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Cztery wcielenia Zofii O.
Zofię O. znam z widzenia. Pojawia się w miejscach,
które lubię i gdzie bywam często: w kawiarni ,,Jutrzenka”, kinie ,,Kosmos”, ogrodzie saskim. Kiedyś w księgarni Albatros” czytała swoje wiersze.
Jest więc poetką, ma męża, nie wiem, czy ma dzieci.
Pewnego razu w bibliotece zastąpiła mi drogę.
– Wiem o tobie więcej niż myślisz – oświadczyła. – Chcę,
abyś też coś wiedział o mnie! Jestem już na tym świecie czwarty raz! Rozumiesz? Nie rozumiesz! Więc posłuchaj!

1
W roku 1675 byłam hiszpańską księżniczką, swej piętnastej wiosny nieszczęśliwie się zakochałam. Nieszczęśliwie,
bo moim wybrankiem był wędrowny kuglarz. Nie zdążyliśmy uciec, rodzice oddali mnie do klasztoru. Zmarłam z rozpaczy po trzech latach na nieznaną nikomu chorobę, choć niektórzy mówili wprost, że pewnie z tęskonoty i żalu. Pozostało
po mnie sto sześnaście ballad. Śpiewają je do dzisiaj, a nikt
nie wie, że jestem ich autorką. Wczoraj w radiu jedną z nich
usłyszałam w wykonaniu samego Georgesa Brassensa!
2
Wiek później pojawiłam się znowu. W roku 1796 miałam
szesnaście lat i pierwszego męża. Wędrowaliśmy preriami
Ameryki, nad rzeką Agassiz zatrzelił go Indianin i oskalpował na moich oczach. W jego namiocie wyprawiałam skóry i wędziłam mięso. Moje palce zgrubiały, a paznokcie stały się jak pazury. Myślałam, że zamienię się w niedźwiedzia.
Nie, nic takiego się nie stało, kiedyś napadli na nas nieznani
męźczyźni, jeden zabrał nasze konie, drugi skóry i broń, trzeci mnie. Odeszliśmy w odległe miejsce, gdzie na nizinie stał
drewniany dom, a dalej góry w białych czapach śniegu. Był
dobry dla mnie, po dziewięciu miesiącach umierałam w połogu, a on płakał nade mną. Możesz sobie wyobrazić, że tęsknię za nim, jak za nikim innym?
Skąd to wiem? Ze snów! Z kolejnych dowiaduję się coraz
nowych rzeczy!
3
Sto pięćdziesiąt lat temu – wszystkich zachwycał mój jasny wzrok, blond włosy i smukła figura. Nie podejrzewałam,
że udusi mnie zbir wynajęty przez kochankę mojego męża.
Zaskoczył mnie samotną w kuchni i zacisnął paluchy na mojej szyi, Zdążyłam spostrzec, że mu się podobam, rozerwałam
więc suknię, by odsłonić piersi. Nie mógł się oprzeć, aby ich
nie dotkąć. Gdy zasmakował w pieszczotach, uderzyłam go
dzbanem. Niestety, zbyt słabo, omdlał tylko na moment, nie
zdążyłam uciec. Dobrze zrobiłam zadając łotrowi ból, ułatwiłam mu trud morderstwa, nie zabijał mnie już dla pieniędzy,
także z nienawiści. Nie cierpałam więc długo.
Czemu to mówię? Przypominasz mi tamtego zbira!
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Jan Sęk

TEOFIL LENARTOWICZ – ZAŁOŻYCIEL AKADEMII
HISTORII I LITERATURY POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ
Teofil Lenartowicz to twórca, który miał to szczęście, że apogeum popularności osiągnął jeszcze za życia. Dziś
jest praktycznie prawie zapomniany.
Jego sylwetka godna jest jednak przypominania, był bowiem kroczącym
świadkiem i po części uczestnikiem
wszystkich istotnych procesów dziejowych zachodzących w XIX wieku na
ziemiach polskich: obu powstań narodowych, rabacji w Galicji i Wiosny Ludów w Europie.
Przypomnijmy zatem pokrótce jego
koleje losu. Urodził się w Warszawie,
na Powiślu w 1822 roku, ale całe życie
czuł się związany uczuciowo z Mazowszem, swoistą małą ojczyzną twórcy.
Zniewolona zaś przez trzech zaborców
Rzeczpospolita i wszystko co „polskie” stanowiły dla niego życiową misję. Służył jej ofiarnie przez całe życie.
Powyższe zasługuje na uwagę i zarazem na szacunek. T. Lenartowicz nie
był bowiem ani z urodzenia, ani z wykształcenia członkiem ówczesnych elit.
Miał wręcz poczucie wykorzenienia
społecznego z racji wczesnego osierocenia przez ojca i chronicznego niedostatku w domu, w którym wdowa musiała wychowywać sama trójkę dzieci.
Jego sytuacja nie poprawiła się również
po powtórnym zamążpójściu matki. Ojczym okazał się nieudacznikiem, który
na dodatek nie omijał żadnej okazji do
towarzyskich spotkań zakrapianych alkoholem. Zagrożona nędzą rodzina
wyprowadziła się w końcu ze stolicy
i tułała w poszukiwaniu zajęć po okolicznych miasteczkach i wsiach.
Ten etap życia to dla przyszłego poety swoista szkoła kształtowania charakteru. Przyjaźnił się z wiejskimi pastuchami i rówieśnikami pilnującymi
bydła i gęsi. Uczył się od nich piosenek
ludowych i grania na fujarce, zrobionej
własnoręcznie z kory wierzbowej. Do
rangi symbolu tych lat urasta epizod
wiążący się z przemarszem przez sąsiednią wieś strudzonych kosynierów,
uczestników powstania listopadowego. Ubogaca on wspomnienia młodego

chłopca o zasługach własnego ojca biorącego przed laty czynny udział w powstaniu kościuszkowskim.
Bliższe i dalsze wędrówki po okolicy zaprowadziły go także do pobliskiego majątku Laskowo-Głuchy, gdzie poznał rodzinę poety C. K. Norwida.
Po powrocie do stolicy, w wieku 13
lat podjął naukę w szkole, co zawdzięczał starszej siostrze oraz intensywnie zaczął się dokształcać. Podjęcie zaś
pracy w 1841 roku, w charakterze kopisty akt w kancelarii prawniczej umożliwiło mu szersze nawiązanie kontaktów
z przedstawicielami kręgów opiniotwórczych miasta.
Z uwagi na fakt wzrastającego zainteresowania poezją, szczególne znaczenie ma zbliżenie do młodych twórców
ze środowiska tzw. Cyganerii Warszawskiej i kręgu Entuzjastek, propagujących sprawę podniesienia statusu
kobiet w społeczeństwie polskim. Wraca też do gromadzenia tekstów pieśni
obyczajowych, przyśpiewek i porzekadeł ludowych.
Ta pasja zbliża go do Oskara Kolberga, cenionego badacza rodzimego folkloru i sztuki ludowej oraz malarza Wojciecha Gersona i kompozytora
Ignacego M. Komorowskiego.
Z czasem gruntuje i radykalizuje swe
przekonania, co prowadzi do związania
się z obozem patriotycznym Edwarda
Dembowskiego, w którym szczególną
aktywność przejawiał w latach 1842–
1843.Po rozbiciu kilku ogniw siatki
konspiratorów w Warszawie, bojąc się
aresztowania wyjechał na dłużej do Poznania. Tam też nawiązał istotne kontakty z działaczami, po części lewicowego Komitetu Poznańskiego oraz
członkami redakcji prestiżowego „Tygodnika Literackiego”, będącego wówczas czasopismem skupiającym wokół
swej linii literatów tej rangi, co Karol
Libelt.
Kontakt z romantycznymi rewolucjonistami i entuzjastami patriotycznych i społecznych uniesień, owocują
też pierwszymi publikacjami literac-

