowiada Kle-
opatra w zakończeniu dramatu:

Archibias: „Nad czym dumasz, basilissa?
Kleopatra: Nad zmiennością losu, nad potęgą prze-

znaczenia i nad dolą człowieka” (s. 352).
Tym aforyzmem żegna się z widzami teatralnymi ostat-

nia królowa Egiptu, a notatka zamieszczona pod powyż-
szym dialogiem: „Zakopane, Kasprusie 1954 r.” zaświad-
cza, że ów pogląd podziela sam autor, który w 1944 r. 
opuścił dom w Pławowicach w obawie przed ofensy-
wą Armii Czerwonej. Najpierw zatrzymał się w Krako-
wie, następnie przeniósł się do Zakopanego, uznając, że 
może tu, pod Giewontem, będzie najbezpieczniej. Utracił 
majątek, ale ocalił życie oraz dalszą twórczość. A to było 
najważniejsze.

Stefan Kruk
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W poszukiwaniu polskich 
korzeni
(Krótki szkic o poezji Antoniny Symonowicz)

Jan Orłowski

Z poezją  Antoniny Erastowny Symonowicz miałem 
okazję bliżej się zetknąć dzięki uprzejmości i pośrednic-
twu doc. dr. Jana Gurby, znanego wieloletniego kierow-
nika Katedry Archeologii UMCS, który w okresie swo-
jej czynnej działalności naukowej blisko współpracował 
z dwojgiem wybitnych rosyjskich archeologów z mo-
skiewskiego Instytutu Historii Kultury Materialnej Aka-
demii Nauk ZSRR. Owymi zaś archeologami byli: Polak 
z urodzenia, Erast Aleksiejewicz Symonowicz (1919–
1983) oraz jego żona, Olga Nikołajewna Mielnikowska 
z rodziny o odległych polskich korzeniach (zmarła w roku 
2008). Polsko-rosyjska współpraca wymienionych wyżej 
archeologów dotyczyła m.in. badań pozostałości kultury 
materialnej wczesnej epoki żelaza na Polesiu. 

Obydwoje moskiewscy archeolodzy zachowali w pa-
mięci swoje korzenie rodzinne, chociaż nie posługiwali 
się już językiem polskim. Dwojgu swoim dzieciom nadali 
polskie imiona – Antonina i Czesław. Tym męskim imie-
niem nazwany został również pradziadek tego rodzeństwa 
ze strony ojca, Czesław Symonowicz. Brzmienie nazwisk 
rodziców Antoniny i Czesława każe domyślać się, że ich 
przodkowie pochodzili z polskich rodzin, co w ówczesnej 
Rosji nie było rzadkością.  

Antonina Symonowicz, córka owych dwojga archeolo-
gów, jest współczesną poetką rosyjską, znaną już w mo-
skiewskim środowisku literackim. Oto krótka informa-
cja o jej życiu. Przyszła poetka urodziła się w Moskwie 
5 czerwca 1953 roku. W roku 1980 ukończyła wyższe stu-
dia w Moskiewskim Instytucie Poligraficznym, z wykształ-
cenia jest inżynierem, swoje życie zawodowe trwale zwią-
zała z Instytutem Budowy Maszyn Rosyjskiej Akademii 
Nauk w Moskwie. Jako poetka zadebiutowała w roku 1981, 
swoje pierwsze utwory zamieszczała m.in. w znanym mie-
sięczniku „Moskwa”. Od roku 1996 jest członkiem Związ-
ku Pisarzy Moskwy. W życiu prywatnym była żoną poety 
Igora Rubcowa, którego ojciec pochodził z polskiej rodzi-
ny. Wiele bardziej szczegółowych informacji o życiu poet-
ki można znaleźć w jej licznych wierszach, które są obficie 
nasycone motywami autobiograficznymi i nawet opatrzo-
ne niekiedy objaśniającymi przypisami. 

Rodzice Antoniny Symonowicz przeszli trudną dro-
gę życiową. W młodości przeżyli straszliwy okres głodu 
w oblężonym przez wojska niemieckie Leningradzie, a po 
ewakuacji trafili do Saratowa, gdzie podjęli studia arche-
ologiczne. Ich córka Antonina poświęciła im później wiele 
pięknych i wzruszających wierszy. Ze szczerym uznaniem 
i życzliwością pisał też o rodzicach poetki ich polski przy-
jaciel Jan Gurba w swoich dwóch publikacjach1.

Antonina Symonowicz ma świadomość związków 
z polskimi rodowodami swoich przodków. Wspomniała 
o tym w mało znanym wierszu „Tak, ja Ruś opiewam…” 
(1997), który przełożyłem na podstawie tekstu znanego 
z maszynopisu. Oto ten wiersz w polskim tłumaczeniu:  

*    *    *
Tak, ja Ruś opiewam, lecz nie jest tak, że dla innych
ludów czci mi brak.
Jestem Polką rosyjską i wiem, że każdy człowiek to 
mój brat.

Zapłaczę nad każdym człowiekiem, kogo spotkała  
dola zła,
Gdyż poeta dary zacności i dobra w swoim sercu ma.

Można też – jak sądzę – domyślać się, że bez refleksji po-
etki nad swoimi rodzinnymi korzeniami nie mógłby po-
wstać jej wiersz liryczny pt. Częstochowskiej Matce Bożej 
(ros. Czenstochowskoj Bożjej Matieri), tak mocno tema-
tycznie związany z duchowością narodu polskiego (inne 
polskie tematy autorka bardzo rzadko podejmowała). 
Wiersz ten znajduje się w wydanym w roku 1999 zbio-
rze jej poezji religijnej, zatytułowanym Odwieczne światło 
(ros. Nietlennyj swiet). Wspomniany wiersz umieszczony 
został w cyklu lirycznym Chwała Bogu za wszystko! Oto 
jego polski przekład: 

1   Zob. J, Gurba, Erast Aleksiejewicz Symonowicz, Zachodnia strefa osadnictwa 
kultury czerniachowskiej, Lublin 1986, s. 121–122; tenże: rec. książki autobio-
graficznej: O. N. Mielnikowskaja, Sud’ba moja – sczastliwica, Moskwa 2004 [w:]  
Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VII, 2005, s. 268–270.
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częstochowskiej matce bożej 

Matko Boża, Ty coraz surowszą
Ukazujesz nam swoją twarz,
Ale przez wieki miłością i troską
Niezmiennie obdarowujesz nas.

Wszystko przewidzisz – klęski, wojny
I Syna śmierć, i ból, i krew… 
Tej strasznej ofiary bądźmy godni,
Za miłość darujmy Jej serca swe2.

Z treści tego wiersza wynika, że autorka wnikliwie i traf-
nie odczytała z cudownego obrazu Jasnogórskiej Ma-
donny surowy, smutny i zatroskany wyraz Jej spojrzenia. 
Warto tu również dodać, że wzmianka o „ikonce” Matki 
Boskiej Częstochowskiej pojawiła się też w drukowanym 
w roku 2003 wierszu Antoniny Symonowicz, zatytułowa-
nym Podarunki Wadima – ikonka i zdjęcie ojca Aleksandra 
Mienia (ros. Podarki Wadima – ikonka i foto otca Alek-
sandra Mienia). Tekst tego wiersza ukazał się w zbiorze 
poezji Dusza śpiewa. Wiersze (ros. Dusza pojot. Stichi)3. 
Podmiot liryczny tego wiersza już na początku pierwszej 
strofy tymi słowami zwraca się do Przenajświętszej Mat-
ki Jasnogórskiej, której wizerunek widnieje na podarowa-
nej „ikonce”:  

Częstochowska – Ty na mnie patrzysz    
I moje skryte tajemnice do głębi przenikasz… 

Współczesna poezja rosyjska – zwłaszcza powstająca po 
drugiej wojnie światowej – obfituje w różnorodne tema-
ty polskie, ale jej twórcy zwykle unikali tematów związa-
nych z religijnością społeczeństwa polskiego, dlatego też 
wiersze Antoniny Symonowicz, w których można doszu-
kać się wzmianek o obrazie Matki Boskiej Częstochow-
skiej, są zjawiskiem  unikatowym wśród utworów poetów 
rosyjskich o Polsce. 

W tym miejscu pragnę dodać, że niedawno przeglą-
dałem maszynopisy wierszy Antoniny Symonowicz, któ-
re uprzejmie udostępnił mi wspomniany wyżej archeolog 
Jan Gurba. Większość tych utworów była już drukowana 
w wydanych wcześniej zbiorach poetki (ale z wyjątkiem 
wierszy o zamordowanym przez skrytobójców ojcu Alek-
sandrze Mieniu). Wśród utworów z tych maszynopisów 

2   Wszystkie cytaty z wierszy A. Symonowicz przytaczam w tłumaczeniu wła-
snym – J. O.

3   Zob. A. Symonowicz, Dusza pojot. Stichi, Moskwa 2003, s. 119. Ojciec Wa-
dim Maluczenko – duchowy opiekun poetki, o którym napisała w tym wierszu: 
„Wadim mi odkrył głęboki sens życia”. Aleksander Mień (1935–1990) – rosyj-
ski teolog prawosławny, bojownik o odrodzenie życia religijnego w sowieckiej 
Rosji, we wrześniu 1990 roku skrycie zamordowany w lesie przez tzw. „niezna-
nych sprawców”.  Antonina Symonowicz poświęciła temu duchownemu kilka-
naście wierszy.

odkryłem również dwa niepublikowane wiersze o zna-
nych i zasługujących na naszą pamięć wybitnych Pola-
kach – o Janie Korczaku (inc. „Kogda sijajet tak mogu-
cze…”, 1996) i Zbigniewie Cybulskim (Popiół i diament, 
1994). Autorka napisała też wiersz poświęcony cenionej 
i lubianej w Rosji polskiej pieśniarce Annie German (inc. 
„Anna German – czistyje słowa…”), który drukowany był 
w zbiorze poezji Nie w sile jest Bóg, lecz w Prawdzie (2017). 

Dotychczasowa twórczość poetycka Antoniny Symo-
nowicz jest dość obfita, składa się na nią już ponad dwa-
dzieścia wydanych tomików wierszy. Pierwszy z nich pt. 
Ze słońca i łez (ros. Iz sołnca i sloz) wyszedł w roku 1993, 
kiedy autorka ukończyła czterdzieści lat, był to więc sto-
sunkowo późny debiut książkowy. Od owego czasu prawie 
każdy następny rok przynosił nowy zbiór poetycki autor-
ki, którą w życiu prywatnym dotykały kolejne nieszczę-
ścia rodzinne. 

Liryka Antoniny Symonowicz ma charakter bardzo oso-
bisty i niekiedy w wysokim stopniu intymny. Pod wzglę-
dem formalnym są to dość często miniatury liryczne, któ-
rych adresatami są członkowie najbliższej rodziny poetki 
(rodzice, mąż, brat), szkolni przyjaciele, bliscy znajomi, na-
uczyciele, zaprzyjaźnieni literaci. Wśród adresatów tych 
wierszy są też i inne osoby, na przykład lekarze i duchow-
ni, z którymi autorka zetknęła się w życiu i którzy zasłużyli 
na jej wdzięczną pamięć. Ten bardzo znany i popularny ga-
tunek liryki osobistej, chyba szczególnie upodobany przez 
autorkę zbioru wierszy Promień miłości i wiary (ros. Łucz 
lubwi i wiery), określa się w języku rosyjskim jako posła-
nije lub poswiaszczenije (epistoła, dedykacja). W przypad-
ku Antoniny Symonowicz można mówić o swoistym kulcie 
rodziny w jej twórczości. Jest to z pewnością wyróżniają-
ca „kobieca” cecha jej poezji. Zaiste trudno byłoby wska-
zać wśród jej rodaków innego autora, który z takim umi-
łowaniem opiewałby osoby sobie najbliższe. 

Wiersze na tematy rodzinne rozsiane są w różnych to-
mikach poezji Antoniny  Symonowicz. Ale oprócz nich 
autorka poświęciła też rodzicom oddzielne książki, któ-
re mają charakter poetycko-wspomnieniowo-dokumenta-
cyjny. Oto ich tytuły w polskim przekładzie: Mama: Wspo-
mnienia, wiersze, fotografie (Moskwa 2009) oraz: Ojciec: 
Wspomnienia, wiersze, fotografie (Moskwa 2010). Peł-
ne tkliwej miłości i przywiązania wiersze poetki o swo-
jej matce mogłyby złożyć się na oddzielny obszerny tom. 
Psychologiczny portret matki tworzą takie cechy jak nie-
ustająca i głęboka dobroć wobec ludzi, pełna wyrozumia-
łości i czułości miłość do dzieci, bezgraniczne poświęce-
nie dla rodziny. Również i o ojcu – po trzydziestu czterech 
latach od jego śmierci pisze poetka z najgłębszym umi-
łowaniem i najwyższym szacunkiem. We wzruszającym 
wierszu Pamięci ojca (ros. Pamiati papy, 2017) autorka 
wymienia następujące jego duchowe przymioty: głęboka →
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wiara i umiłowanie Boga, żony i dzieci, gorliwa służba na-
uce, dobroć w stosunku do ludzi. 

Słowa pełne czułej miłości kierowała poetka do męża 
Igora Rubcowa, m.in. w wierszu Po zawale serca męża (ros. 
Posle infarkta muża, 2008). Uczucie to pięknie i szczerze 
wyraża wprowadzony do tekstu oryginału i odnoszący się 
do adresata polski wyraz „kochany”. Oto polski przekład 
tego liryku: 

po zawale serca męża  

Kochający i żywy, przez nas umiłowany,
Kochający i żywy, przez śmierć niepokonany,

Serdeczny i drogi, przygarnij, ukochany,
Serdeczny i drogi, do serca przytul i bądź z nami.

Ty, Matko Boża, spraw, by nic mu złego się nie stało,
Ty, Matko Boża, chroń jego duszę i ciało. 

Są podstawy, by sądzić, że autorka posłużyła się w tym 
wzruszającym wierszu polskim słowem „kochany” nie bez 
uzasadnienia. W chwilach emocji, wywołanych zagroże-
niem życia kochanego męża, zrodziła się zapewne w jej 
pamięci i odczuciach refleksja o jego polskim pochodze-
niu, w tym również – jak wiadomo – i innych osób w naj-
bliższej rodzinie. 

Tak bardzo dobitna apologia więzi i miłości rodzinnej 
w twórczości tej poetki rosyjskiej jest szczególnie godna 
podkreślenia w czasach nam współczesnych, kiedy rodzi-
na jest ostro atakowana w różnych krajach przez środowi-
ska antyreligijne i lewacko-liberalne.

Jakie inne wartości obok umiłowania rodziny odkry-
wamy w świecie przedstawionym poezji Antoniny Symo-
nowicz? Sądzę, że warto tu szczególnie wymienić żywio-
ny przez nią niemal kultowy stosunek do wysokiej poezji 
i poetów głoszących i afirmujących uznawane powszech-
nie wartości duchowe, których źródłem jest chrześcijańska 
cywilizacja europejska. Nie ma więc w spuściźnie tej po-
etki śladów uznania dla całego legionu piewców rewolu-
cji w Rosji i ich walki o nowy prządek świata. Literackimi 
autorytetami Antoniny Symonowicz na drodze jej twór-
czego rozwoju byli Puszkin, Lermontow, Bunin, Gumilow, 
Mandelsztam, Cwietajewa, Okudżawa, Wysocki. Wiersze 
poetki o tych twórcach to swoiste „nekrologi poetyckie”, 
w których sławi ona ich wielkość, wzniosłość duchową 
ich dziedzictwa oraz przypomina ich tragiczne losy, gdyż 
niektórzy z nich byli – jak wiadomo – ofiarami „okrutne-
go wieku” na „nieludzkiej ziemi”. Gloryfikując wymienio-
nych wyżej twórców, autorka zawsze z dumą i uznaniem 
sławiła profetyczną misję poezji jako sztuki i rolę poety 
jako siewcy dobrego ziarna i orędownika prawdy. 

Ten szczególny kult poezji ojczystej w twórczości An-
toniny Symonowicz rodzi pytanie dotyczące jej ogólnego 
spojrzenia na rosyjskie dziedzictwo duchowe i na charak-
ter duszy rosyjskiej. Owo dziedzictwo duchowe walory-
zowane jest dodatnio, gdyż postrzegane jest ono przez 
pryzmat nierozerwalnej więzi z tradycjami kultury chrze-
ścijańskiej. Co się zaś tyczy spojrzenia na dzieje Rosji i na 
charakter jej narodu, to – ogólnie rzecz ujmując – poet-
ka postrzega swoją ojczyznę w sposób ambiwalentny, po-
dobnie jak wielu Rosjan reprezentujących intelektualne 
elity tego kraju. Ruś czy Rosja w takiej ocenie jest „świę-
ta i przeklęta”, wywyższona i upodlona. W wierszu Duszo 
ty rosyjska… (ze zbioru Nie budiem o płochom, no tol-
ko o choroszem, Moskwa 2001) poetka tak napisała o du-
szy rosyjskiej: „pełna jesteś to dobra, to dzikości” (To do-
brotoj, to dikost’ju połna). Nieco zaś niżej dodała, jakie 
skrajności istnieją w Rosji obok siebie. Oto ten dwuwiersz 
w dosłownym przekładzie:   

…Święci, i mordercy, i potwory:  
Wszystkie skrajności tam w jeden węzeł splecione. 

Aksjologiczny wymiar poetyckiego uniwersum An-
toniny Symonowicz niepomiernie wzbogacają jej wier-
sze o treści religijnej. Stanowią one niewątpliwie główny 
nurt tematyczny jej poezji, zwłaszcza zaś w tych zbiorach, 
które ukazywały się po rozpadzie sowieckiego imperium 
w roku 1991. Motywy religijne dość obficie występują 
przede wszystkim w następujących tomikach wierszy po-
etki: Promień miłości i wiary (1995), Odwieczne światło 
(1999), Nie nam, nie nam, lecz Imieniu Twojemu (2011), 
I Krzyż, i miód (2012), Nie w sile jest Bóg, lecz w Prawdzie 
(2017).

Treść wymienionych wyżej i innych zbiorów wierszy 
Antoniny Symonowicz pozwala uznać ich autorkę za naj-
bardziej religijną poetkę we współczesnej literaturze ro-
syjskiej. Autorka Odwiecznego światła postrzega świat 
z pozycji człowieka głębokiej chrześcijańskiej wiary, któ-
ry z miłością i oddaniem w pełni zaufał pomocy i opie-
ce Pana Boga w życiu doczesnym i Jego miłosierdziu po 
przekroczeniu bram wieczności. Utożsamiony z autor-
ką podmiot mówiący liryki Antoniny Symonowicz z po-
dobną czcią i ufnością powierza też swoje prośby innym 
Boskim Osobom – Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce 
Najświętszej.

Sferę „sacrum” w poezji Antoniny Symonowicz two-
rzy też kult świętych Cerkwi prawosławnej, nauczanie jej 
ojców, ikony, klasztory i cerkwie słynące cudami, obrzę-
dy i święta prawosławne. Symbole i prawdy wiary traktu-
je autorka, czyli „grzeszna Antonina” (określenie to kilka-
krotnie powtarza się w jej wierszach) z pokorą, z bojaźnią 
Bożą i z należną czcią. Chrześcijańskie „sacrum” jest 
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bardzo mocno zakorzenione w poezji Antoniny Symo-
nowicz, wyrasta z niego właściwa jej twórczości afirma-
cja dobra, prawości i szacunku w relacjach między ludź-
mi jako dziećmi Bożymi, co znamionuje głęboko religijny 
charakter jej poezji i pozwala w niej dostrzec uniwersalne 
wartości, tak bardzo pożądane we współczesnym świecie. 

■

*    *    *
Kiedy się do nas z taką siłą
Przez chmury światłość przebija,
Kiedy wytrwale pokonując dal,
Przypływa groźny napór fal,
Uderzając w brzeg,

I gdy Janusz Korczak, widząc piec,
Idzie z dziećmi na śmierć,
To wtedy czas wstrzymuje bieg,  
I brak słów, by wyrazić ból,
A duch ulatuje na daleki brzeg,
Gdzie sędzią jest Królów Król. 

13 września 1996
z rosyjskiego przełożył Jan Orłowski         
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Ksiądz Józef Nierostek 
(1901–1943)
Patriotyczny duszpasterz, redaktor i publicysta
z Cieszyna, ofiara KL Majdanek w Lublinie

Adrian 
Uljasz

Luterański pastor Józef Nierostek z Cieszyna to po-
stać ważna w dziejach Śląska Cieszyńskiego oraz polskiego 
dziennikarstwa. Jest wart przypomnienia jako duchowny 
prowadzący działalność duszpasterską, redaktorską i pu-
blicystyczną w patriotycznym polskim duchu oraz jeden 
z wielu ewangelików Polaków, którzy ponieśli śmierć jako 
ofiary reżimu hitlerowskiego.

Urodził się 16 maja 1901 r. w Suchej Średniej pod Kar-
winą na Śląsku Cieszyńskim. Pochodził ze środowiska 
robotniczego-górniczego. Wychował się w bardzo trud-
nych warunkach materialnych. W 1925 roku udało mu się 
ukończyć studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uni-
wersytetu Warszawskiego.

18 października 1925 r. został ordynowany na duchow-
nego ewangelicko-augsburskiego. Pierwszy zbór młode-
go duszpasterza znajdował się w Trzyńcu, gdzie otrzymał 
funkcję pastora praktykanta. We wrześniu 1926 przenie-
siono go na stanowisko wikarego do Cieszyna. Po dwóch 
miesiącach otrzymał awans na funkcję II proboszcza (pro-
boszcza pomocniczego) u boku I proboszcza, ks. Karo-
la Kulisza. Nierostek wykonywał powierzoną funkcję do 
wybuchu II wojny światowej. Pracując w Cieszynie, sku-
pił się na organizacji kół polskiej młodzieży ewangelic-
kiej. W lipcu 1927 doprowadził do powołania w Ustroniu 
Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, skupiającego 
terenowe koła. Do 1936 był prezesem nowo powstałej or-
ganizacji. Jako prezes związku przestrzegał młodzież, aby 
podtrzymując tożsamość wyznaniową nie popadała w wy-
znaniowy fanatyzm.

Kierował działalnością charytatywną, będąc od 1929 do 
1939 r. oficjalnym opiekunem dotąd istniejącego ewan-
gelickiego ośrodka opiekuńczego w Dzięgielowie, po-
łożonym niedaleko Cieszyna. Podobną pracę prowa-
dził jako działacz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. 
Działalność tej organizacji miała charakter charytatyw-
ny. Brał udział także w działaniach Stowarzyszenia Nie-
wiast Ewangelickich z Cieszyna. Stowarzyszenie organizo-
wało we współpracy z proboszczem Nierostkiem pomoc 
dla bezrobotnych.

Od początku lat trzydziestych Józef Nierostek prowa-
dził intensywną działalność redaktorską i publicystyczną. 

W latach 1932–1933 oraz 1936–1939 redagował i wydawał 
miesięcznik „Głos Młodzieży Ewangelickiej”, wychodzący 
w Cieszynie i Wiśle. Przez cały 1932 r. był redaktorem cie-
szyńskiego tygodnika „Poseł Ewangelicki”. 

Redagując „Posła Ewangelickiego” zamieszczał cza-
sem własne artykuły, adresowane m.in. do młodzieżo-
wego czytelnika. Starał się zachęcać odbiorców perio-
dyku do czytelnictwa, popularyzując w napisanej przez 
siebie recenzji książkę Zofii Kossak-Szczuckiej Nieznany 
kraj, wydaną w 1932 r. przez wydawnictwo Rój. Publika-
cja popularnej pisarki jest tomem opowiadań poświęco-
nych dziejom Śląska Dolnego, Górnego oraz Cieszyńskie-
go. Ewangelickiego recenzenta ucieszyło docenienie przez 
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Kossak-Szczucką dużej roli ewangelików w walce o pol-
skość regionu1. Upowszechniał wśród młodych ewange-
lików także zamiłowanie do sztuki teatralnej i uprawiania 
działalności literackiej oraz do polskiej kultury muzycznej. 

Redakcja „Posła Ewangelickiego” była bardzo negatyw-
nie nastawiona do radzieckiego komunizmu i do nazizmu. 
Odrzuceniu ideologii totalitarnych towarzyszyły w natu-
ralny sposób poglądy pacyfistyczne, czemu dawano wyraz 
w licznych publikacjach dotyczących światowej działalno-
ści na rzecz pokoju i rozbrojenia. W piśmie komentowa-
no z niepokojem fakt umacniania się pozycji politycznej 
Adolfa Hitlera w Niemczech. Piętnowano stosunek hitle-
rowców do Żydów2.

W 1934 r. ks. Józef Nierostek został wybrany na zjeź-
dzie w Katowicach na wiceprezesa Zarządu Głównego po-
wstałego wtedy Związku Towarzystw Polskiej Młodzieży 
Ewangelickiej RP. Po dwóch latach członkowie powierzy-
li mu funkcję prezesa. 

Po odejściu z funkcji redaktora „Posła” podjął ponow-
nie działalność redakcyjną w 1936 r., przejmując z rąk 
proboszcza z Wisły, późniejszego zwierzchnika Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w PRL ks. Andrzeja Wantuły, 
czasopismo „Głos Młodzieży Ewangelickiej”. 

W piśmie zachęcano czytelników do wstępowania 
w szeregi Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Re-
daktor naczelny podsumował w jednej z publikacji dzie-
sięciolecie działalności związku, przypominając, że głów-
nym celem organizacji jest kształtowanie poglądów 
członków w duchu „ideału ewangelika Polaka”, mające-
go realizować zadania „w zmartwychwstałej ojczyźnie”3. 
Uczył młodych odbiorców wrażliwości społecznej, apelu-
jąc o niesienie pomocy bezrobotnym. 

Młodzieżowy periodyk wydawany przez polskich 
ewangelików miał prosanacyjne oblicze polityczne. Popar-
cie dla władzy sanacyjnej ze strony nastawionego antynie-
miecko i antyczesko środowiska luterańskiego, pragnące-
go wcielenia Zaolzia do Polski, było łatwe do zrozumienia 
na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Z tych sa-
mych względów wynikała najprawdopodobniej aprobata 
części cieszyńskich ewangelików dla Obozu Zjednocze-
nia Narodowego. Podobna motywacja mogła zadecydo-
wać o napisaniu lub przyjęciu przez redaktora „Głosu 
Młodzieży Ewangelickiej” do druku na krótko przed ogło-
szeniem w kraju oficjalnej deklaracji ideowej OZON nie-
podpisanej dwulicowej wypowiedzi Droga wyjścia, zawie-
rającej krytykę wobec antyżydowskich zajść na polskich 

1   J. N. [J. Nierostek], Nowa książka, „Poseł Ewangelicki” 1932, nr 21, s. 4.

2   (cvs), Antysemityzm, „Poseł Ewangelicki” 1932, nr 41, s. 4.

3   Ks. J. Nierostek [J. Nierostek], Rzut oka na dziesięciolecie Związku Polskiej 
Młodzieży Ewangelickiej, „Głos Młodzieży Ewangelickiej” 1936, nr 6, s. 103.

uczelniach i jednocześnie propozycję rozwiązania kwestii 
żydowskiej w Polsce poprzez masową emigrację Żydów4. 

Zjazdy Związku Towarzystw Polskiej Młodzieży Ewan-
gelickiej RP, mającego za prezesa ks. Józefa Nierostka, ce-
chował patriotyczny charakter. Na jednym z nich, który 
odbył się 2–3 maja 1937 r. w Katowicach, pastor wygłosił 
kazanie na nabożeństwie odprawionym 3 maja.

W tym samym okresie, bo około 1937 r., w Cieszynie 
wyszedł podręcznik do historii Kościoła napisany przez 
ks. Nierostka, o tytule Dzieje Kościoła chrześcijańskiego 
z szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła ewange-
lickiego. Podręcznik dla ewangelickiej nauki religii (histo-
rii kościelnej) w szkołach wydziałowych i wyższych kla-
sach szkół ludowych. Skrytykował starożytnych Żydów za 
wrogość wobec chrześcijaństwa i komentował z satysfak-
cją fakt upadku państwowości żydowskiej. Przypomniał 
o polskich korzeniach luteranizmu i kalwinizmu w na-
szym kraju. Przedstawił skrótowy zarys dziejów Kościo-
ła ewangelickiego na Śląsku od XVI w. do okresu II RP 5. 

Do zasadniczych celów edukacji kulturalnej prowadzo-
nej przez Józefa Nierostka i jego współpracowników nale-
żało uczenie młodzieży organizacji czasu wolnego. W ten 
sposób łączono popularyzację uczestnictwa w kulturze 
z walką z alkoholizmem, z udziałem w działalności ru-
chu abstynenckiego. 

Pod koniec 1937 r. ks. Nierostek zamieścił w „Głosie” 
artykuł Karola Kornasa o hitlerowskim ruchu młodzie-
żowym. Autor przekazał informację na temat organiza-
cji i działalności Hitlerjugend6. Pastor, przejęty tematyką 
wypowiedzi współpracownika pisma, dołączył do tekstu 
notatkę Od Redaktora, w której relacjonował: „W czasie 
tegorocznego urlopu byłem (…) w Berlinie i widziałem 
oddział Hitlerjugend, maszerujący od grobu Nieznane-
go Żołnierza. Widok tego oddziału dostarczył mi potęż-
nych przeżyć, gdyż przedstawiał (…) coś niesamowite-
go. Na czele kroczyło z 30 trębaczy, za nimi z 30 bijących 
w małe bębny, potem potężna orkiestra, a w końcu szeregi 
Hitlerjugend, wspaniale umundurowane, wysportowane, 
maszerujące krokiem sprężystym z podniesionym dum-
nym czołem, w pełni świadomości: jesteśmy przyszłością 
narodu i mamy niezłomną wolę stworzyć potężne pań-
stwo niemieckie i uczynić z narodu niemieckiego w ca-
łym tego słowa znaczeniu – ein Herrenvolk. (…) patrząc 
na tę młodzież (…) powiedziałem sobie: (…) wprost nie-
obliczalne niebezpieczeństwo leży w młodzieży hitlerow-
skiej, pełnej fanatyzmu rasowo-narodowego, graniczącego 

4   Droga wyjścia, „Głos Młodzieży Ewangelickiej” 1936,  nr 10, s. 205–206.

5   Dzieje Kościoła chrześcijańskiego  z szczególnym uwzględnieniem dziejów 
Kościoła ewangelickiego. Podręcznik dla ewangelickiej nauki religii (historii ko-
ścielnej) w szkołach wydziałowych i wyższych klasach szkół ludowych, ułożył 
J. Nierostek, Cieszyn [ok. 1937], ss. 12–13, 70–76, 90–98.

6   Zob. K. Kornas, Ruch młodzieżowy w Niemczech, „Głos Młodzieży Ewange-
lickiej” 1937, nr 10, s. 184–187. →
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niemal z obłąkaniem i pełnej ducha militaryzmu i nigdy 
nienasyconej niemieckiej zachłanności i zaborczości”7. 

Ks. Nierostek działał wśród młodzieży nie tylko w śro-
dowisku wyznaniowym, ale również uczestnicząc w pracy 
wychowawczej prowadzonej na ziemi cieszyńskiej przez 
Związek Harcerstwa Polskiego. 

Hitlerowcy aresztowali pastora na samym począt-
ku okupacji. Najpierw przebywał w cieszyńskim wię-
zieniu, a później więziono go jako zakładnika w kosza-
rach w Cieszynie. Wiosną 1940 r. przeniósł się na żądanie 
władz okupacyjnych na teren Generalnego Gubernator-
stwa. Zamieszkał we Włoszczowie, a następnie w Kiel-
cach. W drugiej z wymienionych miejscowości pracował 
w punkcie skupu Społem na stanowisku urzędniczym. 
Sprawował bez zgody okupanta posługę kapłańską dla 
polskich ewangelików, wygłaszając kazania w Kielcach 
i Krakowie. Zajmował się organizowaniem pomocy na 
rzecz więźniów oraz osób, które uciekły z robót przymu-
sowych. Współpracował z partyzantką, przygotowując 
żywność i ubrania dla konspiracyjnego wojska. 

 20 listopada 1942 r. został aresztowany przez kieleckie 
gestapo. Po aresztowaniu przebywał w więzieniu w Kiel-
cach. Był tam poddawany przesłuchaniom połączonym 
z torturami. Następnie trafił jako więzień do obozu kon-
centracyjnego Majdanek. 

7   Od Redaktora, ibidem, s. 187–188.

W Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie są 
dostępne materiały archiwalne świadczące o pobycie Jó-
zefa Nierostka w obozie. Niemcy nie wiedzieli, że mają 
do czynienia z pastorem Nierostkiem z Cieszyna, ponie-
waż zarejestrowali, że jest wyznania rzymskokatolickie-
go. Zgon wycieńczonego ks. Józefa Nierostka nastąpił 26 
lutego 1943 r. Pastor Nierostek nie miał żony ani dzieci. 

W 1946 r. w celu upamiętnienia postaci zamordowa-
nego duszpasterza umieszczono na ścianie koło ołtarza 
cieszyńskiego luterańskiego Kościoła Jezusowego tablicę 
następującej treści: „Potomnym ku pamięci./ Dnia 26 lu-
tego 1943/ umarł w 42. roku życia jako męczennik w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym w Majdanku/ Ks. Józef 
Nierostek/ od roku 1925 do roku 1939/ pastor przy tu-
tejszym kościele/ wielki przyjaciel młodzieży/ do końca 
wierny Kościołowi i Ojczyźnie”8. 

Adrian Uljasz

Pełna naukowa wersja powyższego artykułu: A. Uljasz, Ksiądz Józef Nierostek 
(1901–1943). Patriotyczny duszpasterz, redaktor i publicysta z Cieszyna, „Wieki 
Stare i Nowe” 2016, t. 10, s. 98–118 (publikacja uzupełniona licznymi przypisa-
mi, w tym odsyłającymi do źródeł archiwalnych z zasobu archiwum Państwo-
wego Muzeum na Majdanku w Lublinie i bibliografią załącznikową, zawierającą 
m.in. informacje o źródłach drukowanych).

8   Cyt. za J. Broda, Ks. Józef  Nierostek. Przyjaciel młodzieży, „Strażnica Ewan-
geliczna” 1950, nr 8, s. 6. Zob. też R.K. Lisowska, Przyjaciel młodzieży, [w:] Ka-
lendarz Cieszyński 1994, Cieszyn 1993, s. 180 (ten sam cytat).
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Sto lat zorganizowanego 
życia literackiego

Józef 
Zięba

Przed stu laty z inicjatywy Stefana Żeromskiego 
odbył się w dniach 12–14 maja 1920 roku w Warszawie 
Wszechdzielnicowy Zjazd Pisarzy Polskich. Na tym Zjeź-
dzie Żeromski przedstawił opracowany w 1918 roku pro-
jekt powołania Polskiej Akademii Literatury, która ze 
zmienionym programem powstała w 1933 roku. Po oży-
wionej dyskusji powołano Związek Zawodowy Literatów 
Polskich. Nie obejmował wszystkich środowisk, gdyż pra-
wie jednocześnie powstały niezależne związki regionalne: 
w 1920 r. we Lwowie i w Krakowie, w 1921 r. w Poznaniu 
i w 1925 r. w Wilnie. 

Według założeń ZZLP miał być silną i zwartą organiza-
cją, skupiająca wszystkich ludzi pióra dla wspólnej obro-
ny interesów: materialnych, prawnych, moralnych i kul-
turalnych. Pomysł był chwalebny, ale trudny, a właściwie 
niemożliwy do zrealizowania, gdyż działały już w Polsce 
zwalczające się grupy poetyckie o bardzo różnych i odle-
głych programach. Niektóre kultywowały w sposób zmo-
dyfikowany literacką tradycję, inne czerpały wzory z za-
chodnich nowinek i programów „awangardowych”. 

Trudno sobie wyobrazić, by w jednej organizacji obok 
siebie siedzieli futuryści, członkowie awangardy krakow-
skiej i skamandryci, nie wspominając żyjących i tworzą-
cych poetów młodopolskich, których Julian Przyboś na-
zywał „chamułami poezji”.

Uchwalony wówczas Statut ZZLP ustalał, że terenem 
działania organizacji jest Rzeczpospolita Polska, a siedzi-
bą zarządu „głównego” Warszawa. Oddział Warszawski 
miał pełnić obowiązki administracyjnej centrali. Statut 
upoważniał władzę centralną do zakładania oddziałów 
terenowych. Ta propozycja od początku nie uzyskała po-
parcia przez powoływane w miastach (dawnych dzielnic) 
niezależne organizacje literackie. 

Po wielu sporach powołano w 1925 roku Zrzeszenie 
obejmujące autonomiczne związki zawodowe literatów 
polskich. Działalność i dorobek oddziałów w różnych 
ośrodkach została już podsumowana, lub wymaga od-
dzielnego opracowania. 

Statut nie ograniczał przyjęcia do Zrzeszenia nowych 
członków. Artykuł 7 tego Statutu głosił, że: „Członkiem 
Zrzeszenia staje się każdy Związek Zawodowy Literatów 

Polskich, który na zebraniu założycielskim zgłosi swoją 
przynależność”.

Warunkiem przyjęcia było wykazanie się co najmniej 
piętnastoma członkami rzeczywistymi. Poza tym wy-
magano wniesienia opłaty po 5 zł wpisowego od każde-
go członka oraz przekazywanie 10 procent od składek 
członkowskich.

Zrzeszenie miało stanowić naczelne przedstawicielstwo 
wszystkich zorganizowanych w nim literatów polskich, 
ochraniać i bronić ich interesów moralnych i material-
nych. Tak ogólnikowe sformułowania miały stworzyć sze-
roką płaszczyznę dla zjednoczenia najróżnorodniejszych 
twórczych doświadczeń, dokonań i poszukiwań. 

Żeromskiemu przyświecała idea jednoczenia pisarzy 
w kształtującym się państwowym organizmie, którzy po-
winni uczestniczyć w integracji polskiej państwowości. 
Obrona interesów „zawodowych” (materialnych i mo-
ralnych) była w praktyce drugorzędna. Trudniących się 
„zawodowo” i żyjących tylko „z pióra” literatów i pisarzy 
było wówczas (obecnie też jest) niewielu. Funkcję centra-
li związkowej miał spełniać oddział warszawski.

W rzeczywistości była to organizacja raczej formalna, 
bez ściśle określonego programu działania. Życie literackie 
rozwijało się w oparciu o efemeryczne czasopisma literac-
kie, powoływane dla zamanifestowania powstających grup 
literackich. W pewnym sensie założenia Związku Zawo-
dowego Literatów Polskich realizowały „Wiadomości Li-
terackie”, które jednak faworyzowały skamandrytów, zwal-
czając Krakowską Awangardę.

 Oficjalną reprezentacją polskiego piśmiennictwa ar-
tystycznego była powołana w 1933 roku Polska Akade-
mia Literatury. Liczyła 15 dożywotnich członków. Sied-
miu mianował minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego; pozostali pochodzili z wyboru. Akademicy 
otrzymywali wysokie uposażenie rządowe. Nie akcepto-
wały tej „zależności” środowiska opozycyjne. Andrzej 
Strug odrzucił proponowaną mu godność. W 1937 roku 
K. H. Rostworowski i W. Rzymowski z różnych powodów 
zrezygnowali z członkostwa PAL.

Ze względu na wybitnych pisarzy, m.in. W. Siero-
szewski, L. Staff, J. Kaden-Bandrowski, W. Berent, →
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K.  Irzykowski, J.  Kleiner, B. Leśmian, Z. Nałkowska, 
Z. Przesmycki, J. Szaniawski, T. Boy-Żeleński PAL cieszy-
ła się dużym i niekwestionowanym autorytetem.

Do statutowych zadań Polskiej Akademii Literatury 
należało: inicjowanie poczynań zmierzających do pod-
niesienia poziomu i autorytetu literatury polskiej, współ-
działanie z rządem w przedsięwzięciach literackich i sztu-
ki, wypowiadanie opinii na życzenie władz państwowych 
w sprawach języka, literatury i kultury, przyznawanie na-
gród literackich, stypendiów i wyróżnień. W 1934 roku 
ustanowione zostały doroczne odznaczenia PAL – Waw-
rzyn Akademicki (złoty i srebrny), które przyznawało mi-
nisterstwo W.R. i O.P. W tym też roku ustanowiona zosta-
ła Nagroda PAL dla Młodych, nadawana pisarzom, którzy 
nie ukończyli 30. roku życia. (W 1937 roku za tom wier-
szy „Rozmowa z Ojczyzną” otrzymał ją Józef Łobodow-
ski.) Nagroda nie tylko „nobilitowała” młodego pisarza, 
ale otwierała możliwości publikacji w reprezentacyjnych 
czasopismach… 

W Lublinie początki życia literackiego po odzyskaniu 
niepodległości wiążą się z powstaniem w 1918 roku uni-
wersytetu. Studenci zainteresowani twórczością literacką 

i młodzi, początkujący poeci, założyli kółko literackie. 
Pozostawali jeszcze pod przemożnym wpływem poezji 
młodopolskiej. W 1921 roku zamanifestowali swoją obec-
ność przygotowaniem czasopisma „Lucifer”. Inicjatorem 
był Wacław Gralewski, nadzwyczajny student pierwszego 
roku prawa. (Formalnie, jako redaktor i wydawca, podpi-
sała pierwszy numer Dziewanna Włodarska.)

Za zamieszczenie wiersza Konrada Bielskiego Dyty-
ramb szatański, podpisanego pseudonimem Wicher Hu-
raganowicz, numer został skonfiskowany. Interwencja 
cenzury wywołała protest kilku pism oraz spowodowa-
ła interpelację poselską klubu SL „Wyzwolenie”. W Lubli-
nie incydent ten przybrał rozmiary skandalu. Dziewan-
na Włodarska miała odpowiadać przed sądem, a Wacław 
Gralewski wyzwał Józefa Kanarowskiego, redaktora „Gło-
su Lubelskiego”, autora szyderczego pamfletu o poczyna-
niach młodych adeptów pióra, na pojedynek. Do rozlewu 
krwi nie doszło, gdyż honorowy sąd rozjemczy uznał, że 
inkryminowany artykuł nie może być przedmiotem ob-
razy. Drugi numer „Lucifera” nie został skonfiskowany 
i przeszedł bez echa. Wacław Gralewski i Konrad Bielski, 
główni bohaterowie skandalu, nie weszli w skład jego re-
dakcji. Cieszyli się jedynie z uzyskanego rozgłosu, na któ-
rym młodym poetom szczególnie zależało. 