kimi w czasopismach i almanachach,
związanych z tymi środowiskami. Na
przypomnienie zasługują tutaj założone
dwa periodyki: „Nadwiślanin” i „Przegląd Warszawski”.
Część jego twórczości ma charakter epigoński, wtórny, a nawet infantylny. I o niej nie musimy dzisiaj pamiętać. Trafiają się jednak i perły liryczne.
Tak było w przypadku wydanej w 1845
roku Kaliny. Do tekstu poety muzykę skomponował jego dobry znajomy
I. M. Komorowski, śpiewano ją powszechnie we wszystkich trzech zaborach i to przez całe dziesięciolecia.
I dzisiaj warto rozkoszować się nietuzinkowym jej urokiem:
Rosła kalina z liściem szerokiem,
Nad modrym w gaju rosła potokiem,
Drobny deszcz piła, rosę zbierała,
W majowym słońcu liście kąpała,
W lipcu korale miała czerwone,
W cienkie z gałązek włosy wplecione.
Tak się stroiła jak dziewczę młode
I jak w lusterko patrzyła w wodę.
Wiatr co dnia czesał jej długie włosy,
A oczy myła kroplami rosy.
U tej krynicy, u tej kaliny
Jasio fujarki kręcił z wierzbiny
I grywał sobie długo, żałośnie,
Gdzie nad krynicą kalina rośnie,
I śpiewał sobie: dana! oj dana!
A głos po rosie leciał co rana.
Kalina liście zielone miała
I jak dziewczyna w gaju czekała,
A gdy jesienią w skrzynkę zieloną
Pod czarny krzyżyk Jasia złożono,
Biedna kalina znać go kochała,
Bo wszystkie swoje liście rozwiała,
Żywe korale rzuciła w wodę.
Z żalu straciła swoją urodę.
Konsekwencją politycznej aktywności i literackiej popularności było
wzrastające zainteresowanie twórcą ze strony policji carskiej. Zagrożony aresztowaniem opuszcza w 1848
roku i to już na zawsze zabór rosyjski.
Trwałym wspomnieniem po Warszawie i Mazowszu pozostaje tylko przy-
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domek Lirnik mazowiecki. Powyższe
określenie zagościło na stałe na łamach
prasy i w opracowaniach literackich po
wydaniu w 1855 roku tomiku wierszy
Lirenka.
W okresie burzliwych lat Wiosny
Ludów poeta mieszkał i działał głównie
na terenie zaboru austriackiego. Z tego
okresu pochodzą zbiory utworów: Polska ziemia w obrazkach (1848–1850)
i Cztery obrazy (1848). Obie pozycje
to swoisty manifest patriotyczny i zarazem zaprogramowany instruktaż dotyczący realizacji skutecznego zrywu niepodległościowego. Te i inne deklaracje
narodowe zwracają coraz bardziej uwagę szpicli. T. Lenartowicz musi opuścić
Kraków. Udaje się wpierw do Drezna,
gdzie stara się wspierać działania literata Romana Zmorskiego na rzecz odrodzenia narodowego mniejszości słowiańskiej na Łużycach. Policja i tam
jest nadzwyczaj zapobiegliwa i nie zezwala mu na dłuższy pobyt. Wyjeżdża
więc do Poznania, gdzie dzięki dawnym przyjaźniom może poświęcić się
prawie bez reszty literaturze. Publikuje dużo utworów w czasopismach,
zwłaszcza w „Szkółce dla Dzieci”
Ewarysta Estkowskiego, w tym wielce
popularne wiersze: Jak to na Mazowszu i Błogosławiona. Niestety i tutaj,
podobnie jak później w Berlinie, władze nie życzą sobie jego dalszego pobytu i grożą wydaleniem na teren zaboru
rosyjskiego, co nieuchronnie doprowadziłoby do uwięzienia i skazania.
Wyrusza więc już jako emigrant polityczny do Berlina, a potem do Paryża.
We Francji odnawia krajowe kontakty, m.in. z C. K. Norwidem i nawiązuje wiele nowych znajomości, głównie
w środowisku literackim. Cenił sobie zwłaszcza dobre przyjęcie plonów
swojej twórczości przez wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Cały
czas pod własnym nazwiskiem lub pod
pseudonimami ukazują się jego nowe
tomiki poezji lub wznawiane są stare.
Gruntuje to pozycję poety wśród twórców modnej fali romantyzmu.
Teofil Lenartowicz zraża się jednak coraz bardziej do czynnej działalności w stowarzyszeniach wychodźców. Konflikty i podziały wśród nich
są zbyt głębokie i nadmiernie emocjonalne. Śledzi wprawdzie z zainteresowaniem ich działalność, zwłaszcza
aktywność zwolenników Andrzeja To-

wiańskiego czy kręgu patriotyczno-religijnego skupionego wokół Zakonu
Zmartwychwstańców, ale nie nawiązuje z nimi zbyt trwałych więzi i relacji.
Zaangażowanie T. Lenartowicza na niwie niepodległościowej coraz częściej
ogranicza się już do pisania utworów
przybierających formę manifestów politycznych w rodzaju wydanego w 1856
roku wiersza Wygnańcy do narodu.
W tym czasie w życiu poety następują istotne przewartościowania. Zdaje
sobie sprawę, że jego dalsze „szlifowanie paryskich bruków” nie ma perspektyw. Ponadto coraz intensywniej zaczyna interesować się rzeźbą. Przenosi się
w 1855 roku do Włoch. Zwiedza urokliwe zabytki Półwyspu Apenińskiego,
a w Rzymie pogłębia wiedzę z zakresu rysunków, malarstwa sztalugowego
i rzeźby. Przejawy oczarowania „nową
ojczyzną ducha” znajduje odzwierciedlenie także w poezji.
Ostatecznie osiada na stałe w 1860
roku we Florencji, która jawi mu się,
podobnie jak wielu artystom różnych
nacji, prawdziwą stolicą kulturalną
świata. Po latach tułaczki zapragnął też
stabilizacji życiowej. Żeni się z malarką Zofią Szymanowską, przyrodnią siostrą Celiny Mickiewiczowej. Życie na
uchodźctwie bez perspektyw stabilizacji materialnej było dla obojga małżonków nadzwyczaj trudne. Utrzymanie
się z malowania obrazów, zamówień na
popiersia i pomniki, a także z honorariów za tomiki poetyckie stało się praktycznie niemożliwe. Sytuacji nie zmieniło nawet apogeum jego popularności
w kraju podczas powstania styczniowego i tuż po jego zakończeniu. Literacka
popularność miała zbyt nikłe przełożenie na potencjalne dochody. Kilkakrotne wyjazdy poety za przysłowiowym
„chlebem” do Krakowa i Lwowa oraz
żony do Poznania nie przynoszą poprawy sytuacji. Zofia Lenartowiczowa w trakcie pobytu w Wielkopolsce rozchorowała się i zmarła w 1870
roku. T. Lenartowicz popada coraz częściej w długotrwałe depresje i osamotnienie. Okres euforii twórczej przeplatający się z lękami i niemocą stają się
łatwiejsze do zrozumienia po zapoznaniu się ze wspomnieniami Marii z Przeździeckach Walewskiej, która wydała w Warszawie w 1930 roku książkę
Polacy w Paryżu, Florencji i Dreźnie. Z racji dłuższego zamieszkiwa-
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nia w stolicy Toskanii znała bardzo dobrze T. Lenartowicza i ludzi, z którymi
utrzymywał kontakty. Autorytatywnie
można więc stwierdzić, że pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło dopiero po
śmierci malutkiego synka – Jasia. Stany frustracji pogłębiały na dodatek intrygi i niezbyt pochlebne oceny części
jego utworów ze strony wytrawnych
krytyków literackich w rodzaju Juliana Klaczki. W tych warunkach prawdziwym lekarstwem na skołataną duszę
poety była przyjaźń z Józefem Ignacym
Kraszewskim. Pisarz pomagał artyście
wydawać kolejne publikacje, przyczyniając się tym samym do zapewnienia
mu środków do życia. U schyłku życia T. Lenartowicz poświęcił się popularyzacji literatury polskiej. Napisał
i wydał kilka książek i esejów, z których najistotniejsze znaczenie wydaje
się mieć zbiór Listy o Adamie Mickiewiczu (1875).
Po zgonie w 1893 roku poeta doczekał się godnego uhonorowania. Zwłoki przewieziono do kraju i po uroczystych obchodach pochowano na Skałce
w Krakowie, swoistym w czasach niewoli Panteonie Narodowym. Dwa lata
po śmierci wydano też w dwóch tomach
jego spuściznę poetycką. Wielka niepowtarzalność poety zdaje się polegać
głównie na tym, że w swej twórczości
– często jednak na pograniczu banału −
potrafił harmonijnie scalać prostotę ludową z subtelnym ornamentem złożonym z najszlachetniejszych dokonań
narodowych i tradycją religijną. Najdobitniejszym tego przykładem zdaje się
być tutaj Złoty kubek. Czarował on swą
urodą przez całe dekady najwybitniejszych polskich poetów i pisarzy. Przypomnijmy go zatem w całości:
Złoty kubek
W szczerym polu na ustroni
Złote jabłka na jabłoni,
Złote liście pod jabłkami,
Złota kora pod liściami.
Aniołowie przylecieli
W porankową cichą porę:
Złote jabłka otrząsnęli,
Złote liście, złotą korę.
Nikt nie wiedział w całym świecie,
Ludzkie oczy nie widziały,
Tylko jedno małe dziecię,
Małe dziecię z chatki małej.
Pan Bóg łaskaw na sierotę,
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Przyleciała znad strumyka,
Pozbierała jabłka złote,
Zawołała na złotnika:
– Złotniczeńku, zrób mi kubek,
Tylko, proszę, zrób mi ładnie.
Zamiast uszka ptasi dzióbek,
Moją matkę zrób mi na dnie,
A po brzegach naokoło
Liść przeróżny niech się świeci,
A po bokach małe sioło,
A na spodku małe dzieci.
– Ja ci zrobię złoty kubek
I uleję wszystko ładnie:
Zamiast uszka ptasi dzióbek,
Twoją matkę zrobię na dnie;
A po brzegach naokoło
Liść przeróżny się zaświeci,
A po bokach małe sioło,
A pod spodem małe dzieci.
Ale czyjeż ręce, czyje,
Będą godne tej roboty?
Ale któż się nim napije,
Komu damy kubek złoty?
Kto się w dłonie wziąć ośmieli,
W złotym denku przejrzeć lice?
– Sam Pan Jezus i anieli,
I Maryja, i dziewice.
Złotniczeńku, patrz weselej,
Czemu twoje w łzach źrenice?
Sam Pan Jezus i anieli,
I Maryja, i dziewice.
W tym miejscu godzi się wyakcentować dytyramb pochwalny Lenartowicz
zamieszczony w wydanym w 1924
roku tomiku Różowa magia Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej:
Lenartowicz
Złotniczeńku ty na niebie,
chcę pić życie, nie mam z czego.
Zrób mi kubek, proszę ciebie,
z szczerozłota gwiaździstego!
Zrób mi kubek! Zrób mi kubek!
Ale, proszę, zrób mi ładnie,
wyrzeźb wszystko w nim co lubię:
pieska, serce, gwiazdkę na dnie.
Zrób mi lekki i nieduży,
ale mocny zrób i trwały,
niech mi całą wieczność służy!
Chcę pić z niego dla twej chwały.

Otrzyj ręce twe z pozłoty,
którą złocisz świat po ciemku,
dla miłości, dla tęsknoty
uczyń kubek, Złotniczeńku.
Przeczytawszy wiersz Stefan Żeromski dodał od siebie:
O słowo skrzydlate, piękne i prawdy pełne!
Znam nie wydaną korespondencję Lenartowicza leżącą w Raperswilu,
i wiem, że to określenie jest złote. W zapomnieniu, w dalekiej Florencji, w pustej rzeźbiarskiej pracowni aż do ostatniego tchnienia „złocił świat po ciemku”.
W wolnej ojczyźnie uczciło jego duszę
to arcydzieło nowoczesnej poezji.
Istotniejsze i ważniejsze momenty
z życia T. Lenartowicza są już w zasadzie gruntownie przebadane i powszechnie znane. Przypominamy je
w niniejszym eseju dla klarowniejszego ukazania jeszcze jednej karty z jego
arcyciekawej biografii, pomijanej
w opracowaniach lub kwitowanej zaledwie lakoniczną wzmianką. Pragniemy więc scharakteryzować losy towarzystwa o szumnej nazwie Akademia
Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej z siedzibą w Bolonii.
Z jej losami najdokładniej możemy
zapoznać się z wnikliwego opracowania Ryszarda Kazimierza Lewańskiego,
który w 1990 roku, na łamach londyńskiego czasopisma „Pamiętnik Literacki” zaprezentował artykuł poświęcony polskim instytucjom naukowym
we Włoszech. Studia w Italii, zwłaszcza na uniwersytecie w Bolonii cieszyły w czasach I Rzeczpospolitej sporą
renomą i to już od czasów późnego średniowiecza i renesansu. Uzupełniały je
również podróże o charakterze naukowym i artystycznym. Tak było i w XIX
wieku. Sporo też osób polskiego pochodzenia ze sfer artystycznych, bogatego ziemiaństwa i duchownych zdecydowało się pozostać tam na stałe. Kręgi
te poszerzała i to znacznie liczna kolonia artystów i literatów. Całość tworzyła korzystny klimat, by w czasach
zniewolenia państwa polskiego manifestować swój patriotyzm i przywiązanie do idei odrodzenia się w przyszłości polskiej państwowości.
Taka okazja nadarzyła się i 1871
roku, kiedy to w Bolonii odbywał się

międzynarodowy zjazd uczonych, poświęcony stanowi badań w dziedzinie
antropologii i archeologii. Rozmowy
rodaków, emigrantów i przebywających we Włoszech czasowo Polaków,
konsultacje z przedstawicielami włoskich środowisk intelektualnych,
szczerze życzliwych sprawom polskim, zaowocowały powołaniem 28
września 1878 roku w Bolonii towarzystwa naukowego, mającego zajmować się wykładami na uczelniach,
badaniami naukowymi oraz promowaniem spraw polskich i słowiańskich
w Europie. Miano też na uwadze wyszukiwanie poloników w muzeach,
bibliotekach i zbiorach prywatnych.
Formalnie na czele komitetu organizacyjnego stanął życzliwy sprawom
polskim prof. Domenico Santagata
z Bolonii. Na pierwszym posiedzeniu
sprecyzowano założenia programowe
oraz przyjęto oficjalnie nazwę: Akademia Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej. Patronem, nie bez sugestii
T. Lenartowicza, obrano Adama Mickiewicza. Wybór był tym prostszy, że
wielu włoskim naukowcom i artystom
aspirującym do członkostwa wieszcz
był dobrze znany z czasów jego pobytów na Półwyspie Apenińskim. Zestaw
symboli uzupełnił jeszcze znak graficzny w postaci lwa i motto: Fiat ius
e iustitia erit.
Pierwszymi członkami nowej instytucji naukowej zostali: wspomniany już
prof. Domenico Santagata, Teofil Lenartowicz oraz inż. Wiktor Zienkowicz
z Mediolanu, dr Artur Wołyński, hrabia
Władysław Plater, red. Ludwik Jenike
i rzeźbiarz Teodor Rygier.
Luźny związek formalno-prawny
powodował, że do Akademii Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej
w Bolonii mogli również należeć Polacy ze wszystkich zaborów i emigracji,
co uznać należy za fakt nader istotny!
Towarzystwo systematycznie zwiększało liczbę członków, aczkolwiek powoli. W fazie największego rozwoju,
w 1883 należało do niego ok. 70 osób.
Pierwszym honorowym prezesem Akademii został prezydent miasta Bolonia
Carlo Pepoli, a po jego śmierci senator
Cesare Correnti, który pełnił tę funkcję aż do ostatecznego przerwania jej
pracy. Na uwagę zasługuje fakt, że na
członków zapisali się b. prezydent Rzymu Giacomo Scovazzi, minister oświa-
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ty Guido Baccelli i wiele innych osób
ze świata nauki, sztuki i polityki.
Z czasem do konfraterni przystępowali kolejni luminarze włoscy, a wśród
nich m.in. nowy prezydent miasta Bolonia Gaetano Tacconi, rektor miejscowego uniwersytetu prof. Francesco
Magni, poeta Enrico Panzacchi.
Spośród innych narodowości wspomnieć w pierwszej kolejności należy
biskupa chorwackiego Józefa Strossmayera, znanego językoznawcę włoskiego żydowskiego pochodzenia Izajasza Ascoli czy osobistego sekretarza
Adama Mickiewicza Armanda Levy.
Jeszcze godniejszy wydaje się być
poczet Polaków, rzeczywistych członków Akademii. Wspomnę zaledwie kilku: Władysława Mickiewicza − syna
wieszcza, pisarza Józefa I. Kraszewskiego, malarza Henryka Siemiradzkiego czy prezesa krakowskiej Akademii
Umiejętności Józefa Majera.
Zasadniczy wpływ na kształtowanie oblicza ideowego Akademii miały osobiste pasje T. Lenartowicza,
a zwłaszcza tematyka jego wykładów
prowadzonych w latach 1879–1883 na
uniwersytecie w Bolonii. Problemy narodów słowiańskich, historia ich literatur, kwestie zniewolenia i uciemiężenia, znajdowały żywy oddźwięk wśród
młodzieży akademickiej i profesorów.
Poetę uhonorowano nawet tytułem profesorskim i włoskim odznaczeniem
państwowym.
Zwieńczenie dorobku akademickiego T. Lenartowicza miało miejsce
w 1886 roku, kiedy zostały wydane wykłady w formie skryptu: Sul carattere
poesia polono –slava.
Trzeba dobitnie podkreślić, że nikt
z grona założycieli nie interesował się
tak mocno losem wspólnoty słowiańskiej jak T. Lenartowicz. Bliska mu
była ta problematyka już w trakcie pobytu w Dreźnie i powtórnym nawiązaniu znajomości z Romanem Zmorskim, znanym mu jeszcze z czasów
kontaktów ze środowiskiem Cyganerii Warszawskiej. Obaj poeci czuli się
silnie związani z ideami panslawizmu,
zwłaszcza w wersji, której Polacy odgrywać mieli rolę zwornika jednoczącego pozostałe narody słowiańskie.
Dość wspomnieć, że R. Zmorski przebywając na Łużycach, wydawał nawet w Budziszynie dla Serbów
Łużyckich pismo „Stadło”, a później