Na Uczelni Gralewski i Bielski poznali nieco starsze-
go kolegę, Stanisława Czechowicza. Dzięki niemu po raz 
pierwszy spotkali się z jego młodszym bratem, Józefem, 
wiejskim nauczycielem ze wsi Słobódka. Znajomość po 
wymianie korespondencji przekształciła się w przyjaźń. 
Młodzi adepci pióra wymieniali poglądy na temat współ-
czesnych tendencji życia literackiego. Fascynowali się po-
ezją awangardową.

 Duży wpływ wywierała na ówczesną młodzież literac-
ką wydawana w Krakowie, redagowania przez Tadeusza 
Peipera, „Zwrotnica”. Pod jej wpływem Wacław Gralew-
ski i Konrad Bielski postanowili wydawać w Lublinie też 
awangardowe pismo poetyckie. Nadali mu tytuł „Reflek-
tor”. Pierwszy numer ukazał się w 1923 roku. Wacław Gra-
lewski podpisał je jako redaktor i wydawca. 

„Reflektor” ukazywał się do 1925 roku. Wobec zawie-
szenia pierwszej serii krakowskiej „Zwrotnicy” stał się do 
pewnego stopnia jej kontynuatorem. Przy „Reflektorze” 
ukształtowała się grupa poetycka. W jej skład wchodzi-
li: Konrad Bielski, Józef Czechowicz, Wacław Gralewski 
i Stanisław Grędziński. Teoretykiem i przedstawicielem 
redakcji w Warszawie był późniejszy znany ekonomista, 
Czesław Bobrowski. „Reflektor”, jak i inne czasopisma 
awangardowe, był periodykiem efemerycznym. (Ukaza-
ło się tylko 5 jego numerów.)

Po „Reflektorze” funkcję integrującą lubelskie środo-
wisko literackie przejęły inne czasopisma, które druko-
wały utwory różnych autorów niezależnie od rodzaju 
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uprawianej twórczości, dorobku i „literackiej orientacji”. 
W latach 1927–1930 najważniejszą rolę spełniała „Zie-
mia Lubelska”, która drukowała kolejne literackie dodatki. 
W roku 1927 pod redakcją Feliksa Araszkiewicza ukazy-
wała się „Literatura i Nauka”, w 1929 r. – „Kadra”, reda-
gowana przez Jana Szczawieja, w 1930 r. – „Dodatek Li-
teracki” pod redakcją Franciszki Arnsztajnowej i Józefa 
Czechowicza. Ponadto w 1925 roku w „Przeglądzie Lubel-
sko-Kresowym” ukazywał się „Dodatek Literacki”. Z po-
czątkiem 1932 roku Józef Czechowicz wznowił wydawa-
nie „Kuriera Lubelskiego”. Od marca pod redakcją Józefa 
Łobodowskiego zaczęła ukazywać się „Trybuna”. Dla śro-
dowiska literackiego duże znaczenie miało, że redaktora-
mi byli poeci.

Czechowicz zamieszczał w „Kurierze” teksty: 
F. Arnsztajnowej, A. Fleszarowej, K. A. Jaworskiego, J. N. 
Kłosowskiego, A. Madeja, B. L. Michalskiego… Prefero-
wanie w dzienniku materiałów literackich nie podnosiło 
nakładu pisma, ale miało duże znaczenie dla miejscowe-
go, kształtującego się lubelskiego środowiska literackiego.

12 maja 1932 roku Franciszka Arnsztajnowa i Józef 
Czechowicz, występując w imieniu „Komitetu Organiza-
cyjnego”, podpisali i wysłali zaproszenie na zebranie Towa-
rzystwa Literackiego w Lublinie. Termin zebrania wyzna-
czono na 21 maja o godzinie ósmej wieczorem w domu 
przy ulicy Niecałej 6. Mieściła się tam szkoła specjalna, 
której Czechowicz był kierownikiem. 

To on mógł być inspiratorem powołania w Lublinie 
związkowej organizacji. Bezpośrednim bodźcem mógł 
być też „Wielki wieczór poetycki” zorganizowany 7 maja 
1932 roku w Sali Towarzystwa Muzycznego. Wystąpili na 
nim: J. Czechowicz, A. Galis, J. Łobodowski, A. Madej 
i B. L. Michalski. Nie łączył ich poetycki program. 

Związek, mimo różnych literackich doświadczeń, mógł 
być płaszczyzną wspólnego środowiskowego działania. To 
zapewniał opracowany, podobno przez Wacława Gralew-
skiego, projekt statutu. Czechowicz przyjął tę propozy-
cję, ale na organizacyjnym zebraniu przedstawił własny 
program poetycki. Mówił: […] „spotykamy się z różnych 
mórz i różnych stron. Szkuty, torpedowce i krążowniki, 
barki rybackie, giganty Pacyfiku i śmiałe fregaty podbie-
gunowe – zbieramy się w porcie, zapuszczamy kotwice…”. 

Port nie stanowił dla Czechowicza spokojnej i bezpiecz-
nej przystani, gdyż: „Świat płonie i w porcie pożar. Wybu-
chy i błyski. Przeobrażają się rzeczy istniejące, przeobraża 
się, co było nieprzeobrażalne. Na wszystkich poziomach 
trzaskają iskry krótkich spięć. Gdy zasypiamy i gdy się bu-
dzimy, trwoży nas złowieszczy syk nieznanego. Katastro-
ficzne odczuwanie świata przestaje być symbolem słow-
nym – ciałem się stało. Człowiek wśród płonących barek 
nie przesuwa sobie dowolnie pierwiastków myślowych, 
nie tworzy koncepcji katastrofy – on katastrofę widzi […]. 

W obliczu grozy stwierdza człowiek całym sobą, że jest 
nieznacznym fragmentem ogromu, a rola jego wówczas 
tylko nabierze wartości przeciwwagi szalejącego ognia, 
gdy zespolony wyższego rzędu z gromadą. Ślepej musi się 
przeciwstawić inna moc, siła świadomej zbiorowości…”. 
Przemówienie Czechowicza zapewne przyjęliby z aplau-
zem wileńscy katastrofiści „żagaryści”, ale uczestnicy lu-
belskiego organizacyjnego zebrania nie potrafili rozszy-
frować poetyckiej metafory i odczytać zawartego w niej 
poetyckiego programu. Może go nie akceptowali? Nie 
podjęli z Czechowiczem dyskusji. 

Powołując Lubelski Związek Literatów chcieli tylko, by, 
jak dalej mówił Czechowicz: „Oparci o grunt, związani 
z glebą ojczystą regionu, pewni łańcucha przyjacielskich 
rąk inaczej będziemy patrzyli na życie. Lublin, miasto oj-
czyste, jest również jednym z odcinków wielkiego frontu 
przeobrażeń. Gdyśmy gromadą, zespołem istotnie świa-
domym, zaważyć możemy na szali niewidzialnej”. 

Przyjęty Statut mówił: „Celem organizacji jest nawią-
zanie ściślejszego kontaktu między miejscowym gronem 
literackim oraz ułatwienie mu zetknięcia się z publiczno-
ścią w słowie i piśmie”. Czechowicz został prezesem Lu-
belskiego Związku Literatów, by już 6 czerwca, na najbliż-
szym zebraniu zarządu, przekazać tę godność Franciszce 
Arnsztajnowej. 

Wacław Gralewski, 27 listopada 1932 roku na walnym 
zebraniu, złożył wniosek, by powołana lubelska organiza-
cja stała się oddziałem Zrzeszenia Związku Zawodowego →
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Literatów Polskich. Tłumaczył, że udział w Zrzeszeniu 
daje szereg korzyści: wspólne organizowanie akcji wo-
bec władz państwowych, pośrednictwo między prowin-
cjonalnymi związkami oraz możliwość uzyskania dla 
działalności Związku finansowej pomocy. Józef Czecho-
wicz twierdził, że Lubelski Związek Literatów nie spełnia 
wymaganych przez Zrzeszenie warunków, gdyż ma tyl-
ko czternastu członków. Ponadto uiszczenie wpisowego 
będzie zbyt wielkim obciążeniem Związku, który musiał-
by wpłacić osiemdziesiąt złotych, przy aktualnym saldzie 
ujemnym wynoszącym dwadzieścia sześć złotych i sie-
demdziesiąt pięć groszy. Według Czechowicza cele Zrze-
szenia i LZL są rozbieżne. Zrzeszenie zajmuje się spra-
wami organizacyjnymi i zawodowymi, lubelski Związek 
preferuje cele kulturalne z uwzględnieniem obowiązków 
wobec regionu. Znacznie więcej korzyści dawało przystą-
pienie do regionalnego związku skupiającego wszystkie 
organizacje kulturalno-oświatowe.

Z inicjatywą powołania takiej organizacji wystąpiło 
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które dyspono-
wało funduszem wydawniczym, który można było wy-
korzystać dla potrzeb członków Lubelskiego Związku Li-
teratów. Wzięto pod uwagę przedstawione argumenty 
i LZL do Zrzeszenia nie przystąpił. Traktowany był jed-
nak jako oddział. W zaproszeniu na organizowany w Kra-
kowie, w dniach 27–28 listopada, Zjazd Związków Zawo-
dowych Literatów Polskich informowano, że biorą w nim 
udział członkowie ZZLP: Krakowa, Lublina, Lwowa, Po-
znania, Warszawy i Wilna. (Brak informacji, czy ktoś z Lu-
blina w tym Zjeździe uczestniczył.) 11 lutego 1934 roku 
Lubelski Związek Literatów zgłosił akces przystąpienia do 
Lubelskiego Związku Pracy Twórczej.

Destrukcyjny wpływ na działalność regionalnych 
związków literackich, a w szczególności Lublina wywiera-
ła Warszawa, która oferowała znacznie korzystniejsze wa-
runki pracy i stwarzała pomyślniejszą perspektywę kariery 
literackiej. W roku 1933 przeniósł się do Warszawy Józef 
Czechowicz. W jego ślady poszła Franciszka Arnsztajno-
wa, Domiński, Michalski, Madej i wkrótce J. Łobodow-
ski, który na krótko jeszcze pełnił funkcję przewodniczą-
cego lubelskiej organizacji. W efekcie Związek formalnie 
istniał w Lublinie, a jego członkowie mieszkali w Warsza-
wie lub na prowincji (K. A. Jaworski w Chełmie, K. Biel-
ski i J. N. Kłosowski w Krasnymstawie). 

Podobna sytuacja istniała w innych środowiskach. 
(Z Wilna do Warszawy przenieśli się żagaryści.) Mimo 
migracji Kraków, Wilno i Lublin uznawano za ośrod-
ki „drugiej awangardy”. 10 marca 1934 roku na afiszu 
„Najazd awangardy na Warszawę” obok poetów z Wil-
na i Krakowa znalazły się nazwiska: K. Bielskiego, J. Cze-
chowicza, H. Domińskiego, J. Łobodowskiego i B. L. 
Michalskiego. 

Pod koniec 1937 roku niemal zupełnie zanikła działal-
ność Lubelskiego Związku Literatów. Niejako podzwon-
nym stała się, wydana w 1939 roku, przygotowana przez 
ks. Ludwika Zalewskiego, „Antologia współczesnych po-
etów lubelskich”. Zapieczętowała ten okres 9 września tra-
giczna śmierć Józefa Czechowicza. 

Działalność związkowa polskich pisarzy została unie-
możliwiona przez okupantów. Nie znaczy to, że zupełnie 
zamarło życie literackie. W Generalnej Guberni zeszło 
do podziemi i konspiracji. Utwory ukazywały się w wy-
dawanych czasopismach. W Warszawie, między innymi, 
najbardziej znanym podziemnym periodykiem literac-
kim był ukazujący się od 1942 do 1944 roku periodyk 
„Sztuka i Naród” (16 numerów). Zainteresowanych od-
syłam do podstawowego monograficznego opracowania 
prof. Jerzego Święcha: Literatura polska w latach II woj-
ny światowej. 

Pewnego rodzaju przedłużeniem ciągłości „oficjalnej 
związkowej” działalności literackiej w czasie sowieckiej 
okupacji stał się Lwów. Jak pisze Jerzy Święch: „W planach 
radzieckich Lwów miał odegrać specjalną rolę. Będąc sku-
piskiem inteligencji polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, 



n u m e r  2  ( 1 0 0 )  c z e r w i e c  2 0 2 0  •  4 9

teraz miał stanowić przykład zgodnego współdziałania 
przedstawicieli kilku narodowości, pracujących razem 
nad stworzeniem jednolitego modelu kultury radzieckiej; 
miał być poligonem doświadczalnym nowej literatury 
i przykładem wcielenia w życie zasad nowej polityki kul-
turalnej, zgodnie z którą pisarzom przypadała w udziale 
zaszczytna rola «inżynierów dusz». […] Jednym z pierw-
szych posunięć władz radzieckiej Ukrainy było powo-
łanie już na jesieni 1939 roku komitetu organizacyjne-
go («komorgu») przyszłego Związku Pisarzy Zachodniej 
Ukrainy, który niebawem się ukonstytuował jako zwią-
zek zawodowy zrzeszający przedstawicieli trzech naro-
dowości: ukraińskiej, polskiej i żydowskiej. Każda z nich 
posiadała własną «sekcję». […] Pierwszoplanową rolę 
w nowym związku odgrywali pisarze działający z pobu-
dek niewątpliwie ideowych, byli członkowie lub sympa-
tycy KPP, więźniowie Berezy Kartuskiej lub w inny spo-
sób represjonowani przed wojną. Przewodziła im Wanda 
Wasilewska, zasiadająca razem z krakowskim krytykiem 
i publicystą, przedwojennym komunistą Adamem Polew-
ką (1903–1956) w Radzie Najwyższej ZSRR, jedna z czo-
łowych osobistości politycznych tego okresu na terenie 

ZSRR, bliska współpracowniczka Stalina, oficjalna repre-
zentantka interesów ludności polskiej w Związku Radziec-
kim, inicjatorka powołania w r. 1943 Związku Patriotów 
Polskich oraz 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Roz-
liczne funkcje i obowiązki publiczne starała się Wasilew-
ska pogodzić z pracą literacką.

Obok Wasilewskiej w zarządzie Związku Pisarzy Ukra-
iny znaleźli się Tadeusz Boy-Żeleński, Elżbieta Szempliń-
ska i Leon Pasternak (1910–1969), były członek KPP, wię-
zień Berezy. Członkami zostali m.in. Paweł Hertz, Adam 
Ważyk, Julian Przyboś, Jerzy Putrament, Mieczysław Ja-
strun, Stanisław Jerzy Lec, Włodzimierz Sokorski, Hali-
na Górska, Tadeusz Holender, Adolf Rudnicki, Stanisław 
Wasylewski, Jan Brzoza oraz późniejsi marksistowscy 
działacze polityczni PRL, jak Melania Kierczyńska, czy Je-
rzy Borejsza. Działo się to w czasie, kiedy dawny lwowski 
ZZLP tracił stopniowo swoje wpływy w środowisku. Nara-
żony na szykany władz, zawiesił ostatecznie swoją działal-
ność. Wcześniej sekretarz oddziału, Teodor Parnicki, zo-
stał aresztowany przez NKWD”.

Użyłem tak obszernego cytatu, by zwrócić uwagę, jak 
wielki wpływ na organizację życia literackiego w PRL mie-
li członkowie sekcji polskiej Pisarzy Zachodniej Ukrainy, 
którzy starali się wcielać w życie „zasady nowej polity-
ki kulturalnej, zgodnie z którą pisarzom przypadała za-
szczytna rola «inżynierów dusz»”. 

Wraz z PKWN-em przybyli do Lublina m.in. Jerzy Pu-
trament, Adam Ważyk, Leon Pasternak, Lucjan Szenwald, 
Jan Huszcza i wiceprzewodnicząca PKWN Wanda Wasi-
lewska. (Członkowie sekcji polskiej Związku Pisarzy Za-
chodniej Ukrainy.)

Z inicjatywy Jerzego Putramenta zostało zwołane 
w dniu 12 sierpnia 1944 roku zebranie organizacyjne lite-
ratów. 14 sierpnia w notatce „U literatów” zamieszczonej 
w „Rzeczypospolitej” poinformowano, że na zebraniu re-
prezentowani byli literaci warszawscy, lubelscy, lwowscy, 
wileńscy oraz literaci z Chełma, Lubartowa i Nałęczowa. 
(Listy obecnych nie wydrukowano.) Zaszczycił zebranie 
Wincenty Rzymowski, kierownik Resortu Kultury i Sztu-
ki PKWN, który nakreślił ogóle zadania, jakie stoją przed 
literaturą w odradzającym się państwie. (Tego przemó-
wienia też nie opublikowano.) Nie wiadomo, czy mówił 
o literatach jako „inżynierach dusz”? „Po krótkiej dysku-
sji wybrano komitet organizacyjny Związku Zawodowe-
go Literatów Polskich z tymczasową siedzibą w Lublinie”.

Komitet organizacyjny zwołał 1 września 1944 roku 
Walne Zebranie Związku. W porządku dziennym przewi-
dziano: 1) Wznowienie działalności Związku Zawodowe-
go Literatów Polskich. 2) Omówienie zadań pisarzy w cza-
sie wojny. 3) Sprawy organizacyjne. 4) Wolne wnioski. 
Na ten „zjazd literatów” przygotowano i wydano pierw-
szy numer tygodnika literackiego „Odrodzenie”, który →
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zredagował, przywieziony samolotem ze Lwowa, były re-
daktor „Sygnałów”, Karol Kuryluk. Na zebranie przybyło 
kilkadziesiąt osób. Słowo wstępne wygłosił Wincenty Rzy-
mowski, a zjazd powitał prof. M. Grigoriew, wyrażając na-
dzieję, że stosunki między literatami polskimi i radziecki-
mi będą układały się na zasadach serdeczności, przyjaźni 
i współpracy. 

Życzenie to przez większość pisarzy przybyłych wraz 
z PKWN-em już we Lwowie zostało spełnione, a Wanda 
Wasilewska utrwaliła tę przyjaźń, wychodząc za mąż (po 
raz trzeci) za radzieckiego (ukraińskiego) pisarza i dra-
maturga, honorowanego wieloma wysokimi odznacze-
niami, pełniącego od lutego do lipca 1944 roku godność 
ministra spraw zagranicznych USRR, O. Korniejczuka. 
(Wanda Wasilewska nie brała bezpośredniego udziału 
w powołaniu w Lublinie Związku Zawodowego Litera-
tów Polskich.)

W czasie zjazdu referat „programowy” o najbliższych 
zadaniach literatury w wyzwolonym kraju wygłosił Jerzy 
Putrament. Postulował, by literatura bardziej związała się 
z losem narodu i społeczeństwa. Nie opublikowano tego 
wystąpienia, ale można się domyślać, że ten „związek z na-
rodem i społeczeństwem” oznaczał poparcie dla zupełnie 
nie cieszącego się autorytetem, narzuconego przez nowe-
go „okupanta” PKWN. Na taki związek literatów z polity-
ką partii oczekiwały władze przez cały okres PRL. 

Na zjeździe wybrano tymczasowy zarząd Związku 
Zawodowego Literatów Polskich. Prezesem został Ju-
lian Przyboś, który we Lwowie był członkiem sekcji pol-
skiej Związku Pisarzy Ukrainy, sekretarzem został Adam 
Ważyk, też członek tej organizacji, jak i skarbnik – Mie-
czysław Jastrun. (W 1974 roku twierdził, po spotkaniu 
w Muzeum J. Czechowicza, że nie wchodził w skład tego 
zarządu.) Do zarządu dokooptowano przybyłych później 
do Lublina Halinę Boguszewską i Jerzego Kornackiego.

Zarząd przystąpił do opracowania wytycznych organi-
zacyjnych działalności. ZZLP miał być jedyną organiza-
cją powołaną do reprezentowania literatów i ich interesów 
wobec wydawnictw i państwa. Miał skupiać poetów, po-
wieściopisarzy, nowelistów, eseistów, krytyków literackich 
oraz tłumaczy literatury polskiej. Struktura organizacyjna 
związku miała być oparta na pracy oddziałów terenowych. 
Władzę naczelną Związku miał sprawować Zarząd Głów-
ny upoważniony do powoływania oddziałów lokalnych. 

Ze względu na „płynność zawodu literackiego” propo-
nowano wprowadzić podział na członków rzeczywistych 
i kandydatów. Członków rzeczywistych miał prawo przyj-
mować tylko Zarząd Główny. Dla wzmożenia życia lite-
rackiego w kraju zalecono organizowanie przy oddziałach 
lokalnych klubów literackich. Celem Związku miała być 
obrona interesów zawodowych literatów, opieka nad nimi 
i organizowanie życia literackiego w kraju. Postulowano 

utworzenie funduszu literackiego oraz organizowanie do-
mów wypoczynkowych i pracy twórczej dla literatów.

Dom taki zorganizowano w zarekwirowanym dworze 
w Ciechankach Łańcuchowskich. Wobec trudności loka-
lowych w Lublinie i zdobycia wyżywienia (literaci otrzy-
mywali kartki na obiady w zorganizowanej stołówce) nie-
źle zaopatrzony dwór stwarzał znacznie lepsze warunki. 
Kilka osób tam zamieszkało, między innymi państwo Pa-
randowscy. Kierowniczką została żona Jana Parandow-
skiego. Niestety, wkrótce musieli z tego „domu pracy 
twórczej” zrezygnować, gdyż nocami nachodzili ich „wal-
czący z komuną uzbrojeni ludzie z lasu”. Z obory wycią-
gali krowy, z chlewa świnie, a Janowi Parandowskiemu za-
brali zegarek.

Władze KRN i PKWN łączyły z powołaną organizacją 
literacką duże nadzieje. Wprawdzie jeszcze nie głosiły, że 
literaci mają być „inżynierami dusz”, ale wykorzystali po-
wołaną organizację do legitymizacji niepopularnej wła-
snej działalności. ZZLP miał udowadniać, że nowa władza 
kontynuuje przedwojenne tradycje. Literaci i ich twór-
czość miała służyć celom propagandowym, popularyzu-
jąc przywiezioną ze Związku Radzieckiego indoktrynację.

 Monopol powierzono powołanej we wrześniu 1944 
roku Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. 18 września 
w redakcji „Rzeczypospolitej” złożyli wizytę: Bolesław Bie-
rut, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej i Edward 
Osóbka-Morawski, przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego. Celem wizyty było rozpatrze-
nie podstaw organizacyjnych mającej powstać instytucji. 
Na tym spotkaniu wyłoniono komisję organizacyjną pod 
przewodnictwem Zofii Dębińskiej. W skład komisji we-
szli przedstawiciele PKWN, wydawnictw prasowych, or-
ganizacji politycznych i spółdzielczych.

Spółdzielnię powołano z myślą oddziaływania na cały 
kraj z siedzibą w Warszawie. Celem Spółdzielni miała być 
działalność wydawnicza i propagandowa zmierzająca do 
podniesienia wiedzy społeczno-politycznej w Polsce oraz 
do udostępnienia najszerszym masom obywateli korzy-
stania z pism codziennych, periodycznych i wszelkiego 
rodzaju wydawnictw o treści politycznej, społecznej, eko-
nomicznej [marksistowskiej – J. Z.], literacko-artystycz-
nej i popularno-naukowej.

Dla osiągnięcia tego celu Spółdzielnia miała wydawać 
pisma codzienne i periodyczne, wydawnictwa popularne 
[broszury propagandowe – J. Z.], organizować ich kolpor-
taż, otwierać kioski, księgarnie [z szyldem „Propaganda” 
– J. Z.] i biblioteki, zakładać drukarnie, organizować pro-
pagandę czytelnictwa, zaopatrywać w pomoce naukowe, 
organizować odczyty, koła samokształceniowe, kursy itp. 

Wobec braku i niedostępności innych środków ma-
sowego przekazu (jak w czasie poprzedniej okupacji po-
siadanie odbiornika radiowego było karane) monopol 
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„Czytelnika” umożliwiał upowszechnianie „jedynie słusz-
nej” ideologii, jedynego politycznego programu Polskiej 
Partii Robotniczej i „demokracji ludowej” [reżymowej – 
J. Z.]. Bardzo przydatni do realizacji tych zadań byli ludzie 
sprawnie umiejący posługiwać się piórem, gdyż partyjni 
notable mieli z tym spore trudności. 

W początkowym okresie jeszcze tolerowano powoływa-
nie „niezależnych” czasopism i prywatnych wydawnictw 
i drukarni, ale wkrótce je z „różnych powodów” likwi-
dowano, a prywatnym wydawcom nie udzielano przy-
działu papieru i okładano tak wielkimi podatkami, że po 
zamknięciu wydawnictwa biedacy nie byli w stanie ich 
spłacić. (Przykładem może służyć lubelskie wydawnictwo 
„Lamus”.) 

Po styczniowej ofensywie Zarząd Główny ZZLP prze-
niósł się do Łodzi. W Krakowie, Warszawie, Katowicach, 
Gdańsku… powoływano oddziały i kluby literackie. Pisa-
rzy przyciągała (zwodziła?) przedwojenna nazwa związ-
ku i możliwość druku w ukazujących się i powoływanych 
czasopismach. Od znanych pisarzy wstępujących do ZZLP 
nie żądano „samokrytyki”, ideowej, czy politycznej dekla-
racji. Przystąpienie do Związku było już poparciem no-
wej władzy. 

Życie literackie kształtowały (i kontrolowały?), bezpo-
średnio po zakończeniu wojny do 1950 roku, dwa społecz-
no-literackie tygodniki „Odrodzenie” i „Kuźnica”. Pierw-
sze numery „Odrodzenia” ukazały się w Lublinie, w latach 
1945–47 w Krakowie, a następnie w Warszawie, od 1948 
redagowane przez J. Borejszę. Pismo nie formułowało po-
czątkowo bliżej określonego programu ideowo-artystycz-
nego. Dążyło do konsolidacji środowisk twórczych na 
gruncie aprobaty dla „demokratycznego kierunku prze-
mian społecznych” i odbudowy zniszczonej przez wojnę 
kultury narodowej. Dzięki temu na łamach „Odrodzenia” 

ukazywały się utwory i wypowiedzi wybitnych pisarzy, 
którzy niekoniecznie akceptowali politykę partii i rządu.

„Kuźnica”, wydawana najpierw w Łodzi, a następnie 
w Warszawie powołana z inicjatywy J. Borejszy, była trybu-
ną pisarzy związanych z Polską Partią Robotniczą. Polemi-
zując z „Tygodnikiem Powszechnym”, dążyła do laicyzacji 
życia kulturalnego, popularyzowała ideologię marksistow-
ską. Te dwa nurty w dużym uogólnieniu: bardziej otwar-
ty „bezpartyjny” i „dogmatyczny” partyjno-marksistowski 
kształtowały życie literackie i związkowe w okresie PRL. 

W styczniu 1949 roku na IV Zjeździe Literatów Pol-
skich w Szczecinie Włodzimierz Sokorski (w latach 1941–
1945 członek Wszechzwiązkowej Komunistycznej Par-
tii /bolszewików/, współorganizator Związku Patriotów 
Polskich, zastępca dowódcy do spraw polityczno-wy-
chowawczych, „politruk” 1. Dywizji Piechoty im T. Ko-
ściuszki, wiceminister, a następnie minister kultury i sztu-
ki, w 1988 r. awansowany na generała brygady), wygłosił 
referat programowy wprowadzający w Polsce obowiązu-
jący w Związku Radzieckim „realistyczny w formie, a so-
cjalistyczny w treści” socrealizm, urzędowo sankcjonując 
sowietyzację kultury polskiej.

 Socrealizm obowiązywał i obejmował wszystkie dzie-
dziny sztuki: literaturę, malarstwo, rzeźbę, architekturę, 
muzykę, teatr… W konsekwencji wielu wybitnych pisa-
rzy, i innych twórców, nieakceptujących socrealizmu, nie 
mogło drukować i udostępniać swoich utworów. Byli szy-
kanowani w prasie przez usłużnych „krytyków” i działa-
czy partyjnych, których obdarzano różnymi przywilejami 
i nagrodami. (Niektórych aresztowano.) 

Na szczecińskim zjeździe zmieniono przedwojenną 
(burżuazyjną?) nazwę Związek Zawodowy Literatów Pol-
skich na Związek Literatów Polskich. W wyniku zjazdu 
obydwa tygodniki „Odrodzenie” i „Kuźnica”, w 1950 roku 

→
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zostały połączone (zlikwidowane?). W wyniku powstała 
„Nowa Kultura” programowo realizująca socrealizm. Do 
„najwybitniejszych dzieł” literackich, realizujących pro-
gram socrealizmu, honorowanych państwowymi nagroda-
mi zaliczano: Jana Wilczka „Nr. 16 produkuje”, Aleksandra 
Ścibor-Rylskiego „Węgiel”, Kazimierza Brandysa „Obywa-
tele”, Tadeusza Konwickiego „Przy budowie” i „Władza”, 
Leopolda Lewina „Poemat o Dzierżyńskim” i „Kantata 
o Bierucie”, Władysława Broniewskiego „Słowo o Stalinie”. 

Przy okazji różnych rocznic i obchodów ukazywało się 
w prasie mnóstwo pisanych „na zamówienie społeczne” 
wierszy, pieśni i artykułów wstępnych. Rzewnie też opła-
kano śmieć Stalina. Po okresie smutku i żałoby nastąpiła 
początkowo lekka, następnie postępująca „odwilż”. Refe-
rat Nikity Chruszczowa wygłoszony na X Zjeździe KPZR 
w marcu 1956 roku, odsłaniający zbrodnie Stalina, wy-
wołał w całym bloku komunistycznym „trzęsienie ziemi”. 
W Polsce opłakiwano przy okazji śmierć zmarłego pod-
czas tego zjazdu Bolesława Bieruta. 

W październiku, po krwawo stłumionych w czerwcu 
„wypadkach poznańskich”, doszło do partyjnego prze-
wrotu. Pierwszym sekretarzem został Władysław Go-
mułka. Głosił (krótko), że nie będzie już „powrotu do 
słusznie minionego okresu”. Kajali się gorliwi propagato-
rzy socrealizmu, a spora grupa oddała nawet partyjne le-
gitymacje. Prezesem Związku Literatów Polskich został 
po obranym w Szczecinie Leonie Kruczkowskim, Anto-
ni Słonimski. 

Krótki to był czas nadziei i twórczej „wolności”. Par-
tia zwarła szeregi, wsparli ją zawsze dyspozycyjni partyjni 
związkowcy. Po przykrych doświadczeniach „epoki” socre-
alizmu, nie udało się już zniewolić i ujarzmić wszystkich 
polskich twórczych środowisk.

 W środowisku literackim ujawniła się polityczna „re-
wizjonistyczna” opozycja. Literaci pisali listy, domagając 
się ograniczenia albo zniesienia cenzury, zbierali pod pe-
tycjami podpisy, protestowali przeciwko niektórym pa-
ragrafom nowej konstytucji. Władze karciły „rewizjo-
nistów”. Cenzura nie pozwalała publikować nie tylko 
książek, ale nawet obejmowała zakazem nazwiska. Skazy-
wano w ten sposób nawet znanych autorów na „twórczą 
banicję”. (Sprawy te zostały już wielokrotnie i dostatecznie 
omówione, więc tylko je tutaj wspominam.)

W tym trudnym okresie przewodniczył Zarządowi 
Głównemu Związku Literatów Polskich, wybierany na 
kolejne kadencje od 1959 do 1980 roku, Jarosław Iwasz-
kiewicz. Tolerowały go środowiska niezależne i opozycyj-
ne. Władze rządowe i partyjne wyróżniały państwowymi 
nagrodami: I stopnia w 1963 i 1977 r., Order Budowni-
czych Polski Ludowej w 1964 r. i Międzynarodowa Na-
groda Leninowska w r. 1970. Dzięki umiejętności poli-
tycznego lawirowania i kompromisom, mieszkający we 

dworze w Stawisku, sanacyjny dyplomata był tolerowa-
ny, szanowany, a nawet imponował prymitywnym partyj-
nym „notablom”. 

Szarą, partyjną eminencją w Zarządzie Głównym ZLP 
był Jerzy Putrament, członek KC PZPR. Pełnił funkcję 
sekretarza generalnego, wiceprezesa i sekretarza Podsta-
wowej Organizacji Partyjnej. Przyjaźnił się z Jarosławem 
Iwaszkiewiczem i nigdy do konfliktów między nimi nie 
dochodziło. 

Prezes walczył o związkowe przywileje, z których sam 
chętnie korzystał: oprócz państwowych nagród otrzymał 
służbowe auto z kierowcą, za publikowane utwory wydaw-
nictwa płaciły specjalne, wyższe honoraria, korzystając ze 
stypendiów wyjeżdżał do Włoch, po cenach bankowych 
(płacąc 3 zł za dolara, kiedy rynkowa cena wahała się od 
70 do 100 zł) mógł wymieniać niewymienialne złotówki 
na obce waluty, przez szereg lat był naczelnym redaktorem 
„Twórczości”… Dla członków Związku załatwiał fundusz 
stypendialny, wysokie honoraria za spotkania autorskie, 
nagrody, środki na działalność domów pracy twórczej, 
prawo autorskie z tabelą honorariów stosowaną przez wy-
dawców (w widełkach „od” dla literackiego pospólstwa 
– „do” dla znanych pisarzy, specjalne stawki były prze-
widziane „dla szczególnie zasłużonych”, a skazani na in-
deks nie mogli drukować). Iwaszkiewicz potrafił chronić 
i bronić, poprzez związkowego prawnika, atakowanych 
członków Związku. Tak było, gdy Gomułka osobiście za-
atakował Grzędzińskiego, Jasienicę i Kisielewskiego, do-
magając się usunięcia ich ze Związku Literatów Polskich. 
Prezes przyjął żądanie i odesłał ich sprawę, zgodnie ze Sta-
tutem ZLP, do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, który 
nie mógł się zebrać… (Kisielewskiego tylko pobili „nie-
znani sprawcy”).

 Na jubileuszowym XX Zjeździe w Katowicach (6–8 IV 
1978 r.) Iwaszkiewicz został wybrany na ostatnią kaden-
cję. Obrady były bardzo burzliwe. W obecności sekreta-
rza KC PZPR Jerzego Łukaszewicza zabierali głos przed-
stawiciele literackiej opozycji. Andrzej Braun domagał się 
zniesienia cenzury i przywrócenia pamięci wydarzeń hi-
storycznych, m.in. bitwy warszawskiej i prawdy o Katyniu. 
Jan Józef Szczepański odczytał „tajną” listę nazwisk i ksią-
żek nie dopuszczonych do druku.

Z wystąpieniem Brauna próbował polemizować wice-
wojewoda katowicki. Iwaszkiewicz ostro zaprotestował, 
by do obrad Związku nie włączały się osoby nie będące 
członkami literackiej organizacji. 

Krytyczne wystąpienia literatów wyrażały niezado-
wolenie polskiego społeczeństwa i zapowiadały mają-
ce nastąpić w 1980 roku robotnicze strajki i powstanie 
„Solidarności”. Członkowie Związku Literatów Polskich 
w przeważającej większości popierali ruch solidarnościo-
wy. Stali się doradcami strajkujących robotników…
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Zwołany w grudniu, po śmierci Jarosława Iwaszkiewi-
cza (2 III 1980 r.), XXI Zjazd Związku Literatów Polskich 
przebiegał w atmosferze napięć i emocji. Jeszcze próbowa-
li bezskutecznie bronić reżimu niektórzy partyjni członko-
wie Związku. Jerzy Putrament nie przyszedł. W umiarko-
wany sposób wypowiedział się Józef Tejchma, piastujący 
godność ministra kultury.

 Wybrany nowy Zarząd Główny z prezesem Janem Jó-
zefem Szczepańskim był całkowicie „solidarnościowy”. 
Pisarze partyjni zostali „wycięci” z list kandydatów do 
władz związkowych. Nie znaczy, że przestali istnieć. Po-
pierali politykę partii i rządu zmierzającą do likwidacji 
„Solidarności”. 

Z aprobatą przyjęli wprowadzenie stanu wojennego 
i zawieszenie działalności wszystkich „zbuntowanych” 
organizacji twórczych. Akceptowali internowanie twór-
ców związanych z ruchem solidarnościowym. Tworzyli 
i wchodzili w skład powoływanych „komitetów ocalenia 
narodowego”. 

Jan Józef Szczepański, prezes Zarządu Głównego zawie-
szonego Związku Literatów Polskich, podjął dramatycz-
ne starania o wznowienie działalności organizacji. (Opisał 
je w „Kadencji”.) Władze reżymowe stwarzały trudno-
ści, gdyż były pewne, że Związek Literatów Polskich cie-
szy się autorytetem i zaufaniem gnębionego społeczeń-
stwa i jest silnym ośrodkiem opozycji. Literaci wydawali 
poza cenzurą podziemne czasopisma, broszury i książ-
ki. Protestowali przeciw reżymowym restrykcjom. Wobec 
nieprzejednanego stanowiska Jana Józefa Szczepańskiego 
i większości literackiego środowiska postanowiono w lip-
cu 1983 roku rozwiązać Związek Literatów Polskich. 

Władze reżymowe, na mocy „uprawnień” stanu wojen-
nego, pogwałciły zatwierdzony sądownie Statut Związku, 

w którym zapisano, że rozwiązanie organizacji może na-
stąpić tylko mocą uchwały przyjętej na Walnym Zjeździe. 
Nękany ciągłymi manifestacjami reżym Jaruzelskiego nie 
mógł dopuścić do zwołania zjazdu, gdyż byłaby to kolej-
na antyreżymowa manifestacja, której stłumienie odbiło-
by się szerokim echem poza granicami Polski. 

Przez kilka miesięcy zastanawiano się i kaptowano par-
tyjnych i „bezpartyjnych” pisarzy, by trudny problem śro-
dowiska literackiego rozwiązać. Wspierające władzę re-
żymową komitety „ocalenia narodowego”, w których 
partyjni literaci obok innych brali udział, nie dawały na-
wet złudzeń społecznego poparcia.

Nie wiadomo kto wpadł na pomysł, by przywłaszczyć 
nazwę Związku Literatów Polskich i wraz z nią stworzyć 
iluzję, że cieszące się zaufaniem społecznym środowiska 
literackie popierają reżymowe władze. Nie zależało im na 
dobru literatury polskiej. Po zawieszeniu stanu wojennego 
chciano udowodnić, że życie społeczne i kulturalne „swo-
bodnie” rozwija się w nowej rzeczywistości, a środowiska 
opozycyjne akceptują decyzje reżymowej władzy,

Z inicjatywy? nakazu? KC PZPR utworzono, na wzór 
PPR, „grupę inicjatywną”. Jej celem było zagarnięcie 
związkowego majątku wraz ze zgromadzonym przez śro-
dowisko literackie prestiżem, społecznym autorytetem 
i zaufaniem. Dla zmylenia opinii społecznej kolaboracyj-
ną organizację uposażono skradzioną nazwą: „Związek Li-
teratów Polskich”. „Prezeską” została „bezpartyjna” Hali-
na Auderska, po raz kolejny sprzedająca reżymowi piękną 
kartę swego okupacyjnego życiorysu.

Pod zrabowanym? odziedziczonym? szyldem „Związku 
Literatów Polskich” (nazwa powstała na słynnym Zjeździe 
Szczecińskim), uzurpatorzy? (spadkobiercy tamtego Zjaz-
du?) usprawiedliwiali „w imię mniejszego zła” reżymowy →

NUMER PODWÓJNY POŚWIĘCONY WARSZAWIE Cena 10 ił.

ODRODZENIE
T Y G O D N K

Nr. 6 - 7 Lublin, 22 października 1944 r. Rok I

ANTONI RUSZKIEWICZ

Pow stanie w a rs za w s k ie
Druga połowa lipca 1944 r. nie zapowiadała 

w niczem, że Warszawa zostanie wydana na 
zagładę i zniszczenie, jakiemu nie uległo żadne 
miasto w tej wojnie. Każdy z nas, kto miesz
kał i przebywał wówczas w Warszawie, wi
dział wyraźnie oznaki zbliżającego się frontu. 
Przez miasto ze wschodu na zachód przewa
lały się kolumny samochodów naładowanych 
zrabowanemi rzeczami, ciągnęły baterje naj
cięższej artylerji przeciwlotniczej, widać było 
również to tu, to tam resztki rozbitych nie
mieckich formacji wojskowych. Warszawiacy 
głośno zastanawiali się nad tern, czy War
szawa będzie przez Niemców broniona, czy 
też zostanie oddana bez walki. Powoli plotka 
obejmowała Warszawę w swoje posiadanie.

Tymczasem niepokój wśród volks i reichs 
deutschów narastał. W niedzielę dnia 23 lipca 
wybuchła wśród nich jawna panika. Władze 
i urzędy niemieckie kończyły gorączkowe 
przygotowania do ewakuacji. Rozpoczęła się 
masowa ucieczka Niemców na zachód. W po
niedziałek i wtorek sklepy niemieckie były 
już pozamykane, z instytucji państwo
wych, komunalnych i gospodarczych pozni
kali urzędnicy niemieccy; poczta, telegraf i te
lefony nieczynne, dla Polaków został wstrzy
many ruch pasażerski na kolejach. Zdawało 
się, że Armja Czerwona wkracza już do War
szawy. Stugębna plotka szalała. Na Pradze 
widziano już czołgi sowieckie. Pod głośni
kami zbierały się tysiączne tłumy w oczeki
waniu na komunikat głównej kwatery nie
mieckiej. Chociaż komunikat był wstrzemię
źliwy, pęczniał' treścią wyimaginowaną, gdy 
podawano go z ust do ust. To samo było z 
biuletynami radjowemi wydawanemi przez 
organizacje nielegalne. W napięciu oczekiwa
nia miasto dochodziło do kresu swej wytrzy
małości.