w Serbii jednał narody bałkańskie do
wspólnej walki z carskim imperium.
Podobnie romantyczne wizje miał T.
Lenartowicz, które najwyraziściej znalazły swe odzwierciedlenie w poemacie Gladiatorzy, wydanym w Paryżu
w 1857 roku. Ukazanie rzeczywistego wysiłku T. Lenartowicza w powołanie i profil ideowy Akademii jest konieczne, bowiem bez jego znakomitego
rozeznania i kontaktów z intelektualistami we wszystkich trzech zaborach,
środowiskach emigracyjnych, krajach
słowiańskich na Bałkanach, wreszcie serdecznych więzi z artystami i naukowcami włoskimi, zawiązanie tak
uniwersalnie pomyślanego towarzystwa, posiadającego członków i sympatyków w całej bez mała Europie,
byłoby niemożliwe. Utyskiwanie części rodaków na jego stan zdrowia czy
braku wykształcenia na poziomie wyższych studiów, nie powinny mieć żadnego znaczenia. Renoma artysty rzeźbiarza i autentyczne uznanie jako poety
w tak licznym gronie miłośników poezji były wręcz już autentyczną rękojmią do prowadzenia wykładów na wyższej uczelni. Poeta liczył bowiem, że
staną się one zresztą obligatoryjną częścią programu studiów akademickich
i znaczącym elementem w strukturze
naukowej konfraterni w postaci Akademii. Stało się jednak inaczej, a intrygi
części członków wywodzących się spośród polskich wychodźców, doprowadziły pośrednio do zaniechania wykładów o tematyce polskiej i słowiańskiej
oraz do osiągnięcia stanu, w którym
konfraternia zbyt często miewała długie okresy letargu.
Powołanie omawianego towarzystwa naukowego w Bolonii miało miejsce w atmosferze dużego entuzjazmu
młodzieży akademickiej i części profesorów. Główny pomysłodawca, prof.
D. Santagata, już podczas studiów chemicznych w Paryżu, utwierdził się
w przekonaniu o wadze spraw polskich
i słowiańskich w wolnej i demokratycznej Europie. Stąd też jako wolny słuchacz uczęszczał na wykłady Adama
Mickiewicza w College de France. Pracując już w Bolonii stale podtrzymywał
kontakty z przedstawicielami emigracji polskiej i szczęśliwie doprowadził
do oficjalnego powołania nowego towarzystwa naukowego. W praktyce nic
się jednak w tej materii nie działo aż do
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czasu wykładu T. Lenartowicza o Adamie Mickiewiczu w dniu 3 czerwca
1879 roku. Z istotniejszych wydarzeń
tamtych lat na uwagę, poza wykładami Lirnika mazowieckiego, na wzmiankę zasługują jeszcze obchody 25-lecia
śmierci A. Mickiewicza, ukoronowane poświęceniem w dniu 28 listopada
1880 roku tablicy na domu, w którym
mieszkał poeta podczas pobytu w Bolonii. W 1879 roku obchodzono uroczyście w Krakowie 50. rocznicę pracy
twórczej J. I. Kraszewskiego. W uroczystościach tych wzięła udział oficjalna delegacja Akademii. Podobne przypadki zaistniały jeszcze kilkukrotnie.
Z innych form działalności na uwagę
zasługują jeszcze dwa odczyty w Bolonii w 1884 roku dziennikarza Stefana Buszczyńskiego z Kijowa. Wielkim
wydarzeniem w dziejach konfraterni
było oficjalne nadanie jej w 1889 roku,
dekretem królewskim statusu instytucji
użyteczności publicznej.
Wkrótce śmierć jej najbardziej aktywnych członków, Teofila Lenartowicza i dr. Artura Wołyńskiego, oraz
sędziwy wiek Domenico Santagaty doprowadziły do „uśpienia” na całe lata
szlachetnej idei. Pewien obiektywny wpływ na taki stan miała też polityka rządu włoskiego wyciszająca
w społeczeństwie propolski entuzjazm.
W ostatnich latach życia D. Santagaty (zmarł w 1901 r. w wieku 90 lat)
próbę ratowania pożytecznej placówki naukowej podejmuje rodzina Benedykta Dezyderego Olszewskiego, byłego uczestnika walk o wolność Włoch
w szeregach wojsk Giuseppe Garibaldiego. Jego żona Michalina opiekowała się bogatą spuścizną po Akademii. Pozostało bowiem po niej ok. 750
książek i ponad 500 broszur pochodzących z darów jej członków Akademii Umiejętności. Opracowania wymagała również oficjalna korespondencja
placówki.
Dzięki staraniom M. Olszewskiej
i jej syna Witolda przekazano co cenniejsze pozycje do biblioteki miejskiej.
Reszta uległa rozproszeniu lub zniszczeniu w czasie działań wojennych,
w trakcie wyzwalania Bolonii przez 2.
korpus gen. W. Andersa w 1945 roku.
Piękna formuła i idea bolońskiej
Akademii Historii i Literatury Polskiej
i Słowiańskiej z trudem, bo z trudem,
ale przetrwała w pamięci naukowców
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i społeczników interesujących się problematyką polskiej emigracji.
To wielka zasługa Teofila Lenartowicza, że jego pomysł na oryginalne bractwo naukowe czy konfraternię
o charakterze literacko-artystycznym
przetrzymał próbę czasu.
Druga odsłona działalności bolońskiej Akademii zaczęła się w 1973
roku, dzięki zabiegom i pasji prof. Ryszarda Kazimierza Lewańskiego. Jego
drogę życiową w pełni ukazała Hanna
Szwankowska we wspomnieniach pośmiertnych, które zamieściła w emigracyjnym Dzienniku Polskim w numerze
z 30 lipca 1996 roku.
Przywołała w nich kilka mniej znanych zdarzeń i faktów z życia profesora, który w całości podporządkował je
promowaniu dobrego imienia Polski.
R. K. Lewański urodził się w Warszawie w rodzinie ewangelickiej. Studia historyczne w Uniwersytecie Warszawskim przerwał mu wybuch II
wojny światowej. Zaciągnął się do
wojska i po perypetiach w niewoli rosyjskiej wstąpił w szeregi 5. Dywizji
Kresowej Piechoty, z którą odbył szlak
wojenny poprzez Iran, Bliski Wschód
aż do Włoch. Brał udział w wyzwoleniu Bolonii i do tego miasta powrócił po zakończeniu działań bojowych.
Ukończył tam studia, zrobił doktorat
i był przez pewien czas lektorem języka polskiego.
Trudne warunki życia we Włoszech zmusiły go w 1950 roku do wyjazdu, wraz z żoną i synkiem, do Stanów Zjednoczonych. Pracował tam
m.in. jako zastępca kierownika zbiorów słowiańskich Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku. Wykładał też na
kilku uniwersytetach literaturę polską
i czeską.
Po wielu latach powrócił do Włoch,
by zrealizować najważniejsze dzieło w swej naukowej karierze. Postanowił bowiem reaktywować dzieło T.
Lenartowicza. Odszukał dawny statut i herb Akademii i zaczął jednać dla
idei polsko-słowiańskich innych uczonych oraz pisarzy i artystów. Odrodzona konfraternia niestety, podobnie jak
i poprzedniczka skończyła swój żywot wraz ze śmiercią jej odnowiciela
w 1996 roku. Instytucja była de facto
całkowicie nowa i poza nazwą nie miała żadnych powiązań ze swoją nobliwą
poprzedniczką. Łączyć je miały, w za-

myśle profesora Lewańskiego podobne
cele statutowe i formy działalności.
Tak więc jej nowi członkowie reprezentowali ją często na kongresach
i sympozjach naukowych, zwłaszcza
poświęconych sprawom polonijnym.
Stąd czynny udział w zjazdach naukowców zajmujących się kwestiami
migracji i wychodźstwa w Krakowie
w 1973 i 1988 roku czy Kongresie Kultury Polskiej w Londynie w 1985 roku.
Prof. R. K. Lewański starał się systematycznie robić kwerendy archiwalne
i biblioteczne, bywać w antykwariatach
i śledzić losy wszystkich publikacji dotyczących spraw polskich. Informował
o odnalezionych inkunabułach i białych krukach krajowe uczelnie i naukowców. Pod auspicjami Biblioteki
Narodowej w Warszawie wydał nawet
w 1978 roku cenny sumariusz Polonica
rękopiśmienne w archiwach i bibliotekach włoskich.
Za sukces z tej dziedziny można też
uznać zainicjowanie w 1982 roku serii
wydawniczej Studia Italo-Polonica, realizowanej wspólnie z Uniwersytetem
Jagiellońskim w Krakowie oraz wydanie, z pomocą narodowego archiwum
i biblioteki w Zagrzebiu, dokumentacji
obrazującej działalność Kolegium Węgiersko-Ilyryjskiego w Bolonii w latach 1553–1764. Na przestrzeni ponad
20 lat funkcjonowania Akademii, dzięki osobistym staraniom prof. R. K. Lewańskiego do muzeów, archiwów i bibliotek polskich została przekazana
znaczna liczba materiałów mających
istotne znaczenie dla kultury polskiej.
Za szczególnie cenne uznać należy
odszukanie i zrobienie fotokopii dwóch
nieznanych utworów poetyckich Teofila Lenartowicza oraz przekazanie do
zbiorów Biblioteki Narodowej magazynu oficyny wydawniczej Samuela
Tyszkiewicza z Florencji.
Kończąc przegląd dokonań drugiej
odsłony Akademii przypomnieć należy zorganizowanie uroczystości w stulecie jej założenia. Obchody odbyły się
w sali im. F. Chopina na wydziale Muzykologii Uniwersytetu Bolońskiego.
Towarzyszyła nim obszerna wystawa
poloników i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu, w którym mieściła
się pierwsza siedziba Akademii.
Ostatnia próba reaktywacji Akademii w kształcie i założeniach przypominająca nobliwe poprzednicz-

ki miała miejsce w 2002 roku. Mając
w pamięci kontakty osobiste i listowne
z prof. R. K. Lewańskim, po konsultacjach z działaczami środowisk emigracyjnych podjąłem się reaktywowania
konfraterni.
Miałem bowiem świadomość, że
mogę racjonalnie spożytkować swoje doświadczenia wyniesione z uczelni, gdzie zajmowałem się m.in. badaniem aktywności skupisk polonijnych
we Włoszech oraz z lat 1993–1997,
kiedy piastowałem jako senator funkcję przewodniczącego Komisji Spraw
Emigracji i Polaków za Granicą. Statut
odnowionej po raz kolejny Akademii
Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza został
przyjęty w dniu 28 września 2002 roku,
po konsultacjach z uznanymi autorytetami naukowymi z różnych dyscyplin
naukowych i artystycznych.
Wynika z niego, że Akademia powinna posiadać 44 członków. Pierwszy skład został powołany przez zarząd
Fundacji Willa Polonia. Uwzględniono
przy tym zasadę, że przyjęci uprzednio
członkowie przedstawiali kandydatów,
którzy ich zdaniem zasługują na tytularne członkostwo.
Władze Akademii, w osobach prezesa i trzech wiceprezesów, zostaną oficjalnie wybrane przez ogół członków
dopiero w trakcie przygotowań do 220.
rocznicy urodzin patrona Akademii.
Będą je mieli prawo wybierać wszyscy
członkowie. Mogą nim zostać naukowcy legitymujący się co najmniej tytułem doktora oraz twórcy posiadający
uznany i honorowany przez środowisko
dorobek literacki i artystyczny. Przyjęto również zasadę, że tytularną siedzibą Akademii zostanie miasto Bolonia,
a rzeczywistą miasto Lublin.
Uroczystości wręczenia aktów odbywały się kilkakrotnie przy okazji
różnych imprez głównie w środowiskach emigracyjnych. Pierwsze z nich
wręczone zostały w Ambasadzie RP
przy Watykanie podczas VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki
Polonijnej – „Duchowieństwo polskie
w świecie. Historia i współczesność”,
które miało miejsce w Rzymie w dniu
17 października 2002 roku.
Działalność statutową zainaugurowano uroczystym koncertem organowym Papież Słowianin − zwiastun
nadziei w kościele farnym w Kazimie-
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rzu Dolnym w dniu 12 czerwca 2002
roku. Starano się w ten sposób upamiętnić więź Jana Pawła II z ziemią ojczystą oraz symbolicznie nawiązać do idei
przewodniej, pierwszej Akademii Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej w Bolonii.
Koncerty z tego cyklu odbywają się
od tamtego czasu co roku w różnych
miastach, najczęściej w Lublinie. Konfraternia wydała też dwie pozycje książkowe. W serii Ex oriente lux ukazały się
wiersze dwóch członków: Juliana Kawalca Kochaj mnie za nic (2002) i Mieczysława Paszkiewicza Wiersze z Gusen
– pegaz w obozie zagłady (2007).
Spośród wielu członków rzeczywistych obecnej, trzeciej już odsłony Akademii wymienić pragnę tutaj jedynie
trzech, zmarłych już członków.
W pierwszej kolejności – w stulecie urodzin − Jerzego Pietrkiewicza,
wspaniałego poetę i prozaika tworzącego swe powieści i opowiadania w języku angielskim. Profesor będąc w latach
1950–1979 wykładowcą i kierownikiem
Departamentu Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Londyńskim poczynił wielkie zasługi dla pro-

mocji kultury polskiej w świecie, w tym
jako tłumacz wielu pomnikowych dzieł
literatury polskiej na język angielski.
Uczony zaszczycał mnie przez wiele
lat swą życzliwością i przyjaźnią. Z radością przyjął nagrodę Ex oriente lux
Fundacji Willa Polonia. Satyryczny rysunek ofiarowany mu z tej okazji zawisł
na stałe w sali Biblioteki Polskiej w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym
w Londynie. W stolicy Anglii zmarł
również w 2005 roku prof. Józef Garliński wieloletni prezes Związku Pisarzy
Polskich na Obczyźnie. Pisarz był wziętym historykiem i z tej dziedziny stworzył wiele interesujących i wartościowych prac. Rozgłos byłemu więźniowi
Pawiaka i Oświęcimia przyniosła książka o życiu i konspiracji więźniów w byłym niemieckim obozie śmierci w Auschwitz. Członkostwo Akademii przyjął
w 2003 roku.
W 2004 roku zmarł inny członek reaktywowanej Akademii prof. Mieczysław Paszkiewicz, wieloletni dziekan
Wydziału Humanistycznego Polskiego
Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Ten prawdziwy koneser sztuki aktywnie współdziałał z innymi członkami

konfraterni przy okazji sympozjów i sesji naukowych.
Pod koniec życia M. Paszkiewicz kierował również Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Fundacja Willa
Polonia, przy której afiliowana jest Akademia uczciła jego zasługi w 2012 roku,
okolicznościową tablicą umieszczoną
w murze dzwonnicy kościoła św. Salomei w Zawichoście.
Podsumowując działalność Akademii
Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. A. Mickiewicza w Bolonii,
jak również kolejnych jej kontynuatorek stwierdzić należy, że nie przejawiały
one nadmiernej aktywności. Wszystkie
skupiały się na promocji nauki i kultury polskiej w świecie. Udział w sesjach
naukowych, rocznicowych uroczystościach czy okazjonalnych koncertach
nie uczynił z żadnej znanej i stabilnej
instytucji.
Tego typu towarzystwa naukowo-kulturalne silne były zawsze osiągnięciami swych członków i tutaj rolę omawianych konfraterni można uznać za
pożyteczną i spełnioną do końca.
Jan Sęk
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Piotr Paweł Gach

Farmaceuci z franciszkańskiego kościoła
i klasztoru w Lublinie w latach 1674–1819
Bardzo duże zasługi w podniesieniu
poziomu zdrowotności i leczeniu mieszkańców Lublina w XVII–XVIII stuleciu posiadali franciszkańscy zakonnicy,
zwłaszcza podczas grasujących wówczas epidemii. Mieszkali oni w klasztorze przy kościele św. Kazimierza i swoją
wiedzę medyczną oraz umiejętności sporządzania lekarstw nabyli podczas formacji zakonnej, pod okiem swoich starszych współbraci. Nic też dziwnego, że
ich pacjenci wywodzący się z różnych
grup społecznych, a nie tylko z Lublina, pragnęli zostać pogrzebani po śmierci w nekropolii klasztornej znajdującej
się przy kościele. W ciągu XVIII wieku
społeczna ranga tej metropolii wzrastała
ze względu na wysoki status pochowanych tam ludzi, ich dużą liczbę. Ponadto tym pochówkom towarzyszył okazały ceremoniał pogrzebowy, zapewniany
przez zakonników, co przyczyniało się
do wzrastającej liczby odbywanych tam
pogrzebów. Do dzisiaj brakuje całościowej monografii historycznej zespołu budynków, być może dlatego, że kościół
i klasztor franciszkanów reformatów
w Lublinie zostały skasowane w 1820
roku, a ich wnętrza są wykorzystywane
obecnie do zupełnie innych celów.
Poniżej zestawiamy najważniejsze
fakty, ustalone na podstawie materiałów
archiwalnych i literatury przedmiotu. Są
one potrzebne do uzyskania w przyszłości całościowego i pełniejszego obrazu
omawianej poniżej instytucji Kościoła
katolickiego1.

kliczynie nad Dunajcem pierwszego na
ziemiach polskich klasztoru reformatów, przez Zygmunta Tarło – kasztelana
sądeckiego i jego żonę Barbarę2. Przedstawiciele rodziny Tarłów fundowali,
bądź wspierali finansowo budowę wielu kościołów i klasztorów reformackich,
a min.: w Przemyślu (1641 – 1651), Toruniu-Podgórzu, Grudziądzu. Z powodów polityczno – gospodarczych dalsze
fundacje Tarłowie podjęli dopiero w latach sześćdziesiątych XVII w. Na zaistniałą sytuację duży wpływ wywarły:
wojny kozackie, najazd szwedzki i morowe powietrze zwłaszcza w roku 1652
i kolejna epidemia w 1657 r. Przyniosły one olbrzymie zniszczenia nie tylko zamków warownych, rezydencji magnackich, dóbr szlacheckich, szeregu
miast i wsi, a także dezorganizację życia społecznego w Polsce3. W wyniku
zaistnienia wspomnianych czynników
nastąpił spadek liczby ludności Lublina
w okresie od 1640–1649 o 3700 mieszkańców, tzn. o 38 % (z 9725 do 6025
mk). Na skutek epidemii w 1652 i 1657
r. zmarło wielu spośród przedstawicieli władz miejskich, ławników i samych
lekarzy, zarażających się od pacjentów.
Zawieszono też sądy trybunalskie4. Okoliczności te spowodowały znaczne zubożenie ludności Lubelszczyzny, trudne do
naprawienia w ciągu wielu dziesiątków
lat. Pomimo wystąpienia wspomnianych czynników w ciągu XVII i XVIII
w. utrzymała się dominacja polityczna
i przemożny wpływ Tarłów na szlachtę,

zarówno w województwie sandomierskim, jak i w lubelskim5.
Fragmentaryczne dane odnośnie siedziby reformatów w Lublinie odnajdujemy w dawniejszych i nowszych
wydawnictwach typu przewodników
i informatorów. W przewodniku Seweryna Zenona Sierpińskiego, wydanego
w Warszawie w 1839 r., możemy przeczytać informację, że przy ulicy Żmigród w Lublinie, w 1660 r. Helena z Prusinowskich Sapieżyna, kasztelanowa
wileńska, ofiarowała reformatom pałac
z placem przeznaczonym na budowę kościoła i klasztoru6. Autor obszernego hasła „Lublin”, zamieszczonego w tomie
5 „Słownika geograficznym Królestwa
Polskiego” wskazał jednoznacznie, że
fundatorem kościoła i klasztoru reformatów, zbudowanego w 1674 r. był Mikołaj Bieganowski, kasztelan kamieniecki7.
W wydanym natomiast w 2000 r. pod
redakcją B. Nowaka przewodniku, została doprecyzowana wiadomość o fundacji: położony wśród ogrodów dworek
podarowały zakonowi Marianna Bogucka i Helena Sapiehowa8. Podano też informacje, że zakonników sprowadzono
do Lublina w 1661 r., a mieszkali oni początkowo we dworze, natomiast budowa kościoła i klasztoru trwała do 1674 r.
Warto podkreślić, że ostatnio, na podstawie opracowań zakonnych (o .A. Koralewicz, S. Kleczewski, B. Malinowski)
i zachowanych przekazów źródłowych
W. Bondyra, Tarłowie i szlachta województwa lubelskiego w pierwszej połowie
XVIII wieku, w: Tarłowie. Rola i znaczenie
rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI – XIX wieku, red. H. Gmiterek
i A. Szymanek, Janowiec nad Wisłą 2006,
s.72.
6
S.Z. Sierpiński, Obraz miasta Lublina,
Warszawa 1839, s.52–53.
7
Br. Chlebowski, Lublin, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, pod red. F. Sulimirskiego, Br.
Chlebowskiego, Wł. Walewskiego, t. 5, Warszawa 1884, s. 425.
8
Lublin przewodnik, oprac. graficzne i red.
tekstu Bernard Nowak, Lublin 2000, s.283.
5

Podstawowe dane o fundacji
Związki rodziny Tarłów z reformatami datować można na początek XVII
w. Bardzo ważną datą w tych związkach było ufundowanie w 1622 r. w ZaNa początku pragnę wyrazić serdeczne
podziękowanie Dyrekcji i pracownikom Archiwum Prowincji Franciszkanów Reformatów w Krakowie: o. Anzelmowi Szteinke,
Herminie Święch i Małgorzacie Murawek za
bezpośrednie i elektroniczne udostępnienie
wielu źródeł, a także za wielostronną pomoc
w kwerendzie.