Gdy panJka wśród Niemców osiągnęła swój 
punkt szczytowy, w Warszawie zjawi! się sam 
szef sztabu generalnego, gen. Guderian. Po
dobno doszło do os'trej rozmowy między nim, 
a oberkatem warszawskim gen. Frankiem. W 
środę dnia 26 lipca rozlepiono czerwone afi
sze, podpisane przez Franka. Tym wszystkim, 
którzy rozpuszczają fałszywe wiadomości, ja
koby Siedlce zostały wzięte przez wojska so
wieckie, którzy zamykają sklepy, nie przycho
dzą do pracy lub dopuszczać się będą aktów 
sabotażu i dywersji grozi! surowemi represja
mi. Pod koniec wyrazi! wiarę w to, że jak w 
1920 r„ tak i teraz dokona się drugi cud nad 
Wisłą. Wślad za tern rozlepiono na drugi 
dzień wezwanie skierowane do ludności cy
wilnej: w piątek dnia 28 lipca o godz. 8 rano 
w czterech oznaczonych punktach Warszawy 
ma się stawić sto tysięcy mężczyzn do robót 
fortyfikacyjnych. Rzeczywiście, w piątek 
przed godz. 8 rano na wyznaczone punktv 
Niemcy podstawili kilkaset samochodów cię
żarowych. W każdym punkcie zgłosiło się po 
kilkanaście osób. O godz. 9tej samochody od
jechały, nie zabierając nawet tych, którzy do
browolnie się zgłosili na roboty. Przez kilka 
następnych godzin Warszawa żyła w oczeki
waniu masowych łapanek i represji. Jednak ani 
łapanek, ani represji nie było. To zdezorjen 
towalo opinję publiczną. Jedni twierdzili, że 
w tej sytuacji brak represji jest oznaką cał
kowitej słabości, inni zaś uważali, że Niemcy 
nie chcą drażnić ludności. Niezależnie od te 
go, kto mia! rację, jedno było pewne, że 
Niemcom udało się opanować panikę, że wie
lu niemieckich urzędników wróciło do miejsc 
swego urzędowania, że robotnicy i urzędnicy 
polscy otrzymali wezwanie, aby natychmiast 
stawili się do pracy: Jednocześnie załogi bun
krów, broniących dostępu do objektów waż
nych pod względem wojskowym, zostały bar
dzo wzmocnione. Bunkry i gęstę zasieki z 
drutów kolczastych, biegnące wokół całych 
kompleksów budynków, wskazywały na to, 
że Niemcy nie zrezygnują łatwo z Warszawy, 
że przygotowali się odpowiednio do prowa
dzenia walk wewnątrz miasta. Jednocześnie 
odbywały się przesunięcia wojsk niemieckich 
z zachodu na wschód. Od soboty przez trzy 
noce z rzędu przewalały się czołgi na prawy 
brzeg Wisły. Dochodziły jeszcze dalekie po

mruki dział frontowych, ale odczuwało się 
coraz bardziej, że lada dzień może nastąpić 
zahamowanie ofensywy sowieckiej, że Niemcy 
nad Wisłą będą stawiać zdecydowany opór. 
Dla tych, którzy liczyli na szybkie uwolnie
nie Warszawy przez Arrnję Czerwoną, niepo
kojący był fakt ustania nalotów na Pragę. Gdy 
noc z piątku na sobotę minęła spokojnie, lu
dzie z niepokojem pytali siebie nawzajem, 
dlaczego nie było nalotu? Następne noce mi
jały również w spokoju, jedynie turkot cięż
kich czołgów sunących na wschód wdzierał 
się nocą do mieszkań. Wysoka temperatura 
febry przyfrontowej, jaka przed kilkoma dnia
mi ogarnęła Warszawę, zaczęła powoli opadać. 
Miało się wrażenie, że Niemcy zdołali opa
nować na pewien czas sytuację, że linja Wisły 
będzie przez nich broniona z całą zaciekło
ścią. Trzecia faza letniej ofensywy sowieckiej 
miała się ku 'końcowi.

W tym samym czasie Warszawa przeżywała 
wielką sensację polityczną: utworzenie Pol
skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego na 
terenach uwolnionych spod okupacji hitle
rowskiej przez Arrnję Czerwoną. Swoistą re
klamę PKWNowi robiła goebbelsowska pro
paganda w języku polskim. Programy rozgło
śni krakowskiej w 7o°/o procentach wypeł
nione były wściekłemi atakami na PKWN. 
Podziemna prasa reakcyjna nie pozostawała 
w tyle, pisząc na temat genezy powstania i 
składu osobowego PKWN co ślina na pióro 
przyniosła.

Zbieżność reakcyjnej propagandy z propa
gandą goebbelsowską była zadziwiająca. Jak 
wiemy, ta współpraca ideologiczna hitleryzmu 
z reakcją polską miała swoje tradycje. Naj 
jaskrawiej wystąpiła po raz pierwszy w okre
sie kampanji katyńskiej.

Temperatura atmosfery politycznej pod
niosła się o kilka stopni, gdy do Warszawy do
tarły konkretne wiadomości o planowanej poJ 
róży Mikołajczyka do Moskwy. Sprawa pol
ska wypływała na forum międzynarodowe. 
Przedstawiciele emigracji londyńskiej udają 
się do Moskwy w momencie, gdy PKWN 
przystępuje do pracy na terenach wyzwolo
nych. Demokratyczna opinja Warszawy zada
wala sobie pytanie, z czem Mikołajczyk je 
dzie do Moskwy? Każdy doceniał, że ta wizy
ta może mieć doniosłe następstwa, ale nikt nie 
przypuszczał, że będą aż tak tragiczne, jak 
zniszczenie Warszawy podczas powstania.

Dowództwo Armji Krajowej i Delegatura 
Krajowa emigracyjnego rządu londyńskiego 
zaktywizowały swoją działalność wówczas, 
gdy sytuacja na froncie zdradzała pewne ten
dencje do stabilizacji, gdy na podstawie wni
kliwych obserwacji można było przypuszczać, 
że ofensywa sowiecka, padczas której Armja 
Czerwona posunęła się kilkaset kilometrów na 
zachód ulegnie zahamowaniu ze względu na 
konieczność podciągnięcia tyłów i rezerw, że 
czołówki Armji Czerwonej są tylko czołów
kami, a nie jej głównym trzonem. W czwar
tek dnia 27 lipca dowództwo AK zarządziło 
ostre pogotowie swoich oddziałów. W piątek 
od samego rana mówiło się na mieście, że o 
Stej popołudniu „zacznie się". O 6tej wie
czorem było wiadome, że termin wybuchu 
powstania został przesunięty na dzień następ
ny. Odkładano terminy aż. do wtorku, do dnia 
1 sierpnia. Dla nikogo nie było to tajemnicą. 
Każde dziecko wiedziało o tern, że termin 
wybuchu powstania odkłada się z dnia na 
dzień. W domu, na uljcy, gdzie toczyło się 
życie nawpół legalne, po biurach i urzędach 
polskich dyskutowano zawzięcie, czv należy 
już rozpoczynać. Zdecydowana większość wy
powiadała się przeciwko natychmiastowemu 
wszczynaniu otwartego powstania zbrojnego. 
Często słyszało się glosy, że trzeba czekać na 
wyjaśnienie sytuacji militarnej i politycznej, 
że przecież sztaby armji sprzymierzonych nie
jednokrotnie przypominały, że z rozpoczę
ciem powstania należy tak długo czekać, do 
oóki nie bedzie wyraźneeo wezwania z ich 
strony. Kierownictwa polityczne i wojskowe 
demokratycznych ugrupowań i partji z dużą 
obawą obserwowały tę nagłą aktywność do
wództwa AK, mobilizującego swoje oddzjał” 
w Warszawie. Byli wśród nas tacy, którzy 
ją lekceważyli, powołując się na to, źe niema

dotąd żadnego współdziałania między do
wództwem AK a dowództwem Armji Czer
wonej, że jeśli nawet dowództwo AK myśli 
poważnie o rozpoczęciu powstania, to nie bę
dzie miało odwagi brania na swoje barki cał
kowitej odpowiedzialności za powzięcie de
cyzji w tym kierunku i porozumie się z 
innemi organizacjami wojskowemi, lub przy
najmniej omówi z niemi sytuację, jaka wy
tworzyła się w Warszawic w związku z prze
sunięciami frontu na prawym brzegu Wisły. 
Łudzono się, że dowództwo AK w podejmo
waniu decyzji kierować się będzie względa 
dami . wojskowemi, że zrezygnuje z roszczeń 
monopolitycznych i zgodzi się na utworzenie 
wspólnego dowództwa, do którego będzie na
leżało ostatnie słowo w sprawie ustalenia ter
minu powstania.

Stało się inaczej. We wtorek dnia 1 sierp
nia wybuchło powstanie na rozkaz gen. Bora 
Komorowskiego i Sosnkowskiego. Początek 
akcji zbrojnej został wyznaczony na godzinę 
jtą popołudniu. O tym terminie mówiło ca
łe miasto, mówiło się o tern, że przez radjo 
nadawany będzie sygnał „Burza", że w okreś
lonym czasie odezwie się kilka syren alarmo
wych. Dowództwo AK parło do wybuchu 
powstania na własny rachunek i własną od
powiedzialność, wyznaczając pozostałym or
ganizacjom wojskowym rolę biernych obser
watorów, rolę kibiców. O tern, że nic było 
również żadnego porozumienia i uzgodnienia 
terminu z marszałkiem Rokossowskim, dowie
działa się Warszawa w toku samego powsta
nia.

Akcja zbrojna nie rozpoczęła się o określo
nej godzinie we wszystkich punktach miasta. 
Na Żoliborzu, między godziną 14ą — iją , 
podczas przenoszenia broni z magazynu do 
lokali rozdzielczych nadjechał samochód z 
żandarmami, wynikła gęsta strzelanina, która 
przerodziła się w kilkugodzinne walki ulicz
ne w okolicach placu Wilsona. Komunikacja 
między Żoliborzem i Śródmieściem została 
przerwana. Niemcy ściągnęli posiłki w postaci 
kilku czołgów i samochodów z żandarmerją 
i SSmanami i po trzech godzinach opanowali 
sytuację. Straty po naszej stronie były bardzo 
wysokie.

Do wystąpień w innych dzielnicach miasta 
doszło między godziną ją a 6ą. Na Starem 
Mieście, Śródmieściu, Woli, Czerniakowie i 
Mokotowie rozgorzały wałki uliczne, nie 
wszędzie o jednakowem natężeniu i sile, nie 
wszędzie według zgóry opracowanego planu. 
Próby nagłego opanowania Cytadeli i mostów 
zakończyły się krwawem niepowodzeniem. Z 
nastaniem nocy zapanowaPL nad miastem 
martwa cisza, przerywana ^pojedyńczemi 
strzałami karabinowemi i artyleryjskiemu 
Nikt nie przeczuwał, jaka koszmarna koncep
cja wylęgła się w mózgach sanacyjnych inspi
ratorów powstania, że wyrok śmierci na War
szawę został już podpisany przez BoraKomo 
rowskiego i Sosnkowskiego.

Dowództwo AK narzuciło Warszawie pow
stanie, w ciągu kilku godzin postawiło stolicę 
wobec faktu dokonanego, nie oglądając się na 
nikogo i na nic, mając jedynie własne klikowe 
cele na oku. Mimo to wszystkie demokratycz
ne organizacje wojskowe z Armją Ludową na 
czele wzięły czynny udział w walkach pow
stańczych, wychodząc z założenia, że z chwi
lą gdy wybuchło powstanie, przestało ono być 
interesem ubijanym przez uzurpatorów i sa
mozwańców sanacyjnych, lecz stało się spra
wą ogólnonarodową, sprawą obchodzącą w 
pierwszym rzędzie ludność Warszawy. Toteż 
warszawskie dowództwo AL wydało rozkaz 
oddziałom garnizonu warszawskiego, aby wy
stąpiły na powierzchnię i walczyły ramię przy 
ramieniu z oddziałami AK. Organizacja AL 
świadoma była tego, że chociaż powstanie wy
buchło przedwcześnie, wbrew logice rzeczywi
stości frontowej, niema już drogi do odwro
tu, że trzeba walczyć do końca, że w walce 
tej należy skupić wszystkie żywe i demokra
tyczne siły narodu.

Już pierwsze dni powstania zdemaskowały 
właściwe zmierzenia reakcyjnych inicjatorów. 
Dowództwo AK nastawiło się na krótkotrwa 
lość akcji powstańczej, ponieważ chodziło mu

o to, aby opanować Warszawę po opuszczeniu 
jej przez Niemców, a przed wkroczeniem Ar
mji. Czerwonej i Wojska Polskiego. Gdyby ten 
manewr się udał, reakcja polska uzyskałaby 
atut, który wygrałby Mikołajczyk w trakcie 
rokowań moskiewskich. Ale takie założenia 
gry politycznej są założeniami zupełnych ban
krutów politycznych, którzy nie mając nic 
do stracenia szafują życiem setek tysięcy łu
dzi.

Dalsze konsekwencje tych założeń uwypuk
liły tragizm i beznadziejność powstania. Na 
krótkotrwałość powstania mógł stawiać kiep
ski polityk, ale nigdy dobry strateg i wódz. 
Plany dowództwa AK nie uwzględniły możli
wości długich i zaciętych walk na terenie 
Warszawy. Powstanie warszawskie miało być 
kilkudniową demonstracją polityczną, popartą 
akcjami zbrojnemi. Dlatego też powstanie pod 
względem wojskowym było absolutnie nieprzy
gotowane. Brak było militarnego planu opraco
wanego w szczegółach i w całości, brak było 
wojskowej myśli kierowniczej. Nie było broni, 
amunicji i oddziałów przeszkolonych w wal
kach ulicznych. Dowództwo AK nie poczyniło 
żadnych prób nawiązania łączności z dowódz
twem Armji Czerwonej, aby uzgodnić z niem 
termin wybuchu powstania oraz ustalić ramy 
współdziałania taktycznego. Ta oryginalna 
„samodzielność" dowództwa AK pozbawiła 
powstanie potężnej bazy materjalowej, zamk
nęła przed niem wszelkie perspektywy mili
tarne, rozbroiła je materjalnie i politycznie. 
Tak przedstawiały się passywa powstania 
warszawskiego w pierwszej jego fazie.

Na aktywa składały się tylko: najgłębsza 
nienawiść do Niemców i płomienny patrjotyzm 
mieszkańców Warszawy. Toteż Niemcy prze
jęli z. miejsca inicjatywę i bez większych wy 
s.łków utrzymali w swoich rękach wszystkie 
objekty wojskowe, jak: mosty, Cytadelę, Cen 
ti silit Instytut Wychowania Fizycznego, 
dworce, Instytut Chemiczny, uniwersytet i 
szereg innych. Utrzymanie się Niemców w 
tych objektach doprowadziło do tego, że mia
sto podzielone zostało na kilka „ghett", któ
rych likwidacja następowała kolejno. Od sa 
niego początku powstanie warszawskie nie 
miało ogólnego 'kierownictwa, bo mieć nie 
mogło. Poszczególne dzielnice walczyły w 
oderwaniu i izolacji, skazane na własne rezer
wy materjalowe i ludzkie. Możliwość opera
tywnego działania była zgóry przekreślona. 
Powstanie zostałozepchnięte na pozycje de
fensywne.

Pierwsze uderzenie niemieckie poszło na 
Wolę, na plac Teatralny, później na Stare Mia
sto, które broniło się najdłużej, i Czerniaków, 
następnie zaś na Mokotów, Śródmieście i Żoli
borz Gdy Niemcy zwalczali jedną dzielnicę, 
na inne kładli ogień nękający.

W walce z powstańcami Niemcy zastoso
wali najbardziej barbarzyńskie metody, posłu
giwali się najcięższą artylerją, bombami zapa 
lającemi i burzącemi. Podczas atakowania ba
rykad gnali przed sobą mężczyzn, powycią
ganych z pobliskich domów. Po zdobyciu ja
kiegoś domu, mordowali w nim wszystkich: 
żołnierzy i cywilów, zdrowych i rannych, 
dzieci i starców, kobiety i mężczyzn. Wypa
lali systematycznie cale ulice, burzyli systema
tycznie całe dzielnice.

Przy ostrzeliwaniu miasta z artylerji wpro
wadzili Niemcy do akcji moździerze najcięż
szego kalibru. Świst lecącego pocisku, wy
strzelonego z takiego moździerza, przypomi
na świst spadającej bomby półtonowej. Kil
kupiętrowa kamienica trafiona takim pocis
kiem waliła się do samych piwnic, grzebiąc 
pod gruzami setki ludzi.

Groźnym rodzajem broni była również nie
miecka broń reaktywna, zwłaszcza w pierw
szym okresie jej „funkcjonowania" (w War
szawie nadano jej nazwę „krowy" lub „sza
fy"). „Krowa" pluła serjami — po sześć pocis
ków naraz o wielkiej sile wybuchowej. Były 
również „krowy" benzolowe, zapalające, te 
siały zamieszanie i panikę. Piwnibe chroniły 
przed „krowami"

Najgroźniejsze było jednak lotnictwo. Na
loty trwały do jo minut. „Stuka" pikował

(Dokończenie na str. 3ciej)
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terror, i wielbili „opatrznościowego męża stanu”, dykta-
tora, generała Wojciech Jaruzelskiego (w jednej osobie, 
premiera i pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego 
PZPR). 

W telewizji natychmiast powiadomiono o „wznowieniu 
działalności” Związku Literatów Polskich, którego człon-
kowie gorąco popierają wszystkie rozporządzenia władz 
i są wdzięczni za przekazanie Zarządowi Głównemu wraz 
z całym majątkiem i związkowymi przywilejami Domu 
Literatury w Warszawie. Odpieczętowano i udostępnio-
no, też z całym majątkiem, lokale terenowych oddzia-
łów. „Życzliwość” władz zjednywała, liczących na profity 
i związkowe przywileje, nowych członków. Nie podnosi-
ło to jednak społecznego zaufania i autorytetu nowej or-
ganizacji. „Związek Literatów Polskich” nazywano pogar-
dliwie „neo-zlepem”, albo po prostu „zlepem”. 

Dywersyjna działalność założycieli „zlepu” zeszmaciła 
wizerunek literata, uznanego za reżymowego kolaboran-
ta. Kolejni prezesi Zarządu Głównego ZLP przez swoje 
„chlubne” życiowe dokonania opinię tę utrwalali. Halina 
Auderska już w 1964 roku potępiła autorów listu 34, była 
działaczką i członkinią Komitetu Wykonawczego Rady 
Krajowej PRON, prezeską Prezydium Krajowej Rady To-
warzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, zasiadała przez 
dwie kadencje (VIII i IX) w sejmie PRL…

Wojciech Żukrowski, też sprzedający reżymowi PRL 
piękną kartę okupacyjnego życiorysu. „Bezpartyjny” po-
seł aż czterech kadencji sejmu PRL, popierający publicz-
nie wprowadzenie stanu wojennego i Wojciecha Jaruzel-
skiego, przewodniczący Krajowej Rady TPPR i członek 
Rady Krajowej PRON. (Za te „zasługi” czytelnicy odsyła-
li mu jego książki.)

Piotr Kuncewicz, znany publicysta, historyk literatury, 
w latach 1990–2003 prezes ZG ZLP; od 2004 roku Wielki 
Mistrz Loży Masońskiej Wielkiego Wschodu Polski. (Do 
kolejnych stopni masońskiego wtajemniczenia dopuszcza-
ny w czasie prezesowania Związkowi Literatów Polskich.)

Marek Wawrzkiewicz, od 2003 roku do chwili obecnej 
piastujący godność prezesa ZG ZLP, już w 1967 roku zo-
stał „zaszczycony” zespołową nagrodą III stopnia Ministra 
Obrony Narodowej za widowisko plenerowe Ballada par-
tyzancka. (Jeśli to był rok 1967 i nagroda ministra MON, 
to bez wątpienia „ballada” tylko opiewała dzielnych żoł-
nierzy GL i AL walczących „ramię w ramię” z partyzant-
ką radziecką.) Od 1972 r. członek PZPR, attaché kultural-
ny ambasady PRL w Moskwie, według IPN w 1980 roku 
konsultant SB… 

Po upadku reżymu Jaruzelskiego, grupa pisarzy roz-
wiązanego Związku Literatów Polskich, którzy odmówi-
li wstąpienia do „zlepu”, podtrzymujących w konspiracji 
niezależne życie literackie, przystąpiła do powołania no-
wej literackiej organizacji. 

31 maja 1989 roku odbył się w Warszawie Zjazd, na któ-
rym powołano Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Wybra-
no Zarząd Główny, w którego skład weszli prawie wszyscy 
członkowie solidarnościowego Zarządu Głównego ZLP. 
Prezesem został Jan Józef Szczepański, też prezes tamtego 
Zarządu. Legitymację SPP z numerem 1 otrzymał Laure-
at Nagrody Nobla, Czesław Miłosz.

Przed powołaniem nowej organizacji nie wystąpiono 
do sądu o likwidację bezprawnie utworzonego „Związku 
Literatów Polskich”. Skutki tego niedopatrzenia trwają już 
trzydzieści siedem lat. Na zasadach „zasiedzenia” już na-
wet prawnie nie można zlikwidować ani organizacji, ani 
nazwy. Legitymacja tego związku nie świadczy o profesjo-
nalnej wartości dorobku literackiego jego członków, gdyż 
dążąc do powiększania szeregów, zaniżano kryteria oce-
ny przyjmowanych kandydatów spełniających tylko „wa-
runki formalne”.

W konsekwencji w III Rzeczypospolitej działają dwie 
organizacje literackie, skupiające literatów i pisarzy o róż-
nych tradycjach i niejednoznacznej profesji dorobku li-
terackiego. Obydwie organizacje twierdzą, że przedłuża-
ją tradycję powstałego z inicjatywy Stefana Żeromskiego 
Związku Zawodowego Literatów Polskich. (Należy dodać, 
że w okresie stulecia były to chlubne, niechlubne i kom-
promitujące tradycje.)

Na podstawie zawartego porozumienia został po-
dzielony majątek dawnego Związku Literatów Polskich. 
Nie podzielono przywilejów dawnego ZLP, gdyż zosta-
ły zlikwidowane. Zarządy główne obydwu organizacji, 
bez głośnych konfliktów, mieszczą się pod jednym da-
chem, w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie. Grozi im eksmisja, gdyż władze stoli-
cy zwiększyły kilkakrotnie czynsz za użytkowane lokale.

Prestiż moralny i materialny literatów i pisarzy w III 
Rzeczypospolitej znacznie się obniżył. Zyskali wpraw-
dzie nieograniczoną wolność druku i wypowiedzi, chroni 
ich prawo autorskie. Najpopularniejsi otrzymują nagrody. 
Wielu odznaczenia, wsparcie finansowe, a nawet stypendia 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nieste-
ty, dużo wartościowych pozycji ginie w zalewie ukazujące-
go się grafomaństwa, którego nikt nie próbuje opanować. 
Łatwiej jest, zamiast ślęczeć nad książką, oglądać telewi-
zyjne seriale… Przy okazji stulecia należy zastanowić się 
nad rolą literatury i autorów uprawiających twórczość li-
teracką. Może po ustaniu pandemii należy zorganizować 
sesję naukową, na której w sposób obiektywny omówio-
noby dzieje organizacji oraz przedyskutowano perspekty-
wy życia literackiego w III Rzeczypospolitej? Poza dysku-
sją i politycznymi sporami pozostaje fakt, że tylko pisarze 
i poeci w ostatnim stuleciu potwierdzili potencjał twórczy 
polskiego narodu czterema Nagrodami Nobla.

Józef Zięba
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Setki polskie ← cd. s.11

28 lutego 1919sierpień 1919 15 lutego 1919

GG 1940 (naddrukowana stuzłotówka z 1934) 15 sierpnia 1939 2 czerwca 1932 (II –  emisja 9 listopada 1934)

18301916 (jenerał)

Bilet kassowy – pierwsza polska setka w banknocie z 1824
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Gontyna

Józef 
Franciszek 
Fert

Ἰδοὺ ὁ ,άνθρωπος 
(J 19, 5. Wielki Piątek 2020)

to...
to człowiek! człek?
król? wasz bóg

zrozum
na pewno ja bym cię wypuścił lecz
niech i oni zobaczą czy tak wygląda
bóg ich bóg

czyż to nie ten
który
trząsł ziemią

nawet nie człowiek
twoja krwawa niemoc
wprost zbija z nóg

któż cię wybrał nie ja
powołał przed sąd gdzie
daję znak

i wszystko znika
bez śladu
jak ty znikniesz ze mnie

niedługo może za dziesięć
lat
że byłeś na kołymie

że tam wszelki ślad
po tobie rozpłynął się jak dymu szczęt
w dymie

ja prokurator judei i warłam
w tej samej glinie
odbiła się twoja twarz
                                                                                          *

W niedzielę poszła po wsi łakoma wieść, że za Rzy-
ką, w pobliżu Kotlic jest do zdobycia drewno z rozbiórki 
dworskich stodół, które stały od lat – ogromne i  nieuży-
teczne – jako że władza ludowa po 1945 rozprawiła się tak 
sprawiedliwie z właścicielami, że aż  ich odwieczne gniaz-
do, Kotlicki Dwór, zmienił się w przeraźliwe pustkowie, 
porastające dzikimi krzewami i zasiedlone przez polne-
go zwierza, a głównie przez sowy, których nocne nawo-
ływania mogły przyprawić co bardziej lękliwego człeka 
o dreszcz grozy.

Po latach doczytałem się w jakichś księgach, że w tym 
miejscu bywał w czasie wakacji Stefek Żeromski, który po 
osieroceniu przez rodziców musiał czepiać się rodzinnej 
pomocy, a że na kotlickich majętnościach gospodarował 
bodaj jego wujek, więc gdzież miał szukać oparcia? Waka-
cyjne włóczęgi studenta kieleckiego gimnazjum po nadni-
dziańskich  łąkach i lasach zaowocowały przynajmniej jed-
nym, przejmującym opowiadaniem, którego realia można 
do dzisiaj odnaleźć „w terenie”, jako to cały system stawów 
rybnych, wygrzebanych na nadnidziańskich mokradłach 
i trzęsawiskach przez nowego dziedzica włości korytnic-
kich, do którego te błota należały, co z fotograficzną wier-
nością opisane zostało w opowiadaniu Zmierzch. Oczywi-
ście władza ludowa nie miała żadnego powodu, żeby przez 
wzgląd na pamięć o wakacjach Stefana Żeromskiego rato-
wać od dziejowej konieczności ziemiańską resztówkę nad 
Nidą. Władza ta, jak wiadomo, miała niepowtarzalny ta-
lent w niszczeniu wszystkiego, czego się dotknęła, a co nie 
dało się przerobić na jej kopyto. W Kotlicach pozostały po 
dworze ogromne, puste stodoły, po których hulał wicher 
barbarzyństwa i zawodził stare, niezrozumiałe pieśni. Po-
dobnie stało się ze świetnie prosperującym za ostatnich 
dziedziców majątkiem korytnickim, tak samo jak z setka-
mi, tysiącami gniazd Polski ziemiańskiej. Niby cóż mi do 
tego – chłopskiemu synkowi – do tych pałaców i pańskich 
splendorów? Rzeczywiście, myślę niekiedy o sobie, że jed-
nak jestem wyrodkiem i zdradziecką mordą.

Pojechaliśmy tedy z sąsiadem, który przezornie zaprzy-
jaźniony z „władzą ludową” pozyskał tę wieść cenniejszą 
niż złoto i podzielił się nią z moim ojcem, żeby wspomóc 
gospodarstwa opałem, który – jak wszystko – w naszym 
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socjalizmie „zdobywało się” za pomocą cudu, łapówki lub 
jeszcze bardziej skomplikowanych „metod”. A się akuratnie 
„trafiło”, więc żwawo pojechaliśmy we dwa wozy, za rze-
kę. Woda w Nidzie nie była wysoka. Bez problemów prze-
brnęliśmy płyciznami na drugi, piaszczysty brzeg i nawet 
w „deski” się nie nabrało. Stodolisko ogromne, no – dwor-
skie, czekało na nasze drapieżne ręce. Do „odzysku” była 
cała ogromna konstrukcja dachowa, czyli całe połacie kry-
te gontem, dźwigary, krokwie, żerdzie, łaty, bo drewniane 
ściany pomiędzy kamiennymi filarami dawno rozkradzio-
no. Wlazłem po wysokiej drabinie na ten ogromny, spadzi-
sty dach, i żeby pewniej się utrzymać na jego stromiźnie, 
zzułem trzewiki i na bosaka sprawnie wspinałem się po 
szorstkich, drewnianych płaszczyznach. Pomyślałem, że ła-
twiej będzie zrywać gont, począwszy od góry, od kalenicy, 
czyli od szczytu więźby dachowej. Słusznie, bo deszczuł-
ki, zwane gontami, układane (poszywane) są właśnie od 
dołu do góry, by niczym rybia łuska zachodzić na siebie 
krawędziami i tym samym nie przepuszczać ani deszczu, 
ani śniegu, ani nawet wichrowych szponów i mocno się 
trzymać na spadzistościach dachu. Od dołu układane, od 
góry zrywane. Deszczułki poczerniały przez lata służby 
na straży dziedzicowych zbiorów, tu i ówdzie zieleniły się 
plastrami mchu, ale były poza tym w doskonałym stanie, 
tak, że po oderwaniu od calizny dachowej, objawiały po 
drugiej stronie lśniące, złociste, nietknięte przez zęby cza-
su i niepogód drewno. Zrywałem i zsuwałem gonty, a na 
dole ojciec zbierał je i układał na furze. Tymczasem sąsiad 
wymyślił sobie inną metodę zdobywania drewna. Zaopa-
trzony w długą, zesztukowaną z dwu tyczek osękę chodził 
po wnętrzu stodoły i od środka zrywał tą osęką pojedyn-
cze, większe i mniejsze fragmenty dachu – łaty, poprzecz-
ne żerdzie i wszelkie drewniane dobro. Czułem pod sto-
pami drgania całej konstrukcji, która przecież przez lata 
stała nieużywana, otwarta na oścież i popadająca w niebyt.

Grał w lesie Matysek na skrzypkach z jedliny –
I wygrał i wygrał – płacz zmarłej dziewczyny.
O, płaczu bezbrzeżny, dlaczego tak płaczesz?
Dlaczego w pnie drzewne, jak we drzwi, kołaczesz?
Zapomnij o klęsce, a świat się odmieni –
I rosą spłyń w zieleń i spocznij w zieleni!
Lecz nie chciał wypocząć ni wyzbyć się męki –
I różnie się krwawił o kwiat i sęki –
Czerwony – zielony – srebrzysty – złocisty –
O, Boże, mój Boże – płacz bardzo wieczysty!
Takie było Matyskowe granie,
Zanim pieśni nastało konanie1.

1   B. Leśmian: Matysek. W:Tenże: Poezje. Oprac. J. Trznadel. W zbiorze Z pism 
Bolesława Leśmiana. Warszawa 1965, s. 300.

Doszedłem właśnie w swej pracy do połowy dachu, gdy 
pod stopami uczułem silniejsze niż zwykle drgnięcie całej 
konstrukcji i groźne trzeszczenie, a zarazem stopniowo na-
rastający skrzyp, zgrzyt, rumor, wzbierający, potężny huk... 
Dach ugiął się pode mną, a ja bezwiednie począłem się 
zsuwać w dół, w tę przepaść pode mną, na której za chwi-
lę wyląduję razem z pokłębionymi belkami, łatami, kro-
kwiami i gradem gontowych deszczułek. Kątem oka zo-
baczyłem uciekające co sił w kopytach konie, które stały 
dotąd  grzecznie we wnętrzu stodoły. Jakimś cudem zsu-
nąłem się wprost na szczyt jednego z filarów, na których 
wsparta była dotąd cała ta wyniosła budowla. Przycup-
nąłem zgięty w ósemkę. W ostatnim momencie, bo wła-
śnie przepływała mi dostojnie nad głową ogromna  bel-
ka, stanowiąca dźwigar kilku krokwi. Za chwilę rozległ się 
grzmot. Cała ogromna więźba rąbnęła z impetem o klepi-
ska i zapola, podnosząc kłęby kurzu i śmieci aż świat się 
zamglił i ściemniał. Po kilku sekundach wszystko umilkło, 
kurz opadł, a ja obaczyłem się niczym posąg króla Zyg-
munta III sterczący na warszawskiej kolumnie. Co praw-
da nie z mieczem i krzyżem, jeno z siekierką w dłoni, co 
mi służyła do odbijania gontów, ale równie wysoko wynie-
siony i równie samotny.

W pewnej odległości od miejsca katastrofy ojciec pa-
trzył z nabożnym niedowierzaniem na niespodziewany 
pomnik i kończył przedwczesne modlitwy za mą duszę. 
Konie prychały nerwowo. Zaległa niezwykła cisza. Sąsiad, 
sprawca tej katastrofy, patrzył łakomym okiem na nieprze-
brany stos drewna, który znalazł się oto na wyciągnięcie 
ręki.

Po latach najważniejsze w tym wszystkim wydaje mi 
się nawet nie to „cudowne ocalenie”, ale właściwie jedno 
słowo. „Gont”. Dach stodoły kryty gontem. Wyraz nader 
tajemniczy i jakby nie całkiem rodzimy; jego pisownia – 
przez „on” zamiast rodzimego „ą” – i niejasna etymologia  
nie ułatwiają zrozumienia, choć nie przeszkadzało to kie-
dyś ani jego powszechnemu użyciu, ani rozumieniu zna-
czenia. Co to jest „gont” wiedziałem i ja od dziecka, bo na-
sza chałupa kryta była pierwotnie właśnie gontem. Odkąd 
jednak powszechnie zastąpiono gont innymi pokryciami 
dachów, jak słomiane „wykrącańce”, wielmożne czerwone 
dachówki, różne blachy czy nieszczęsny eternit, gont pra-
wie zniknął z przestrzeni i słownika. Największą karierę 
zrobił w XIX wieku, gdy w kulturze upadającej Polski do-
konał się potężny proces „odrodzenia narodowego”, a wła-
ściwie – tryumfalny powrót tradycji słowiańskich, które 
zabarwione zostały gorącym uczuciem ubóstwienia po-
gańskich reliktów, tułających się po zakamarkach pamię-
ci i wyobraźni, szczególnie ludowej, a równocześnie bez-
względnie wykorzystywanych w ideologii masońskiej 
(jako potencjalny i groźny sojusznik w walce z upadają-
cym Kościołem katolickim), w najrozmaitszych nurtach →
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heterodoksyjnych i teozoficznych pomysłach na odrodze-
nie chrześcijaństwa (jak np. w towianizmie), a także w im-
perialnej propagandzie rosyjskiego caryzmu, który chętnie 
przywdziewał kostium słowiańskiego pogaństwa i rzeko-
mej, panslawistycznej wspólnoty. W dziewiętnastym wie-
ku „gont” doświadczył wręcz pogańskiej sakralizacji i stał 
się „dowodem” językowym, szczególnie wówczas popular-
nym, że słowiańskie świątynie, wzniesione rękami ludzki-
mi, nazywały się „gontynami”, jako że kryte były „gontem”. 
Warto pamiętać, że świątynią bywał starodawny  matecz-
nik leśny, najchętniej w dąbrowie, czyli świątynia wznie-
siona przez samych bogów. Ciekawe na ten temat wywody 
snuje Joachim Antoni Szyc w dziele Bogowie Słowian, któ-
re posiłkuje się przede wszystkim przelicznymi etymolo-
gizacjami, niemającymi niestety zbyt  wyraźnego oparcia 
w przekonujących studiach językoznawczych, a bardziej 
w wyobraźni językowej i wówczas tak rozpowszechnionym 
i w pewnym sensie nieokiełznanym fantazjotwórstwie „na-
ukowym”. Co ciekawe, wiele z tych etymologii przeniknęło 
(a może było na odwrót) do haseł niezwykle cennego Słow-
nika Wileńskiego, którego wydanie nosi datę roczną 1861, 
choć w nocie cenzorskiej napisano, że został oddany do 
kontroli cenzorskiej w Wilnie: „dnia 30 lipca 1856 roku”, 
ale sama praca nad słownikiem musiała się zacząć jesz-
cze kilka lat wcześniej, jako że w roku 1854 – jak czytamy 
w przedmowie – wydawca tego bezcennego dzieła, Maury-
cy Orgelbrand, powierzył kierownictwo projektu Aleksan-
drowi Zdanowiczowi, któremu udało się zebrać liczne gro-
no współpracowników, m.in. Bronisława Trentowskiego, 
którego znaczący udział w przygotowaniu dzieła wyróż-
niono specjalnym znakiem („gwiazdką”) i w wykazie skró-
tów zaznaczono, że wyraz, „przy którym leży [owa gwiazd-
ka oznacza, że go], utworzył lub objaśnił Br. Trentowski”.

Skojarzenie „gontyny” z „gontem” wykpił w następnym 
stuleciu Aleksander Brückner w swoim słowniku etymo-
logicznym pod hasłem „gontyna”: „niefortunnie zmy-
ślony wyraz modernistów naszych dla 'świątyni pogań-
skiej', przeniesiony z Pomorza […] na nasze pogaństwo. 
Ależ zapiska o niej brzmi contina, a więc nie od gontów, 
lecz od kący (kuczy) przezwana, najzwyklejszą dla domo-
stwa wszelkiego (serb. kuća) nazwą. Poprawnie po pol-
sku brzmiałoby kącina; należy więc gontyna do pseudo-
słowiańszczyzny...”2. Ciekawe przeniesienie tego słowa 
można podejrzewać w potocznej żydowszczyźnie (od-
mianie jidysz), otóż jedno ze świąt żydowskich nazywa-
ne bywa „świętem kuczek”, czyli – zgodnie z tradycją ży-
dowską – „świętem namiotów” lub „świętem szałasów” 
(Sukos). Uwagi na ten temat odciągnęłyby nas zbyt daleko 
od kąciny/kuczy, więc odsyłam ciekawych do Przewodnika 

2   Aleksander  Brückner: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927.

judaistycznego Hilarego Nussbauma (1893) lub Księgi świąt 
żydowskich Efrata Gal-Eda (2005).

Ale i kącina ma swoje istotne miejsce w sferze sakral-
nej Słowiańszczyzny, co ważniejsze – tu i ówdzie żywej 
do dziś, szczególnie na Rusi. Otóż najważniejszy „kąt” 
w izbie mieszkalnej, czyli naprzeciw wejścia, przeznacza-
ny bywa na domowy ołtarzyk, na którym umieszcza się ob-
razek święty udekorowany kwiatami (najczęściej sztucz-
nymi). Jest to prawdopodobnie pozostałość domowych 
kultów przedchrześcijańskich domowych bogów, dla któ-
rych ta „kącina” była przeznaczona. Chrześcijaństwo nie 
było zresztą w tępieniu pogaństwa ani radykalne, ani kon-
sekwentne, stąd pewna „łatwość” jego wchodzenia w obce 
kultury, ich inkulturacja, a równocześnie nader łatwe za-
barwianie się lokalną „pogańskością”. Od dziecka obserwo-
wałem te zjawiska w kulturze mojej wsi rodzinnej, a w cza-
sach późniejszych próbowałem wielokrotnie zmierzyć się 
z tą interesującą kwestią kulturową, czego owocem jest kil-
kakrotnie wydawany zbiór gawęd Świętokrzyska zapaska. 
Jej odbiór społeczny niekoniecznie przysporzył mi wielbi-
cieli, a nawet wręcz przeciwnie – i to w najmniej spodzie-
wanych miejscach...

6 sierpnia 1945 r., poniedziałek, godzina 8.15.
Hiroszima. 100 000 zabitych.
7 lipca 1945 r., sobota, godzina (?):
ja
w drodze
zawsze w drodze
karawana drzew

a może
to w drodze do człowieka
zmierza bóg

Józef Franciszek Fert
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Robert 
Gmiterek

Frampol. Krajobraz ruderalny
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała? Adam Mickiewicz. Inwokacja

Historia 1000 Żydów zamordowanych na frampolskim kirkucie jesienią 1942 roku.

Tam, gdzie palusznik krwawy, gdzie życica trwała. Gdzie włośnica zielona na ostatkach ciała. Tam, gdzie ostrożeń polny, 
gdzie przymiotno białe, późna nawłoć jesieni śmiercią malowanej. Gdzie we wrześni pobrzeżnej bodziszek cuchną-
cy   i wrotycz pospolity, który wszystko kończy. Gdzie dziurawiec zwyczajny, skrzyp polny i psianka czarna od czarnej 
ziemi w przestrzelonych gardłach. Gdzie mozga kanaryjska, gdzie warzucha duńska i wiechlina spłaszczona w trzech 
dołach bez jutra. Gdzie ostropest plamisty, solanka kolczysta, gdzie zakopano wszystko; trzy razy po trzysta. Gdzie 
mniszek pospolity, mietelnik żakula, gdzie w ziemię kładła dzieci ołowiana kula. Gdzie szarłat biały, rdest ptasi… Mił-
ka drobna usiadła. Nad wypełnionym dołem, nad krzykiem zamarłym w gardłach. Nad światłem, co zgasło w oczach 
i zapadło się w nicość, nad sobą… aby ich wszystkich policzono w tysiąc.

Byliśmy tam po śmierci, a jakby nie było nas wcale. Ani jednego, tylko… rdest ptasi i szalej.
Krajobraz ruderalny zwany jest inaczej krajobrazem księżycowym. Rośliny ruderalne to rośliny zasiedlające miej-

sca zmienione przez człowieka. Frampol został przez człowieka zmieniony nieodwracalnie.

Jaskry z kamiennej w Józefowie
„...dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku...” Księga Rodzaju. Moria

Wtedy zakwitły nam jaskry, jak pierwsze gwiazdy, jak słońca. Maj grał w zielone, a w czerwcu wybuchły fluksje 
i bratki. Ojciec przyszedł wieczorem z kamiennym pyłem na brodzie. Długim, cierpliwym spojrzeniem położył nas 
w sen naszych powiek. Pod kloszem lampy naftowej tańczyły ćmy. Za oknami śmierć długie i cienkie palce wyciągała 
po dzieci. Poniósł nas ojciec przez noc w koszu kamiennym, w zamieci. Poniósł nas ojciec przez czas, przez tysiąclet-
nie historie. I wtedy wybuchło słońce. Pod powiekami, pod kloszem, w koszu sitarskim na rogu kamiennej ulicy. Spał 
ojciec z głową opartą na gruzach omszałych macew, Śnił o gwiazdach na niebie niepoliczonych jak dzieci. Choć nas, 
nas dzieci nie ma i nigdy nie było. To tylko sen, to legenda, bajka tysiąca nocy. Siedzi nasz ojciec w obłokach kamien-
nego pyłu i nasze martwe imiona na kamieniu toczy.