1

2
O. E. H. Brzuszek OFM, Kartki z dziejów
klasztoru i kościoła franciszkanów w Zakliczynie n. Dunajcem, Kraków – Zakliczyn
2009, s.19.
3
A. Kersten, Rola polityczna Lublina w latach „Potopu” (1648–1660), w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Mazurkiewicz,
J. Dobrzański i inni, T. 1, Lublin 1965, s.
149– 158.
4
A. Kossowski, Lublin w latach Potopu,
Roczniki Humanistyczne, T. 6 (1958), z. 5,
s. 257.
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Maciej Sobieraj przyjął, że współfundatorami lubelskiego kościoła i klasztoru
reformatów byli: Maria Bogucka z córką Heleną Sapieżyną oraz kasztelan sandomierski Mikołaj Bieganowski, który
miał wystawić zakonnikom całą budowlę9. W dostępnej podstawie źródłowej
znajdujemy potwierdzenie, że głównym
fundatorem kościoła św. Kazimierza
i klasztoru reformackiego w Lublinie był
kasztelan Mikołaj Bieganowski.
Kościół św. Kazimierza konsekrował bp Mikołaj Oborski 6 XII 1674 roku.
Poświęcił on również ołtarze: główny
i sześć bocznych10. Był to już trzeci franciszkański kościół i klasztor w Lublinie,
po mających późnośredniowieczny rodowód bernardynach i franciszkanach
konwentualnych, fundowanych w 1620
roku.
Ks. J. Wadowski w swojej gruntownej
monografii lubelskich świątyń, wydanej w 1907 r. nie uwzględnił ani kościoła, ani zespołu klasztornego reformatów,
chociaż opisał inne, nawet nie istniejące
w jego czasach domy zakonne11.
Zakonnicy nie ograniczali się do działalności w obrębie własnej świątyni.
Wiadomo, że kaznodziejów reformackich zapraszano do innych kościołów lubelskich: św. Ducha, do kolegiaty św.
Michała Archanioła, nawet do kościołów
poza Lublinem12. Zaprowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej we wzniesionych stacjach przy parafiach położonych
w diecezji lubelskiej: w Zakrzowie
(1791) i Szczebrzeszynie (1808)13.
Obsada personalna klasztoru
Dzięki zachowanej podstawie źródłowej możliwe jest ustalenie obsady personalnej klasztoru w okresie porozbiorowym. Lubelski klasztor należał
9
M. Sobieraj, Świecka sepultura w kościele reformatów w Lublinie w XVII–XVIII
wieku, w: Narrata de fontibus hausta. Studia
nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi,
red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin
2010, s. 162–163.
10
Tamże, s.164.
11
J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Lublin 2004 (reprint wydania z 1907 roku).
12
Tamże, s. 393 podkreśla fakt, że jeszcze
pod koniec XVIII w. ojcowie reformaci
„trzymali ambonę świętoduską”, a wzywano na nią kaznodziejów „odznaczających się
żarliwością w opowiadaniu Słowa Bożego”.
13
APFR Kraków, rkps bez sygn. Tomus II.
Archivii conventus Lublinensis Patrum Reformatorum ab Sanctum Casimirum ab AD
1775, s.347.

13

do dużych domów zakonnych, tak co
do wielkości zabudowań, jak i obsady
personalnej. Mieszkali w nim zarówno kapłani, jak i klerycy przygotowujący się do przyjęcia święceń kapłańskich
oraz bracia zakonni. Zdołaliśmy ustalić liczebność zakonników w klasztorze lubelskim reformatów w latach 1772
– 181814. W latach 1772–1798 w klasztorze mieszkało jednocześnie 23–25 zakonników: kapłanów, kleryków i braci. Przez cały ten okres grupa kapłanów
zakonnych była największa i liczyła 12–
13 osób. W klasztorze mieszkali również klerycy przygotowujący się do kapłaństwa. Było ich stale w tym czasie
4–7. Podobną wielkość (6–7) miała grupa braci zakonnych.
Wśród kapłanów ważną rolę odgrywał przełożony wspólnoty zakonnej
– gwardian. Zajmował się on sprawami całej wspólnoty zakonnej i był stróżem ładu i porządku w klasztorze. Dbał
też o utrzymanie w należytym stanie budynków kościoła i klasztoru. Archiwista
oraz bibliotekarz (określany w źródłach
jak curatus bibliotecae) – prowadził kronikę domu i inne księgi, dbał o powiększanie biblioteki, a także pożyczał książki klerykom i kapłanom. Znaczącą rolę
dla wizerunku klasztoru w oczach społeczeństwa spełniali kaznodzieje (z reguły w każdym klasztorze było ich dwóch:
niedzielny i świąteczny), misjonarze odpustowi i spowiednicy.
Inni kapłani pełnili funkcje wykładowców (lektorów) filozofii, bądź teologii dla studiujących kleryków. Było ich
zazwyczaj dwóch: jeden wykładał filozofię, drugi teologię. Działo się tak dlatego, ponieważ klasztor lubelski prawdopodobnie od początku swojego istnienia,
aż do 1819 r. był domem studiów kształcącym i wychowującym kandydatów na
kapłanów. Według badań J. Flagi domy
studiów tworzono w „klasztorach bogatszych, bardziej zasobnych, których warunki materialne gwarantowały utrzymanie większej ilości mieszkańców
wspólnoty”, a także w dużych ośrod-

kach miejskich, gdzie istniało większe
zapotrzebowanie na posługi duszpasterskie15. Sporadycznie przenoszono lektorów wraz ze studentami do innego domu
zakonnego. Zdarzało się, że takie przenosiny wymuszały wojny, panujące głody i epidemie, niedostatek zakradający
się do wspólnot zakonnych w wyniku
klęsk żywiołowych, zniszczenie budynków klasztornych przez pożar i późniejsza ich przebudowa, czy też występujące
w wiekach XVII i XVIII epidemie i zarazy16. Nadzór nad studiami sprawował
prowincjał, a w latach 1754 –1806 istniał ponadto w każdym klasztorze prowadzącym studium zakonne jednoosobowy urząd prefekta studiów, do którego
kompetencji należało załatwianie ogółu
spraw związanych ze studiami17.
Zawsze też jeden z kapłanów pełnił
odpowiedzialną funkcję służebną w zakrystii, jeszcze innych posyłał gwardian
w charakterze kapelanów: do sióstr zakonnych w lubelskich klasztorach, czy
do chorych w szpitalach.
Tylko przez pewien czas zamieszkiwali w klasztorze lubelskim kapłani posiadający szczególne umiejętności i zdolności, artyści, czy wybitni rzemieślnicy.
Należał do nich O. Idzi (Egidiusz) Koszczyński (Goszczyński), który w latach
1720–1730 mieszkał w Lublinie i rzeźbił w drewnie rozmaite przedmioty do
ozdoby ołtarzy, ramy do obrazów, a także figury do szopek betlejemskich, urządzanych w kościele według starej tradycji franciszkańskiej18.
Franciszek Julian Stropoński kapłan
zakonny i malarz amator, ur. ok.1683,
zm.1742, pełnił różne funkcje w klasztorach. Mieszkając w Lublinie w latach
1730 – 1732 odnawiał obrazy wykazując
duże zdolności i umiejętności19.
W latach 1796–1797 mieszkał
w klasztorze lubelskim kapłan i snycerz amator Felicjan Stanisław (w zakonie Konstanty) Krzewski (ur. ok. 1744,
zm.1811), który wykonywał w drewnie figury świętych i krucyfiksy. Był też
świetnym kaznodzieją20.

APFR Kraków, rkps bez sygn. Archiwum
seu Liber Munimentorum Conventus Lublinensis Patrum Reformatorum Sancti Francisco ad Sanctum Casimirum AD 1665-1776
[kronika t.1], s. 174 Tabula Conventus Lublinensis … disposita … die 29 mensis Junii
anno 1772;tamże rkps bez sygn. Tomus II.
Archivii conventus Lublinensis Patrum Reformatorum ab Sanctum Casimirum ab AD
1775, strony z tego źródła podano w tabeli.

J. Flaga, Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej
w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998, s.78-79.
16
Tamże, s. 80-86.
17
Szteinke, Kościół Świętego Antoniego,
s.166.
18
A. J. Błachut, Słownik artystów reformackich w Polsce, Warszawa 2006, s.78
19
Tamże, s.126.
20
Tamże, s. 85.
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Lp

Rok

Gwardiani

Bibliotekarze

Archiwiści

1

1772

Gołuchowski Zygmunt

Firmański Elzeary

Okuński Cyprian

2

1776

Oraczewski Jerzy

Mrożowski Aureliusz

Czerkas Alojzy

3

1780

Maykiewicz Joachim

Stypiński Jacek

Kwolek Dominik

4

1784

Fabiański Szymon

Nowacki Regalatus

Mrozowski Aureliusz

5

1788

Godlewski Stefan

Skupniewicz Maksym.

Broniewski Marcjalis

6

1791

Męciński Józef

?