We wschodniej części józefowskiego kirkutu znajduje się wydzielona kwatera dziecięca.

Crime scene
Na Zwierzynieckiej zawsze jest, jak było. Nic się nie stało, wszystko jest jak zawsze. (Szliśmy nad rzekę i czarne 
czereśnie rwaliśmy w czapkę.) Na Zwierzynieckiej nawet się nie śniło (to nawet lepiej, po co komu takie sny?), że nic 
nie będzie tak, jak nic nie było na Zwierzynieckiej pod numerem trzy. Że się przez okno mocno nie wychyli, że na głos 
cały nie nastawi radia (niektórzy z nas już nigdy nie wrócili z pestkami w czapkach). Że nosiwoda w bramę nie zastuka, 
bo drzwi są głuche i głucho zamknięte, że nikt z balkonu w dół już się nie rzuca, bo nikt nikogo nie szuka na piętrze.

Kiedy wracaliśmy w czapkach na bakier (z czapkami w garści i gwiazdą na piersi), zobaczyliśmy, że na Zwierzyniec-
kiej kolor krwi starej ma kolor czereśni. (Do not cross? Betreten Verboten? Nie przekraczać? Skąd tutaj po latach miej-
sce zbrodni z taśmą końca świata?)

Szliśmy nad rzekę jak to chłopcy w lecie i zapomnieliśmy na śmierć o świecie. Nie było świata, tylko my i rzeka. Kie-
dy wróciliśmy, też go nie było, nie zaczekał. Zostawił bliznę po mezuzie wyrwanej z futryny, rdzawe kłódki na drzwiach 
splądrowanych sklepów i zasuszone świerszcze za kominem.

(Idźcie chłopcy czereśnie w czapkę rwać. Nie macie świata. Nie żyje wasz świat.)
Kiedy pisałem tę historię, stała jeszcze na Zwierzynieckiej w Szczebrzeszynie kamienica, a w niej futryna i ślad po 

mezuzie. Dzisiaj po Zwierzynieckiej nr 3 została tylko ta opowieść.       ■
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MARYNIN
Przyjeżdżał tu Czechowicz
do doktora Biernackiego
może wzdłuż drogi zobaczył lipy
te które szły we śnie

Nie ma śladu po domu
w którym się urodziłem
wycięto sad a jakże wiśniowy

W cieniu z pierwszą czytanką
w pierworodnym gąszczu
w ustach miąższ sok pestki
obłoki kurzu nad gościńcem
wspinam się na lipę
a stamtąd najdalsze widoki

O gdybym wtedy zobaczył
jak wracam z Czechowiczem
idę za nim a on za mną

ZAKRĘCONY LAS

Na białej macewie postawionej 75 lat potem
w Zakręconym Lesie koło Karmanowic
nie ma imion.
Na macewie w Rąblowie trzy imiona
zapamiętane przez Polaków.
Rachelę pamięta pani Janina,
mówi: moja Rachcia, byłyśmy w tej samej 
klasie.

W dzieciństwie pytałem mamę o jej 
dzieciństwo.
Dostała cukierka od Niemca:
komm komm Bonbon,
nie znała języka, zapamiętała słowa,
które uciszyły jej płacz.
Widziała Żydów pędzonych
z Nałęczowa w stronę Wąwolnicy.
Jeśli było to jesienią 1942 roku,
zostali rozstrzelani w lesie koło Rąblowa.
Miała 9 lat, gdy kończyła się wojna.
Jej starszy brat Bolek wrócił z Majdanka,
chciała się z nim bawić,
ale on jadł, spał i milczał.

Chciałbym dotrzeć jeszcze dalej,
babcia Tola pochodziła z Karmanowic,
do Zakręconego Lasu mogła chodzić
na jagody i grzyby,
spotykać się z narzeczonym.

Skąd nazwa tego lasu?
Kręcę się wokół tylu losów
i drżę jak osika pamiętająca to,
czego nie widziała.

PIĘKNA NOC  mojego dzieciństwa
jedyna w historii ludzkości
widziałem jak w skokach kangurów
stawiali nogi na księżycu

W uniesieniu w gwarze stukając kieliszkami
oślepieni widokiem stamtąd
dorośli mówili że świat stanie się lepszy
sądzili że raz na zawsze
oderwaliśmy się od ziemi
raz na zawsze od jej mrocznych spraw

ŻYWOT KOTA

Artysta Andrzej Kot
umarł w dzień kota
nie dziwota

Bóg dał mu dar
przekraczania granic
nie narzekał na swą dolę
mówił: nadaję się na pacjenta
gdy dla ludności cywilnej jestem na nic

Wracał do pracowni
lub przytuliska gdzieś u ludzi
a za nim stwory piekielne
ze śmiesznymi ogonami
na skrzydłach sztuki odlatywał
w przestrzeń wyzwolenia za wronami
zwinne zwierzę na papierze

Karma żywota kota
sanskrycka litera a
samogłoska braku i nadmiaru.
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DO ROZMOWY  filozofów
wmieszał się ksiądz Baka
narobił dreszczu i czułości
ani on metafizyk ani sarmata
stylistyczna pokraka
piewca koślawego świata
przyprowadził księżyc
i posadził przy kuflach
powiał wiatrem znad cmentarza
roztrzaskał wazon z kwiatami
ktoś się przestraszył
ktoś się zanosił ze śmiechu
ktoś się skaleczył
ktoś szukał bandaża

po wichurze i ciemnym deszczu
nie wszystko stracone
uwierające ziarno wiary
nie wiem dokąd iść
powtarzam słowa usłyszane
we śnie na zgromadzeniu
pod walczącymi flagami
trzeba być z tymi których biją

ADWENTOWE
ZORZE

DŁUGA PRZERWA

Co lubiłem w szkole?
Lekcje, nie żartuję, tak było.
Patrzył na nas posępny Mickiewicz,
gdy recytowaliśmy fraszki czarnoleskie,
gdy czytaliśmy Sklepy cynamonowe, 
Medaliony.

Na długiej przerwie czytaliśmy Kisiela
z ostatniej strony „Tygodnika Powszechnego”
Jarek, Andrzej zwany Łysym, Maciek i ja.
Jedliśmy bułki z mielonką popijane herbatą,
którą z kotła nalewała pani Róża
mówiąca z wileńskim akcentem.
Czasem – rozglądając się wokół –
opowiadała, jak żyło się przed wojną.

W liceum nie miałem jeszcze poczucia czasu,
gramatyka dopadła mnie później.
Wchodzę do sali, siedzę sam przy stoliku
nad zadaniem z matmy,
dali mi maturę, bo pewnie wystarczyło,
że próbowałem rozwiązywać je na różne 
sposoby.

Ach wszystko to jak jedna przerwa
a nad nią unosi się kasztan
a to w kwiatach a to sypiący kolcami.

CZTERY EWANGELIE
Cztery ewangelie
wszystkie strony świata
najpierw nagość i bezradność
potem cuda

Cztery ewangelie
wszystkie bóle świata
w koniunkcji najjaśniejszych 
gwiazd

Cztery ewangelie
każdy i każda z nas
ze swoim i jego dzieciństwem
co nie przemija

Cztery ewangelie
z czystymi kartkami do zapisania
jak opłatek

W KOŚCIELE PAŃSKIM   nie jest dobrze
mamy problem ekologiczny
kaznodzieje zanieczyszczają język

płyń pod prąd
do źródła
do nieskażonych gór
zanurz się w strumieniu
układaj zdania ze słów
które przywrócą radość
  (Na motywach Tryptyku rzymskiego i słów dwudziestolatka)
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Wileńska kronika 
wyzwolenia od zarazy

Paweł
Krupka

20 kwietnia 
Przychodzą do mnie młodzi polscy artyści z Wilna, 

Dominika Olicka i Romek Ławrynowicz. Przed kilko-
ma laty ich koledzy stworzyli młodzieżową grupę twór-
czą Nowa Awangarda Wileńska, która próbuje tworzyć 
nowoczesną sztukę w bardzo konserwatywnym polskim 
środowisku Wilna. Mówią mi, że skoro zostały odwoła-
ne z powodu zarazy dwa uświęcone tradycją festiwale po-
etyckie – litewski Poezijos pavasaris i polski Maj nad Wi-
lią, chcą zrobić zamiast nich festiwal w sieci, na forach 
społecznościowych. 

22 kwietnia
Śledzę korespondencję między Awangardą i wielolet-

nim dyrektorem festiwalu Maj nad Wilią, Romualdem 
Mieczkowskim. Nie ma zaufania do młodzieży, nie chce 
firmować wydarzenia, nad którym nie ma pełnej kontro-
li. Młodzi zostają sami na placu boju, trzeba im pomóc, 
więc wyciągam dłoń. Włączam do zabawy Instytut Polski 
w Wilnie i proponuję, żeby festiwal był światowy. Niech 
się dowiedzą o Wilnie na antypodach.

30 kwietnia
Piszę do zaprzyjaźnionych tłumaczy z prośbą, żeby się 

włączyli do festiwalu jako wolontariusze. Wszystkie kasy 
świecą pustkami, zaraza wymiotła wszelkie zasoby brzęczą-
cych monet. Nie da się niczego zrobić inaczej, niż w czynie 
społecznym. Część z nich to laureaci ubiegłorocznego kon-
kursu dla tłumaczy literatury. Zrobiliśmy konkurs m.in. po 
to, żeby ci zdolni chłopcy i dziewczęta mogli dostawać po-
rządne fuchy za pieniądze. Ale cóż, takie czasy. Większość 
braci tłumackiej przyjmuje wyzwanie.

2 maja
Na festiwal zgłasza się pierwsza uczestniczka – Anna 

Nasiłowska, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Przysyła nam nagranie wiersza, który czytają razem z cór-
ką, która przełożyła go na język angielski. Potem nowe na-
grania zaczną przybywać ze świata, jak grzyby po deszczu. 

4 maja
Debatujemy z Romkiem i Dominiką nad witrynami 

festiwalowymi i nagraniami uczestników. Wymyślamy 

Środy literacie w Polskim Teatrze „Studio” w Wilnie
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nazwę Mosty poetyckie. Do drużyny dołącza Juozas Žit-
kauskas, bardzo energiczny chłopak, organizator mię-
dzynarodowego życia literackiego w Wilnie i promotor 
młodych pisarzy. Co roku wydaje serię debiutanckich 
książeczek. Pisze świetne, nowoczesne wiersze w swej ro-
dzinnej gwarze dzukijskiej. Ja mu kilka przełożyłem na 
moją, góralską, i opublikowałem w Polsce. 

5 maja
Szukam po świecie największych mistrzów recytacji, 

jakich zdarzyło mi się podziwiać bezpośrednio ze sceny. 
Chciałbym, żeby ubarwili festiwal swymi nagraniami. Wy-
myśliliśmy z młodzieżą, że każdy autor nagra film, na któ-
rym recytuje utwór w języku, w którym powstał, a my 
potem przełożymy te utwory na polski i litewski i zamie-
ścimy te przekłady w postaci napisów na ekranie, podob-
nie, jak w kinie, gdy grają obcojęzyczny film. 

7 maja
Pisze do mnie stary druh z Madrytu, Basilio Rodríguez, 

szef wielkiej grupy wydawniczej Sial Pigmalión. Przed laty 
wydaliśmy wspólnym wysiłkiem książkę mego przyjacie-
la Manuela Muñoza Ulica Próżna o martyrologii Polaków 
i Żydów w czasie okupacji, w wersji hiszpańsko-polskiej. 
Zapowiada udział w festiwalu autorów z jego wydawnic-
twa z Hiszpanii, Ameryki i Afryki. Festiwal zaczyna zata-
czać najszersze światowe kręgi.

8 maja
Koleżanka z Delhi wyszperała adres ambasadora Aftaba 

Setha. Poznałem go przed ćwierćwieczem w Grecji, gdzie 
wówczas reprezentował Indie i wspólnie stworzyliśmy 

w Atenach dyplomatyczny klub literacki. Ambasador za-
praszał czasem indyjskich kolegów po piórze i dawali mi-
strzowskie popisy recytacji, robił też czasem przedsta-
wienia teatralne na cele dobroczynne. Potem na wiele lat 
straciliśmy kontakt. Piszę do niego czym prędzej o na-
szym festiwalu. Drugi mistrz recytacji, książę Raimondo 
Benzi, dziedzic rodu, który rządził miasteczkiem Carpi 
we włoskiej Padanii do XIV wieku, przepadł jak kamień 
w wodzie. 

14 maja
Zwijamy się jak w ukropie. Codziennie przybywa po 

kilka nowych nagrań na festiwal. Dominika zamieściła 
w chmurze tabelę i magazyn z tekstami. Tłumacze wybie-
rają sobie utwory i przekładają na polski lub litewski. Sam 
tłukę przekłady, jak na taśmie produkcyjnej. Ze wszyst-
kich języków, jak leci. Litewskie zostawiam z zasady tutej-
szym kolegom, ale kilka też biorę, bo żniwo wielkie, a ro-
botników mało. 

31 maja
Nadeszła wiekopomna chwila. Zbieramy się przy sta-

rym moście na Wilence. Tu się zaczyna terytorium samo-
zwańczej Republiki Zarzecza, dzielnicy przypominającej 
charakterem paryski Quartier Latin, lub warszawską starą 
Pragę. Czytamy utwory dawnych wileńskich poetów, napi-
sane w różnych językach. Litewska stolica od wieków była 
wielojęzyczna i wielokulturowa i taka pozostała do dziś. 
Na Facebooku odbywa się transmisja na żywo z otwar-
cia festiwalu.

■

Wileńskie „Mosty literackie”: wiersze w sieci
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PANDEMIA  
MAJ–CZERWIEC 2020
Polska i świat

Kronikarz
Lubelski

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-
nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopo-
dobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był 
targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 
1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, 
że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z ro-
dziny koronawirusów – wirusów odzwierzęcych (inne 
znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na 
człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nie-
toperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koro-
nawirus, to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W po-
nad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny 
i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność 
nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przy-
padku grypy – 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epide-
mią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choro-
by przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwy-
kle bardzo łagodny przebieg u dzieci.

30 maja
Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 

w Polsce wzrosła do 25 986, liczba zgonów z powodu CO-
VID-19 – do 1153. Rozpoczął się w Polsce IV etap łago-
dzenia obostrzeń. Od tego dnia w przestrzeni otwartej 
obowiązkowe jest zachowanie dwumetrowego dystansu, 
ale bez konieczności zakrywania ust i nosa. W sklepach, 
w urzędach, w punktach gastronomicznych nie obowią-
zują limity osób w zależności od powierzchni lokalu, ale 
trzeba zakrywać usta i nos.

Zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa pod-
czas zawierania małżeństwa przed kierownikiem USC.

Od 31 maja w kościołach przestały obowiązywać limity 
wiernych, dozwolone stały się też zgromadzenia na powie-
trzu do 150 osób. Od 6 czerwca otwarte mogą być kina, te-
atry, salony masażu, solaria, siłownie i kluby fitness. Dys-
koteki i kluby pozostają zamknięte.

*
Szwecja konsekwentnie realizuje swoją taktykę walki 

z epidemią koronawirusa – obywatele nie dostali zaka-
zów, a jedynie zalecenia, co do tego, jak się zachowywać. 
W dalszym ciągu otwarte są m.in. restauracje. I chociaż 
społeczeństwo popiera strategię rządu, to nie wszyscy wi-
rusolodzy są za liberalnym podejściem.

*
Przymuszanie ludzi do pozostawania w domach jest 

niezdrowe! – uważają w Szwecji. Ann Linde, minister 
Spraw Zagranicznych powiedziała, że Szwecji udało się 
spłaszczyć krzywą zachorowań i to, jej zdaniem, jest wy-
starczającym dowodem na skuteczność wprowadzo-
nej strategii. Minister podkreśliła, że rząd pracował nad 
czterema celami: powstrzymaniem rozprzestrzeniania 
się wirusa, łagodzeniem wpływu epidemii na gospodar-
kę poprzez zapewnienie wielu firmom finansowego bez-
pieczeństwa oraz koncentrowali się nad rozwiązywaniem 
problemów społecznych.

Dlaczego więc inne kraje nie robią tego, co Szwecja? Na 
to pytania odpowiedziała, że obywatele ufają władzy, 
a władza obywatelom. Według niej to największa różni-
ca między Szwecją a innymi krajami.

6 czerwca
Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania wyborcze-

go w Stalowej Woli zapowiedział, że rodziny otrzymają bon 
turystyczny w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Bon 
ten może zostać wprowadzony na nadchodzące wakacje.

9 czerwca
Tokio szykuje się do organizacji „uproszczonych” 

igrzysk olimpijskich. Decyzji, czy w ogóle do nich dojdzie, 
możemy się spodziewać najwcześniej w marcu 2021 r.

10 czerwca
Skuteczna i bezpieczna szczepionka może definitywnie 

zakończyć pandemię koronawirusa na świecie. Liczyć na 
nią możemy jednak najwcześniej w drugiej połowie 2021 
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roku. Dzieje się tak, choć prace hojnie wspierają funda-
cje i rządy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał „kartę rodziny”. Ma 
to być gwarancja wsparcia finansowego dla rodzin i obro-
na instytucji małżeństwa.

*
Od wprowadzenia obowiązku chodzenia w maseczce 

w przestrzeni publicznej przez półtora miesiąca na łamią-
cych ten nakaz nałożono ponad 13 tys. mandatów i skiero-
wano blisko 4,9 tys. wniosków o ukaranie do sądu – wyni-
ka z danych przekazanych przez policję. W blisko 40 tys. 
przypadków wystarczyło pouczenie. 

Sanepid w Przysusze (woj. mazowieckie) opublikował 
w środę komunikat, w którym wzywa do zgłoszenia się 
do służb epidemiologicznych uczestników mszy z oka-
zji pierwszej komunii. Msza odprawiana była w parafii 
w Gielniowie. Jeden z uczestników nabożeństwa był za-
rażony wirusem COVID-19. Wszystkie osoby, które były 
w kościele na uroczystości, są teraz zagrożone zainfeko-
waniem wirusem.

Hiszpańskie władze nałożyły grzywnę ponad 10 tys. 
euro na 28-letniego belgijskiego księcia Joachima. Kara 
dotyczy lekceważenia restrykcji związanych z koronawi-
rusem. Sprawa członka rodziny królewskiej, który w cza-
sie pandemii poleciał do imprezę do Kordoby, odbiła się 
głośnym echem w Belgii

15 czerwca
Komisja Europejska zatwierdziła w czwartek polski 

program pomocy o wartości 7,5 mld zł na dokapitali-
zowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych więk-
szych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w związ-
ku z pandemią COVID-19.

*
Ceny mieszkań najprawdopodobniej będą spadać o 5–7 

proc. rocznie, i to aż do końca 2022 roku – oceniają ana-
litycy firmy doradczej Emmerson Evaluation. 

18 czerwca
U kilku osób uczestniczących w pogrzebie Jerzego Pil-

cha potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dwa ty-
godnie temu w Kielcach odbyło się ostatnie pożegnanie 
wybitnego pisarza. Wśród zakażonych znaleźli się m.in. 
przedstawiciele krakowskiego świata kultury 

*
W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na 

terenie kraju stan epidemii i związane z tym ogranicze-
nia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, 
uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. 

Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub 
w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym 
powietrzu – poinformowała rzeczniczka MEN.

– W Polsce więcej osób mogło umrzeć z powodu opóź-
nionego rozpoznania raka i powikłań niż z powodu koro-
nawirusa – uważa dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskie-
go Towarzystwa Wakcynologii. – Jeżeli stracimy czujność, 
grozi nam dokładnie taka sama sytuacja, która była na po-
czątku pandemii, czyli wzrost paniki, liczne zachorowa-
nia, zapchane szpitale – dodaje. 

Premier Szwecji Stefan Lovfen odrzucił krytykę stra-
tegii, jaką jego kraj przyjął w radzeniu sobie z pandemią 
koronawirusa. „Przyjęliśmy tę samą strategię co inne pań-
stwa. Innymi słowy utrzymywać zakażenia na poziomie, 
z którym system ochrony zdrowia jest w stanie sobie pora-
dzić” – powiedział szwedzki premier. W oskarżeniach kie-
rowanych pod adresem rządu Szwecji pojawiają się twier-
dzenia, że wprowadzenie łagodniejszych obostrzeń w tym 
kraju poskutkowało jedną z najwyższych śmiertelności na 
koronawirusa na świecie

Loty do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji 
i Portugalii wstrzymane są do 30 czerwca, pomimo że do 
innych europejskich krajów możemy już podróżować. 

Wciąż najwięcej potwierdzonych zakażeń notuje się na 
Śląsku, jednak rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech 
Andrusiewicz zaznaczył we wtorek, że sytuacja epidemio-
logiczna w tym województwie jest już opanowana, a ogni-
ska zakażeń zostały zamknięte.

Wtorek był także ostatnim dniem, gdy ministerstwo 
uwzględniało w statystykach wyniki badań przesiewo-
wych w śląskich kopalniach Jastrzębie-Bzie, Budryk i Bo-
rynia. Od środy raporty kopalniane nie są uwzględnia-
ne. Rzecznik resortu zdrowia tłumaczył we wtorek, że od 
tej pory raportowane będą jedynie zakażenia w rodzinach 
górników, którzy przebywają na kwarantannie.

3 proc. osób aktywnych zawodowo straciło pracę na 
skutek epidemii, 5 proc. zamknęło firmę, 20 proc. pracuje 
w zmniejszonym wymiarze czasu pracy – wynika z bada-
nia CBOS dotyczącego wpływu epidemii na sytuację za-
wodową Polaków.

20 czerwca 2020
Granice Polski są otwarte dla państw UE – poinformo-

wał premier. W poniedziałek padł dobowy rekord – po-
twierdzono aż 599 zachorowań – to najwięcej od początku 
epidemii koronawirusa w Polsce. Najtrudniejsza sytuacja 
jest na Śląsku, chorują setki górników m.in. z kopalni Zo-
fiówka. Rząd zapowiedział czasowe zamknięcie 12 kopalń. 
W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 
kolejnych 12 osób zakażonych koronawirusem.

→
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*
Na świecie odnotowano już 8 693 005 przypadków ko-

ronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarły dotychczas 
460 594 osoby. Najwięcej zakażeń odnotowano w USA – 
2 222 600, na drugim miejscu jest Brazylia – 1 032 913, 
a na trzecim Rosja – 576 162.

*
Czy nowe ognisko koronawirusa w Pekine wzięło po-

czątek od łososi sprzedawanych na targu rybnym? W Chi-
nach wybuchła panika dotycząca tej ryby – informuje 
BBC. Ze sklepów i targów usuwane są łososie, restaura-
cje z łososiem są zamykane, gdyż ludzie sądzą, że to od 
tej ryby wzięło się nowe ognisko koronawirusa. Eksperci 
chińskiej agencji epidemiologicznej cytowani przez BBC 
zaprzeczają, jakoby łosoś mógł przenosić koronawirusa. 

Podejrzewa się, że ewentualnie na kawałki łososia na tar-
gu dostały się cząstki wirusa przeniesione od osób zajmu-
jących się obrotem rybą.

*
„urlopwkraju” to akcja organizowana przez Fundację 

„Razem mierzymy wyżej”, jej celem jest promocja pol-
skiej turystyki oraz wsparcie branży turystycznej w obli-
czu strat, jakie poniosła w konsekwencji wybuchu pande-
mii COVID-19.

*
Kraje Europy stopniowo znoszą ograniczenia wprowa-

dzone z powodu pandemii COVID-19 i starają się przy-
wrócić działalność branży turystycznej. 

Tabooret

Krzysztof
Pacholik

O czym 
skrzypią 
meble

Parę tygodni temu rozśmieszył mnie pajączek, zsu-
wający się po nici w moim kierunku. I tak śmiesznie wił 
się w tych swoich włóczkach! Gdybym miał porównać go 
do ptaka, nazwałbym go Gołębiem. One tak często prze-
cierają swój łebek o pióra. No i pająk to pożeracz, tak 
samo, jak one. Kiedyś myślałem, że skoro nie mam w ni-
kim oparcia, bo przecież jestem tylko prostym meblem, 
a właścicielom służę zazwyczaj jako podnóżek, to czemu 
by nie, moim oparciem może być i owad. Ale od jakiegoś 
czasu się coś zmieniło, czego w żaden sposób nie potrafię 
zrozumieć! Nagle stałem się potrzebny, aż mnie duma za-
częła rozpierać, że tak prosty w budowie jestem, a tak sze-
roko wykorzystywany.

Na początku zaczęło się spokojnie, po prostu wylądo-
wałem pod czyimiś nogami aż na kilka godzin, bo kobieta 
szyła maseczki. A jakiż to był widok rozkoszny (choć z tak 
niska)! Wszędzie wkoło mnie spadały co chwilę skrawki 
materiału. Zielone, czerwone, brązowe, żółte, czarne, bia-
łe i pomarańczowe, istny huragan barw, wszystko dlatego, 
że dziewczynka większa chciała mieć inną na każdy dzień 
tygodnia. Dziewczynka mniejsza tylko wciąż się śmiała 

i prychała w wózeczku obok matki, jednak po jakimś cza-
sie znudziła się i zaczęła rzucać ścinkami wszędzie wkoło, 
aż się mój Gołąb przestraszyłby, gdyby umiał. Potem zno-
wu na parę dni spokój, pomijając fakt, że kobieta i męż-
czyzna ostatnio częściej mnie pod nogi biorą, bo telewizję 
oglądają i już prawie z domu nie wychodzą. Ale jakże war-
to było zaczekać, na chwile tak błogie! Wreszcie należycie 
mnie wyczyścili, wszystkimi dostępnymi w domu specy-
fikami, a ja poczułem, że mnie naprawdę wysoko cenią. 
Zewsząd spływała na mnie woda, szorowali mnie mydłem 
i gładzili swoimi rękami, serwując mi tym samym szam-
pański masaż. A potem jeszcze spryskali mnie czymś, co 
bardzo pachniało alkoholem i co rozwiało moje wszelkie 
wątpliwości – oto nareszcie byłem KIMŚ.

A co się stało tydzień temu, wprost nie mogę przestać 
się cieszyć na myśl o tym – mężczyzna usiadł na mnie! 
A kobieta – niby kapłanka, odprawiająca rytuał – stała 
nad nim i ścinała mu włosy maszynką, która tak śmiesz-
nie bzyczała. Gdyby tylko mógł usłyszeć to mój Gołąb, 
na pewno pomyliłby ją z jedzeniem. I siedzieli, i sta-
li tak przez jakieś piętnaście minut, a kawałek podłogi, 
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Znajdująca się w odwrocie (według wielu ekspertów – 
okresowym) pandemia koronawirusa, to z uwagi na nad-
chodzący okres urlopowy czas niepewności dla tych, któ-
rzy planowali zagraniczne wyjazdy. Ryzyko zakażenia, 
konieczność hospitalizacji w obcym kraju czy kłopoty 
z powrotem do Polski to potencjalne zagrożenia, z który-
mi mogą zmagać się osoby planujące wakacje za granicą.

*
W czasie epidemii średnio ponad 9 tysięcy żołnierzy 

było zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Ten wy-
siłek jest nadal potrzebny, dziękuję Wam za to. Wasze za-
angażowanie jest dostrzegane w społeczeństwie. 83% Po-
laków ufa żołnierzom Wojska Polskiego – mówił szef 
MON Mariusz Błaszczak.

*
„Śląsk jest najbezpieczniejszym miejscem w Polsce, 

bo ilość badań w tym regionie była największa. Dziś nie 
ma żadnych powodów, żeby uważać, że mieszkańcy Ślą-
ska stwarzają niebezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie” – po-
wiedział wicepremier Jacek Sasin.

30 czerwca, 119 dzień pandemii
– Pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do 

końca – powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. – Choć wiele krajów po-
czyniło postępy w walce z wirusem, tak naprawdę pande-
mia przyspiesza – dodał. Jak wynika z polskich danych, tyl-
ko 30 czerwca odnotowaliśmy ponad 230 nowych zakażeń 
koronawirusem i 19 zgonów. W sumie 34 393 zakażonych, 
1463 zgony, za wyleczonych uznano 21 281 osób.              ■

na której byłem ulokowany, wzbogacił się o pojedyncze 
strzępki włosów, które rozpoczęły związywanie swojego 
losu z kolorowymi nićmi, wypełniającymi rysy w parkie-
cie. W nocy, kiedy ludzie już śpią, mój Gołąb patroluje 
swoje terytorium i przezornie się do nich nie zbliża, pew-
nie myśli, że są to sieci jakichś innych gołębi i nie chce 
mieć z nimi nic do czynienia.

Wydaje mi się, że cały ten fryzjerski akt miał na celu 
wychwalić mnie za moją przydatność, ponieważ bra-
li w tym udział wszyscy członkowie rodziny, oprócz ko-
biety, która tylko ścinała. Pewnie rola kapłanki zabraniała 
jej kontaktu ze mną, bezpośrednio po modlitwach włoso-
wych. Kolejno używali mnie chłopiec i dziewczynka więk-
sza, i dziewczynka mniejsza, było cudownie! A gdyby tego 
było mało, tego samego dnia naprawili mi jedną z mo-
ich nóg,  która wcześniej była nieco mniejsza od reszty, 
pewnie dlatego, że chłopiec tak się śmiał bardzo i gibał na 
mnie, kiedy mu czuprynę skracali.

I od jakiegoś czasu nie stoję już w kącie, a pod naj-
ważniejszą ścianą w domu, tą, która podtrzymuje drzwi, 
prowadzące na balkon. Mężczyzna bardzo często z nich 
korzysta, wychodząc do popielniczki, przy której spędza 
zazwyczaj jakieś pięć minut. Kiedyś nawet byłem o nią 
trochę zazdrosny, że taka ważna jest, ale zakopałem topór 
wojenny, przecież beze mnie się już nie obejdą! Często, 
kiedy mężczyzna wraca, podmuch wiatru sprawia, że kraj 
długiej firanki głaszcze mnie po siedzeniu, jakby wszyst-
ko wciąż starało się umilić mi pieszczotami czas, w któ-
rym czekam na bycie potrzebnym. A zawsze jestem w cią-
głej gotowości, choćby nie wiem co!

Na szczęście nie narzekam, bo wydaje mi się, że wszę-
dzie jest mnie teraz pełno. Poznałem bardzo dużo moli, 

które mieszkają w firance, wydawały mi się naprawdę uro-
cze, kiedy tak niewinnie wtulały się w nią, huśtając się 
w rytm delikatnych muśnięć, którymi obdarzał mnie ma-
teriał. Chwilo trwaj! – rzekłbym, gdyby tylko ktoś w koń-
cu wytłumaczył mi, jak się to robi. Mam nadzieję, że obec-
ny stan nie zmieni się już i że moi właściciele pamiętać 
będą o tym, jak niezbędnym ogniwem w ich mieszka-
niu jestem i jak to miło mi zawsze, że zajmują się mną. 
W gruncie rzeczy, jestem w stanie nawet wybaczyć im to, 
że dopiero teraz na mnie siadają, a nie wcześniej. Czekam 
już tylko, aż w końcu dostanę swoje miejsce przy stole. 
Spytam wieczorem swojego Gołębia, co on o tym myśli 
i zapoznam go z molem, który jakimś cudem przytwier-
dził mi się do nogi. Gdybym miał porównać go do ssaka,  
nazwałbym go Jeżem. Tak łatwo się zaczepić może o coś! 
Zamierzam poznać mojego Gołębia z tym Jeżem, może 
podczas nocy spędzimy ze sobą trochę czasu. Ja, mój Go-
łąb i mój Jeż.                 ■
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Procesja jerozolimska

Jan 
Sęk

Od wczesnego średniowiecza to była pierwsza na taką 
skalę Pascha, podczas której chrześcijanie w Polsce i de 
facto na całym świecie nie mogli świętować Zmartwych-
wstania Pańskiego, uczestnicząc w nabożeństwach w miej-
scach kultu. Ów rok – 2020 – pozostanie zapewne na dłu-
go w pamięci pokoleń.

Serdeczny gościniec góralski Eweliny Pęksowej, podob-
nie jak rozważania o Męce Pańskiej ks. arcybiskupa Józefa 
Życińskiego, zdobi bliską memu sercu półkę z książkami 
opatrzonymi osobistymi dedykacjami autorów. Ówcze-
sny metropolita lubelski zdecydował się podzielić swymi 
odczuciami w szczególnym momencie, bo w pierwszym 
roku III Tysiąclecia. Jego studium filozoficzno-teologiczne 
o współczesnym i zarazem globalnym wymiarze boskiego 
cierpienia, zilustrował harmonijnie 14 obrazami olejnymi 
na płótnie artysta malarz Tadeusz Boruta.

Duchowy wymiar Misterium zaowocował jeszcze istot-
nym dopełnieniem w postaci przytoczenia ewangelicznej 
sceny z apostołem Tomaszem domagającym się od Chry-
stusa namacalnych dowodów ziszczenia się zapowiadane-
go Zmartwychwstania. Ponadto w epilogu w symbolicznej 
relacji do Słowa, przywołana została znamienna rękojmia 
ufnego zawierzenia dla wszystkich tych „…którzy nie wi-
dzieli a uwierzyli” (J 20, 24–29). Również ten fragment 
rozważań duchownego, opatrzył olejną ikoną na desce, 
autor całego plastycznego cyklu.

Zaraza zamknęła przed wiernymi furty kaplic i bra-
my kościołów. Ten duchowy uszczerbek dzięki postępowi 
technicznemu zrekompensowały im w części media elek-
troniczne. Transmisje telewizyjne z zabytkowych sanktu-
ariów pozwoliły wszystkim chętnym uczestniczyć bez-
piecznie w mszach świętych, nie wychodząc z własnych 
domów.

Szczególne wrażenie zrobiła na mnie via crucis po pu-
stym placu przed bazyliką św. Piotra w Watykanie. Quo 
vadis Domine, chciało się zawołać, widząc procesję osa-
motnionych świadków wiary.

Wśród dominującej ciszy, garstka wiernych rekru-
tująca się z członków rodzin skazanych, więźniów 
oraz ich kapelanów, służby penitencjarnej i lekarzy,  
w mdłym blasku świec kraszących rzymskie ciemności, 
obnosiła Krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami Męki 
Pańskiej.

Symboliczne ramy takiego scenariusza – z czego wszy-
scy zdają sobie sprawę – wyznaczył tym razem nie fana-
tyczny dyktator czy sekciarski wizjoner, lecz śmierciono-
śny wirus, sklasyfikowany w terminologii medycznej jako 
COVID-19. Jego nośną siłą budzącą powszechny lęk – to 
przy braku skutecznego leku, wpędziło ludzkość w przy-
gnębiającą samotność.

Taki stan uczynił z Chrystusa podążającego samotnie 
na Golgotę postać bliższą nam duchowo, pomimo upły-
wu ponad dwóch tysięcy lat. Powtarzane zaś wszędzie jak 
mantra hasło stay home, ostrzegające przed morowym 
powietrzem, wybrzmiało jak memento wieńczące Dro-
gę Krzyżową.
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XV stacja Drogi Krzyżowej, malowane na szkle, Ewelina Pęksowa
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W ten szczególny czas mój dobry znajomy Zdzisław 
Strycharz, znany lubelski specjalista w zakresie ekologii 
i ochrony środowiska naturalnego przysłał mnie i mojej 
żonie gościniec świąteczny w postaci napisanych przez 
siebie rozważań Męki Pańskiej, rozpisanych na 14 stacje 
Drogi Krzyżowej.

Podniosłość osobistych refleksji ugruntowana została 
jeszcze starannie dobranymi cytatami z Pisma Świętego 
i utworów o treści religijnej. Całość przypomina swoisty 
dukt ducha, kogoś kto pragnie swym życiem naśladować 
Chrystusa, w stylu jaki zalecał przed laty Tomasz á Kempis.

Kilka lat temu podobny dar serca w postaci Via Cru-
cis z Dąbrowicy otrzymałem od profesora Cezarego Ta-
rachy. Uczony wespół z ojcem Kazimierzem Manieckim 
i poetą Andrzejem Materą uczcili kronikarskimi zapiska-
mi rocznicę 700-lecia założenia podlubelskiej wsi. Przy-
wołanie dziejów własnej małej ojczyzny zostało klarownie 
wkomponowane w fundament misterium o rzeczach osta-
tecznych na kalwaryjskim szlaku wokół 14 kapliczek imi-
tujących jerozolimskie etapy cierpienia Odkupiciela w dro-
dze na śmierć. Słowem, ważki parafialny kodycyl credo…

Finał tego tragicznego dramatu, zwieńczony XIV sce-
ną złożenia Syna Bożego do grobu, uwiarygodniający sens 
życia doczesnego i oczekiwanego zbawienia po śmierci, 
odnalazłem też w świeckim przekazie pt. Kalwaria Lubel-
ska Maud Vanhawaert. Pisarka z Niderlandów przebywa-
ła w mieście nad Bystrzycą przez 2 tygodnie. Szczęśliwym 
trafem losu mogła zobaczyć wystawę malarską Tytusa 
Dzieduszyckiego-Sasa, fetowaną na Zamku Lubelskim od  
16 marca 2012 roku. Twórca w swoim czasie mieszkał 
w Lublinie, a po wyjeździe z kraju w 1959 roku osiadł 
w Paryżu. Tam też zginął tragicznie w wieku 39 lat. Ese-
istka eklektyczne refleksje z 14 dni pobytu rozpisała na 
XIV stacji, a przestrzeń kulturowa między Lublinem a Pa-
ryżem stała się kanwą nietuzinkowej opowieści.

Wiara w Zmartwychwstanie dopomina się jednak 
przyobiecanej nadziei, co najlepiej odzwierciedla  kultu-
ra i sztuka  ludowa, pokazując fazy narodzin i obumiera-
nia  w przyrodzie. Przed laty utwierdziła mnie w tym prze-
konaniu okazjonalna wizyta w lipcowe popołudnie 2004 
roku w domu ludowej artystki Eweliny Pęksowej w Zako-
panem. Twórczyni realizująca się z powodzeniem w sztu-
ce malowania na szkle, podarowała mi na pamiątkę swój 
album Kolorowy Świat. To w nim dostrzegłem góralską wi-
zję pierwowzoru XV stacji Drogi Krzyżowej.

Postać Chrystusa Zmartwychwstałego z alegorią Ducha 
Świętego w postaci gołębicy powracała jeszcze kilkakrot-
nie w jej twórczości, w kolejnych odsłonach i mutacjach.

W minionych bowiem dekadach wszystko było na po-
zór normalne, cykliczne i powtarzalne. Także obycza-
je związane z celebrowaniem Męki Pańskiej w formie 
misterium religijnego, obyczaju kulturowego czy zgoła 

turystyczno-pielgrzymkowej atrakcji w miejscach kultu 
religijnego, przede wszystkim w Jerozolimie.

Doświadczają tego stale wierzący, odwiedzając o każdej 
porze roku Ziemię Świętą. Historyczny szlak Via Dolorosa 
przemierza codziennie tysiące pątników. Na dobrą spra-
wę zjawisko to zaczęło być kultywowane na większą skalę 
po pobycie tam w czasie II wojny światowej wojsk gen. W. 
Andersa. Nasi wojskowi przyczynili się bowiem walnie do 
odrestaurowania części kalwaryjskich stacji.

Literacko utrwalił ten szczególny czas żołnierz 2. Kor-
pusu Artur Międzyrzecki, notabene przyszły mąż lubel-
skiej poetki Julii Hartwig. W zbiorku wierszy Namiot 
z Kanady, wydanym w Tel Awiwie w 1944 roku, zamieścił 
fragment swego poematu Droga krzyżowa. Zakończył go 
gorzką refleksją, godną przypomnienia:

Ciemnieje. Znów noc zapadnie
I wejdzie między cyprysy.
Błądzę za Tobą bezradnie
Zaułkiem jerozolimskim…

Ściemniało po latach ponownie i długie miesiące pan-
demii uczyniły nas równie bezwiednymi na przebieg 
zdarzeń.

Trzeba jednak w tym miejscu dopowiedzieć, że tak 
postrzegany szlak zapowiedzianej nadziei nie jest czymś 
nadmiernie nowatorskim. Powstałe bowiem w Krakowie 
w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku Arcybractwo Męki 
Pańskiej kultywowało nabożeństwo pasyjne rozpisane na 
15 stopni cierpienia Syna Bożego. Mottem jego była pieśń: 
Memento homo mori (Pamiętaj człowiecze o śmierci). 
Śpiewano ją i recytowano po łacinie i polsku podczas tzw. 
Procesji Jerozolimskiej po okolicznych kościołach.

Z racji urządzania i nabożnego celebrowania pogrze-
bów przylgnęło szybko do konfratrów miano Arcybractwa 
Dobrej Śmierci. Podstawowym celem jego była oczywiście 
troska o zbawienie dusz, swoich i bliźnich. W wymiarze 
ziemskim pamiętano jednak o potrzebach chorych i ubo-
gich  oraz pomocy dla więźniów i pocieszaniu skazanych 
na śmierć. Tego typu działalność charytatywna zwróci-
ła uwagę także władz kościelnych i to nawet w odległym 
Rzymie. Papież Klemens VIII, doceniając miłosierny wy-
miar aktywności bractwa, nadał organizatorom pokutnej 
Procesji Jerozolimskiej, stosowne przywileje odpustowe.

Koherentna kooptacja  symbolicznej  pięt-
nastki do kanonu jako ostatniej stacji na kalwa-
ryjskich dróżkach, oddaje w pełni sens wiary  
w Zmartwychwstanie, w bezkres głębi ofiary Mesjasza. To 
zarazem antidotum, zwłaszcza dla chrześcijan i ludzi do-
brej woli, na patogen morowej zarazy pustoszący kondy-
cję umysłową i fizyczną jednostek, rodzin, grup etnicz-
nych i narodów.

Jan Sęk
Lublin, dnia 30 maja 2020 r.