Stefański Bonawentura

7

1794

Pecikowski Zachariasz

Wielkodworski Narcyz

Starczewski Hipolit

8

1798

Gajewski Archanioł

Pogórski Melchior

Strzyżewski Tadeusz

9

1802

Gralewski Roch

Ruciński Iwo

Ruciński Iwo

10

1806

Gralewski Roch

Madeyski Kanty

Madeyski Kanty

11

1810

Kowalski Gracjan

Kiciewicz Solan

Matuszkiewicz Kornel

12

1812

Tomaszewski Antoni

Mordelowski Józef

Waligórski Nepomucen

13

1814

Kiciewicz Solan

Dolinkiewicz Onufry

Gdowski Krzysztof

14

1816

Tomaszewski Antoni

Kiciewicz Solan

Wyrwalski Jan

15

1818

Tomaszewski Antoni

Jędrzejewicz Paweł

Wyrwalski Jan

Tab.1 Gwardiani, bibliotekarze i archiwiści w klasztorze lubelskim reformatów w latach 1776–181821.
Prawdopodobnie pierwszym gwardianem lubelskiego klasztoru był Walerian Rzenuscius (w 1662 roku), pełniący jednocześnie urząd definitora
prowincji22.
Bracia konwersi (laicy) odgrywali w zakonach znaczącą rolę od średniowiecza, nie tylko w zakonach
mniszych, ale również żebrzących,
a takimi byli franciszkanie. Tworzyli oni z kapłanami jedną wspólnotę zakonną, mieli te same prawa zakonne,
ale nie pełnili odpowiedzialnych urzędów i posług wynikających z przyjęci
święceń kapłańskich, a w razie potrzeby, tak jak kapłani, byli przenoszeni
z klasztoru do klasztoru23. Wśród braci zakonnych, którzy stanowili w każdym spisie członków wspólnoty lubelskiej pokaźną grupę 5-7 osób w całym
omawianym okresie, istniało większe
zróżnicowanie pod względem wykonywanych obowiązków i stałych funkcji. Znajdujemy zatem w zachowanej podstawie źródłowej takie funkcje
wykonywane przez braci jak: krawiec
(vestiarius, sartor), kucharz (coquus),
ogrodnik (hortulanus), furtian (portulaPodstawa źródłowa jak przy tabeli nr 1.
APFR Kraków, rkps bez sygn. Archivum
seu Liber Munimentorum Conventus Lublinensis Patrum Reformatorum ...1665-1776,
s. 211.
23
M. Daniluk, Konwersi, w: Encyklopedia
katolicka, T.9, Lublin 2002, szp.784-787.
21
22

nus), pielęgniarz (infirmarius, servitor
infirmorum), aptekarz (apothecarius),
przełożony apteki (praefectus apothecae), pomocnik aptekarza (adiutor apothecarii, adiutor in apotheca). Aby należycie i skutecznie spełniać obowiązki
wobec chorych członków wspólnoty zakonnej i spoza niej, pielęgniarze,
aptekarze i ich pomocnicy musieli się
przygotowywać teoretycznie i praktycznie, niekiedy przez dłuższy okres
czasu. Dzięki nim chorzy zakonnicy
wracali do zdrowia, mieli przedłużone życie i stąd odgrywali znaczącą rolę
nie tylko we wspólnocie zakonnej, ale
w znacznie szerszym kręgu społecznym. Z tych powodów ustaliliśmy ich
wykaz (patrz poniżej) i scharakteryzowaliśmy dokonania tych, którzy sprawowali swoje obowiązki najdłużej.
Niektórych braci zakonnych przenoszono z klasztoru do klasztoru, aby tam
kolejno wykonywali swoje obowiązki,
czy służyli swoimi umiejętnościami.
Jednym z głównych budowniczych,
prefektem fabryki, sprawującym nadzór z ramienia zakonu przy wznoszeniu kościoła i klasztoru reformackiego
w Lublinie (po 1663), był doświadczony murarz brat Pacyfik Domaracki
(Domaraccius), ponownie mieszkający
w Lublinie w latach 1674-167624.
Różne prace ornamentacyjne, w tym
prawdopodobnie złotnicze, wyko24

Błachut, Słownik ..., s.46.

nał w kościele brat Zygmunt Gołkowski (Golczevius, Gołczowski) podczas
swojego pobytu w Lublinie w latach
1698-169925. Również do takich artystów należał Marek Rożykowicz (Rożykovius, Rożykowski) – brat zakonny, snycerz, złotnik i zegarmistrz , ur.
ok. 1656, zm. 13 (lub 15) IV 1713 r.
Opanował technikę obróbki drewna,
miedzi i innych metali, a także złotnictwa. Wyrabiał nie tylko przedmioty liturgiczne (krzyże, relikwiarze, kielichy, puszki, lichtarze i inne), a także
przedmioty codziennego użytku. Pracował w Lublinie w latach 1702-1704
i wykonał cyborium ołtarzowe i szereg
ornamentów rzeźbiarskich do ołtarzy
w kościele św. Kazimierza w Lublinie26. W latach 1713-1714 przebywał
w klasztorze lubelskim brat zakonny,
a zarazem malarz Jan Maksym Ptaszkowski (ur. ok. 1692, zm.1761) współpracujący z zespołem braci wykonującym freski i obrazy o treści religijnej27.
Ze swoich umiejętności zasłynął również Paweł Konrad Kowalski,
brat zakonny i zegarmistrz. W Lublinie mieszkał w latach 1785–1787 nie
tylko naprawiając stare zegary i budując nowe dla wspólnoty zakonnej, dla
mieszkańców miasta i okolic, ale także zajmował się innymi konstrukcja25
26
27

Tamże, s.55.
Tamże, s. 117-118.
Tamże, s. 112-113.
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mi i remontami28. W zachowanej kronice lubelskiej znajdujemy informacje,
że pod jego kierunkiem wykonano następujące prace budowlane: dokończono bramę wiodącą z ulicy na podwórko, budynek kuchni znajdujący się przy
klasztorze pokryto dachówką, podparto nowymi balami „parkan około ogrodu znacznie nachylony”, restaurowano schody do ogrodu i sprawiono nowy
dach nad altaną. Ponadto podkreślono, że „cały konwent [został] wybielony wewnątrz, infirmeria wyporządzona i firanki zielone dane do łóżek” oraz
w browarku zamontowano „kadź nową
wielką, drewnianą do piwa”29.
Dzięki pracy i umiejętnościom braci zakonnych cały kościół, klasztor,
budynki gospodarcze, cmentarz przykościelny były utrzymane w należytym stanie. Miały estetyczny wygląd,
cechy artystyczne i bardzo liczne walory użytkowe (poczynając od racjonalnie urządzonej kuchni, a na ogrodowej
altanie kończąc. Ponadto w klasztorze
stworzono odpowiednie warunki dla
życia i odpoczynku, czy nawet rekonwalescencji, zarówno dla zdrowych,
jak i chorych zakonników oraz osób
przyjętych na leczenie.
Infirmeria i apteka
W ciągu XVII i XVIII stulecia na
Lubelszczyźnie wielokrotnie wybuchały epidemie dżumy, czyli tzw. morowego powietrza, które powodowały nasilenie zgonów wśród ludności
i oczywiście wśród zakonników. Takie epidemie miały miejsce w Lublinie
m.in.w latach: 1625, 1652, 1657, 1695,
Tamże, s.78-79 br. Konrad (takie wybrał
imię zakonne) Kowalski żył w latach 17421804 wykonując głównie zegary zarówno
dla potrzeb prowincji reformackiej, jak i dla
dobrodziejów poszczególnych klasztorów:
w Pilicy (1766-69), Bieczu (1769-70), Solcu n. Wisłą (1770-71, 1781-82), Pińczowie
(1771-74, 1784-85), Przemyślu (1774-79),
Zamościu (1780-81), Sandomierzu (178283), Lublinie (1785-87), Kazimierzu Dolnym (1787-89, 1790-94), Stopnicy (1783-84,
1796-1803).
29
APFR Kraków, rkps bez sygn. Tomus
II. Archivii conventus Lublinensis Patrum
Reformatorum ab Sanctum Casimirum ab
AD 1775, na wklejonej zakładce do księgi
widnieje napis: „Reparatio conventus”, a na
s.166 umieszczono tytuł: Insignites reparationes conventus ac ecclesiae, gdzie kronikarz
błędnie podał, że Konrad Kowalewski był
kapłanem i gwardianem w Lublinie w 1807 r.
28