Ewelina Pęksowa
Zmartwychwstanie

1977 2009
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Tom Artura Międzyrzeckiego „Namiot z Kana-
dy”, zawierający wiersze z lat 1942–1944, pisane w Ro-
sji, Iranie, Iraku, Palestynie, Libanie i Egipcie, opubliko-
wano w Palestynie w roku 1944 nakładem wydawnictwa 
„Przez Lądy i Morza”. Debiutancką publikację poruszają-
cym wstępem opatrzył mjr Wł. Kamiński. 

Artur Międzyrzecki we wrześniu 1939 roku opu-
ścił Warszawę, ruszył na Wschód i znalazł się we Lwo-
wie, stamtąd został w 1940 roku wywieziony przez Ro-
sjan do Kazachstanu. W 1942 roku przedostał się do armii 
gen. Andersa i wraz z nią opuścił Związek Sowiecki. Wraz 
z 2. Korpusem Polskim przeszedł cały szlak bojowy, wal-
czył pod Monte Cassino i w bitwie o Bolonię. Był oficerem 
artylerii. Po wojnie rozpoczął studia we Włoszech, w Bo-
lonii, a później w Paryżu, w École des Sciences Politiques. 
Po studiach, w roku 1949, wrócił na stałe do Polski i roz-
począł pracę literacką na wielu polach jako poeta, pro-
zaik, tłumacz literatury francuskiej i angielskiej oraz jako 
krytyk literacki. Od 1950 roku drukował w „Nowej Kultu-
rze”, „Twórczości”, pisywał do „Nowych Książek”. W 1965 
roku został zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika 
„Poezja”, współpracował z Polskim Radiem jako autor słu-
chowisk i felietonista. W 1954 roku poślubił poetkę Ju-
lię Hartwig. Przetłumaczył na język polski utwory wielu 
pisarzy obcych, głównie francuskich: Apollinaire’ a, Rim-
bauda, Aragona, Racine’ a, ale także Mandelsztama, Cu-
mmingsa i Audena. Twórczość tych ostatnich poznał le-
piej dzięki pobytowi w Stanach Zjednoczonych w latach 
1970–73, gdzie przebywał jako stypendysta i wykładowca 
International Writing Program w State University of Iowa.

W styczniu 1976 roku zaprotestował przeciwko propo-
zycjom zmian w konstytucji PRL, stał się jednym z sy-
gnatariuszy „Memoriału 101”. W latach 1977–78 ponow-
nie przebywał w Stanach Zjednoczonych, tym razem na 
stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Po powrocie ak-
tywnie uczestniczył w tworzeniu niezależnego życia lite-
rackiego i kulturalnego w Polsce. W latach 1980–81 był, 
między innymi, ekspertem w Komisji Kultury w Regio-
nie Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Od 1976 roku dzia-
łał w Zarządzie Polskiego PEN Clubu, w 1978 roku zo-
stał jego wiceprezesem. W latach 1987–90 był członkiem 

Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W 1989 
roku został wybrany na przewodniczącego Komitetu 
Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towa-
rzystw Naukowych, współtworzył Stowarzyszenie Pisa-
rzy Polskich. 

Długo można by wymieniać uczelnie, których był sty-
pendystą i na których wykładał, równie długo można pi-
sać o jego literackich nagrodach, medalach i wyróżnie-
niach, wreszcie o komitetach, stowarzyszeniach, zespołach 
redakcyjnych, w których działał i gdzie piastował zaszczyt-
ne stanowiska. Życzliwi mu krytycy pisali, że interesował 
się przemianami kultury i pisał o ludzkich losach w cza-
sach szczególnie trudnych. Podkreślali, że zawsze jed-
nak kierował się wiarą w zwycięstwo klasycznego rozu-
mu i w zwycięstwo ładu nad chaosem. 

Przypomnijmy więc, jak ten autorytet intelektualny, 
w poemacie żałobnym „Marzec 1953”, opłakiwał śmierć 
generalissimusa wszech czasów Josifa Wissarionowicza 
Stalina.

(…) Przyszło, za gardło ścisnęło,
Mijały doby;
Słuchaliśmy, nie rozumiejąc,
O śmierci, męce choroby.
Słuchaliśmy do rozpaczy
Bolejący niemi
Stalin. Duma dni naszych.
Największy z ludzi na ziemi.
Wrócił nam wolność. Był dla nas
Najlepszym z przyjaciół.
Nauczył nas męstwa i trwania.
Nawet w bólu i płaczu. (…)
Płakaliśmy w Warszawie,
Na Śląsku, na dumnym Helu,
I przysięgaliśmy sprawie,
I przysięgaliśmy dziełu. (…)
Wybudujemy nad Wisłą
Piękną, szczęśliwą ziemię.
Wrogów zmieciemy. Przyszłość
Nazwiemy Jego imieniem. (…).

Historia pewnego poety, 
historie pewnego egzemplarza

Włodzimierz 
Stręciwilk
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Międzyrzecki był „zaangażowany” również w liczne 
inne poetyckie popularyzacje stalinowskich kłamstw ko-
munistycznych. Był m.in. autorem wiersza „Dzieci Ju-
liusza i Ethel”, wybielającego, jako rzekome niewinne 
ofiary, sowieckich szpiegów atomowych Juliusza i Ethel 
Rosenbergów.

*

Do kraju dotarło zapewne niewiele egzemplarzy tomu 
Artura Międzyrzeckiego Namiot z Kanady. Egzemplarz 
z dedykacją dla nieznanej nam panny Krysi Horbaczyń-
skiej nabył na aukcji w Londynie w roku 2012 dr Jan Sęk, 
mecenas sztuki i kolekcjoner obrazów, polskich książek 
wydanych na emigracji i wszelkich druków ulotnych.

■
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ZAGŁADA czyli powrót do S.

Chorowałem
Trzy dni klucze tkwiły w zamku
Pod klamką
Na zewnątrz mieszkania

Chyba  zapraszałem do odwiedzin
Obcych 
A może
Prosiłem o pomoc sąsiadów

W nocy
Nawiedzały mnie koszmary

W  sypialni
Zagnieździły się upiory
Oblewały mnie wodą 
Lodowatą 
Pewnie z przepastnej studni Jana Pień-
ka sąsiada

W żniwa gasiliśmy nią pragnienie
Na polu za Zaroślami

Wydobywały z kieszeni
Czarno czerwone pluskwo karaluchy
I strząsały na mnie
Śpiącego
Nieprzytomnego 
Całego we wrzodach
I liszajach
Krzyczałem 
Błagałem 
Ale nie słyszałem
Swojego głosu

Niekiedy niespodziewanie
Wchodził do mieszkania
Typ z teczką
Stary i obleśny dziad miejski
W diabelskiej masce
Pytał i pytał i pytał
Potem groził groził i groził
Drwił wrzeszczał 
Że powinienem się przyznać
Bo już zebrał dowody
Że udawałem poetę 
A jestem tylko zakałą społeczną 

Czwartego dnia 
Pootwierały się drzwi
W mieszkaniu
 I  na korytarz

Przeszedłem przez patio
Parking zastawiony dziwnymi autami
Przypominającymi skrzynki w których grzebano
Żołnierzy  Pierwszej Światowej Wojny
Ulicę pola za Sitnikiem

Zatrzymałem się na miedzy
Przed  samotną gruszą
W gnieździe drzemał grzywacz poznał mnie
Otworzył na chwilę oko
Popatrzył  przyjaźnie
I znów pogrążył się w swoim
Podniebnym śnie

Równina falowała kołysały się trawy
I kłoszące się żyta
Było cicho
Przejrzyście 
Znów zobaczyłem wszystko
Znów byłem u siebie

Lublin, 22 marca 2020 r. 

Mogą
Był taki czas że przeczuwałem
Iż jestem
Nieśmiertelny 

Nie uważajcie się za mądrzejszych
A mnie
Za głupca

Znam wielu którzy
Wciąż wierzą
W swoją niezniszczalność

Potężni bezkarni
Aż boję się im powiedzieć
Że są śmiertelni

Mogą zabić
Nim umrzesz
Nim umrę

W Sitniku, 6 września 2020
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PRZEBUDZENIE
Budzę się i na szczęście
Po złej nocy
Nic nie spadło
Ani się nie poprzestawiało

Maki od Zosi Suzdalcew
Wciąż wiszą na ścianie
Wypiękniały fotografie naszej łąki
I sitnickich bocianów

A jeszcze o północy
Spodziewałem się najgorszego
Grzmiało 
Był telefon z Warszawy
Anonim ostrzegał
Że już domknęły się  akta

Za oknem na wieżowcu znów
Rozlało się falami poranne słońce
Sroki i sikorki na balkonie
Jak co dzień odkąd tu mieszkam
Domagają się śniadania
Szafa na połysk
Jeszcze z epoki wczesnego Gierka
Zamknięta
Nikt nie wyniósł
Trzech starych maszyn do pisania
I leżą rozrzucone po mieszkaniu buty
I ubrania
Na koślawych regałach z paździerza
Odpoczywają wyblakłe 
Pożółkłe ze starości
Książki

Codziennie
Gdy już tę wybraną jedyną 
Trzymam w ręku
Zastanawiam się kiedy
I po co
Je kupowałem

Cendrarsa Nowaka Bunina
Iberoamerykańskie 
I kilkaset innych
Prawdopodobnie 
Miały być zabezpieczeniem na starość

Taki to dzielny i przenikliwy 
Był ze mnie

Ekonomista chociaż ojciec
Często  
Przestrzegał i radził
Marszcząc przy tym groźnie brwi

Ziemię gromadź  
Nie  książki

Lublin, 19.04.2020

Komunikat z Botanika 
V - pandemiczny

Tego roku
Było mi bardzo źle
Ukrywałem się przed sobą
I ludźmi

Nawet rodzinie mówiłem
Że w samotności
Przyzwyczajam się do starości
Oswajam ją
Bo  jeśli drugi raz przyjdzie
Będę już  wiedział 
Jak z nią żyć   

Nie miałem pieniędzy
Czytałem dużo wierszy
Przyjaciół i wrogów
Wykreśliłem  z notesów
I pamięci
Wychodziłem nocą 
Na pola za Botanikiem
Mało spałem
Zatruwałem złe myśli
Tanim alkoholem 
Nie odbierałem telefonów

Jasne że nie pojechałem do Sitnika

Tego roku
Wiosną
Gdy kwitł nasz sad
Ani też 1 listopada
Na groby przodków

   Lublin, 2020
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Wojna  
nie zna się na żartach

Wojciech 
Pestka

– Pierwszy raz umarłem przez przypadek. Ta śmierć 
była niezawiniona. W telewizji podano listę poległych na 
Majdanie. Serhij Szapował. Padło moje imię i nazwisko. 
Zginął 18 lutego 2014 roku na ulicy Gruszeckiego, ugo-
dzony dwoma pociskami. Jeden z nich trafił prosto w ser-
ce. Zdążyłem zadzwonić do żony, zanim odebrała pierw-
szy telefon z kondolencjami. Przez kilka dni od rana do 
wieczora – wyrazy szczerego, wyrazy nieszczerego współ-
czucia. Już ze zwykłej ciekawości próbowałem się czegoś 
dowiedzieć o moim imienniku. Gdzie zginął, w jakich 
okolicznościach. Bez rezultatów. 

Drugim razem sprowokowałem śmierć, chciałem so-
bie z niej zażartować. Moja wina, moja wina, moja bardzo 
wielka wina. Najpierw obmyśliłem rolę dla siebie, póź-
niej przeistoczyłem się w człowieka stamtąd, naciągając 
na grzbiet wilczą skórę, a kiedy już po wszystkim siedzia-
łem zamknięty, wbijając wzrok w brudną ścianę, to mo-
głem tylko robić jedno: zastanawiać się, jak będę umierał.

Poniosła mnie wyobraźnia. Postanowiłem zaciągnąć 
się na ochotnika do „donieckich separów”. Uważam się 
za człowieka przebiegłego. Miałem dobre referencje: uro-
dziłem się we właściwym miejscu, znałem zwyczaje i to-
pografię terenu, żargon, który zastępował oficjalny język 
wyssałem z mlekiem matki. – Kiedy mówi, traci nad sobą 
kontrolę: gestykuluje, po rusza dłońmi trochę zbyt nerwo-
wo, nie wiem, czy to sprawa ostatnich przeżyć, czy jego 
wrodzonych skłonności, usposobienia, jakie ma z natury. 
Z jego słów wynika, że urodził się w Dnieprodzierżyńsku 
[przemianowane w 1936 roku na cześć Feliksa Dzierżyń-
skiego miasto do swojej nazwy Kamienskie wróciło w 2016 
– przyp. autora], mieście równie nieciekawym jak Kielce, 
Białystok czy Radom. Strach przed życiem pozbawionym 
szans, trwaniem w prowincjonalnej próżni zmusił go do 
ucieczki: studia na Wydziale Systemów i Środków Maso-
wej Komunikacji w oddalonym o 50 kilometrów Dniepro-
pietrowsku [od 2016 roku nazwanym Dnieprem – przyp. 
autora] miały być przepustką do lepszego świata. Wybrał 
dziennikarstwo, chciał uniknąć egzaminu z angielskiego. 
W przeciwnym razie byłby teraz absolwentem historii, bo 
jest jej pasjonatem, fanatycznym wyznawcą. Historia po-
zwala mu widzieć szerzej, przewidywać następstwa. Dzię-
ki temu jest zawsze „do przodu”. Jako dziennikarz śledczy 
miał swoją specjalność: kryminalne subkultury, ruchy ra-
dykalne. – Mam szczególne zdolności do zmiany skóry, 
wcielania się w różne postacie z marginesu: kiboli, narko-
manów, oszustów… Gotowość do udziału w grze, szuka-
nia trudnych odpowiedzi, odzierania prawdy z pozorów 
jest we mnie od zawsze, tkwi w mojej psychice. Mogłem 
zdobyć genialny materiał, napisać TAKI reportaż!!

Pierwszy raz umarłem przez przypadek 18.02.2014
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Kpina z rozumu – rozważania o piekle 
(czwartek, 24 kwietnia 2014) 

Reportaż ze Słowiańska Kryminalne piekło Serhija Sza-
powała opublikował portal Wołyń Post. Jego bohaterem 
jest Danyło – bojownik samozwańczej „Republiki Do-
nieckiej”, zmuszony do ucieczki ze Słowiańska, który dwa 
dni wędrował pieszo, by wydostać się z Donbasu. Serhij 
poznał go w holu hotelu Hloria w Charkowie. Danyło – 
pochodzi z mieszanej ukraińsko-greckiej rodziny. Ni-
gdy nie zastanawiał się nad własną narodowością, uważa 
się za antyfaszystę w europejskim rozumieniu tego sło-
wa. Uczy się na wydziale historycznym jednego z uniwer-
sytetów, czuje się anarchistą-indywidualistą i jest urze-
czony radykalnymi socjalnymi teoriami. Nosi koszulkę 
z Che Guevarą, szarą, pozbawioną oznaczeń wojskową 
kurtkę i bródkę à la Trocki. To zauroczenie ideami anty-
faszyzmu i anarchii przyprowadziły 11 kwietnia młode-
go mieszkańca Słowiańska pod miejski oddział UMWS 
[MSW Ukrainy]. – Tam wygłaszali hasła i dawali auto-
maty! – z błyskiem obłędu w oczach opowiadał Danyło. 
– Wszyscy czuliśmy się jak powstańcy Nestora Machna! 
Rozumiesz, ludzie, którzy przywykli, że nikt z nimi się 

nie liczy, nareszcie otrzymali szansę, by oznajmić o sobie! 
Zgodnie z jego słowami milicję i prokuraturę w Słowiań-
sku zajęli ludzie, którzy rozmawiali z wyraźnym rosyj-
skim akcentem. Wszyscy chcieli dostrzegać w nich braci 
Rosjan, ktoś powiedział, że to krymski „Berkut”. Ale bar-
dzo szybko te „zielone ludziki” straciły swoją władzę nad 
uzbrojoną tłuszczą. W mieście równie nagle pojawił się 
na wpół kryminalny element z sąsiednich miast i obwo-
dów. Również z obwodów rostowskiego i biełgorodzkie-
go przyjechali rosyjscy „dobrowolcy”, a w istocie element 
zdeklasowany: alkoholicy i narkomani. Skrzynka wódki 
na potrzeby „Donieckiej Republiki”! – Na ulicach miasta 
raptem zjawiły się dziesiątki ludzi: z automatami w komi-
niarkach i tanich sportowych dresach, którzy wchodzili do 
restauracji i konfiskowali wódkę. – Dopiero wtedy zrozu-
miałem, jaką „Doniecką Republikę” budujemy z uzbrojo-
nymi małolatami, którzy chodzą i wymuszają od przed-
siębiorców podatek – po 70 dolarów – opowiadał Danyło. 
Mieszkańcom zaczęli „rekwirować” samochody na potrze-
by „Donieckiej Republiki”. Mój współrozmówca wyznał, 
że w mieście odbywały się zbiorowe gwałty na miejsco-
wych kobietach. Nie ma możliwości obrony mieszkań-
ców, ponieważ milicja przeszła na stronę separatystów. Ci 
obrońcy prawa, którzy nie chcieli ubabrać się we współ-
pracy z kryminalistami, po prostu uciekli z miasta. Mimo 
że tak zwany „ludowy mer” Słowiańska Wiaczesław Pono-
mariow nazywa uzbrojoną hołotę niegdysiejszymi „afgań-
cami”, oni, jak przekonuje Danyło, nie potrafią obchodzić 
się z bronią. […] „Ludowa gwardia” zupełnie nie boi się 
ukraińskiej milicji ani wojska. Na odwrót, bandyci cze-
kają na przejście ukraińskich mundurowych, żeby ich 
rozbroić albo uzupełnić swój arsenał. W rzeczywistości 
obawiają się „czarnych ludzików” – nieokreślonych ukra-
ińskich nacjonalistów, którzy polują na separatystów. Ale 
prawdziwy strach wywołuje postać Kołomojskiego, któ-
ry obiecał za każdego rosyjskiego dywersanta 10 000 do-
larów. Po raz pierwszy ci bandyci poczuli się zwierzyną 
łowną. Rosyjscy „turyści” teraz boją się odwracać pleca-
mi do swoich donbaskich wspólników – boją się, że ci da-
dzą im po głowie i wydadzą Kołomojskiemu. Miejscowa 
ludność zmęczyła się tym zamętem. Ludzie już nie marzą 
o federalizacji i innej władzy, a po prostu chcą, żeby z ulicy 
zniknęli uzbrojeni bandyci (http://www.volynpost.com/
articles/379-kryminalne-peklo). 

Był człowiek, nie ma człowieka 
(dwa dni później, sobota, Łuck)

Po godzinie 15 przestał odbierać telefony, o 21 ko-
mórka została wyłączona. Dwa dni po publikacji tek-
stu, w sobotę 26 kwietnia, urywa się łączność z Serhi-
jem Szapowałem. Milicja i prokuratura podejrzewają, że 
jego zniknięcie miało związek z tą publikacją, i wszczyna →

Mural sławiący bohaterstwo radzieckich lotników (Charków)
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postępowanie z artykułu 115. ustęp 1. Kodeksu karnego 
Ukrainy o „umyślne spowodowanie śmierci”. Inaczej mó-
wiąc – podejrzewa morderstwo.

Katerina Szapował 
(siostra, sobota 26 kwietnia, Kijów)

Chcę napisać kilka szczegółów o Serhiju. Jest rzeczy-
wiście w Słowiańsku. Przez telefon powiedział, że z nim 
wszystko w porządku i jest tam z dobrej woli. Nie wierzę. 
Dlaczego? Zaproponowałam, żeby szybko wracał. Powie-
dział, że musi poradzić się gdzieś kogoś, po tym telefon 
został wyłączony. – Te słowa zamieszczone na Facebooku 
dotyczyły rozmowy, która miała miejsce w przeddzień, 25 
kwietnia wieczorem. Według relacji portalu Telekrytyka 
Serhij Szapował zatelefonował do siostry z nieznanego nu-
meru, wyjaśniając, że jego telefon uległ uszkodzeniu i leży 
rozbity gdzieś w rowie. Powiedział, że znajduje się w Sło-
wiańsku. Gdzie dokładnie – nie sprecyzował. Pytałam, po-
wiedział, że dali mu możliwość zadzwonienia, wywieźli za 
miasto, gdzie złapali sygnał. Ale słyszałam, że rozmawia 
z pomieszczenia. Powiedziałam mu, że nie mówi z samo-
chodu, a z pomieszczenia, na co on odpowiedział, że tu 
są różne miejsca. Nie powiedział, że jest przetrzymywany. 
Powiedział, że nie może tak zwyczajnie wyjechać, bo jest 
na terytorium działań wojskowych i musi otrzymać doku-
ment od komendanta. Jaki dokument – niezrozumiałe – 
miała powiedzieć dziennikarzowi jego siostra. 

– Kazali mi, tak na wszelki wypadek, dla zatarcia śla-
dów mówić, że telefonuję ze Słowiańska. – Później w trak-
cie spotkania z Serhijem dowiedziałem się, że wszystkie 
rozmowy zostały przeprowadzone z jego prowizorycznej 
celi w budynku administracji obwodowej w Doniecku. 

„Sława Rosji – Donbasowi sława!” 
(nie wszystko, ale od początku, Serhij)

– Było trzech laureatów: Jewhen Hapycz, Jurij Leliaw-
skij i ja. I prawie zaraz, w przeciągu tygodnia pojawiły 
się dwa nowe nazwiska na liście zaginionych w Słowiań-
sku i jedno na liście donieckiej. Wszystko zaczęło się od 
dziennikarskiego konkursu na serię artykułów o wyda-
rzeniach na wschodzie Ukrainy ogłoszonego przez por-
tal internetowy Telekrytyka. Pomyślałem o Charkowie, 
pierwszej, jeszcze z okresu międzywojennego, stolicy 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki. Wystarczyło kil-
ka dni. Wrażenie przygnębiające, jakieś burdy, niezborne, 
nietrzymające się kupy akcje separatystów, starcia z miej-
scowymi „ultrasami”: kibolami Metalista, nacjonalistami 
z organizacji „Patriot Ukrainy”. Słowiańsk też odpadał, bo 
tam miał akurat miejsce początek operacji antyterrory-
stycznej i został Donieck, w którym właśnie „milicja lu-
dowa” ogłosiła powszechną mobilizację. Dziennikarska 
intuicja, węch podpowiadał, żeby iść tym tropem. W Do-
niecku spokój z tych, co przed burzą, procesje wędrują-
ce ulicami miasta pod wodzą samozwańczego batiuszki, 
modlitwy w intencji zwycięstwa „prawdziwego prawosła-
wia”. W centrum miasta Majdan odtworzony nieporadnie, 
wręcz groteskowo: otoczony zasiekami z drutu kolczaste-
go i barykadami budynek obwodowej administracji. Sie-
dziba separatystów. Świat od środka i świat na zewnątrz 
to dwa różne światy. Jestem zainteresowany tamtą stro-
ną. Nocuję w hotelu, rano zgłaszam się do punktu mo-
bilizacyjnego. Poszło łatwo, nie zastanawiam się, czemu 
poszło tak łatwo. Wnętrze zdewastowane, sejfy rozprute, 
wszystko, co dało się ukraść – ukradzione. Dostaję mate-
rac, miejsce do spania na podłodze. Na oko – krymina-
liści. Muszę ukryć notebooka, którego mam w plecaku. 
Z dawnych czasów mam w Doniecku znajomą, dzwonię. 

Czołg: Wojna nie zna się na żartach

10 tys. $ za głowę separatysty - oferta Prywat Banku Kołomojskiego
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Zgadza się, żebym zostawił u niej na kilka dni komputer. 
Dostaję przepustkę na miasto, udaje mi się wyjść. Szczę-
ście mi dopisuje. Ostrożność każe mi zostawić u niej nie 
tylko komputer, ale większość rzeczy, nawet plecak. Nigdy 
bym nie pomyślał, że wpadnę przez ten nadmiar ostroż-
ności. Wracam na odprawę. Bojowe okrzyki, „Sława Ro-
sji...”, na miasto ruszają kolejne patrole. Mnie zapraszają 
na rozmowę w gronie „przyjaciół”. „Bіеsіеdа” – swoiste 
poczucie humoru, którego nie potrafię docenić. Biesiada 
oznaczała przesłuchanie i to była standardowa procedura 
wobec osób spoza Doniecka. Wybiegnę do przodu, bo to 
jaskrawy absurd tej sytuacji: wszystkich, którzy zbyt emo-
cjonalnie deklarowali swoje sympatie do Noworosji, po-
dejrzewano o szpiegostwo, przesłuchiwano, poddawano 
torturom. Tych, co pod wpływem tortur się przyznali do 
szpiegostwa na rzecz Prawego Sektora albo Zachodu, za-
bijali. Kaleczyli, łamali ręce i nogi, wyrywali stawy, potem 
zabijali. Przesłuchanie w ich żargonie to „interwiew”, po-
kój przesłuchań – „gabinet dla prasy”, „słonik” – duszenie 
w masce gazowej pozbawionej dostępu powietrza, „jaskół-
ka” – katowanie osoby zawieszonej za nogi przymocowa-
ne do drewnianego drąga głową w dół… Warto przypo-
mnieć, że kiedy tam siedziałem, to dopiero zaczynały się 
starcia w Słowiańsku, była dopiero połowa kwietnia 2014 
roku. Rozmawiał ze mną mężczyzna na oko sześćdziesię-
cioletni, raz przyjaźnie częstował papierosem i kawą, in-
nym razem groził, waląc pięścią w stół. Później zmiana 
i kolejny. Cztery godziny bez przerwy. Na niczym mnie 
nie złapali. Odebrali mi telefon. A mnie zamknęli w po-
koiku dwa na trzy metry na ósmym piętrze, zablokowa-
li drzwi rozbitymi szafami pancernymi. Do wyjaśnienia. 
Nie mogłem spokojnie spać. Czekałem.

Wołyń Post 
(portal internetowy, 29 kwietnia, 15:58 Łuck) 

Do redakcji Wołyń Post zatelefonował dziennikarz wy-
dania Serhij Szapował. Zawiadomił, że przebywa w mie-
ście Słowiańsk w obwodzie donieckim, przy czym z nie-
wiadomych przyczyn nie może stamtąd wyjechać. Prócz 
tego Szapował powiadomił, że przygotował reportaż o sy-
tuacji w Słowiańsku i jest gotów przekazać go redakcji 
w celu publikacji. Przy czym redakcja na razie nie otrzy-
mała materiału. Telefoniczna rozmowa była krótka: łącz-
ność się urwała. Zanim do tego doszło, dziennikarz 
wyjaśnił, że w Słowiańsku prawie nie ma łączności ko-
mórkowej z tego powodu, że stacje przekaźnikowe zosta-
ły uszkodzone. Przy czym, jak informują krewni Serhija, 
zdążył zatelefonować do siostry i żony. 

„Kroniki Słowiańska albo o co walczy ludowa mi licja 
Donbasu” (30 kwietnia, wtorek) 

Dla statystycznego Ukraińca, który widzi wydarzenia 
na donbaskim teatrze działań wojennych przez pryzmat 
ogólnokrajowych kanałów telewizyjnych, obraz wygląda 
dość jasno. Telewidzowie oglądają przedstawicieli oficjal-
nej władzy, która z pomocą aktywistów Majdanu prowadzi 
operację antyterrorystyczną przeciwko rosyjskiemu spec-
nazowi i ogłupionym przez rosyjskie służby mieszkańcom 
obwodu donieckiego. Właśnie z podobnymi wyobrażenia-
mi o tych wydarzeniach wyruszyłem do Donbasu z zamia-
rem napisania cyklu materiałów o rozbieżnościach świa-
topoglądów między mieszkańcami różnych regionów. Ale 
znajomość z przedstawicielami donieckiego ruchu oporu 
częściowo zmieniła moje wyobrażenia o motywach, któ-
re skłoniły wschodnioukraińską młodzież do wzięcia do 
rąk automatów – tymi słowami zaczynał się kolejny repor-
taż zamieszczony na stronie portalu Wołyń Post, opubli-
kowany czwartego dnia po zaginięciu Serhija Szapowała. 

→

Symboliczna barykada upamiętniająca starcia na centralnym placu 
Charkowa

Serhij Szapował
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Czy może opisywać wszystko, co widzi? Czy wpływają 
i jak wpływają na jego pracę nowi „gospodarze” Słowiań-
ska? Pytania te na razie pozostawiamy bez odpowiedzi. – 
Redakcja poprzedziła tekst krótkim wstępem, w którym 
informowała, że jest przetrzymywany przez prorosyjskich 
separatystów i pozbawiony możliwości powrotu. Oto jak 
według oficjalnej wersji miał wyglądać moment spotkania 
– Szpiegomania i Prawy Sektor. Idę do namiotów werbun-
kowych. Jest ich kilka rodzajów. Czerwone – komuniści, 
zielone – Narodowej Milicji Donbasu. Są też namioty bez 
„wyróżniających oznaczeń”. W donieckiej Milicji Donba-
su powitano mnie dość przychylnie. Dowódca o pseudo-
nimie „Niedźwiedź” długo prowadził ze mną rozmowę, 
być może podejrzewał we mnie operacyjnego współpra-
cownika SBU [Służba Bezpieczeństwa Ukrainy]. Nie prze-
konała go nawet moja legitymacja dziennikarska. Tu war-
to zauważyć, że zwolennicy federalizacji dość sceptycznie 
odnoszą się do pracy przedstawicieli ukraińskich mediów, 
podejrzewając ich o brak obiektywizmu. Tolerują jedynie 
rosyjskie media. Ostatecznie „Niedźwiedzia” o prawdzi-
wości moich słów przekonały teksty ściągnięte ze stron 
Wołyń Postu. „Ciekawie piszesz. Ale nie zawsze praw-
dę” – powiedział. Po niezbyt długiej dyskusji o obiekty-
wizmie dziennikarskiej pracy, o prawie dziennikarza do 
ocen i własnych sądów oraz przebiegu informacyjnej woj-
ny „Niedźwiedź” zaproponował mi napisanie cyklu mate-
riałów o życiu „ludowej milicji” DNR [Doniecka Republi-
ka Ludowa].

Plecak, czyli życie albo śmierć (to, czego dowiedzia-
łem się podczas przesłuchań, Serhij)

– Przypomnieli sobie, że przyszedłem z bagażem, za-
częli poszukiwania plecaka. Mnie nie naciskali. Spraw-
dzili wychodzące połączenia komórkowe, zagrali psy-
chologicznie. Zadzwonili, powiedzieli, że wyjechałem do 
Słowiańska, jestem poza zasięgiem, kolega jutro zgłosi się 
po moje rzeczy. Następnego dnia specjalista od skasowa-
nych plików odzyskał część danych z twardego dysku. 
Mimo wszystko miałem szczęście, kilka tygodni wcześniej 
wymieniłem w komputerze dysk. Gdyby znaleźli zdję-
cia z Majdanu, byłbym martwy. Za to wpadła im w ręce 
moja legitymacja dziennikarska. Wtedy jeszcze o niczym 
nie wiedziałem, siedziałem zamknięty w tym pokoiku na 
ósmym piętrze i czekałem. Pozostało mi grać swoją rolę 
do końca, czekałem, nie wiedząc, czy decyduje się moje 
życie, czy śmierć – powie mi podczas rozmowy w Łucku.

Godzina 12 następnego dnia 
(niedziela, 27 kwietnia, Serhij)

– Drzwi nagle się otwierają, wpada grupa pięciu uzbro-
jonych ludzi w kominiarkach. Pokazują mi moją legityma-
cję. Są wściekli. Zaczynają mnie bić, krzycząc, że jestem 

szpiegiem Prawego Sektora, zarzucają mi na głowę wo-
rek, a później wloką korytarzem do pokoju przesłuchań, 
który mieści się na tym samym piętrze, w redakcji miej-
skiej gazety „Życie”. Tam znęcają się fizycznie, torturują, 
używając noża, paralizatora, stawiają pod ścianą, krzyczą, 
że zabiją, wymachują pistoletem. Przyznaj się, uderzenie, 
wymień wspólników, uderzenie, nazwisko prowadzącego, 
uderzenie, kto jest twoim „kuratorem”, uderzenie. Bicie 
sprawia im widoczną przyjemność. Nie wiem, jak długo 
mnie biją, tracę rachubę. Wszystko jedno, żeby tylko nie 
bolało, żegnam się z życiem. (Później, już po kilku dniach, 
spytałem, czy rzeczywiście zamierzali mnie zabić. A dla-
czego nie? – Byli zdziwieni moim pytaniem, przy okazji 
dowiedziałem się od separatysty o pseudonimie „Patriot”, 
że ciała z rozprutymi brzuchami wrzucali nocą do rzeki, 
żeby nie wypłynęły).

Strzeż się pychy niepotrzebnej 
(tego samego dnia, Serhij)

– Któryś z separatystów postanowił zatelefonować do 
dziennikarzy z STB [ukraiński prywatny kanał telewizyj-
ny] i pochwalić się tym, że w budynku Obwodowej Do-
nieckiej Administracji torturują schwytanego dziennika-
rza. Może się mylę, może to było współczucie, a nie pycha, 
duma z sukcesu. Nie wiem. W każdym razie informacja 
bardzo szybko pojawiła się w wiadomościach telewizyj-
nych. Separatyści przestraszyli się, że mam wśród nich 
wspólnika. Bili mnie, żądając jego nazwiska, adresu, tele-
fonu. Mniej więcej w tym samym czasie, być może z tych 
samych pobudek, ze sceny na placu przed budynkiem po-
dano informację, że „ludowa milicja” schwytała ukraiń-
skiego faszystę, dywersanta i szpiega, który podaje się za 
dziennikarza. I że właśnie nad nim „pracują”. To wywo-
łało szaloną radość tłumu wokół administracji. Szybkość, 
z jaką zaczęła się rozprzestrzeniać informacja o przetrzy-
mywanym dziennikarzu, wywołała jeszcze większy strach 
i niepewność. Po pierwsze: obawiano się, że udało mi się 
zebrać i przekazać dalej przez internet albo wspólnika ja-
kieś istotne informacje, zdjęcia, pozwalające na identyfi-
kację oprawców. Po drugie: ukrycie faktu przetrzymywa-
nia i torturowania dziennikarza stawało się trudniejsze. 
Trzeba było zatrzeć ślady. W powietrzu pojawił się smród, 
dlatego postanowiono zmienić strategię. Wraz z informa-
cją w mediach pojawił się trzeci, nowy element: uświado-
mili sobie, że dziennikarz jest cenną zdobyczą, a do tego 
można go wykorzystać w wojnie propagandowej. W osta-
teczności jest towarem, którym można się wymienić albo 
sprzedać. Poprosili rosyjskich dziennikarzy z „ANNA-
-News” (Abchaska Agencja Informacyjna), którzy mie-
li swoją siedzibę w sąsiednim pomieszczeniu. Z pomo-
cą flagi powieszonej na ścianie, kamizelki kuloodpornej, 
hełmu moi „koledzy” wyprodukowali fałszywy filmik ze 
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Słowiańska. Kazali mi przeczytać oświadczenie, że jestem 
tu z własnej woli. Jak gdyby zaledwie kilka chwil wcześniej 
nie widzieli mnie pobitego, pokrwawionego, rozebranego 
do pasa. Później ten filmik umieścili w internecie.

Na swojej stronie dziennikarze Wołyń Post pisali: Serhi-
ja zmusili, żeby powiedział o tym, że u niego wszystko do-
brze i znajduje się w Słowiańsku. Później wideo pokaza-
li na YouTubie. Razem nagrali cztery filmiki, na których 
Szapował wygłaszał tekst napisany przez separatystów 
i rosyjskich dziennikarzy. Rozesłali także artykuły pod-
pisane imieniem Serhija, w których separatystyczny ruch 
starano się pokazywać w pozytywnym świetle.

„Nam nie trzeba zachodnich padaczek”
(kilka rad dla jeńców, Serhij)

– Rzecz na tyle stała się publiczna, że nie mogli puścić 
sprawy „na żywioł”. „Niedźwiedź” zawiadomił mnie, że je-
stem zakładnikiem Donieckiej Republiki Ludowej do cza-
su przeprowadzenia referendum, a po 11 maja zapadną 
szczegółowe decyzje co do moich dalszych losów. Że zo-
stanę zwolniony albo wymieniony. Musiałem przygotować 

się na dłuższy pobyt, przestawić moją psychikę. W po-
koju miałem stół, biurową szafę na dokumenty, krzesło, 
stary materac i wiadro zamiast toalety. Z okna mogłem 
obserwować wejście do budynku, scenę, wokół której od-
bywały się mityngi, telebim, na którym wyświetlano wia-
domości podawane przez rosyjskie media. „Wstawaj, kra-
ju ogromny, wstawaj na śmiertelny bój…” – od siódmej 
rano do jedenastej w nocy przez potężne głośniki leciała 
Święta wojna albo Smuglianka Mołdawianka na zmianę 
z hymnem tak zwanej Noworosji. Od czasu do czasu ktoś 
wychodził na scenę, czytał komunikaty, petycje z żąda-
niami do Baracka Obamy i przywódców Europy albo wy-
głaszał płomienne przemówienia: „Ręce precz od Ukra-
iny, niech żyje Rosja…”. Wszystko, cokolwiek się działo, 
było zbrodnią Prawego Sektora albo zachodnioeuropej-
skich faszystów. Konferansjerów było dwóch: starsza ko-
bieta, której „krwawa kijowska junta” chciała odebrać oj-
czysty rosyjski język i starszy mężczyzna, górnik patriota, 
zagorzały stronnik wielkiego wodza Stalina. Ona zawsze 
kończyła swoje wystąpienia dwuwierszem: „Nam nie trze-
ba zachodnich padaczek, Donbas – Moskal, Donbas – nie →

Daruj nam i naszym wrogom wszystkie winy
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skacze”. On deklaracją, że z radością przegryzie gardło po-
sła Ołeha Laszki. Przez okno mogłem też obserwować 
tłum emerytów atakujący konwojowanych jeńców. Czasa-
mi słyszałem za drzwiami okrzyki „korytarz!”, które ozna-
czały, że z sąsiednich pomieszczeń wyprowadzani są jeńcy 
na przesłuchania. Źródłem informacji o sytuacji wewnątrz 
budynku i innych więźniach byli tak zwani „dyżurni mi-
licjanci” roznoszący jedzenie. Trzy rady dla ludzi, którzy 
trafią w ręce separatystów: nie rezygnować z jedzenia, na-
wet jeśli wywołuje mdłości, podkreślać swoje możliwości 
i dodawać sobie znaczenia, bo to zwiększa szanse na wy-
mianę, i starać się zaprzyjaźnić ze strażnikami i „dyżurny-
mi”, bo to od ich decyzji i humorów zależy życie więźnia. 

Nie zdechniesz 
(Serhij, ciąg dalszy)

– Przez trzy tygodnie siedziałem w zamknięciu. Od 25 
kwietnia do 18 maja. Mogę powiedzieć, że mi się poszczę-
ściło: zaprzyjaźniłem się z „dyżurnymi”, którzy mnie pil-
nowali, dzięki temu dość regularnie otrzymywałem je-
dzenie. W najgorszym wypadku raz na dobę, wyjątkowo 
raz na dwa dni. W pierwszym zaciągu do „ludowej mili-
cji” zgłosił się ten lepszy element społeczny poszukujący 
przygód, wierzący w dobro i zło, o romantycznym uspo-
sobieniu. Wiek od dwudziestu pięciu do trzydziestu trzech 
lat. Wśród pilnujących był taki młody chłopak o pseu-
donimie „Reporter”. W rzeczywistości zwykły robotnik 
z budowy, za to gadatliwy. Interesowały go różne spra-
wy, dużo czasu spędzaliśmy, rozmawiając o broni, rodza-
jach kamizelek kuloodpornych, technikach walki wręcz. 
Czuł się za mnie odpowiedzialny, przynosił mi książki, 
cukierki, chleb. Większość z nich uciekła, zdezerterowa-
ła, kiedy górę zaczął brać element kryminalny, bandyci. 
„Reporter” też. Przez ścianę miałem sypialnię „ludowych 
milicjantów”, którzy nocami patrolowali miasto, słyszałem 
ich rozmowy: ile telefonów odebrali, ile wódki skonfisko-
wali, jakie samochody zarekwirowali z salonów albo za-
brali właścicielom, jakie sklepy obrabowali. Chciało mi się 
śmiać, bo na domiar tego jeszcze okradali się wzajemnie. 
Ale były też straszne momenty. Opowiadali mi strażnicy, 
że ktoś przez kilka dni wrzucał granaty łzawiące do sys-
temu wentylacyjnego. W końcu złapali chłopaka, złamali 
mu ręce i nogi i wrzucili do piwnicy, nie udzieliwszy po-
mocy. Po 2 maja, po wypadkach odeskich, kiedy w Domu 
Związków Zawodowych proukraińscy kibole spalili żyw-
cem ponad trzydzieści osób, poszła fala ochotników. Do 
milicji zaciągali się masowo górnicy z donieckich kopalń, 
przychodzili w zorganizowanych grupach ze swoimi bry-
gadzistami. Wiek od czterdziestki do emerytury. Na na-
szym piętrze stacjonowało ich wtedy ponad stu. Upijali się 
na umór na okrągło. Referendum to był szok. Paraliż. Nie 
mieli pomysłu, co robić. Rosja nie przygarnęła Donieckiej 

Republiki Ludowej, jak to zrobiła z Krymem, oficjalnie 
nie uznała nawet jej niepodległego bytu. Rozwiały się ich 
marzenia o rosyjskim dobrobycie. Rozpełzli się, poznika-
li bez śladu. Ich miejsce zajęli gówniarze, których podnie-
cała broń, niezrównoważeni psychicznie desperaci, kobie-
ty z marginesu z tak zwanego żeńskiego batalionu. Jeśliby 
nie było tam rosyjskiego uzbrojenia, rosyjskich żołnierzy, 
w tym stanie zakończyłoby się wszystko po miesiącu. „Nie 
zdechniesz” – odpowiedział mi taki małolat, kiedy wali-
łem do drzwi, krzycząc, że od dwóch dni jestem bez jedze-
nia i wody, że żuję z głodu papier toaletowy. 

Drugie dno 
(lotnisko w Doniecku, 18 maja 2014)

– Obietnicy nie dotrzymano. Po 11 maja plac wokół sce-
ny się wyludnił, zrobiło się cicho. 17 maja ktoś zajrzał do 
mojego pokoju przez uchylone drzwi, spytał o imię, na-
zwisko. Dalej nic. Następnego dnia o 15 „dyżurny” przy-
niósł jedzenie, kazał się umyć, ogolić, ubrać i czekać na 
konwojentów. Okazało się, że skradziono mój komputer, 
dyktafon, komórkę, plecak z ubraniem, zostały mi spoden-
ki i tenisówki. Dostałem koszulkę z napisami „Narodo-
wa Milicja Donbasu”. Około 19:20 nieznany mi człowiek 
cywilnym samochodem zawiózł mnie na teren lotniska 
w Doniecku. Wysadził na drodze i kazał iść w kierunku 
bramy. Tam czekała grupa ludzi. Kiedy podszedłem, roz-
poznałem wśród nich Wiktora Medwedczuka i posła He-
stora Szufrycza. Pogratulowali mi zwolnienia z niewoli. 
Byłem zdziwiony. Zaprowadzili do prywatnego samolo-
tu. Już w samolocie spytałem: dlaczego ja? Odpowiedzieli 
mi, że zajmują się wymianą jeńców, byłem pierwszy na li-
ście uwięzionych, którą pokazano im w Doniecku. Rzeczy 
zwykle mają drugie dno. Później miałem się dopiero do-
wiedzieć, że przypadkiem dziennikarze „Donieckych No-
wostej” sfotografowali ich w restauracji Puszkin w Doniec-
ku z przedstawicielami tak zwanej Donieckiej Republiki 
Ludowej podczas nieoficjalnych rozmów i trzeba było na-
prędce znaleźć jakieś uzasadnienie dla ich obecności w tym 
miejscu. Po godzinie byłem na lotnisku w Kijowie.

Wskrzeszenie (w małej, prowincjonalnej skali)
Mimo że wróciłem, byłem fizycznie, oficjalnie wciąż 

mnie nie było. Po wszczęciu postępowania z artykułu 115. 
o umyślne zabójstwo zostałem uznany za osobę zaginioną. 
Trzeba było zmienić mój status z „zaginiony” na „żywy”, 
dokonać oficjalnego wskrzeszenia. Czekała mnie jeszcze 
długa biurokratyczna procedura. 

Powrót do życia. Bo wskrzeszanie, które kiedyś było 
wyłącznym prawem Boga, dzisiaj jest w rękach urzędni-
ków, sędziów i milicji. 

Wojciech Pestka
[wrzesień 2014]



n u m e r  2  ( 1 0 0 )  c z e r w i e c  2 0 2 0  •  8 3

„Katedry” ormiańskie
Janusza Trzebiatowskiego w Lublinie

Stanisław 
Dziedzic

Na skraju pięknej i pieczołowicie w ostatnich latach 
odnowionej lubelskiej Starówki, w salonie artystycznym 
„Umbilicus urbis” („Pępek miasta”), należącym do Fun-
dacji Villa Polonia, 24 lutego br. odbył się wernisaż wy-
stawy dzieł malarskich krakowskiego artysty Janusza 
Trzebiatowskiego – „Armenia. Szlakiem katedr i chacz-
karów”. Wystawa ta obejmuje około 20 obrazów wykona-
nych techniką suchego pastelu. Jest ona wspólnym przed-
sięwzięciem warszawskiego Muzeum Niepodległości 
i Fundacji Willa Polonia z Lublina, a jej lubelską odsłonę 
poprzedziła prezentacja w Galerii Malarstwa Historycz-
nego w Muzeum Niepodległości. Wernisaż warszawskiej 
wystawy odbył się w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej 
18 grudnia 2019 roku, z udziałem Janusza Trzebiatowskie-
go, przewodniczącego Rady Fundacji Armenian – Macie-
ja Bohosiewicza, dr. Jana Sęka – Przewodniczącego Rady 
Muzeum Niepodległości, prezesa Fundacji Willa Polonia. 
Warszawski wernisaż zgromadził licznych gości – przed-
stawicieli środowisk kultury i sztuki oraz przedstawicie-
li życia publicznego stolicy. Spotkanie prowadził dyrektor 
Muzeum Niepodległości, dr Tadeusz Skoczek.

Warto podkreślić, że pierwsza prezentacja obrazów Ja-
nusza Trzebiatowskiego w Muzeum Niepodległości od-
była się w lipcu 2016 roku. W Galerii „Brama Bielańska” 
odbył się tego roku, 9 lipca, wernisaż wystawy „Pastele 
Janusza Trzebiatowskiego”, którym zainaugurowano Mię-
dzynarodowy Festiwal Sztuki Janusza Trzebiatowskiego, 
zorganizowany w 80. rocznicę urodzin artysty. W Sali im. 
Karola Beyera w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej od-
było się także spotkanie z jubilatem, któremu towarzyszy-
ła prezentacja filmu dokumentalnego o J. Trzebiatowskim, 
zrealizowanego przez Franciszka Kuduka.

Lubelski wernisaż prowadzony przez dr. Jana Sęka, 
zgromadził licznych gości, nie tylko lublinian, ale także 
z różnych regionów Polski. Uroczystą prezentację dzieł 
malarskich Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego swoją 
obecnością zaszczycili m.in.: wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Lublina – poeta Stanisław Kieroński, prezes Od-
działu Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i za-
razem redaktor naczelny periodyku „Lublin” –  Zbigniew 
Włodzimierz Fronczek, prof. Włodzimierz Osadczy 

(KUL), dyrektor naczelny Biblioteki Wojewódzkiej w Lu-
blinie – Tadeusz Sławecki, wójt Siennicy Różanej – Leszek 
Proskura. Warto nadmienić, że znany z wielu inicjatyw 
wójt Proskura zamierza w najbliższej przyszłości otworzyć 
w restaurowanym właśnie dworze w Siennicy muzeum au-
torskie Janusza Trzebiatowskiego.

O zgromadzonych na lubelskiej wystawie obrazach 
i o ich twórcy mówili: Tadeusz Skoczek i kurator wysta-
wy – Ferdynand Nawratil, a o artystycznych efektach fa-
scynacji Trzebiatowskiego Armenią – Stanisław Dziedzic.

Dziś, po paru dziesięcioleciach twórczych zaintereso-
wań tematyką armeńską, gdy podlega ono permanent-
nemu rozwojowi, można uznać, że rozpoczęty przed 
ćwierćwieczem „Tryptykiem Armenii” cykl obrazów „ar-
meńskich” w całej, bogatej twórczości malarskiej Trzebia-
towskiego można zapewne uznać za wiodący.

Po raz pierwszy artysta udał się do Armenii przed po-
nad półwieczem, w celach turystycznych. Następny pobyt, 
w 1991 roku, w parę miesięcy po tragicznym w skutkach 
trzęsieniu ziemi, gdy zobaczył straszliwe zniszczenia, mar-
twe miasto Leninakan, kiedy widział efekty podnoszenia →
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z ruin osobliwości kulturalnych tego kraju, dostrzegł inne 
oblicze Armenii. Był świadkiem odradzającej się w post-
sowieckiej rzeczywistości liturgii starochrześcijańskiej, 
przenikającej odtąd poza ściśle przyzwolone enklawy 
kultowe. W jednym ze zrujnowanych kamiennych mona-
sterów był świadkiem nabożeństwa sprawowanego pod 
przewodnictwem samego katolikosa Armeńskiego Ko-
ścioła Apostolskiego Karekina II. Konsekwencją trwa-
łą zachwytu, ale i reakcją mimowolnego świadka  znisz-
czonych kamiennych zabytków i misternie rzeźbionych 
chaczkarów, wołających o pamięć, był niezwykły w swo-
im artystycznym wyrazie „Tryptyk Armenii” – cykl obra-
zów olejnych, w 1996 r. prezentowanych najpierw w Mu-
zeum Okręgowym w Chełmie, a później w wielu innych 
miejscowościach. 

Był w tym niezwykłym ideowym przesłaniu motyw 
przewodni: próba budowania kosmogonii świata na ru-
inach uczynionych Kainową ręką, przez nieludzkie sys-
temy. Rozpaczliwe szukanie światła nadziei i ładu, krze-
piących sens trwania. Ale był to sens tworzenia. Jawiło 
się wtedy pytanie, nie zarzucone dotąd, ciągle wszak ak-
tualne, ważne jak architraw – scalający, pozwalający na 

bezpieczne tworzenie, na dzieło wieńczenia. W cyklu 
„Tryptyk Armenii” owo szukanie światła zdecydowanie 
przekraczało malaturę – i tak pozostało w następnych cy-
klach obrazów Janusza Trzebiatowskiego. Świat monaste-
rów, kościołów, chaczkarów, skał Kaukazu czy ruin staro-
żytnych budowli, spowitych ciszą odeszłych epok, kiedy 
indziej wołających o ratowanie dziedzictwa, przywróce-
nie świadectwa, doznają w tych obrazach intelektualnego, 
ukierunkowanego artystycznego przetworzenia. Ducho-
wość Wschodu, połączona z tęsknotą za sacrum, poszuki-
wanie światła trwającego immanentnie oraz Transcenden-
cji, jednają tu nadrzędność kosmogonii nad rozdarciami 
i apokalipsą. Tak powstał dalszy człon serii obrazów, two-
rzonych różnymi technikami, w których artysta mierzy 
się już teraz z aksjologicznym zwieńczeniem porządku 
i wartości – mówiąc za Norwidem – „rzeczy świata tego”. 
Cykl „Katedra” nosi – jak się wydaje – wymiar duchowej 
nadbudowy całości. Czy ją wieńczy? Czy jednoznacznie 
chciałby się w tej kwestii wypowiedzieć sam Janusz Trze-
biatowski? Jest w tym wieloczęściowym oglądzie udręczo-
nej w ostatnich stuleciach ziemi spod Araratu, zespolona 
nić filozofii, antropologii kultury, ale i teologii. Nie mam 
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zatem pewności, czy owe 44 obrazy olejne i 50 pasteli z cy-
klu „Katedra” są jego wyczerpującym, ostatecznie sfor-
mułowanym językiem sztuki przesłaniem, wieńczącym 
rozpoczęty przed wielu laty cykl – dyskurs o duchowej 
złożoności, o antynomiach targających niespokojne po-
granicza kulturowe współczesnego świata, ziem, które na-
leżały do potężnego kiedyś i rozległego państwa.

Bo jestem oto przeświadczony, a przeświadczenie to 
graniczy z poczuciem pewności, że wieloletnie zmagania 
twórcze artysty znajdą kontynuację, choćby nawet formę 
dopełniającego epilogu, gdy na nowo nawiedzi on Arme-
nię, gdy w nowych proporcjach odsłoni ta ziemia swoją 
zgrzebną codzienność, narzucone ograniczenia rozwoju, 
ale i olśniewające nowym blaskiem starożytności chrze-
ścijańskie. On sam przed laty, w wierszu „Armenia” pisał:

Był taki ołtarz
na którym złożyłem
myśl tajemną

I pieśń która
potężnym wołaniem Jahwe
wzruszyła kamienie

I było dotknięcie
ręki Boga zawistnego
o sny i miłość
Ludzi tej ziemi

O tej myśli tajemnej, o ludziach tamtej ziemi, którzy 
przez wiele stuleci wrastali twórczo po bratersku tak-
że w polską rzeczywistość, warto by z Januszem Trzebia-
towskim rozmawiać po latach tak niezwykłych zmagań 
tam, na Kaukazie. Tam łatwiej pojąć i zrozumieć istotę od-
rębności Eczmiadzyna z jego relikwiami przeszłości i fe-
nomenem duchowej tożsamości, genialne zamysły bu-
downiczych zrujnowanej, z trudem dziś we fragmentach 
rekonstruowanej katedry Zwartnoc, czy położonego przy 
samej granicy z Turcją warownego na stoku kamiennego 
masywu przy samej granicy z Turcją warownego monastru 
Chor Wirap, w którym zachował się skalany loch – miej-
sce wieloletniego więzienia św. Grzegorza Oświeciciela. 
Tego, który w 301 roku ochrzcił skruszonego króla Tiri-
datesa, swojego ciemięzcę. Echa i przesłania tych niezwy-
czajnych dziejów pierwszego chrześcijańskiego państwa 
na świecie, z uporczywym poszukiwaniem światła Tran-
scendentu zarówno w czasach pomyślnych, jak i zniewo-
lenia, czy wręcz hekatomby, dostrzec można w obrazach 
Trzebiatowskiego, także wówczas, gdy mają one przesła-
nie bardziej uniwersalistyczne, ale w odniesieniu do  tak 
pojętego fenomenu kulturowego Armenii. Dopiero tam, 
po zmierzeniu się na miejscu z losami narodu i państwa 
pojąć można istotę i skalę dramatu potomków Haiga (Ha-
ika), protoplasty z rodu biblijnego Jafeta, który urodzajną 

dolinę i skalny masyw Araratu, na którego stoku osiadła 
po biblijnym potopie Arka Noego, uznawali oni za ser-
ce swojej ojczyzny, dziś należące do Turcji. Ararat pozo-
staje wciąż  nienaruszalną częścią „mitu założycielskiego” 
Armenii. Jego potężny masyw jest widoczny na co dzień 
w wielu rejonach niewielkiej dziś terytorialnie Arme-
nii, jednoczy kulturową tożsamość rozrzuconej po całym 
świecie diaspory, jest świadkiem Kainowych dni i brutal-
nych rozstrzygnięć politycznych mocarstw ościennych. 
Na lubelskiej wystawie nie mogło zabraknąć tych koron-
nych dla Ormian/Armeńczyków akcentów tożsamości, 
a wśród nich obrazu „Święty ołtarz Araratu”. O tych rela-
cjach zwykł  czasem mówić Janusz Trzebiatowski słowa-
mi wiersza Igora Sikiryckiego:

Kłaniam się nisko górze srebrnej
Czterdziestokrotnie cześć oddaję
Araratowi, co osiwiał
Na widok nieszczęść tego kraju.

Deklarowany przez artystę zamysł ponownego wyjaz-
du do Armenii, by po latach twórczego zmagania doko-
nać konstatacji, a najpewniej także szukać nowych inspi-
racji pozwala wnosić, że armeńskie cykle obrazów, mają 
swoje ideowe zwieńczenie, ale nie są całością zamkniętą.

Lubelska wystawa Janusza Trzebiatowskiego będzie na-
stępnie prezentowana w salach wystawowych Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 
a później w odnowionym dworze w Siennicy Różanej.

Towarzyszy tej wystawie katalog „Armenia. Szlakiem 
katedr i chaczkarów”, przygotowany przez Muzeum Nie-
podległości, w opracowaniu dyrektora Tadeusza Skoczka. 
Efektowny katalog jest kolejnym, zrealizowanym projek-
tem Galerii Malarstwa Historycznego, w ramach tema-
tu badawczego „Janusz Trzebiatowski; Maciej Milewski. 
Biografie artystów naznaczone przeżyciami wojennymi”. 
O tych kwestiach i o wcześniejszych wystawach dzieł pla-
stycznych Trzebiatowskiego w Muzeum Niepodległości 
pisze bliżej Tadeusz Skoczek w tymże katalogu.

Był i inny akcent tego lubelskiego wernisażu, zaszczyt-
ny wielce dla Janusza Trzebiatowskiego i dla piszącego te 
słowa: podczas tej uroczystości zostali obaj uhonorowani 
przyjęciem do reaktywowanej w 2002 roku Akademii Hi-
storii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama 
Mickiewicza. W liczącej statutowo 44 członków rzeczy-
wistych Akademii, miejsce po zmarłym profesorze Mie-
czysławie Paszkiewiczu, wybitnym historyku sztuki, pre-
zesie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznano 
Januszowi Jutrzence-Trzebiatowskiemu, a po zmarłym 
znakomitym pisarzu, historyku literatury i tłumaczu – 
profesorze University of London, Jerzym Pietrkiewiczu – 
Stanisławowi Dziedzicowi.

Stanisław Dziedzic
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Umieliśmy się cieszyć...

Giez

Pierwszy numer „Kuriera Lubelskiego” ukazał się 
24 marca 1957 r. To był z całą pewnością sukces. Od po-
nad pół roku grupka dziennikarzy z lubelskiego dodatku 
„Życia Warszawy” czyli z „Życia Lubelskiego” i nie tylko 
podejmowała starania o utworzenie drugiej gazety dzien-
nej obok organu partyjnego „Sztandaru Ludu”. Przypo-
minano, że już w 1945 r. funkcjonowały tu dwa dzienni-
ki. Wojewoda, czyli przewodniczący ówczesnego PWRN, 
Paweł Dąbek tę propozycję zaakceptował, nawet zgo-
dził się przekazać jakąś sumę dotacji na szczęśliwy po-
czątek. Wspomógł groszem realizację pierwszych nume-
rów gazety.

Cieszyliśmy się takim początkiem gazetowej historii. 
Zresztą radość z faktu ukazania się nowego pisma, tytu-
łem przypominającego przedwojenne „Kuriery”, bo było 
ich kilka, towarzyszyła nam przez cały czas. Z satysfak-
cją obserwowaliśmy ustawiające się przed kioskami ko-
lejki w oczekiwaniu na pojawienie się dziennika. „Kurier 
Lubelski” był przyjmowany, kupowany i czytany w Lubli-
nie, ale i w miastach województwa cieszył się olbrzymim 
powodzeniem. Zresztą cieszyli się wszyscy, i dziennika-
rze, i lubliniacy…

Do redakcji przy ul. 3 Maja 14 często przychodzili za-
wiedzeni czytelnicy, gdy już w kiosku nie zdążyli ku-
pić „Kuriera”. Dużym powodzeniem cieszył się „Kurier” 
w punktach sprzedaży przed bramą do FSC. Okazywa-
ło się, że tam „Sztandar” czy „Trybuna Ludu” zostawały 
w nieotwartych pakach do dnia następnego z przeznacze-
niem na makulaturę, a „Kurier” znikał w krótkim czasie.

Do sekretariatu redakcji codziennie przychodziła star-
sza pani i prosiła o naszą gazetę. Tak trwało przez wiele 
miesięcy. Któregoś dnia przyszedł młody mężczyzna i po-
wiedział nam, że jego matka zmarła, a tuż przed śmiercią 
prosiła, żeby „Kurier Lubelski” włożyć – gdy umrze – do 
jej trumny. Dowiedzieliśmy się ze wzruszeniem, że zmar-
ła była naszą stałą czytelniczką, wręcz miłośniczką, a my 
jej nazwiska nawet nie znaliśmy.

W redakcji przy ul. 3 Maja 14 naczelny gazety Lesław 
Gnot, który przyjechał z rodziną z Koszalina, gdzie pra-
cował jako dziennikarz po studiach w UJ w Krakowie, 
zamieszkał w pokoiku na II piętrze. Czekał na przydział 
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mieszkania. Gdy w krótkim czasie otrzymał mieszkanie 
w nowo powstającym osiedlu LSM, opróżnione pomiesz-
czenie w redakcji stało się klubem. Tam ustawiono „wy-
kradziony” (dzięki redaktorom Kazikowi Spólnickiemu 
i Ryszardowi Nowickiemu) z korytarza Trybunału Koron-
nego na Starym Mieście stół z „Czarcią Łapą”. Przez parę 
dni służył kolegom do gry… w ping-ponga. Pokój służył 
głównie jako miejsce różnych towarzyskich spotkań, uro-
czystości, także redakcyjnych imienin czy też półrocznic 
czy rocznic istnienia gazety.

Dziennikarze „Kuriera” byli bardzo aktywni w działal-
ności społecznej. Rocznice gazety obchodziliśmy zawsze 
z radością. Staraliśmy się o rocznicach pisać na łamach ga-
zety. Może bardziej uroczyście obchodziliśmy swoje pięt-
nastolecie w 1972 r. Wydaliśmy numer specjalny „Kuriera” 
w małym formacie z obwieszczającym radosnym tytułem 
na stronie pierwszej tuż pod winietą: – „Kończymy 15 
wiosnę”. Z tej okazji organizowaliśmy dziesiątki imprez, 
spotkań, wystaw, zabaw, atrakcji, a wszystko pod hasłem 
– „Kurier Lubelski bliżej Czytelnika!”.

Na redakcyjny jubileusz ukazał się w „Sztandarze Ludu” 
(24 III 1972) artykuł pt. „Rodzince strzeliło piętnaście 
wiosen” autorstwa Zdzisława Kazimierczuka. Autor pod-
kreślił wiele zasług „Kuriera”, wymienił m.in. systematycz-
nie ukazujące się dodatki pisma („Na Tropie”, „Konfron-
tacje”) i akcje społeczne (jak np. „Książeczka dla sieroty”, 
„Gwiazdka dla każdego Dziecka”). Napisał m.in: „Piętna-
ście roczników «Kuriera Lubelskiego» dowodzi, że jest ta 
gazeta cennym dokumentem dziejów Lublina i regionu…, 
a zespół redakcyjny aktywnie uczestniczy w kształtowaniu 
poglądów i gustów dziesiątków tysięcy ludzi”. Wspomniał 
też o nakładzie gazety – 60 tys. egzemplarzy („jakże to nie-
wiele...”). W roku powstania „Kuriera” pismo ukazywało 
się w 21 tys. egzemplarzy. Ale nakład nie zależał od redak-
cji, tylko od ustaleń cenzury i różnych agend partyjnych, 
które bały się zwiększyć nakład popołudniówki, żeby to 
nie wpłynęło na niekorzyść organu partyjnego. 

Ten jubileuszowy dodatek staraliśmy się opatrzyć roz-
maitymi dowcipami i rysunkami naszego redakcyjnego 
grafika Karola Olendra. Odnotowaliśmy naszą kradzież 
stołu z „Czarcią Łapą”, a tak naprawdę udało się nam za-
bytkowy stół uratować od zniszczenia i przekazać do Mu-
zeum Lubelskiego, gdzie w salach Zamku Lubelskiego 

można go do dziś oglądać. Pod zdjęciem przedstawiają-
cym sylwetki trzech roboczo ubranych facetów umieści-
liśmy twarze redakcyjnych Lechów: było nas trzech o tym 
imieniu: Lesław Gnot, Leszek Mazurek oraz Leszek Gzel-
la. Tytuł: „Naczelny, podaj cegłę!”. 

Może warto jeszcze przypomnieć dowcip autentycz-
ny wynikający z nazwiska szefa redakcji „Życia Warsza-
wy”. Protoplastą „Kuriera” było „Życie Lubelskie”, mutacja 
„Życia Warszawy”, a jej redaktorem naczelnym – Andrzej 
Szczypiorski. 

Pewnego dnia telefonuje czytelnik: – Czy jest redak-
tor Piorski? 

– Chyba Szczypiorski – poprawia sekretarka. 
– Nie szkodzi, to ja poczekam…

Z okazji jubileuszu odbyły się spotkania różnych instytucji 
lubelskich jak choćby WKZZ czy PZMot. Byliśmy młodzi, 
poza poważnym traktowaniem naszych Czytelników zda-
rzało się trochę luźniej prowadzić rozmowy z interesanta-
mi. A tych nie brakowało. Pamiętam czytelnika z powiatu 
hrubieszowskiego, który przyjechał specjalnie do Lublina 
ze swojej wsi ze skargą i prośbą o pomoc, bo… Panie re-
daktorze, potrzebna wasza interwencja! 

– W jakiej sprawie? 
– To pan nie wie? Przecież ziemi jest coraz więcej! Co 

roku chłopi wywożą na swoje pola gnój i zaorany sprawia, 
że ziemi jest więcej. Trzeba coś na to poradzić. Ponieważ 
interesant był trudny, wpadłem na pomysł i zaproponowa-
łem mu, żeby poszedł do redakcji pisma pt. „Głos Ziemi 
Lubelskiej”, bo „Kurier” właściwie nie zajmuje się ziemią. 
Podałem mu adres i na kartce napisałem nazwisko redak-
tor Sary Nomberg-Przytyk. Po pewnym czasie redaktor 
naczelny otrzymał telefon od redaktor Nomberg-Przy-
tyk, która z oburzeniem zaczęła skarżyć się, że dziennikarz 
„Kuriera” nasłał na nią jakiegoś wariata, który pojawił się 
u niej z pretensjami w sprawie ciągle rosnącej ziemi.

Nasze 20-lecie „Kuriera” świętowaliśmy w Kazimierzu 
na „rodzinnym” spotkaniu. Redakcja fundowała przyjęcie 
z wystawnym poczęstunkiem i możliwością odpoczynku 
w domu SDP. Ale był to właściwie ostatni rok funkcjono-
wania w miarę w normalnych warunkach dziennika. Na-
stąpił rok 1981 i 13 grudnia, zawieszono „Kurier Lubelski” 
na kilka miesięcy. Zwolniono z pracy kilkunastu dzienni-
karzy z zakazem podjęcia pracy w redakcji. 

Jubileuszu 25. rocznicy powstania dziennika już nie ob-
chodzono. Był stan wojenny.

giez 
13 VI 2020 
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Raz na sto numerów

Krzysztof
Stankiewicz

Wiem, co to znaczy setny numer wydania. Ogrom 
rozmyślań, przygotowań, pracy, ale i należyta satysfakcja 
na koniec. Wiem, bo sam lubię świętować wszystko, co się 
da, każde rocznicowe wydarzenie. Ostatnio świętowałem, 
a właściwie świętowaliśmy wraz z całym zespołem redak-
cyjnym i czytelnikami setne wydanie magazynu „Awan-
garda Lubelska”. Było to w końcu ub. roku. Jubileuszowa 
Gala z okazji 10-lecia istnienia „Awangardy Lubelskiej” 
odbyła się w zawsze gościnnych salach Domu Kultury 
LSM w Lublinie. W wypełnionej po brzegi sali widowi-
skowej, w uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni 
czytelnicy, pracownicy i przyjaciele redakcji, wielu dzien-
nikarzy i inni zaproszeni goście, a wśród nich: Zbigniew 
Wojciechowski – wicemarszałek woj. lubelskiego i Ma-
riusz Banach, zastępca prezydenta Lublina.

Wiceprezydent Mariusz Banach do gratulacji dla ze-
społu redakcyjnego dołączył Medale Unii Lubelskiej przy-
znane przez dra Krzysztofa Żuka – prezydenta Lublina. 
Otrzymali je: Tomasz Orkiszewski – prezes Wydawnictwa 
Polihymnia w Lublinie, od początku aż do dziś wydający 
„Awangardę Lubelską”, Krzysztof Stankiewicz – redaktor 
naczelny, Janusz Kawałko – zastępca redaktora naczelne-
go, Zbigniew Miazga – sekretarz redakcji i Władysław Bo-
ruch – szef Rady Programowej. Były i inne zaszczyty. Ko-
legium Redakcyjne z okazji setnego wydania magazynu 
ustanowiło honorowe wyróżnienie „Awangardowy Laur” 
i przyznało je pracownikom i wydawcom pisma. Oprócz 
już wymienionych, otrzymali je także: Kamil Kawałko – 
nasz kolega zajmujący się stroną internetową: awangarda. 
lubelska.pl. oraz grono osób, które ma szczególne zasługi 

w tym, że pismo od 10 lat może być wydawane. Są to: doc. 
Henryk Stefanek – prezydent Wyższej Szkoły Społeczno-
-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Mieczysław Zapał 
– prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, dr 
Tadeusz Rekiel – prezes firmy OTEX S.A., Mirosław Au-
gustyniak – właściciel „Lawendowego Dworku” w Lubli-
nie oraz Andrzej Zdunek – dyrektor Domu Kultury LSM 
i Jerzy Miszczak – prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. 

Organizatorem wydarzenia oprócz Wydawnictwa Poli-
hymnia w Lublinie i Redakcji „Awangardy Lubelskiej” był 
lubelski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP z jego 
prezesem, red. Stanisławem Wojnarowiczem. W sumie, 
było miło i przyjemnie, a po części oficjalnej odbył się 
godzinny koncert zespołu VOX. Został on bardzo ciepło 
przyjęty przez słuchaczy, bo też ich i naszym zdaniem był 
to bardzo udany występ tego powszechnie znanego i lubia-
nego zespołu. Na ręce jego lidera Witolda Paszta trafiła też 
nasza honorowa nagroda, wyjątkowo okazały „Awangar-
dowy Laur”. A na koniec był jeszcze okazały tort przygo-
towany przez Lubelską Spółdzielnię Spożywców „Społem” 
a dokładniej, przez Cukiernię „Skierka” tejże spółdzielni.

Wszystko to wydarzyło się prawie rok temu. A teraz 
przyszło nam świętować setne wydanie magazynu „Lublin. 
Kultura i społeczeństwo”. Na ręce redaktora naczelnego tego 
wydawnictwa Zbigniewa Fronczka w imieniu całego zespo-
łu redakcyjnego „Awangardy Lubelskiej” składam z tej oka-
zji serdeczne gratulacje i życzenia dalszej twórczej, radosnej 
i bardzo potrzebnej nam wszystkim owocnej pracy. 

■
Autorzy, redaktorzy, sponsorzy, wydawcy „Awangardy”. 

Wszyscy uhonorowani i usatysfakcjonowani…
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Moich próśb jest tak wiele,
że trudno je spamiętać,
ułożyć w harmonię,
podzielić na kwartały,
znaleźć początek i koniec,
wyznaczyć ważność
i priorytety.
Ciągle gubię się w nich
– czy proszę za dużo
bo nieustannie zapominam
i muszę zaczynać od nowa.

Prośby
Pomóż mi wejść na tę górę,
na którą wspinam się od lat, 
pomóż zaczerpnąć kilku 
kropel 
ze źródła Twojej krynicy.
Okryj mnie szalem Twoich rąk
i warkoczem Twoich włosów. 
Pozostań ze mną
do ostatecznego końca,
którego przewidzieć nie 
sposób
– bądźmy zawsze razem.

Jej krzyk 
Jej krzyk porywał wiatr
rozrzucał między drzewami
po pagórkach, dolinach 
i wądołach
moczył w skłębionej wodzie
– roznosił wszędzie
gdzie zawiał

nie pozwalał krzyczącej 
spocząć nawet minuty 
– złapać spokojnego oddechu
spojrzeć na syna-jedynaka
rozejrzeć się dookoła
i ludziom przesłać uśmiech
– przecież już nie była sama
była z nim w ramionach

Gołębie
Wypuściłem jednego, drugiego i trzeciego –
trzy białe jak duchy gołębie
niech sprawdzą
czy opadły już wody
czy znajdzie się rąbek suchego lądu
dla postawienia stopy
czy już zakwitły drzewa i kwiaty
z których wyrośnie piękny raj

niech szyją podziurawione niebo
walką tytanów, 
zachwycają się szybkością
i smakują jego nieokreśloną rozkosz

Niech kolejny raz próbują skrzydeł
na porywistym wietrze
nie straszą sąsiadów w locie
nieoczekiwanymi koziołkami
i klekotem skrzydeł

Wzbiły się wysoko, wysoko
jakby nie słyszały mojego wołania
zniknęły w przestrzeni.

A kiedy będą musiały przysiąść
na dachu domu 
niech nie zapomną
że może jeszcze ktoś
w nim mieszka.

Do Pani 
Agnieszce

Daj mi łaskę słońca i wody,
daj radość pokoju i ciszy,
daj obecność drugiego człowieka,
daj jego dobre słowa.

Ocień mnie swoją chustą,
nie pozwalaj odwracać się od świata, 
weź pod rękę 
i poprowadź gdzie oczy nie 
widzą a sercu nie żal.
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Ptasie radości
Te ptaki są wesołe, bo zaprzyjaźnione 
z dachami naszych domów. 
Ogrzewane dymem kominów,
kryjące się w cieniu wysokich drzew, 
gdzie mogą zakładać gniazda.

Z wysoka spoglądać na ludzi
i dowolnie im śpiewać.
Czekać na akceptację wysokich lotów 
i poszukiwań pośród gałęzi.
Ach te ptaki, ptaki…

Święta Anna 
z Buska Zdroju

Święta Anno – Matko Matek
pokaż swojego syna-zbawiciela
w jaskrawej dobroci

unieś wysoko
ponad wszystkich  i wszystko
 – godny jest najwyższego

pokaż delikatne 
przytulenie dziecka
ufającego bezgranicznie

ucałuj jego oczy
z zachwytem wpatrzone w ciebie
i modlitewne ułożeniem rąk
na ramieniu

wskaż to wybrane miejsce
na karcie księgi
które on zajmie

podziel się radosnym błękitem ziemi
pod twoimi stopami
będziemy rosić ją wspólnie
węża rozdepczemy jak zasłużył na to

odsłoń pogodne lico, jasne czoło,
złotą koronę promieniującą
wokół ciebie

oddal niebezpieczeństwo 
samotnej drogi 
odbywanej w pojedynkę

Święta Anno – Matko Matek
obdarz radością 
każde poczęcie.

Słońce

To słońce co chwilę 
wynurza się zza chmur
albo skutecznie kryje w ich cieniu
jakby trudno było mu opanować 
kosmiczne drżenie
pogodzić się z szarością cienia 

– kiedy znikło ostatnim razem 
pomyślałem, że to jego koniec
i z rozpaczą chwyciłem się za głowę,

– kiedy pojawiło się kolejnego ranka,
zapragnąłem  wznieść się do niego
na skrzydłach ptaka
odtańczyć dziki taniec radości
jego tupot niechby  słyszało niebo,
a pohukiwania przewyższyło 
szumy świata 
i burzyło jego fundamenty

– byłem niemal w pełni 
usatysfakcjonowany.
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Alicja z wileńskich baśni

Czesław 
Michałowski

Wspominając moją zmarłą żonę, napisałem ten tytuł 
bezwiednie. Jakby pojawił się on na papierze bez pomocy 
palców, czcionek i klawiatury maszyny. Chwilę później za-
majaczyła w oknie martwa sosna wyrzeźbiona w kształcie 
węża – świętego zwierzęcia pogańskiej Litwy, którą kiedyś, 
dawno temu, widziałem w głębi lasu pod Kołtynianami. 
I przestała istnieć obawa przed Coronawirusem, zniknął 
czas zarazy okrutnej jak w dziele Camusa „Dżuma”.

Minęło już pół roku od odejścia Alicji, która w ostat-
nich godzinach świadomości poleciła mnie znanej sobie 
osobie, jakby pragnąc po śmierci zapewnić mężowi opiekę  
i czułość. Zastanawiające. I w tych intencjach zamyka się 
cała jej troska – mniej okazywana w czasie małżeństwa – 
a teraz wyrażona tak wyraźnie.

Przerzucam na chybił trafił karty pamięci. Sprawia to 
wrażenie chaosu, ale jednocześnie odnoszę pewność, że 
gdzieś tam w głębi duszy działa mechanizm kierujący 
tym nieporządkiem i że ma to jakiś niezrozumiały jesz-
cze cel. A zatem niech będzie tak jak jest, „na bakier” 
z chronologią.

Wracając wczoraj z apteki, przed którą stałem w rzad-
kiej kolejce dobre pół godziny, miałem pewność, że nie 
opuściła mnie przyrodzona obecność bywania w surreali-
stycznych sytuacjach. Za mną stanęła starsza kobieta opa-
tulona chustami. Jej twarz zasłaniał, prawie jak u nabożnej 
Arabki, granatowy szal, pośród którego świeciły się oczy. 
Przez te zawinięcia usłyszałem szept: „Niech pan nie cho-
dzi z tak gołą twarzą. Wirus tylko czeka. Niech pan bierze 
przykład ze mnie”. Odpowiedziałem, że Coronawirus jest 
tak malutki, że przechodzi przez porcelanowe sito, a cóż 
dopiero przez szalik. Po chwili odpowiedziała: „Ja tam  
z porcelany nie piję ani wody, ani herbaty, tylko ze zwykłe-
go kubka. I jestem dzięki temu bezpieczna”. „Ma pani ra-
cję, tak trzymać” – nie chciałem bliżej wyjaśnić tego absur-
du, bojąc się dyskusji, która Bóg wie dokąd by prowadziła.

Urodziłem się na Polesiu pod znakiem Ryb. Szczegół ten, 
w co święcie wierzę, miał niewątpliwy wpływ na moją oso-
bowość. Czuję się wyśmienicie wśród jezior, stawów i rzek. 
Stąd moje oczarowanie rejsami kajakiem czy zwyczajną 
krypą wiślaną. Bratnią duszę znalazłem w Alicji. Ona, po-
dobnie jak ja nad Wisłą, spędziła dzieciństwo nad Żejmianą,  

o której tak pisała: „Rosły nad nią stare wierzby i łozy, z któ-
rych zrywałam wiosną bazie. Często wyprawiałam się nad 
wodę, by siąść na brzegu i w oczarowaniu słuchać jej szmerów  
i kumkania żab. Zimą ślizgałam się na butach po lo-
dzie, a wczesną wiosną – nie bacząc na niebezpieczeń-
stwo utonięcia – pływałam na krach, skacząc z jed-
nej na drugą, latem z gromadą dzieciaków kąpałam się 
na płytszych zakolach lub pływając na desce, a będąc 
już starszą «po piesku», a jeszcze później «żabką». Cza-
sami z Ojcem chodziłam na ryby z wędką albo bez niej. 
Wówczas łowiliśmy miętusy rękami na płyciznach. Pa-
miętam wspaniałe spływy Żejmianą z siostrami Aliną 
i Krystyną oraz Tatusiem i Mamą Stefanią, a także udział  
w różnych konkursach kajakowych w Dniu Święta Mo-
rza. Były to początki moich późniejszych fascynacji tury-
stycznych. Po latach już z mężem Czesławem pływałam 
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kajakiem «Plucińskiego», a następnie wyśmienitym skła-
dakiem po rzekach i jeziorach Polski, zdobywając Srebrną 
Odznakę kajakową PTTK”. Muszę w tym miejscu uczciwie 
dodać, że po Nagrodzie Ministra Nauki, z przykazaniem 
żony bym wrócił ze sklepu z elektryczną pralką, przytarga-
łem do domu dwa duże pakunki składaka. Na zakup pral-
ki zabrakło już pieniędzy. Dopiero po pierwszym spływie 
na mazurskich jeziorach Alicja wybaczyła mi ten niespo-
dziewany zakup.

Mnie, wytrawnego kajakarza, który zdobywał ostrogi 
we wczesnym dzieciństwie, pływając na wiślanych kry-
pach w Zawichoście, a w czasach gimnazjalnych prując 
wodę kajakiem od Puław do Malborka razem ze stry-
jecznym bratem Mietkiem, zadziwiała wrodzona zdol-
ność Alicji do wiosłowania i przytomnego zachowania 
się w momentach niebezpiecznych. Tak było np. na Wi-
śle pod Grudziądzem, w czasie silnej burzy i wysokich fal 
wywołanych przez przepływający obok holownik, i pod 
Augustowem na Jeziorze Białym, gdy woda wlewała się 
przez dziób do wnętrza kajaka, który ustawiał się bokiem 
do sztormu. Jeśli dodać, że w obu przypadkach nie mie-
liśmy kapoków, a wywrotka groziła utonięciem załogi, to 
spokój żony wpływał na mnie kojąco.

Jej zamiłowanie do rejsów wynikało nie tylko z tury-
stycznej ciekawości, czy szczególnego zainteresowania 
tym sposobem podróżowania, lecz także z umiłowania 
przyrody i jej niepowtarzalnego bogactwa, którego bro-
niła przed dewastacją „usprawiedliwianą” fałszywie rze-
komym interesem kraju. Była strażnikiem przyrody (legi-
tymacja nr 648 z 1972 r.). Za aktywną działalność na tym 
polu w 1973 r. została odznaczona Srebrną Odznaką Ho-
norową (16.12.1973  nr 2092) LOP.

Będąc nauczycielką i jednocześnie zastępcą dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu, zaintere-
sowała starszych uczniów ojczystą przyrodą. Założy-
ła Koło Ochrony Przyrody, którego prezesem wybrano 
Ryszarda Mądrego. Koło to pod opieką i kierunkiem 
mojej żony organizowało liczne wycieczki młodzieżo-
we do parków krajobrazowych  Wybrzeża, a także do 
Warszawy, Krakowa, Szczecina i innych miast. Jej sta-
raniem piękny buk rosnący pośrodku zieleńca na-
przeciwko hotelu „Skanpol”, o obwodzie pnia ponad  
4 metry, został uznany za pomnik przyrody, zaś na apel ty-
godnika „Przekrój” członkowie Koła zasadzili ponad 100 
krzewów róży marszczonej wokół boiska szkolnego, a tak-
że wiele jarzębin i brzóz.

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Sulechowie 
(1949 r.) Alicja wróciła do Klenicy i podjęła pracę w miej-
scowej szkole podstawowej. Na pierwszej lekcji biologii 
wyciągnęła z szafy nieużywany mikroskop i zapoznała 
uczniów z budową komórki cebuli. To było dla nich praw-
dziwe przeżycie. Założyła również kółko przyrodnicze 

i pokazowy ogródek, w którym uczniowie uprawiali mało 
znane wówczas warzywa: paprykę, cukinię, brokuły, ku-
kurydzę cukrową. Nasiona otrzymała bezpłatnie z tygo-
dnika „Przekrój”, a wystawę dojrzałych roślin odwiedzi-
li licznie mieszkańcy wsi. W ten sposób popularyzowała 
nowe gatunki warzyw.

Obok biologicznych zainteresowań Alicja poświę-
cała dużo uwagi wychowaniu sportowemu młodzie-
ży, prowadząc zajęcia szkolne z tego przedmiotu. Sama 
była mistrzynią powiatu sulechowskiego w tenisie sto-
łowym, dobrze grała w siatkówkę, a także biegała. Przez 
uczniów była nazywana „setką”, gdyż osiągała dobre wy-
niki na tym dystansie. Będąc przez siedem miesięcy na 
praktyce zawodowej w 1954 r. w Zespole PGR Klenica 
często brałem udział w towarzyskich spotkaniach przy 
siatce razem z księdzem proboszczem Janem Wysoc-
kim i moim kolegą Jasiem Barańskim, również odbywa-
jącym praktykę oraz starszymi byłymi uczniami kursu 
dla analfabetów, których uczyła Alicja. Przy okazji, kil-
ka słów na ten temat. Otóż nie tak wiele lat temu jeden →

Alicja przy grobie matki Genowefy Szczemirskiej w Kołtynianach
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z tzw. nazywanych złośliwie „właścicieli Polski” (nazwi-
ska nie wymienię, by nie robić mu wstydu) w wywia-
dzie prasowym, czy też w swoim artykule wyraził się ne-
gatywnie o udziale nauczycieli w akcji zwalczania tego 
wstydliwego zjawiska. Twierdził bowiem, że była to ak-
cja propagandowa prowadzona przez komunistyczny re-
żym, bowiem zarówno nauczycieli, jak i niepiśmiennych 
zmuszano do tych zajęć. I z tego powodu wyniki naucza-
nia był bardzo nikłe. Alicję bardzo zabolała ta opinia  
i napisała do autora, że obraża on wielu uczciwych i zaan-
gażowanych w rozwój oświaty ludzi. Napisała też, że jest 
on w takim stopniu poddany praniu mózgu, że też  nada-
je się do uczestniczenia w podobnym kursie. Odpowiedź 
nie nadeszła.

W 1952 r. skończyła kurs dla kandydatów na inspek-
torów szkolnych we Wschowie koło Leszna. Nie podję-
ła jednak pracy na tym stanowisku, bo odpowiadała Jej 
bardziej rola nauczycielki w Klenicy. Rok później Alicję 
skierowano do Szkoły Organizacyjnej Organizacji Har-
cerskiej (nowa nazwa ZHP) w Turczynku. To uchroni-
ło Ją przed poważnymi konsekwencjami służbowymi. 
Otóż na zebraniu wiejskim w Klenicy ostro wystąpiła 
przeciwko „uspółdzielczaniu” wsi, czyli zmuszaniu rol-
ników do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych. 
Ówczesny inspektor szkolny, Tadeusz Buśko, uchro-
nił Ją przed pozbawieniem prawa do nauczania, wysy-
łając na ten kurs. Po jego ukończeniu nie przyjęła pracy  
w Centralnym Ośrodku Harcerskim w Cieplicach.

Ojciec Alicji, Piotr Szczemirski, był przed wojną kie-
rownikiem szkoły powszechnej im. Józefa Piłsudskiego 
w Kołtynianach w powiecie Święciany. Urodzony w 1892 r.  
w majątku Poniemunek na Litwie Koweńskiej brał udział 
w ruchu niepodległościowym, należąc do Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej i Legionów. W 1920 r. walczył w woj-
nie polsko-bolszewickiej (w której został ranny na fron-
cie litewsko-białoruskim), pod dowództwem pułkownika 
T. O’Briena de Lacy, w składzie 10. Pułku Ułanów Litew-
skich. Po wojnie jako dyplomowany nauczyciel z ukoń-
czonym dodatkowo kursem specjalistycznym w Zamościu 
został powołany na kierownika szkoły w Kołtynianach. Po 
najeździe Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r., udaje 
mu się dwukrotnie uniknąć wywózki na Syberię. W czasie 
okupacji niemieckiej wstępuje do ZWZ-AK i zostaje roz-
strzelany w 1942 r. w Ponarach koło Wilna przez litew-
skich hitlerowców.

W 1928 r. Piotr Szczemirski bierze ślub z Genowefą Sza-
tasówną z rodu Rodziewiczów, a 5 stycznia 1931 rodzi im 
się w Wilnie córka Alicja Genowefa. Młoda mama wkrót-
ce umiera na gorączkę popołogową, a Piotr żeni się powtór-
nie, ze Stefanią Bejnar-Bejnarowicz, nauczycielką z Kołty-
nian. Z tego związku rodzą się kolejno: Alina, Krystyna 
i Andrzej. Niekiedy w gronie rodzinnym Alicja wspomina 

międzywojenne czasy jako pełne szczęśliwości. I tak je opi-
suje: „Kołtyniany to urocze miasteczko. Tuż nad rzeką Żej-
mianą wznosi się na górze kościół z czerwonej cegły, nieco 
dalej stoi synagoga, też murowana, sąsiadująca z drewnia-
nym domem, w którym mieszkaliśmy przed przeprowadz-
ką do nowej szkoły. W trzecim domu od naszego mieścił się 
żydowski sklepik, zawsze stała przy nim duża beczka ze śle-
dziami, a właściciel częstował mnie na kredyt czekoladka-
mi. Nieco dalej był sklep pani Konstancji, w którym także 
dokonywaliśmy zakupów. Na głównej ulicy stały murowa-
ne domy z werandami otoczonymi ogródkami, rosły w nich 
malwy, nasturcje, maciejka, astry, a tam gdzie była panna na 
wydaniu – siano rutę. Mieszkańcy, głównie Polacy, kilka ro-
dzin litewskich i nieco więcej żydowskich. Wszyscy zgodni, 
serdeczni, przyjacielscy. Z lat dziecięcych do dzisiaj pozo-
stała mi umiejętność zbierania grzybów, odróżniania trują-
cych od jadalnych i solenia rydzów i wełnianek. Mama ukła-
dała je w dużych glinianych dzbanach i posypywała solą, 
a ja – najstarsze dziecko w rodzinie, byłam proszona o po-
moc. Grzybów w okolicznych lasach było mnóstwo. Moż-
na je było, jak mówiono, kosą kosić. Najbardziej lubiłam 
zbierać podosiniaki z pomarańczowymi kapeluszami, gdy 
mój Tata przynosił do domu tylko prawdziwki. W okoli-
cy było również pełno żurawin. Zbierało się je na rojstach, 
czyli podmokłych, uginających się pod nogami obszarach 
trawiasto-torfowych, niekiedy bardzo niebezpiecznych, bo 
bagno mogło pochłonąć człowieka bez śladu. Mama sma-
żyła je później z gruszkami i jabłkami. Był to pyszny doda-
tek do mięsa. Żurawin używaliśmy również jako składni-
ka kiszonej kapusty, co było powszechnym tu zwyczajem. 
Do obowiązków naszej rodziny i wielu innych wyznają-
cych katolicyzm należał udział w nabożeństwie 4 marca, 
poświęconym św. Kazimierzowi. Jeździliśmy tego dnia po-
ciągiem do Wilna, by uczestniczyć w mszy św. w Ostrej Bra-
mie, modląc się o opiekę do Matki Bożej Miłosierdzia, któ-
ra obok częstochowskiej, była patronką Polski (w 1989 roku  
w Skarżysku-Kamiennej wzniesiono replikę Sanktu-
arium Ostrej Bramy z kopią obrazu Matki Bożej pędz-
la Izabeli Borowskiej. Poświęcenia Sanktuarium do-
konał Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz Metropolita 
Wrocławski, Wilnianin. Odwiedzałam wraz z mężem 
kilkakrotnie to Sanktuarium zawsze wzruszona nie-
zwykłym wprost podobieństwem obrazu do oryginału  
i tłumami modlących się wiernych z kraju i zagranicy). Na-
stępnie szliśmy na targi zwane «Kaziukami», które odbywa-
ły się na Rynku Łukiskim. Ileż tam było różności na licznych 
straganach, ile gwaru i ludzi! Wszędzie widziało się «serca 
Kaziuków» z piernika, którymi objadali się dorośli i dzieci”.

„Kajakarstwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo to hobby Ta-
tusia. Tym żył na równi z pracą w szkole. Najwięcej uwagi 
poświęcał pasiece. Składała się ona z 15 uli i prowadzona 
była wzorowo, dając przykład innym pszczelarzom”.
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„Przepadałam za miodem z zielonymi ogórkami. Do 
dzisiaj pamiętam ten niepowtarzalny smak, z którym nie 
może się równać żadne inne danie w obecnej Polsce. Taki 
był nasz świat. Bez dramatów, spokojny i rodzinny. Pełen 
radości, przyjazny i bliski. Aż do wojny”.

„19 września 1939 r., kiedy stałam, a Mama za-
platała mi warkocze ujrzałam wyłaniającą się zza fi-
ranki kolumnę wojska. Byli to Rosjanie. W zdumie-
niu patrzyłam na maszerujące oddziały, które szły, szły 
i szły. Żołnierze wyglądali nędznie. Brudni, w obszar-
panych mundurach, milcząco przechodzili obok szko-
ły. Co jakiś czas pojawiały się furmanki z żelastwem 
ciągnięte przez wychudłe koniki w uprzęży powiąza-
nej sznurkami. Jakże to inne w porównaniu z naszą ar-
mią, którą widziałam maszerującą w czasie ćwiczeń  
w Nowej Wilejce. Tam szyk i elegancja, tu idący byle jak 
tłum i nędza… W pewnej chwili Mama, przytulając mnie 
do siebie powiedziała: «Patrz i pamiętaj, Rosjanie, tak jak 
Niemcy, są śmiertelnymi wrogami Polski»”.

„W połowie października Tata dowiedział się, że jeste-
śmy na liście przeznaczonych do wywózki na Sybir. Zapa-
dła decyzja o ucieczce z Kołtynian. Zaprzyjaźnieni rolnicy  
z pobliskiej wsi Szakaliszki pod osłoną nocy zawieźli Mamę 
i mnie z dwoma siostrami na dworzec kolejowy w No-
wych Święcianach, a Tatuś z dobytkiem zapakowanym na 

wozy przewiózł wszystko do Podbrodzia. Tam zamieszka-
liśmy w domu pod lasem. Pod koniec października woj-
ska sowieckie wycofały się z Wileńszczyzny, a ich miejsce 
zajęli Litwini. Zaczęła się druga okupacja. Wkrótce Ojca 
i Mamę zwolniono z pracy, gdyż nie zgodzili się na zmianę 
pisowni nazwiska przez dodanie końcówki «as». Nazywa-
liby się wówczas Szczemirskas. Ponadto nie chcieli przyjąć 
obywatelstwa litewskiego. Za odmowę grożono im aresz-
towaniem. Tatuś podjął pracę fizyczną na kolei i rozpoczął 
działalność konspiracyjną. W połowie czerwca 1940 roku 
wojska sowieckie ponownie wkroczyły na Wileńszczyznę  
i Litwę Kowieńską. Ojciec drugi raz uniknął wywózki na 
Syberię. Tym razem udało mu się uciec z ciężarówki załado-
wanej aresztowanymi Polakami. Często z Ojcem udawałam 
się na stację kolejową i tam – po przekupieniu strażników 
butelką wódki – ostrożnie podchodziliśmy do transportów 
przygotowanych do drogi na wschód, by dać ludziom pacz-
ki z jedzeniem, po które wyciągali ręce przez zakratowa-
ne okienka bydlęcych wagonów. Widziałam zwłoki ludzkie, 
najczęściej dzieci, wyrzucane z takich pociągów wprost do 
rowów. Te straszne obrazy pozostały mi w pamięci do dzi-
siaj, a wtedy pozbawiły ufnego dzieciństwa”.

Styczniowym rankiem 1942 roku w mieszkaniu poja-
wili się Niemcy i tłumacz Litwin. Alicja tak wspomina 
ten dzień: „Natychmiast przystąpili do rewizji. Krzycząc →

Alicji miłość do kajaków
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i grożąc rozstrzelaniem, domagali się wydania broni 
i ujawnienia wszelkich kontaktów z «bandytami». Nic nie 
znaleźli dzięki opatrzności Boskiej i przytomności Ma-
musi, która posadziła mnie na dużym wyciągniętym spod 
łóżka pudle na chwilę przed wtargnięciem Niemców do 
mieszkania. Przykryła je pościelą, dała na kolana małego 
braciszka Andrzeja i kazała nie ruszać się z miejsca. Nie 
wiedziałam wówczas, że siedziałam na radiostacji. Żad-
nych materiałów świadczących o konspiracyjnej działal-
ności nie znaleziono. Zabrano jednak Ojca. Patrzyliśmy 
przez kuchenne okno, jak odjeżdżał saniami pod eskortą 
Niemców, a obok biegły wilczury. Został osadzony w wię-
zieniu na Łukiszkach. 13 czerwca 1942 roku został za-
mordowany w Ponarach, o czym dowiedziała się rodzina 
z książki Heleny Pasierbskiej «Ponary Wileńska Golgota»”.

We wrześniu 1945 roku Alicja wraz z najbliższą rodzi-
ną oraz bliskimi kuzynami Haliną i Antonim Pułłjana-
mi wsiedli do towarowego wagonu na stacji w Podbro-
dziu, by udać się „z Polski do Polski”. Mogli zabrać ze sobą 
10 kur, 500 kg żywności w tym ziarna, krup bądź 300 kg 
mąki i 500 kg przedmiotów użytku domowego. Tak opie-
wała karta ewakuacyjna w języku polskim i litewskim, wy-
stawiona 22 lutego 1945 roku, opieczętowana i podpisana 
przez Pełnomocnika Rejonowego PKWN do Spraw Ewa-
kuacji. Dokument nosi również pieczęć Litewskiego Urzę-
du Rejonowego. W rzeczywistości Szczemirscy zabrali  
2 krowy-żywicielki, pokaźną liczbę książek głównie o Pił-
sudskim, umieszczonych w szafce,  mąkę, smalec i słoninę 
oraz paszę dla krów w postaci siana i słomy. Przed wyjaz-
dem Mama Stefania wraz z Alicją wysprzątały mieszkanie, 
do którego były pewne, że wkrótce wrócą.

Przy pomocy wujka Rudzińskiego rzeczy zostały za-
ładowane na wóz i rodzina udała się na stację. Za nimi 

jechał drugi wóz z mieniem wujka. Alicja tak wspomi-
na odjazd: „Na bocznicy dworca stały towarowe bor-
dowe wagony. Rozgorączkowany tłum odjeżdżających  
i odprowadzających biegał po peronach, poszukując bli-
skich i znajomych. Rozgardiasz, płacz, rozpacz. Zja-
wił się pełnomocnik do spraw repatriacji, który wskazał 
nam wagon… Krowy i drób załadowano do sąsiednie-
go wagonu, w którym już były cudze «żywioły». Wu-
jek przy pomocy współpasażerów zbił z desek pry-
cze. Dla dorosłych na dole, dla dzieci na piętrze. Na 
te łoża położono sienniki wypchane słomą. Skrzyn-
ki z dobytkiem i nasza zielona szafa posłużyły jako pa-
rawan oddzielający dziurę wyrąbaną w podłodze wa-
gonu, która spełniała rolę ubikacji. W tak urządzonym 
wagonie rozlokowało się 20 osób. Z przerażenia, żalu  
i płaczu, że trzeba jechać w nieznane dostałam gorącz-
ki. Tłum na peronie śpiewał litanię do Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Pociąg ruszył. Przez wąskie okienko 
wagonu patrzyłam, płacząc, na znane domy, ulice, so-
snowe lasy, pagórki, które stawały się coraz mniejsze  
i mniejsze, aż zniknęły zupełnie”.

Po kilkunastodniowej podróży Alicja wraz z rodziną 
osiadła po kilku przeprowadzkach w Klenicy. Była już 
wówczas uczennicą Liceum Pedagogicznego w Sulecho-
wie, którego organizatorem i dyrektorem był Antoni Mać-
kowiak – wybitny pedagog i wspaniały człowiek. W Kle-
nicy przeżyła wysiedlania Niemców z domów rodzinnych. 
Tak o tym pisze: „Widziałam, jak mieszkańcy jednego  
z domów wynosili pakunki, skrzynki, toboły  z ubrania-
mi i ładowali je na ciężarowy samochód, jak zastanawiali 
się co zabrać, a co zostawić. Słyszałam płacz babci i tulą-
cych się do niej i do matki dzieci wystraszonych tą sytu-
acją, przerażonych. Słyszałam ponaglenia urzędników, by 

Alicja Michałowska z córką Iwoną w Kołobrzegu, rok 2009
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wysiedlani się spieszyli, bo muszą zdążyć na pociąg. Kie-
dy tak stałam i patrzyłam, targały mną sprzeczne uczucia. 
Zadowolenie, że i ich spotkało to samo, co nas, że i oni 
przeżywają to samo, co my, rozpacz i strach przed tułacz-
ką, przed nieznanym, a jednocześnie było mi żal tych lu-
dzi, żegnających się z domem rodzinnym, wsią, z tym, co 
zdobyli, ukochali i musieli zostawić. Grupa mieszkańców 
Klenicy, Polaków, spokojnie przyglądała się wysiedleniu. 
Pewnie też wracali myślą do swych własnych przeżyć, nie 
było więc w nich agresji, tylko zaduma i milczenie. Na 
wsi pozostało kilka rodzin niemieckich (Kampe, Janeczek, 
Zepke). Wszyscy okazali się później sympatycznymi i rze-
telnymi sąsiadami”.

Sięgam do dramatycznych przeżyć żony w stanie wo-
jennym z lat 1981–1983. Przytaczam w tym miejscu do-
słowny tekst z wydanej w 2015 r. (Polihymnia, Lublin) 
mojej książki „Stan wojenny w Lublinie”.

„30 grudnia 1981 roku. Alicja w trybie nagłym zo-
stała zwolniona ze stanowiska zastępcy dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 40 w Lublinie. Grozi Jej usunięcie 
z zawodu, a nawet internowanie. Przyczyną był donos 
przysłany do Wydziału Oświaty i Wychowania, pod-
pisany przez dyrektorkę szkoły i sekretarza podstawo-
wej organizacji partyjnej. Dyrektor Wydziału, bardzo 
przyzwoity, dał Alicji do przeczytania i skopiowania 
donos, w którym zarzucono żonie antyradzieckość, 
wrogość wobec członków partii i aktywną działalność  
w «Solidarności». Do pisma dołączone było inne, zawiera-
jące podobne zarzuty, podpisane przez nauczycieli-człon-
ków partii: Helenę W., Ewę G., Teresę W., Irenę M., Elż-
bietę R., Genowefę S. Jednego podpisu nie udało się Alicji 
odcyfrować. Być może, był on celowo nieczytelny. Dyrek-
tor, p. Gustaw Surmach, przeprosił Alicję za zwolnienie, 
do którego został zmuszony. Jednocześnie zaproponował 
Jej dalszą pracę w charakterze nauczycielki Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Lublinie, ryzykując tym samym, jak powie-
dział, utratę stanowiska. Alicja przeżyła zwolnienie bardzo 
ciężko. Staram się Ją uspokoić, tłumacząc, że gorsze było-
by aresztowanie i że być może kiedyś, w przyszłości, auto-
rzy donosu zostaną przykładnie ukarani. Nie na wiele się 
jednak to zdało”. Niemniej nikt z donosicieli nie poniósł 
żadnych konsekwencji, chociaż wydarzenie to było ogól-
nie znane m.in. dzięki późniejszym publikacjom książko-
wym, a mianowicie: Zygmunt Łupina: „Solidarność Na-
uczycielska Regionu Środkowo-wschodniego 1980–1989” 
oraz Zenobia  Kitówna: „Nasz jest ten dzień. Nauczyciele 
regionu Środkowowschodniego wobec komunizmu w la-
tach 1980–1989”.

Mimo przyjęcia Alicji do pracy w nowej szkole, nie po-
zwolono Jej, decyzją władz politycznych, uczenia histo-
rii i języka polskiego. Jednocześnie obniżono Jej wyna-
grodzenie. Jedyną satysfakcję uzyskała w drugiej połowie 

roku 1989, otrzymując Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, zaś po kilkudziesięciu latach, bo w drugiej 
dekadzie nowego stulecia, została Jej przyznana przez 
Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Odznaka Honorowa Działacza Opozycji Antykomu-
nistycznej lub Osoby Represjonowanej z Powodów Poli-
tycznych (27.11.2017 Nr 5177).

26 października 1954 roku wziąłem z Alicją ślub cywil-
ny w gminie Bojadła w ówczesnym województwie zielo-
nogórskim. Urzędnik mamrotał niezrozumiale formułki 
ślubne, jednocześnie rejestrując rower obecnego w poko-
ju właściciela. Ta niezwykła scena była tak komiczna, że 
nie potrafiliśmy zachować się poważnie, zgodnie z ogól-
nie przyjętym savoir-vivre’ em. Byliśmy młodzi, mieliśmy 
poczucie humoru, nie znaliśmy jeszcze niektórych ciem-
nych stron przyszłego życia.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskaniu tytułu 
inżyniera, wróciłem w marcu przyszłego roku do Kleni-
cy, w której ksiądz Jan Wysocki w dniu 2 kwietnia udzie-
lił nam ślubu kościelnego.

Do nowego miejsca zamieszkania przywiozłem cały 
mój majątek, żywy i martwy. Żywy był psem „Atomem”, 
zwykłym kundlem, ale dużym i kudłatym, którego przed-
stawiłem żonie jako owczarka szwedzkiego, w co Alicja 
nie dawała większej wiary, ale psa i mnie dowartościo-
wywało. Do przedmiotów martwych zaliczam rzecz ja-
sna duże tekturowe pudło, w którym większość miej-
sca zajmowały książki i skrypty akademickie oraz rzecz 
dla Alicji zupełnie nieznana, a mianowicie biała koszula 
w częściach. Myślała kobieta, że zwykłą koszulę pociąłem 
nożyczkami, by lepiej upchnąć w pudle. Wytłumaczyłem 
ciekawskiej, że bieliznę tę wyszabrowałem w Prudniku, 
gdzie zdawałem maturę, a że jej „uroda” właśnie tkwi 
w częściach, nałożyłem na nagi tors najpierw rękawy, na-
stępnie gors i na końcu plecy. Wyglądałem dostojnie i nie 
było mi do śmiechu jak małżonce. Wszystkie części były 
sztywne od krochmalu. Miałem szczery zamiar wystąpić 
w niej w czasie ślubu mego przyjaciela, Leszka Malickie-
go, w Lublinie, ale żona nie pozwoliła, gdyż po zdjęciu 
marynarki na weselu, sprawa się wyda i będę ośmieszo-
ny. Włożyłem więc biały golf z owczej wełny i do dzisiaj 
uważam, że nie było to eleganckie, gdyż kołnierz dra-
pał w kark i ciągle musiałem go poprawiać, co sprawia-
ło na obecnych wrażenie, że taki mam nerwowy tik, na-
byty niewątpliwie w pracy. Posądził mnie o to szczęśliwy 
Pan Młody, który był świadom bardzo ciężkich zawodo-
wych zadań Starszego Zootechnika Zespołu PGR i niskich  
zarobków (1200 zł miesięcznie).

W Gazecie Zielonogórskiej pod koniec lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku ukazało się ogłoszenie o poszu-
kiwaniu przez Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie 
w Płocku inżyniera zootechnika na stanowisko zastępcy →
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dyrektora… Skorzystałem z oferty i po „obwąchaniu” 
mnie przez tzw. kolektyw, przyjęto mnie do tej firmy. Za-
pewniono nam również mieszkanie i bezpłatny transport 
razem z meblami. Alicja siadła do szoferki dużej cięża-
rówki razem z kilkuletnią córką, ja do skrzyni samochodu 
i ruszyliśmy w nieznane. Alicja tak pisze o tym momencie: 
„Patrzyłam na mijane domy, szkołę i kościół, i zbierało mi 
się na płacz żałości za Klenicą i z obawy przed Płockiem. 
Przytuliłam mocniej niespełna trzyletnią Iwonkę i poczę-
łam wątpić w słuszność starożytnej maksymy «gdzie Ty 
Kajus, tam ja Kaja»”.

Rocznego pobytu w Płocku nie wspominam do-
brze. Miasto piękne, ale w osobistych kontaktach wy-
czuwaliśmy rezerwę, bo byliśmy obcy. Kierownik Szkoły  
Podstawowej nr 6 – Śliwiński – w trakcie wstępnej roz-
mowy przed przyjęciem Alicji do pracy był zdumiony, 
że Niemka pochodząca przecież z Ziem Odzyskanych 
(miał na myśli woj. zielonogórskie) odważyła się osiedlić 
w Płocku, daleko od stron ojczystych. Kiedy Alicja gwał-
townie zaprotestowała przypisanej Jej narodowości i jako 
miejsce urodzenia wymieniła Wileńszczyznę, wówczas 
została za ruską dziewczynę. Niepojęta ignorancja! Na-
tomiast bardzo dobre relacje miała z uczniami. Powierzo-
no jej wychowawstwo w klasie pierwszej, w której uczyła 
się Ania Łuczak. Po latach odnalazła żonę w Kołobrzegu , 
mieszkając w Ottawie (Kanada). Będąc u córki w Wallin-
gford (USA), wybraliśmy się do Kanady i odwiedziliśmy 
Anię, teraz już mężatkę i znaną malarkę miniatur. Przez 
wiele lat łączyła ją z Alicją serdeczna przyjaźń. Listy wy-
syłane do żony zawsze tytułowała „Kochana Pani Nauczy-
cielko”. A przecież Alicja uczyła ją tylko jeden rok.

Ja też nie byłem traktowany tak, jak należało i po 
roku ruszyliśmy do Kołobrzegu. Oto wspomnienia Ali-
cji: „Kołobrzeg był miastem ruin. Toczyły się tu wyjąt-
kowo ciężkie walki żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 
z Niemcami o «Festung Kolberg», zakończone 18 mar-
ca 1945 r. po dwutygodniowym przełamaniu oporu wro-
ga. Kołobrzeg był także jednym wielkim cmentarzyskiem 
poległych. Zginęło tu więcej polskich żołnierzy niż pod 
Monte Cassino, zaś straty niemieckie przekraczały wiele 
tysięcy obrońców. Do legendy przeszła śmierć dwudzie-
stoletniej, urodzonej na Wołyniu, polskiej fizylierki, pod-
porucznik Emilii Gierczak, która na czele oddziału atako-
wała niemieckiego umocnienia w okolicy stacji kolejowej. 
Wśród gruzów buszowały stada dzikich królików, które 
na widok człowieka znikały błyskawicznie w kryjówkach. 
Ten posępny krajobraz był podobny do warszawskiego  
w początkach odbudowy. Tu, 15 lat po wojnie, tempo 
odbudowy było znacznie słabsze. Po wakacjach otrzy-
małam pracę w Szkolę Podstawowej nr 4 im. Bohate-
rów I Armii Wojska Polskiego. Była to nowa Tysiąclat-
ka wybudowana ze składek żołnierzy i pracowników 

cywilnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Uroczy-
ste otwarcie, w którym wziął udział dowódca POW, gene-
rał Zygmunt Huszcza, a także delegacje żołnierzy i liczni 
mieszkańcy, było dla mnie wielkim przeżyciem. W oto-
czeniu tłumu przejętych pierwszoklasistów (klasy A, B, 
C i D) i ich starszych kolegów (każde z dzieci miało w rę-
kach bukieciki) oraz nauczycieli z kierownikiem szkoły 
Konstantym Jurkowskim, wysłuchaliśmy przemówień,  
a następnie przekroczyliśmy próg budynku. Był pierwszy 
września 1960 roku. Ja ze swoją gromadką, 36 uczniów 
klasy Ic, ruszyłam do sali lekcyjnej na piętrze. Przed-
stawiłam się swojej gromadce, sprawdziłam obecność 
z listy i zaczęło się wzajemne «obwąchiwanie». Wiele 
dzieci urodziło się w Kołobrzegu, inne w różnych miej-
scowościach Wielkopolski, a nieliczne na Kresach. Uczy-
łam je aż do ukończenia Szkoły. Z niektórymi, głównie  
z mieszkającymi w Kołobrzegu, spotykam się w trakcie 
każdych odwiedzin miasta. Ewa Borowska, Romek Ba-
zylewski, Wiesia Konieczna, Andrzej Hładki, Remigiusz 
Grochal, Krysia Kowalska, Zdzisia Sempruch, Zbyszek 
Kucyga, Ania Gomółka, Lidia Kłopowska to najczęstsze 
grono byłych wychowanków, którzy przygotowują spo-
tkania w kawiarniach, bądź plenerze. Z reguły są rado-
sne, ale z nutką nostalgii za dzieciństwem, a ja za młodo-
ścią. Spotkania trwają długo, a opowieściom o losach nie 
ma końca. Większość ukończyła studia wyższe, ma dzie-
ci, a nawet wnuki. Czas biegł szybko, chociaż nie odcisnął 
widocznych śladów na twarzach. Buzie są nadal gładkie, 
jak wiele lat temu. Tylko włosy się troszkę posrebrzyły, 
bądź nieco przerzedziły. A może tylko tak mi się wyda-
je… Po jakimś czasie objęłam wychowawstwo klasy IA. 
Również z nimi bywam na spotkaniach organizowanych 
przez Jolę Mieczkowską, Teresę Dzierwę, Hankę Kapuł-
czyńską, Zbyszka Korolewiczna, Ryśka Mądrego, Krzyś-
ka Błazejczyka. Sporadycznie uczestniczą Lucyna Wawer, 
Zbyszek Trojanowski, Kornel Stasiński, Aleksander Bąk, 
Iwona Cierech, Małgosia Kamińska, Lidzia Gidlecka, Ste-
nia Żejmotel”.

W roku 1973 władze oświatowe powierzyły żonie obo-
wiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrze-
gu. Po jakimś czasie Alicja wystąpiła do Kuratorium  
z wnioskiem o nadanie Szkole imienia Marynarzy Polskich. 
Uzyskała poparcie ZNP i miejscowych władz, 27 grud-
nia 1974 roku otrzymała zgodę Urzędu Wojewódzkiego  
w Koszalinie, a 23 kwietnia następnego roku odbyła się 
uroczystość oficjalnego nadania Szkole imienia. W pięk-
nie udekorowanej sali zgromadzili się uczniowie, nauczy-
ciele, przedstawiciele miejscowych władz oraz Marynar-
ki Wojennej i Handlowej, sponsorzy. Po przemówieniu 
żony, przekazała Ona sztandar z pięknie wyszytym God-
lem Państwa i hasłem „Honor – Nauka – Praca” uczniow-
skiemu samorządowi. Szkolny chór odśpiewał pieśń  
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z refrenem: „Biją serca! Serca rade! To nasza duma i cześć! 
Wysoko, wysoko! Zawsze będziemy Go nieść!”.

Alicja przez cały okres pobytu w Kołobrzegu, a liczył on 
15 lat, czuła się w tym mieście i pracy, mimo początkowych 
trudności, bardzo dobrze. Po urodzeniu drugiej córki, Jo-
anny Dobrochny, otrzymaliśmy dwupokojowe mieszkanie. 
Jak  na owe czasy obszerne, bo  liczące niespełna 40 me-
trów kwadratowych, co odpowiadało ustalonym normom 
przydziału. W pracy żona była ceniona, czego wyrazem 
były Nagrody Ministra Oświaty (3 indywidualne i 1 zespo-
łowa). Była również nagrodzona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP  
i Honorową Odznaką Za Zasługi dla Niepodległości 
1956–1989, a także Odznaką Zasłużonym dla Kołobrze-
gu i wieloma innymi resortowymi oraz różnymi. Orygi-
nały odznaczeń oraz dyplomów przesłałem w marcu br. 
na ręce Pani mgr Iwony Olszewskiej, dyrektor Szkoły nr 
3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu w celu prezento-
wania ich w Sali Historycznej Szkoły.

Żona była aktywną uczestniczką Kresowych Stowa-
rzyszeń, zwłaszcza „Przyjaciół Grodna i Wilna” oraz 
„Rodziny Ponarskiej”. W tym licznymi publikacjami 
na temat swoich – i nie tylko – przeżyć w czasie oku-
pacji Wileńszczyzny przez Związek Radziecki, Litwę  
i hitlerowskie Niemcy w wielu czasopismach polskich 

i polonijnych w USA. Brała udział również w materialnej 
pomocy rodakom na Kresach, prowadzonej przez Zarząd 
Oddziału w Lublinie kierowanym przez mgra Tomasza 
Rodziewicza. W 2014 r. została uhonorowana Odznaką 
pamiątkową dwudziestopięciolecia tej organizacji. W pra-
cach drugiego stowarzyszenia wyróżniała się udziałem 
w upamiętnieniu Golgoty Polaków w Ponarach przez pro-
pagowanie i kolportaż dzieł Heleny Pasierbskiej, b. prezes, 
jak i obecnej –  dr Marii Wieloch – w umieszczaniu w licz-
nych kościołach Polski tablic poświęconych tej zbrodni.  
W Białymstoku i Lublinie (w kościele dominikańskim na 
Starym Mieście) osobiście je odsłaniała w obecności licz-
nych Kresowych delegacji.

Żona miała duże zdolności literackie, wiele publikowa-
ła, a do Jej szczytowych osiągnięć (poza publikacjami o te-
matyce zawodowej w czasopismach „Motywy”, „Materiały 
Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych”, 
„Życie Szkoły”) należy bez wątpienia praca pt. „Gdzie 
Żejmiana, gdzie Odra…” nadesłana na światowy konkurs 
„Wypędzeni ze Wschodu”, w którym uzyskała w organi-
zowanym przez Ośrodek „Karta” trzecią Nagrodę za wa-
lory literackie i historyczne (wyd. Borussia, Olsztyn 2001). 
W konkursie brało udział 250 autorów wspomnień. Praca 
była prezentowana na Targach Książki we Frankfurcie nad 
Menem pt. „Von der Żejmiana an die Oder…”. Nie mniej-
szą rangę można przypisać Jej tekstom w wydanej z mę-
żem Czesławem Michałowskim książce „W biegu od świ-
tu do zmierzchu” (wyd. Polihymnia, Lublin 2014), z której 
m.in. korzystał autor tych wspomnień.

W posłowiu książki Zbigniew W. Fronczek, redaktor 
naczelny dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i społeczeń-
stwo” napisał: „(…) Pani Alicja Michałowska wyrastała  
w patriotycznej atmosferze miłości do Ojczyzny, potrze-
bę pracy dla kraju, szacunek do rodziny, bliźnich wpaja-
ła swym uczniom. Miała dla nich jednak nie tylko słowa. 
W trudnych dziejowych momentach potrafiła pokazać, 
że zawsze stanie po stronie prawdy, dobra, słabszego, ni-
gdy prześladowcy czy tyrana. Sama o tym nie wspomi-
na, dodam więc od siebie, że w czasach solidarnościowe-
go zrywu zapisała piękną kartę w lubelskiej historii zmagań  
z komunistycznym reżymem. Odważnie – jak zawsze – 
opowiadała się po stronie prawdy, skrzywdzonych, ryzy-
kowała zdrowiem, prześladowaniami, utratą pracy (…) 
Piękna książka, wspaniały zapis z pięknego, choć niełatwe-
go życia”.

Po długoletniej i ciężkiej chorobie Alicja zmarła 1 paź-
dziernika 2019 r. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Unic-
kiej w Lublinie.

Czesław Michałowski
Lublin,  kwiecień–czerwiec 2020

Alicja i Czesław Michałowscy z córką Asią, Kołobrzeg 2009
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Historia rodzinnej wsi 
w fotografiach zapisana

Elżbieta 
Orzechowska

Niechybnie dostrzegamy, że współczesny świat 
zmienia się w zawrotnym tempie. Niemal na naszych 
oczach dokonują się zmiany społeczne i kulturowe, wi-
dzimy też przemiany w mentalności, a nawet w krajobra-
zie. Dlatego żaden kraj i naród, grupa społeczna czy poje-
dyncza rodzina nie może zapominać o swoich korzeniach. 
Powinnością zaś każdego historyka jest nie tylko pisanie 
o przeszłości, ale także jej szczegółowe dokumentowanie. 
W Polsce, zwłaszcza po 1989 r., tj. od czasów tzw. trans-
formacji ustrojowej, daje się zauważyć tendencja do coraz 
żywszego zainteresowania historią małych ojczyzn, do po-
szukiwania tożsamości własnych rodzin, a przez to do ro-
zumienia potrzeby utrwalania pamięci historycznej. Na 

szczęście ukazuje się coraz więcej opracowań o tematy-
ce regionalnej. Wiele osób, próbując dotrzeć do swoich 
korzeni, zaczęło wertować rodzinne archiwa, przeczesy-
wać zakamarki szuflad i strychy w poszukiwaniu pamią-
tek po swoich przodkach i innych mieszkańcach lokal-
nych społeczności. 

Jednym z takich przykładów zainteresowania histo-
rią i codziennością trwania rodzimej wspólnoty, w tym 
wypadku wiejskiej, i to w naukowym wydaniu, jest naj-
nowsza publikacja ks. prof. Edwarda Walewandra pt. Nie-
mirówek w starej fotografii. Ludzie i wydarzenia, Lublin–
Niemirówek 2020.

Autor, profesor zwyczajny i były kierownik Katedry 
Pedagogiki Porównawczej i Filozofii Wychowania na 
Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II, od niedawna na zasłużonej 
emeryturze, jest znanym i cenionym historykiem, legity-
mującym się dużym dorobkiem naukowym i znacznymi 
osiągnięciami dydaktycznymi oraz nadzwyczajną aktyw-
nością społeczną.

W omawianej publikacji można wyodrębnić trzy zasad-
nicze części. Pierwsza, narracyjna, składa się z Przedmo-
wy podzielonej na dziewięć punktów (s. 9–30), druga zaś, 
ikonograficzna, zawiera 312 fotografii, ułożonych według 
następujących tematów: Z historii wsi i regionu, Kościół 
i życie religijne, Rodzina, życie towarzyskie, Dzieci, mło-
dzież, Szkoła podstawowa, Służba w wojsku, Organizacje, 
praca społeczna, Gospodarstwo i praca na roli, Pogrzeby 
(s. 31–205). Natomiast część trzecia to wspomnienie Anny 
Pasiecznej o jej rodzicach, zatytułowane Irena i Edward 
Pasieczni – 70 lat razem (s. 206–214). 

Niewielka wieś Niemirówek, leżąca w pobliżu Kra-
snobrodu, nieopodal rzeki Wieprz, jest dla Autora, by 
tak powiedzieć, bezpieczną Itaką, wyspą ze stałym por-
tem, krainą szczęśliwego i beztroskiego dzieciństwa oraz 
lat młodości. Ks. prof. Edward Walewander, jak mityczny 
Odyseusz, władca Itaki, po latach wracał, i wciąż wraca, 
do swej upragnionej cichej przystani, gdzie czekał na nie-
go swojski różnobarwny krajobraz, stary drewniany dom, 
ukochana rodzina, zaprzyjaźnieni sąsiedzi oraz szkolni 
koledzy. Droga jego dorosłego życia wiodła z Niemirówka 



n u m e r  2  ( 1 0 0 )  c z e r w i e c  2 0 2 0  •  1 0 1

przez Krasnobród, Tomaszów Lubelski, Lublin, Innsbruck 
i wiele innych miejscowości, ale punktem docelowym po-
została na zawsze rodzinna wieś. Dlatego w swej najnow-
szej książce chciał uratować jak najwięcej ze świata swego 
rodowego gniazda i jego mieszkańców. Wyraża wdzięcz-
ność ludziom, którzy go kochali, akceptowali, a także nad 
wyraz ubogacili, dając wiele ze swego pracowitego życia. 
W książce Autor wymienia osoby, które były dla niego 
wzorem i drogowskazem, kształtowały jego religijność 
i uczyły umiłowania prawdy i dobra. W Przedmowie ks. 
prof. Edward Walewander zaznaczył (s. 14–15), że publi-
kacja o dziejach Niemirówka, mająca charakter albumu, 
jest również niejako bilansem jego własnej biografii, swo-
istym curriculum vitae. Niesie też przesłanie ponadcza-
sowe, odsłania bowiem wydarzenia z heroicznej historii 
wielu polskich rodzin chłopskich, które pamięć o swoich 
przodkach przechowywały zazwyczaj w tradycji ustnej, 
trwającej więc zaledwie kilka pokoleń (s. 13). 

W Przedmowie ks. prof. Edward Walewander cytu-
je w kilku miejscach ciekawe fragmenty z Pisma Święte-
go Starego i Nowego Testamentu, zaznaczając z przeko-
naniem, że świat, w którym żyjemy, nierzadko brutalny 
i okrutny, jest jednocześnie pełen piękna Boga. To Stwór-
ca kieruje naszymi losami, zwłaszcza gdy Mu zaufamy 
i oddamy się Mu całkowicie. Każda osoba w oczach Boga 
ma taką samą wartość (s. 15). Ulubioną sentencją Księdza 
Profesora jest fragment z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Ja siałem, Apollos podlewał, lecz 
Bóg dał wzrost (1 Kor 3, 6). 

Autorowi publikacji bardzo zależało na ocaleniu od 
zapomnienia i wyeksponowaniu zachowanych pamiątek 
nie tylko własnych, rodzinnych, ale także swoich sąsiadów 
i pozostałych mieszkańców Niemirówka. Zamieszczone 
w publikacji zdjęcia, w większości czarno-białe, pocho-
dzące z różnych lat, ukazują nie tylko ludzi, ale też typową 
dla dawnej wioski infrastrukturę. Można dostrzec na nich 
polne drogi, piękny krajobraz, klasyczną dla wsi zabudo-
wę, ogólnie można rzec – szarą i pracowitą codzienność. 
Niektóre zdjęcia są przy tym prawdziwymi dziełami sztu-
ki fotograficznej, pięknymi portretami. Te liczne archiwa-
lia, pieczołowicie przechowywane przez lata, przetrwały 
wraz z ich właścicielami powstania i wojny, wędrowały 
z nimi na zsyłkę czy do niemieckich obozów koncentra-
cyjnych. Wojenna zawierucha spowodowała jednak nie-
powetowaną stratę wielu osobistych dokumentów i rodo-
wych pamiątek. Te, które ocalały, są dziś dla potomnych 
swoistymi relikwiami, tym bardziej godnymi udostępnie-
nia i upamiętnienia. Podobnie jak stare dokumenty, rów-
nież fotografie bywają często niedoceniane przez młode 
pokolenie, które dysponuje już nowymi nośnikami in-
formacji. Nie wszyscy też szanują swoje rodzinne histo-
rie. Bywa, że zdjęcia są świadomie niszczone lub trafiają 

wprost na śmietnik. To doprawdy przykre i niezrozumia-
łe postępowanie.

Gromadzona przez Autora latami, z wielkim trudem 
i wytrwałością, bogata ikonografia w zasadniczy sposób 
dopełniła i wzbogaciła narrację pierwszej części książki. 
Prezentowane fotografie stanowią nie tylko sagę rodzinną, 
ale są też ważnym nośnikiem pamięci narodowej. Czytel-
nik z pewnością potwierdzi, że wszystkie fotografie i oso-
biste dokumenty zawarte w publikacji tworzą niezwykły 
klimat i emanują niedzisiejszą aurą i światłem. Nie po-
zwalają zapomnieć o ludziach, których już nie ma wśród 
nas, i o zdarzeniach z ich życia. Należy jednak pamiętać, 
że fotografia niepodpisana traci swoją wartość historyczną 
i archiwalną, jest tylko anonimowym, chociaż nierzadko 
pięknym portretem. Dzięki wielkiej determinacji Autora, 
jego niezwykłej pamięci oraz pomocy kilku zaprzyjaźnio-
nych osób udało się zidentyfikować i utrwalić z imienia 
i nazwiska niemal wszystkich ludzi występujących na za-
mieszczonych obiektach. Godny podziwu jest przy tym 
fakt, że Ksiądz Profesor w wielu przypadkach ustalił na-
wet daty życia poszczególnych osób, podał ich koligacje 
rodzinne czy pokrewieństwo. 

Publikacja ks. prof. Edwarda Walewandra została przy-
gotowana w sposób profesjonalny. To doskonała książka, 
i to pod wieloma względami: faktograficznym, warszta-
towym i – co należy podkreślić – edytorskim. Praca re-
daktorska Autora zasługuje na najwyższe uznanie i może 
posłużyć jako wzór dla historyków regionalistów, pragną-
cych pisać na podobny temat. Wszystko, co w opisie ma 
charakter tła dla własnych przeżyć Autora, ma swoją do-
kumentację. Dzięki uzupełniającym przypisom nie mu-
simy niczego doszukiwać, gdyż aparat krytyczny, jakim 
opatrzono tekst, jest wyczerpujący. 

Książka jest hołdem złożonym mieszkańcom Niemi-
rówka, a jednocześnie spłatą długu, jaki ks. prof. Edward 
Walewander zaciągnął wobec tego niezwykłego dla niego 
miejsca na ziemi i jego mieszkańców. Autor ma też cichą 
nadzieję, że być może znajdą się kontynuatorzy jego pracy, 
którzy zechcą zgłębić i poszerzyć zebraną przez niego do-
kumentację. Swoje dzieło zakończył też wezwaniem, aby 
każdy, kto może, spisywał dzieje swoich bliskich.             ■

Rodzinny pejzaż roztoczański
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„Trzy poematy” 
Karola Wojtyły

Józef
Zięba

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w Wy-
dawnictwie Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” ukazały 
się Karola Wojtyły Trzy poematy. Jest to zapewne jedy-
ne przypomnienie utworów, ważnych nie tylko ze wzglę-
dów artystycznych, ale dzięki ich aktualności; pobudzają 
do przemyśleń i głębszej refleksji. 

Wydawca dołożył wiele starań, by książce nadać godny, 
rocznicy charakter: twarda w płótnie oprawa, doskonały 
papier, duża czcionka; wprowadzenie ks. Arcybiskupa Sta-
nisława Budzika pt. „Tryptyk poety papieża”; posłowie ks. 
dra Marka Szymańskiego, dyrektora Wydawnictwa „Gau-
gium”; projekt okładki i opracowanie graficzne Barbary 

Sosnowskiej-Bałdygi; wzbogacające druk ilustracje zna-
nych lubelskich grafików: Stanisława Bałdygi, Zofii Kopel-
-Szulc, Marka Piątkowskiego i Barbary Sosnowskiej-Bał-
dygi; niestandardowy format (26 × 24 cm)…

Ks. Marek Szymański w „Posłowiu” informuje, że: 
„W 1983 roku Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne, aby 
upamiętnić drugą pielgrzymkę Świętego Jana Pawła II do 
Ojczyzny, […] opublikowało Trzy poematy Karola Woj-
tyły. To tryptyk, w skład którego wchodzą utwory: Stani-
sław, Myśląc Ojczyzna oraz Wigilia Wielkanocna 1966”.

Wydawca nie zamieścił noty edytorskiej, w której powi-
nien przekazać informacje, w jakich okolicznościach uka-
zały się „Trzy poematy” po raz pierwszy. 

Był to okres dla polskiego społeczeństwa bardzo trud-
ny. 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra został doko-
nany zamach na Ojca Świętego, siedem miesięcy póź-
niej, 13 grudnia Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. 
Aresztowano i internowano kilka tysięcy działaczy „Soli-
darności”. Zawieszono, poza wieloma restrykcjami, dzia-
łalność związków twórczych. Kościół katolicki roztoczył 
opiekę nad twórcami pozbawionymi organizacyjnego 
wsparcia. Pod patronatem Kościoła powstało Duszpaster-
stwo Środowisk Twórczych. W Lublinie skupiało kilka-
dziesiąt osób zajmujących się różnymi dziedzinami sztu-
ki. Spotykano się, wspólnie podejmowano i realizowano 
różne pomysły i inicjatywy. 

W 1983 roku przypadały dwie ważne narodowe roczni-
ce: sześćsetlecie obecności cudownego obrazu Matki Bo-
skiej na Jasnej Górze. (Bohdan Królikowski otrzymał 
pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie za po-
wieść „Fortalicium Marianum…) Druga ważna rocznica, 
to trzechsetlecie odsieczy wiedeńskiej. 

Jan Paweł II po rekonwalescencji postanowił przybyć 
do Ojczyzny, by zgnębiony swój naród wesprzeć i upew-
nić w nadziei odzyskania wolności i niepodległości. Wła-
dze reżymowe wyraziły zgodę na drugą pielgrzymkę 
Ojca Świętego w dniach od 16 do 23 czerwca 1983 roku. 
17 czerwca miała się odbyć msza święta w Warszawie na 
Stadionie Dziesięciolecia. Lubelskie Duszpasterstwo Śro-
dowisk Twórczych przygotowywało się do wzięcia udziału 
w tym spotkaniu. Zaproponowałem, by dla upamiętnienia 

Linoryt, Zbigniew Strzałkowski, z tomu Trzy poematy Karola Wojtyły, 
Lublin 1983
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drugiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczy-
zny wydać Trzy poematy. Tytuł nie był przypadkowy. Na-
wiązywał do Trzech poematów Juliusza Słowackiego, któ-
rego twórczość Karol Wojtyła, poza Norwidem, wysoko 
cenił. Wybór utworów też miał w tamtym czasie szcze-
gólną wymowę: poemat „Stanisław” mówiący o mieczu 
Bolesława, łatwo było przenieść na prześladowania stanu 
wojennego, a rozważania o wolności i ziemi przez rozdar-
cie zjednoczonej, były nadzieją na pokonanie narzucone-
go narodowi reżymu.

W poemacie Myśląc Ojczyzna, wers: Trwa człowiek 
poza progiem śmierci w katakumbach i kryptach, przypo-
minał ukrywających się i siedzących w więzieniach dzia-
łaczy solidarnościowych. 

Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik w przedmowie 
do obecnego wydania zwraca uwagę na okoliczności, 
w jakich poematy powstały:… „utwór Stanisław, napisa-
ny w 1978 roku, tuż przed wyborem na Stolicę Piotro-
wą, w związku ze zbliżającym się dziewięćsetleciem mę-
czeństwa biskupa krakowskiego i patrona Polski; Myśląc 
Ojczyzna…, powstały nieco wcześniej, w roku 1974, gdy 
w Polsce święcono hałaśliwie trzydziestolecie «ludowej oj-
czyzny» i próbowano przekonać Polaków, że nowa, obca 
ideologia znaczy więcej niż tysiącletnie dziedzictwo pol-
skiej kultury zakorzenionej w chrześcijaństwie, i wreszcie 
Wigilię Wielkanocną 1966, która wyszła spod pióra do-
kładnie tysiąc lat od chrztu księcia Mieszka w Niedzielę 
Wielkanocną 966 roku”.

Ksiądz Arcybiskup sugeruje, jak można odczytać te 
utwory współcześnie: „…byśmy razem z nim powiedzieli 
na nowo o Kościele: mój Kościół – sakrament mojego ist-
nienia w Bogu, który jest Ojcem. Byśmy jego oczyma popa-
trzyli na polską ziemię […] i byśmy o tej ziemi trudnej jed-
ności nie przestawali myśleć: Ojczyzna… Byśmy złączeni 
jedną mową, ogarnięci na co dzień jej pięknem, uczyli się 
zagłębiać w myśli pokoleń. Byśmy też rozpoczęli na nowo 
rozmowę z sobą, trafili na korzenie własnego drzewa i byli 
w harmonii z tym, co minęło…”. 

Nie było mi trudno wybrać „trzy poematy” z bogatej 
twórczości Karola Wojtyły, gdyż przygotowywałem w Mu-
zeum Józefa Czechowicza z okazji zbliżającej się drugiej 
wizyty Ojca Świętego wieczór jego poezji. (Odbył się, przy 
dużym uczestnictwie lublinian,10 czerwca.) Moją propo-
zycję, wzbogaconą grafikami sześciu plastyków przedsta-
wił Leszek Gzella, który przewodził lubelskiemu DŚT, śp. 
ks. Władysławowi Zakrzewskiemu, dyrektorowi Zakładu 
Powielania Druków Kurii Biskupiej w Lublinie. Wprowa-
dziła ona Księdza Dyrektora w spore zakłopotanie. Wal-
cząc z cenzurą wydawał, głównie na powielaczu, bardzo 
potrzebne podręczniki do nauki religii w szkołach podsta-
wowych i średnich. Zgłoszona oferta przekraczała moż-
liwości techniczne powielarni. Poza tym cenzura, która 

mogła wstrzymać zezwolenie na wydawanie podręczni-
ków, nie wyrażała zgody na opublikowanie posłowia Boh-
dana Królikowskiego, który w czasie reżymowych prześla-
dowań ośmielił się napisać: Wolność była zawsze w naszym 
języku słowem-kluczem – obok Niepodległości. Jan Zamoy-
ski Polskę nazwał SIDUS LIBERTATIS Gwiazdą Wolności. 

Kłopoty wydawnicze i z cenzurą sprawiły, że Trzy po-
ematy nie ukazały się na czas drugiej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Ojczyzny. Członkowie lubelskiego Duszpa-
sterstwa Środowisk Twórczych bez egzemplarza wyjecha-
li autokarem do Warszawy, by uczestniczyć w spotkaniu 
i mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego na nieistnie-
jącym już Stadionie Dziesięciolecia. 

Po przełamaniu wielu trudności, książka ukazała się 
w Wydawnictwie Kurii Biskupiej, w 600 numerowanych 
egzemplarzach, dopiero w październiku, przed wyjazdem 
lubelskiego DŚT na pierwszą w kraju, po zawieszeniu sta-
nu wojennego, pielgrzymkę twórców do Wiednia i Rzymu. 
(Wielu chętnych nie mogło w niej uczestniczyć, między 
innymi Anna Kamieńska, gdyż nie otrzymali paszportu.)

Leszek Gzella znalazł introligatora, który oprawił w bia-
łą skórę egzemplarz z numerem 1. Dobrze ukryty przed 
skrupulatną kontrolą polskich i czechosłowackich po-
graniczników, został wręczony Ojcu Świętemu w czasie 
udzielonej nam prywatnej audiencji…

Dobrze się stało, że po trzydziestu siedmiu latach Trzy 
poematy Karola Wojtyły zostały wznowione z okazji setnej 
rocznicy urodzin Papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. 
Tekst uzupełniają nowe, bardziej dojrzałe artystycznie, 
grafiki czworga autorów pierwszego wydania. (Szkoda, że 
nie przedrukowano grafik nieżyjących – Henryka Szulca 
i Zbigniewa Strzałkowskiego.)

Dyrektor Wydawnictwa Gaudium, ks. Marek Szymań-
ski w „Posłowiu” do nowego wydania Trzech poematów 
napisał: Spoglądamy na Świętego Jana Pawła II z dystan-
su minionego czasu. Podkreślamy moment w historii świa-
ta i Kościoła, gdy przed stu laty przyszedł na świat i wciąż 
odkrywamy jak wiele wniósł on swoim życiem i naucza-
niem w los współczesnego człowieka i świata. […] Chcemy 
wierzyć w to, że i dziś jest z nami, a Jego Duch w tajemnicy 
świętych obcowania towarzyszy nam i wspiera nas, umac-
niając poprzez pozostawione słowo nauczania.

I dlatego w naszych sercach rodzi się wdzięczność za 
tę wyjątkową więź z Poetą i Świętym Papieżem Pola-
kiem, a która ubrana jest w słowa szacunku i gesty mo-
dlitwy. Więź, której imię zapisane jest w ODWIECZNYM 
SŁOWIE.

Przy okazji Jubileuszu wielu przedstawicieli władz i Ko-
ścioła powtarzało, że dorobek twórczy i nauczanie Papie-
ża Polaka, to trwałe dziedzictwo narodu polskiego. Czy 
to prawda? W Internecie przeczytałem: Jak mi powiedział 
dyrektor Wydawnictwa Świętego Stanisława ks. Zygmunt →
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Kosowski, prawa autorskie do polskojęzycznych tekstów za-
równo Karola Wojtyły, jak i Jana Pawła II należą do archi-
diecezji krakowskiej. 

Na stronie wydawniczej obecnego wydania Trzech po-
ematów: Copyright do tekstów św. Jana Pawła II Wydaw-
nictwo św. Stanisława BM, Kraków 2020. Pod nim: Copy-
right by Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 
Lublin 2020.

Za udostępnienie „Copyright” do wznowienia Trzech 
poematów Wydawnictwo św. Stanisława otrzymało od 
Wydawnictwa „Gaudium” zapewne dość wysokie hono-
rarium. Nie otrzymałem od wydawcy informacji jaka to 
suma. Poinformowano mnie jedynie, że na cenę książ-
ki (49,99 zł) złożyły się różne koszty wydawnicze, w tym 
i honorarium za udostępnione „Copyright”.

Wydawnictwo św. Stanisława w Krakowie już 2007 
roku, powołując się na uzyskane prawa autorskie, żądało 
wygórowanego honorarium za wznowienie Trzech poema-
tów. Poprzedni dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Lu-
belskiej nie mógł się zdecydować na ich wydanie. 

W 1983 roku Ojciec Święty był wyraźnie zadowolo-
ny z egzemplarza Trzech poematów, wręczonego w czasie 
udzielonej nam prywatnej audiencji. Nie pytał, czy zosta-
ły wydane zgodnie z prawem autorskim, należnego hono-
rarium się nie domagał.

Dzięki temu pierwsze, bibliofilskie, ręcznie numerowa-
ne wydanie, w nakładzie sześciuset egzemplarzy, rozeszło 
się bardzo szybko. Niska cena zachęcała nabywców. 

Ksiądz Zakrzewski uzupełnił je drugim, już nie biblio-
filskim nakładem. Nie liczył na zysk, ale na zaspokoje-
nie zapotrzebowania czytelników. Trzy poematy Karola 

Wojtyły uznał, że są dziedzictwem narodu polskiego, a za-
daniem wydawcy jest to dziedzictwo pomnażać. 

Wydawnictwo św. Stanisława, dysponujące (jak naby-
tymi?) prawami autorskimi do polskojęzycznych tekstów 
Karola Wojtyły jak i Jana Pawła II, troszczy się jedynie 
o egzekwowanie honorariów autorskich, czerpie i pomna-
ża bez trudu i skrupułów własne korzyści materialne. 

Dobrym przykładem na potwierdzenie tego stwierdze-
nia (chyba nie jest to odosobniony przypadek?) może słu-
żyć omawiane wznowienie Trzech poematów. Zaspokaja-
jąc żądania „właściciela praw autorskich” Wydawnictwo 
„Gaudium” musiało wycenić wydaną książkę, liczącą 72 
strony, na pięćdziesiąt złotych. 

Obawiam się, że nie znajdzie wielu nabywców. Wy-
dawnictwo św. Stanisława przeliczy uzyskane pieniądze, 
a lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne poniesione straty, 
z satysfakcją wypełnienia szlachetnych intencji, upamięt-
nienia setnej rocznicy urodzin, związanego z Lublinem 
Karola Wojtyły, wieloletniego wykładowcy Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Inni wydawcy, których wystraszą roszczenia finanso-
we „właściciela praw autorskich”, muszą poczekać do 2075 
roku, kiedy te prawa wygasną. Polskie katolickie społe-
czeństwo również musi uzbroić się w cierpliwość i też cze-
kać na wzbogacanie swego narodowego dziedzictwa.

Józef Zięba
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Stacje 
Jana Henryka Cichosza

Piotr 
Linek

… poetyckie zatrzymania są niezmiernie ważne, albowiem 
tylko w chwilach niemalże zupełnej ciszy i bezruchu widać 
i słychać to wszystko, co nam w pośpiechu umyka: wyznaje 
Jan Henryk Cichosz w rozmowie publikowanej przed laty 
na łamach ZKK. Dopełnieniem tego wyznania wydaje się 
ostatni tom wierszy poety z Krasnegostawu. 

Stacja-wiersz
Stacje ukazują się w roku dla autora jubileuszowym. 

Można więc tę książkę czytać jako swoisty rachunek wy-
stawiony doświadczonemu z perspektywy minionego sie-
demdziesięciolecia. Jednakże poszukiwanie decydującego 
związku z tym faktem a zawartością tomu mogłoby oka-
zać się tropem mylnym. W poezji Cichosza bowiem… bez 
zmian. Może tylko tyle, że każdy wiersz wprost nazwa-
ny zostaje stacją. Nie zmienia to przecież faktu, że takie 
właśnie traktowanie poezji ma dla Cichosza od początku 
twórczej biografii charakter programowy. Cichosz wciąż 
nie wie…, więc pisze. Pisze wiersze mądre…, by wiedzieć: 

Przed napisaniem wiersza
uczę się wszystkiego od nowa.
(Stacja Przed napisaniem wiersza)
Cichosz pisze również, bo wiersze same upominają się 

o siebie. Powinnością poety, jakże bliską myśli Czesława 
Miłosza, jest to upomnienie usłyszeć:

…Budził mnie zawsze o trzeciej
nad ranem […] prosząc
o przecinek lub kropkę […]
Nie sposób nauczyć się go na pamięć…
(Stacja Wiersz)

Księga
Poeta potrzebuje stacji. Potrzebuje stacji-wiersza, by 

wypełniać skierowane bezpośrednio do niego przed laty 
credo poetyckiego mentora – Tadeusza Nowaka: Pisz 
o tym, co cię boli, dotyka i nie daje spokoju, o tym, co cię 
otacza... 

I rzeczywiście autor Stacji, owemu credo pozosta-
je wierny niezachwianie. To fundament. Kamień węgiel-
ny. Rzadko kiedy podmiot mówiący pozostaje tak blisko 
autorskiemu „ja”. Cichosz nie lekceważy formy, ale nie 

traktuje jej jako parawanu, za którym mógłby się ukryć. 
Rozmawia z czytelnikiem twarzą w twarz, patrząc mu pro-
sto w oczy. Jest szczery, wiarygodny, mądry:

Oto ja który jestem fanem wszelakich sztuczek
wciąż ślęczę nad zwojami map ufny w nieomylność
Kartografów i Literę Prawa…
[…]
…Oto stoję przed Tablicą Wielką z okruszkiem
Kredy na kredyt…
(Stacja Rysopis)
Stacje są więc kolejnym tomem tej samej Księgi. Księ-

gi Życia Jana Henryka Cichosza – poety, którego jak Le-
opolda Staffa trzeba nazwać poetą lirycznej równowagi. →

Jan Henryk Cichosz, Stacje, Chełm 2019, Oficyna TAWA, ss 36
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Wątki niezmienne
W tej zrównoważonej intelektualnie, emocjonalnie 

i formalnie poezji powracają wątki niezmienne. Jako po-
eta próbuję opisać czas, który był, jest i będzie: dopowiada 
Cichosz we wcześniej cytowanej rozmowie. Owa próba 
zrozumienia czasu, ocalenia świadomości upływającego 
i ulotnego wydaje się dziś przywilejem nielicznych, tym 
bardziej więc cennym. Wiersze stają się swoistymi foto-
grafiami. Obiektyw słowa odsłania jednakże rzeczywistość 
niewidzialnego i niepochwytnego zrodzonego w chwili: 

Nacisnąłem klamkę… i niczego nie było co było
Tylko w smudze światła frunęły dzbany pełne pamięci.
Stanąłem w pół progu niczym fotograf który oniemiał
po naciśnięciu migawki…
(Stacja Moment)
Konsekwencją opisywanego i rozpoznawanego świata 

nie jest więc jego definicja a jedynie, i aż, przeczucie ist-
nienia Tajemnicy:

Kobieta nabrała w gliniany dzban źródlanej wody

i uniosła go na wysokość rozkołysanych bioder.
Nad jej głową biały obłok przystanął i frunąca 
w drodze do ula pszczoła…
(Stacja Chwila)
Tajemnicy, która być może nie ułatwia zrozumienia 

trudnej historii (Stacje: Zeszyt do Historii, Izbica, Foto-
grafia, Jazda bez Trzymanki), ale mimo to pozwala za-
chować wiarę w Sens:

Nad ranem…
(…)
radio mówiło o wysokich cenach truskawek i trzody
(…)
…politycy jak zawsze wybielając siebie ględzili
o wszystkim i o niczym…
(…)
…Na szczęście słońce tego 
dnia było na swoim miejscu podobnie jak wczepione
w kwitnące lipy pszczoły…
(Stacja Wiersz (prawie) Pacyfistyczny)

■

Gry i zabawy poety Krzysztofa

Nikiforyzmy, czyli zapiski niekontrolowane to niewielki 
zbiór wierszy i prozy wydany sumptem autora Krzysz-
tofa Kuliga.

Już na pierwszy rzut oka książka przyciąga okładką 
zaprojektowaną przez Piotra Burdana. Ta okładka to 

również opowieść, trochę fantastyczna, trochę bajkowa. 
Nie jest  typowa, to autorski szyfr literacki, historyjka ob-
razkowa. Na pierwszej stronie miasto  w świetle dnia z pe-
gazem na postumencie, a na ostatniej –  to samo mia-
sto nocą, z pegazem ulatującym w przestworza. Podobnie 
jest z tekstami, niektóre są zwiewne,  frywolne, ale bywa 
że i sprośne,  inne zaś pełne „ciężkiej” poetyki i poważ-
ne. Wszystko okraszone cytatami z Tuwima, Herberta 
i Boya-Żeleńskiego.

 Intrygujący tytuł  to nawiązanie do Nikifora, malarza 
prymitywisty. Tytuł – bez wątpienia –  sugeruje, że autor 
pozwala sobie na szczyptę  wyrachowanego – czy lepiej 
rzec: zamierzonego – prymitywizmu. Wierszyki nie pod-
dają się żadnym kanonom literackim. Czasem są to proste 
rymowanki, czasem (gdy autorowi brakuje rymu) wiersze 
białe. Opisują sprawy banalne i błahe (organizacja wesela, 
poranek na tarasie). Ale to wszystko dla autora za mało!  
Śmiało poszukuje nowych form wyrazu, gra konwencja-
mi, bawi się słowem. To już nie są teksty podobne do pio-
senek disco polo, o prostym tekście i rytmie, to filozofia.

Podsumowaniem jest cytat z książki Tuwima Pegaz 
dęba, czyli panopticum poetyckie:

Bo grafoman bredzi nawet wtedy,
gdy „tworzy” w pełni sensu i rozsądku.
Czy rzeczywiście autor bredzi? Czy aby nie jest to gra-

fomania zamierzona?          HR
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Fraszki
Fides et ratio  
Dziś w świecie i „fides”, i „ratio”
przygaszono już prawie.
Ufajmy Bogu, że jedno i drugie
na zawsze w nas zostanie.

2020 

Pokrętność historii
W dziejowych losach Polski
tylko pan Czarzasty się „połapie”:
w rządach lewicy odkrył swobodę,
zaś w rządach prawicy „wschodnią satrapię”.

 2020, 28 maja 

Doktryna posła Neumanna
Co głosi dosadnie w Tczewie wyłożona
doktryna pana posła Neumanna?
To, że w swojej partii „kolesiów”
masz bronić nawet złodzieja i drania!

2020

„Czajka” i polityka
Z powodu awarii „Czajki”
i ścieków zwanych Wisłą
czar prezydenta Trzaskowskiego
płynnie się rozprysnął.

2020, w sierpniu                     

Prestiż Lecha Wałęsy 
Lech Wałęsa za granicą prestiżem błyszczy,
ale w kraju sam go sobie niszczy
i wywiadami naród rozbawia.
Tu wszak wolno mu tak – jego sprawa.

2020  

Rozumny czy warcholski? 
W Polsce wciąż chodzi o to,
aby słowo „polski”, 
znaczyło „rozumny”,
nie zaś „warcholski”.

2019 

Jan
Jesion

Jakub 
Pajęczyna

Można, 
nie można…

Dzwonię do pewnego posła z Lublina. Chciałbym 
przedstawić sytuację z lubelskiej kulturze! – informuję se-
kretarza, który odebrał telefon. – A kim pan jest? Felieto-
nistą? Sekretarz namyśla się długo. – Pisze pan dowcipy?

-– Dowcipy także – wyjaśniam. 
– Nie wiem, czy pan poseł chciałby z panem rozma-

wiać. Proszę złożyć prośbę na piśmie. Pan poseł odpowie.
Nie dodzwoniłem się do pana posła. Rosyjscy prankste-

rzy dodzwonili się do polskiego prezydenta. Podszyli się 
pod sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa. 
Prankster – jak po owym incydencie tłumaczono w pol-
skiej prasie – to dowcipniś, figlarz, żartowniś. Myślę, że te 
słowa nie są właściwe. Prank (angielskie) to wybryk, psi-
kus, wyskok. Wybryk to występek, a występek czyn zabro-
niony, zagrożony karą. Pranksterzy porywają się więc na 
sprawy i rzeczy niekoniecznie figlarne lecz zgoła szyder-
cze, niebezpieczne, skutkujące międzynarodowymi kon-
fliktami. Kuzniecow i Stolariow – owi rosyjscy polityczni 
wyskokowcy – dodzwonili się do prezydenta Turcji Rece-
pa Erddoğana a także do premiera Wielkiej Brytanii Bori-
sa Johsona. I dopytywali się nie tylko o pogodę. Polski pre-
zydent – to powszechna opinia – wykazał się znakomitym 
refleksem. Nie wdał się w dyskusję o rosyjskich pomni-
kach w Polsce, pochodzeniu koronawirusa czy rzekomych 
skargach niepocieszonego Donalda Tuska. Zakończył roz-
mowę, gdy rozmówcy zaczęli dociekać, czy Polska nadal 
pozostaje zainteresowana odzyskaniem Lwowa i czy Rafał 
Trzaskowski przybył pijany na przedwyborcze spotkanie.

Nie obeszło się jednak bez konsekwencji. Zdymisjono-
wano urzędników z przedstawicielstwa Polski przy ONZ 
odpowiedzialnych za weryfikację dzwoniących interesan-
tów. To – jak myślę – niewiele. Telefon wesołków z Ro-
sji jest ostrzeżeniem dla polskich służb. Te rosyjskie służ-
by okazały się sprawniejsze! Jedni porównują pranksterów 
do zielonych ludzików inni do myśliwców naruszających 
przestrzeń powietrzną sąsiada. A to – co przecież nie jest 
tajemnicą – pozostaje strategią Kremla. Niebezpieczną 
strategią.                 ■

Wolne
żarty



1 0 8  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Bóg, diabeł, wilk i owca

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

Na początek kilka słów o jednej z najważniejszych 
osób w moim życiu. Był nią mój Dziadek Aleksander. Na 
świat przyszedł w chłopskiej chacie w roku 1890.

Jego rodzice, moi pradziadowie, nie potrafili pisać ani 
czytać. Dziadek ukończył – jak powiadał – trzy oddziały 
w czyżowskiej szkole, tylko trzy, bo więcej nie było. Wy-
chował się w domu bez książki, bez światła, gdzie spać 
chodzono o zmroku a wstawano o świcie. Rodzina była 
niepiśmienna, ale dzieci uczono szacunku do pracy, bliź-
niego i Boga. Potrafiły obchodzić się ze zwierzętami, upra-
wiać ziemię, znały nazwy ptaków i ziół, z których przyrzą-
dzano lekarstwa dla zwierząt i ludzi.

Wspomnę o paru przypadkach z życia mojego Dziadka. 
W roku 1912 jako poddany cara znalazł się w rosyjskiej 
armii. Dwa lata później jego moskiewski pułk walczył na 
froncie rosyjsko-pruskim. Polacy, których nie brakowało 
w rosyjskich oddziałach, nie mieli ochoty umierać za cara 
i Rosję. Dziadek po bitwie pod Tannenbergiem trafił do 
niemieckiej niewoli, gdzie przyszło mu przeżyć trzy lata. 
W niewoli opanował nie tylko język niemiecki, ale także 
francuski i… turecki, bowiem jego dwaj towarzysze nie-
doli, z którymi przez trzy lata niewolniczo pracował w go-
spodarstwie rolnym, pochodzili z Francji i Turcji.

Dziadek był więc poliglotą, tureckie wierszyki recyto-
wał podczas spotkań rodzinnych, cieszył się, że nieobca mi 
była francuszczyzna i mógł mnie raczyć opowiadanymi po 
francusku anegdotami o cesarzu Napoleonie, biegłość we 
władaniu językami niemieckim i rosyjskim okazała się nie-
zwykle przydatna w czasie ostatniej wojny. Po jej zakończe-
niu otrzymał propozycję nauczania rosyjskiego w szkole 
w Piotrowicach. Odmówił zdecydowanie. – Jak mógłbym 
– wyjaśniał ze śmiechem – kształcić uczniów piątej, szó-
stej i siódmej klasy, skoro sam ukończyłem trzy oddziały?!

Skąd łatwość w przyswojeniu języków obcych? Niewąt-
pliwie wrodzone zdolności, ale także – zaryzykuję taki sąd 
– wrażliwość językowa. Miał niebywałe poczucie humoru, 
potrafił bawić się słowem, tworzeniem nowych brzmień, 
znaczeń i skojarzeń. Jego dziadek nauczył go setek przy-
słów, ludowych powiedzeń i dowcipów. Bajkami i legen-
dami usłyszanymi w swoim dzieciństwie wypełnił moje 
dzieciństwo.

Do jednej z nich ciągle powracam. Tak, to opowieść 
o Bogu, diable, wilku i owcy.

Nadszedł dzień, kiedy Pan Bóg stworzył owcę.
Diabeł, który zawsze przybywał, kiedy na świecie poja-

wiał się nowy stwór i tym razem zjawił się niezwłocznie. 
Przyglądał się długo, obszedł owieczkę dokoła raz i dru-
gi, za ogon ją pociągnął, po łebku pogładził, po wełnistym 
karczku i chytry uśmieszek pojawił się na jego gębie.

– To ja sprawię wilka! – powiada do siebie i uśmieszek 
przechodzi w diabli chichot. – Od pomysłu nie odstąpię! 
Będzie wilk, jakem sobie umyślił! 

– A to spraw! – odpowiedział Pan Bóg, kiedy usłyszał 
diabli chichot i odgadł czarcie plany.

– Ale z czego? – zastanawia się diablisko.
– Z czego tylko chcesz! – usłyszał odpowiedź od Pana 

Boga.
Usiadł diabeł i myśli. Trzy dni i trzy noce myślał. Nic 

nie wymyślił.
Patrzy, jak owca szczypie trawę, jak pobekuje, jak w źró-

dełku gasi pragnienie.
Złość w nim wezbrała, niczym woda w rzece po desz-

czu! Od pomysłu nie odstąpię! – pomrukuje. – Będzie 
wilk! Będzie! Musi być wilk, jakem sobie umyślił! Nie za 
duży, nie za mały, taki w sam raz, żeby się owca w jego 
brzuchu zmieściła!

I już łapska z uciechy zatarł!
Ale łatwo się cieszyć, wymyślić trudno, najtrudniej 

zrobić.
Czwartego dnia wpadł na pomysł, aby spróbować z ka-

mienia. Młot sobie zgotował, skałę wyszukał, zabrał się do 
kucia, po tygodniu mógł powiedzieć: mam wilka. Ale ka-
mienny wilk okazał się przekorną bestią, zęby szczerzył, 
a wstać nie chciał.

Za nic miał diable groźby, prośby a i błagania także. 
Nie chciał wstać i koniec. Niepotrzebny diabłu leżący wilk.

Podrapał się więc za kosmatym uchem i musiał udać się 
do Pana Boga z prośbą o pomoc.

– Stworzyłem wilka – powiada – ale ten nicpoń nie 
chce wstać! Co by tu zrobić, aby wstał?

Baśnie,
legendy,
anegdoty
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– Idź i powiedz mu, żeby zjadł diabła! Zobaczysz, na-
wet okiem nie mrugniesz, jak wstanie!

Wrócił diabeł, słowa, które Pan Bóg podpowiedział, nie 
chcą mu przejść przez gardło. Bo jak ma powiedzieć do 
wilka – zjedz diabła!? Strach. Wielki strach.

– Jeszcze gotów mnie zjeść! – myśli. Poszarpał wilka 
pieszczotliwie za ucho i powiada: – Zjedz Boga!

A wilk nic, leży, jak leżał. Diabeł jeszcze raz powtórzył 
polecenie: – Zjedz Boga! 

Słowa na nic. Może znajdę jakiś sposób, żeby na nogi 
chciał stanąć?! Za łeb ciągnie – nic, próbuje za ogon – też 
nic. Podsunął kamień, oparł o niego wilka.

I znowu nakazuje: – Zjedz Boga! 
A wilk ani drgnie. Jak nieżywy, a przecież żywy!
Idzie do Pana Boga i skarży się: – Nie chce wstać!
– Boś nie tak powiedział, jak poleciłem – odpowiedział 

mu Pan Bóg.
– Powtórzyłem dokładnie, com usłyszał – zapewnia-

ło diablisko.
– Łżesz – skarcił Bóg kłamcę. – Łżesz mi tu w żywe 

oczy! Powtórz mu słowa coś usłyszał, a zobaczysz, że 
wstanie!

Wrócił czart, stanął przed wilkiem, popatrzył mu w śle-
pia, kuksańca w bok wsadził i mówi doń groźnie: – Zjedz 
Boga! – I jeszcze mu jednego kuksańca, w ten sam bok!

A wilk ani drgnie. I gadaj diable z takim uparciuchem! 
Splunęło diablisko przez lewe ramię, przez prawe, po-

drapało się znowu po kosmatym łbie, westchnęło – jak 
po jakiej ciężkiej robocie – i powiada do wilka: – Zjedz 
diabła! 

Poderwał się zwierz na cztery łapy, białe kły błysnęły 
w rozwartej paszczy, zorientował się diabeł, że tu się nie 
na zabawę zanosi, więc w nogi! Sadzi wielkimi susami i za 
schronieniem się rozgląda. Dostrzegł olszynę, za najniż-
szą gałąź uchwycił, już myślał, że uszedł cały i zdrów, gdy 
poczuł przejmujący ból w nodze! To wilk zębiskami go za 
piętę uchwycił! Pociekła czarcia jucha! Zaczerwieniła cały 
pień olchy. Zawstydziło się drzewo, że je diablisko swą ju-
chą ochlapało, zawstydziło się ogromnie i nie rośnie już 
razem z innymi drzewami, wyniosło się na odległe bagna 
i samotnie sobie nad bajorami szumi.

Pan Bóg, ujęty honorem drzewa, pokrył jego pień czar-
ną skórą i obdarzył szczególną mocą, gdyż olszyna – jak 
mawiają w mojej okolicy – nawet obrana ze skóry, pokry-
je się jedynie czerwoną posoką i dalej sobie zdrowo rośnie.

*
Bóg i diabeł – postaci tej przypowiastki – posługu-

ją się językiem wsi, to język współczesny, nie gwarowy. 
Ale to język pełen subtelności! Bóg stworzył – bo tylko 
Bóg może stwarzać – diabeł jedynie sprawiać. Diabeł wie 
o tym, w swoich myślach mówi do siebie: sprawię wilka, 
czyli zrobię, zdziałam, zmajstruję. A Bóg przystaje na taką 
formę i odpowiada: a to spraw. Diabłu udaje się wykuć 
wilka w kamieniu i butnie oznajmia: stworzyłem! Chce 
być równy Bogu, ale nie panuje nad swym dziełem, nie 
ma nad nim mocy, wilk nie daje posłuchu diablim polece-
niom. Ożywienie wilka może nastąpić po wypowiedzeniu 
Bożego przykazania. Diabeł – rad nierad – musi je wypo-
wiedzieć, finał znamy, wilk podrywa się, szczerzy na dia-
bła kły, zatrwożone diablisko umyka na drzewo.

*
Opowieść tę – jak wspomniałem – usłyszał w dzieciń-

stwie mój Dziadek. Jest dowcipna, bawiła słuchaczy sto 
dwadzieścia lat temu, bawi i dzisiaj. Opowiastka oprócz hu-
moru posiada – co pragnę podkreślić – walory edukacyj-
ne. Znakomicie charakteryzuje diabła, nie demonizuje jego 
cech, ale zwraca uwagę na podstępność, przekorę, chytrość, 
obłudę i wreszcie bezradność wobec działań Boga.

Jest to także jedna z szeregu podobnych opowieści, 
w których anonimowi autorzy ludowi tłumaczą charak-
ter, właściwości i zachowanie zwierząt, drzew i roślin. 
W tej opowieści w sposób niezwykle sugestywny i obra-
zowy przedstawiono właściwości drzewa zwanego w na-
szej okolicy olchą lub olszyną.               ■

Jeszcze jeden krok ku końcu świata...
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Gdzie Rzym, gdzie Krym…

Zbigniew 
Włodzimierski

Przysłowia 
i powiedzenia 
lubelskie

Przysłowie: gdzie Rzym, gdzie Krym jest powszechnie 
znane. Jednym (bez wątpienia błędnie) służy do podkre-
ślenia dużej odległość między tymi miejscami, innym zaś 
(niewątpliwie słusznie) do zamanifestowania swej niezgo-
dy w sytuacji, gdy rozmówca miesza rzeczy, zjawiska lub 
miejsca niemające ze sobą związku. W XIX stuleciu po-
wiedzenie było okazalsze, bogatsze – rzec można – o pol-
ski akcencik, brzmiało: gdzie Krym, gdzie Rzym, a gdzie 
karczmy babińskie. I bynajmniej nie chodziło o karczmy 
spod lubelskiego Babina!

Przysłowie przytoczył na kartach Mohorta Wincenty Pol: 

...Bo tam na wschodzie od wioski Bachłaje
Już ów tatarski „Czarny-Szlak” nastaje
I wieją wschodnie wiatry ukraińskie,
I w trawnych stepach buja sobie oko,
I pierś oddycha wolno i szeroko:
Hej! gdzie Rzym? gdzie Krym?
gdzie Karczmy Babińskie?

Spieszę wyjaśnić, że nie on jeden dopytywał o babińskie 
karczmy. W powieści Tomasza Teodora Jeża Helena (tom 
II, rozdz. IX) pada pytanie: gdzie Rzym, gdzie Krym, 
a gdzie babenecka karczma?

W Słowniku języka polskiego Karłowicza (str. 25) po-
jawiają się jeszcze inne wersje: Gdzie Rzym, gdzie Krym, 
a gdzie Suchodoły?! (chodziło – w tym przypadku – 
o miejscowość spod Osieka) oraz zapisana we wsi Hal-
czyna w powiecie starokonstantynowskim: hde Rym, 
hde Krym, hde Nastiny korczmy. Samuelowi Adalber-
gowi, jak wynika z lektury Księgi przysłów (1894), nie-
obce były przywołane powiedzenia, z jego komentarza 

do przysłowia zacytuję jeszcze wzmiankę: „W. Sabowski 
(Dzien. Warszaw., r. 1885, Nr 266) przytacza: Hde Rym, 
hde Krym, a hde babinsko korczma, które Darowski (str. 
115) odnosi do karczmy babińskiej położonej na trakcie 
stepowym do Starego Konstantynowa, a należącej do wsi 
Babina na pograniczu Podola z Wołyniem”. 

Los zrządził, że w tamtych stepowych stronach, na po-
graniczu Podola z Wołyniem, znalazł się na początku XX 
wieku Kazimierz Kulwieć (1871–1943) przyrodnik, kra-
joznawca a także redaktor i wydawca periodyku „Ziemia: 
tygodnik krajoznawczy ilustrowany”. Energiczny i pomy-
słowy redaktor nie bał się reporterskich wyzwań. W nu-
merze z dnia 1 października 1910 roku zamieścił repor-
taż o jednym z dawnych szlaków czumackich (czumacy 
posiadali monopol na handel solą) wiodącym z Brodów 
na Krym. Redaktor miał szczęście, natknął się na dobrych 
informatorów, uraczyli go opowieścią o istniejącej do nie-
dawna karczmie Rzym, którą nieznany z imienia ni nazwi-
ska artysta ozdobił malunkami przedstawiającymi mistrza 
Twardowskiego, jego małżonkę i czarta. To pod dachem 
tej gospody – jak zapewniali tamtejsi gawędziarze – mia-
ło dojść do spotkania mistrza Twardowskiego z diabłem. 
Kto wie, może tak i było. Kazimierz Kulwieć uzyskał jesz-
cze informację, że 40 wiorst od ozdobionego malowidłami 
zajazdu znajdowały się trzy karczmy zwane babińskimi. 
Dowodem na ich istnienie miała być popularna senten-
cja wyrażona w przysłowiu. Na początku XX wieku czu-
macy (stepowi marynarze) odchodzili do legendy, zniknę-
ły ich wozy zwane mażami zaprzężone w parę lub nawet 
cztery woły z charakterystycznymi, długimi rogami. Świat 
się zmieniał, karczmy babińskie legły w ruinie, fotografia 
ostatniej z nich szczęśliwie ocalała.



fot. Wojciech santi santarek & Michał fujcik Wójcik

Lublindetale

«Krwiodawcy», Żołnierzy Niepodległej 8 (dawniej 1 Armii Wojska Polskiego) [f]

Róg Hipotecznej  2 i Szopena 7 [s]

Reper #1, Brama Krakowska
(R. – trwale stabilizowany 
znak geodezyjny) [f]



Róg Targowej i Nowego Placu Targowego [f]

Sądowa 6 [s]

Lubartowska 67 [f] Krakowskie Przedmieście 37 [f]

Szopena 3 [s]

Krakowskie 
Przedmieście 49 [s]Szopena 7 [s]



Róg Szopena 9 i Sądowej 1 [f]

Krakowskie Przedmieście 53 [s]

Sądowa 4 [s]

Hotel EUROPA, Krakowskie Przedmieście 29 [f]



3 Maja 8 [s]

Róg Szopena 12 i Okopowej 16 [s]

Róg Okopowej 16 i Szopena 12 [s]