1708, 1710, a także 172030. O niektórych już powyżej wspomniano. Przyniosły one miastu wiele negatywnych
skutków materialnych i społecznych.
W ciągu XVII i XVIII stulecia brakowało w Lublinie wystarczającej ilości
osób zajmujących się wówczas leczeniem ludzi: cyrulików, aptekarzy i doktorów medycyny31.
Władze prowincji zakonnej franciszkanów-reformatów, do której należał klasztor lubelski, na kongregacji
rocznej, odbytej w Krakowie w 1714 r.
postanowiły zorganizować i urządzić
dwie infirmerie z aptekami w klasztorach: krakowskim i lubelskim „aby
chorzy ojcowie i bracia w razie potrzeby byli tam odesłani i mieli tam odpowiednia opiekę. Ojcowie gwardiani
będą otrzymywać odpowiedni zasiłek
(subsidium) w celu zaopatrzenia tych
infirmerii i wykonania niezbędnych
naczyń na lekarstwa, które zostaną powierzone opiece brata aptekarza”32.
Zapewne już wcześniej, bo na początku XVII wieku w większych domach zakonnych prowadzono leczenie
chorych braci w ich celach klasztornych, w których zamieszkiwali. Do pomocy obłożnie chorym braciom wzywano prawdopodobnie medyka, czy
cyrulika z miasta.
Dopiero jednak w latach dwudziestych XVII stulecia, znaleźliśmy potwierdzenie źródłowe, że w klasztorze zaistniała infirmeria, wyposażona
w odpowiednie sprzęty i aptekę z całym szeregiem lekarstw ziołowych,
przygotowywanych we własnym za-

kresie ze składników naturalnych. Na
leczenie do lubelskiej infirmerii posyłano w tym czasie zakonników z klasztorów reformackich z Sandomierza,
Solca, Stopnicy, Zamościa33.
W infirmerii i aptece pracowało 1-2
zakonników czerpiących swoją wiedzę
medyczną z tradycji zakonnej, różnego
rodzaju poradników medycznych i zielarskich, kalendarzy, kompendiów medycznych, podręczników opisujących
różne schorzenia. Zawierały one również przepisy leczenia za pomocą środków naturalnych, głównie ziół, mikstur, balsamów, maści i leczniczych
nalewek. Niektóre z pozycji tego rodzaju literatury fachowej (dzisiaj powiedzielibyśmy
farmaceutycznej),
miały aż 10 wydań w ciągu XVIII stulecia i były rozprowadzane wśród zwykłych ludzi na jarmarkach i odpustach,
podczas pielgrzymek, a także we dworach szlacheckich, siedzibach magnackich i klasztorach różnych zakonów34.
Autorami tego typu publikacji byli
również zakonnicy, a zwłaszcza franciszkanie35. W lubelskiej drukarni jezuitów w latach 1703–1704 i 1754–1766,
a także w oficynie lubelskich trynitarzy
w 1788, wydawano rozmaite kompendia medyczne, a kilkakrotnie „Apteczkę lekarstw domowych... tak dla ludzi,
iako y dla bydła”, co świadczy z jednej strony o istniejącym wówczas zapotrzebowaniu społecznym, a z drugiej
o stanie zdrowotności i sposobach zaradzenia istniejącym schorzeniom 36.
Tamże, s. 256-257.
B. Szyndler, Compendium medicum – lubelski druk osiemnastowieczny, w: Lublin
a książka, pod red. A. Krawczyka i E. Józefowicz-Wisińskiej, Lublin 2004, s.251- 260.
35
Brat Antoni Wieczorkiewicz – reformat
(zm. 1728) napisał „Vademecum medicum
to jest krótkie i doświadczone sposoby leczenia chorób rozmaitych”, które w latach 17211789 miało aż 6 wydań; patrz O.G. Wiśniowski, O.A. Szteinke, Schematyzm Prowincji
Matki Bożej Anielskiej OO. Franciszkanów-Reformatów w Polsce 1971, Kraków 1971,
s. 50; Szyndler, dz. cyt., s. 251-252 ustalił, że
autorem Compendium medicum była osoba
zakonna, parająca się sztuką leczenia i mająca duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ówczesnej medycyny.
36
Compendium medicum, to jest krotkie zebranie chorob i ich istności, różności, przyczyn, znakow, sposobow do leczenia. Także
rożnych sposobów robienia wodek, oleykow,
maści, plastrow, syropow, julepow, konfitur,
lekarstw purgujących etc. Na sześć traktatow rozdzielone, przez pewną osobę spisane,
33
34

J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Lublin 2004, s.501 wzmiankuje o reakcjach Lublinian podczas zarazy w 1625 r.; Wspomina
o epidemiach Sobieraj, Świecka sepultura
..., s.173; patrz również J. Riabinin, Lublin
w księgach wójtowsko-ławniczych XVII-XVIII w., Lublin 1928, s. 18; M. Stankowa,
Zmierzch znaczenia Lublina upadek (16481764), w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, red.
J. Mazurkiewicz, J. Dobrzański i inni, T. 1,
Lublin 1965, s. 138.
31
J. Riabinin, Lekarze w księgach miejskich
lubelskich XVI-XVIII w., Lublin 1933. Oto
nazwiska niektórych z lekarzy: Daniel Boes
(1719-1727), Maciej Barier (1739), Antoni
Brzyski (1735-1771), Józef Morelli (17431749), Antoni Bellon (1751-1756). Oprócz
nich praktykowali i leczyli cyrulicy i aptekarze.
32
APFR Kraków, rkps bez sygn. Archiwum
seu Liber Munimentorum Conventus Lublinensis Patrum Reformatorum...1665-1776,
s.90.
30
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Lp

Nazwisko i imię

Pełnił funkcję
w Lublinie w latach

Uwagi
(data ur. i profesji zak., określenie funkcji
w klasztorze, data i miejsce zgonu)

1

Moeden Wilhelm

1726–1727

Profes. 1724, destinatus ad apothecam,
zm.16 III 1727 w Lublinie

2

Bachovius Piotr

1728–1738

apothecarius, zm.7 II 1738 w Lublinie

3

Rybicius Hipolit

1728

Profes. 1722, apothecarius,

4

Niegoviecius Witalian

1734

apothecarius, zm. 20 VI 1734 w Lublinie

5

Łukasiewicz
(Lukasievius) Elzeary

1739

Profes. 1737, apothecarius, zm.
3 IV 1777 w Stopnicy

6

Chmielowski Idzi (Egidiusz)

1745–1752

Profes. 1728, apothecarius, zm 30 III
1752 w Lublinie, miał 45 lat

7

Rochowacz Czesław

1753

apothecarius, w 1754 przeszedł do prow.ruskiej

8

Kanasiński Łukasz

1754
1770

Profes. 1734, apothecarius, w Krakowie
jako apt. 1755-1765, 1770 infirmarius w
L-nie, zm 5 IX 1779 w Sandomierzu

9

Czermiński Atanazy

1755

Profes.1738, servitor infirm., adiutor in
apotheca, zm.7 XI 1777 w Jarosławiu.

10

Kijowicz Wiktor

1755–1759

Prof. 1743, apothecarius, zm.3 VII
1786 w Zamościu, miał 69 lat

11

Wolski Melchior

1755

Profes. 1753, adiutor in apotheca,
zm 17 VII 1756 w Lublinie

12

Buderowicz Wawrzyniec

1758–1769

Ur. 17 III 1732, profes.1754, adiutor
apothecarius, zm. 6 V 1808 w Solcu

13

Wagner Filip

1760–1761

Profes. 1755, adiutor in apotheca. W
Krakowie: 1758, 1762-1777 apt.; też w
Krakowie 1778-1786 infirmarius.

14

Kowalkowski Eugeniusz

1761

Profes. 1758, adiutor in apotheca,
zm 2 V 1789 w Jarosławiu

15

Kazuborski Maksymilian

1761–1764

Profes. 1751, apothecarius.

16

Grom (Gramm) Erazm

1764–1769

Profes. 1764, adiutor in apotheca,
profes.1764, infirm. w Krakowie 17741787, 1788 tamże aptekarz

17

Kanasiński Łukasz

1764–1770

1755-1765 apt. w Krakowie, praefectus apothecae,
infirmarius 1770, zm 1779 w Sandomierzu.

18

Kowalski Ezechiel

1766

Profes.1754, adiutor apothecae

19

Janicki Witalis Maciej

1764–1768

Profes. 1763, infirmarius, adiutor in
apotheca, infirm. w Krakowie 17711772, zm. 24 V 1786 w Zakliczynie

20

Witkowski Hipolit

1784

Profes. 1763, infirmarius et Santor

21

Zempier Remigiusz

1788

Profes. 1784,adiutor sartoriae et infirmarius

22

Bednarowski Serafion

1789, 1802–1805

1789 sartor et infirmarius, 1802-05 infirmarius

23

Makowski Ferdynand

1808

Profes. 1793, sartor et infirmarius,
zm 26 IV 1840 w Chełmie

24

Broniewski Lucius

1813–1817

Profes. 1784, sartor et infirmarius,
zm.28 VI 1821 w Kazimierzu

Tab.2 Aptekarze i pielęgniarze w lubelskim klasztorze reformatów w latach 1726-1817.
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Przygotowanie odpowiednich pomieszczeń dla chorych współbraci
i urządzenie apteki wymagało nie tylko
nakładów materialnych, ale także wysiłków idących w kierunku wykształcenia odpowiednich ludzi zajmujących
się leczeniem chorych i sporządzaniem
lekarstw. Pierwsza wiadomość o funkcjonującej aptece w klasztorze lubelskim i pracującej w niej osobie pochodzi sprzed 1726 r. Aptekarzem był
wówczas brat Wilhelm Moeden traktujący swoje obowiązki jako sztukę
leczenia, wymagającą wielkiej wiedzy i staranności37. Wszyscy umieszczeni w poniższym wykazie należeli do braci zakonnych. W sumie udało
się nam ustalić nazwiska 24 farmaceutów pracujących w latach 1726–1817
w lubelskiej aptece oraz infirmerii
franciszkanów-reformatów.
Zmarły w 1734 r. brat aptekarz Witalianus Niegowiecki (Niegoviecius) odznaczał się wielkim poświęceniem dla
chorych, pracowitością oraz gorliwością w posługiwaniu chorym. W 1738 r.
zmarł długoletni aptekarz, również brat
zakonny, Piotr Bachovius zajmujący
się przygotowaniem leków i leczeniem
w klasztorze lubelskim od 1734 r. Przeprowadził on gruntowną modernizację
apteki, którą zaopatrzył w odpowiednie
naczynia do przechowywania lekarstw
i ziół. Naczynia te zostały wykonane z cynku i wosku. W infirmerii zakonnej zbudował nowy ołtarz, a przede
wszystkim stosował właściwe leczenie,
szczęśliwie dobierając lekarstwa właa na pożytek pospolity ... do druku podane,
Lublin 1703; toż samo wznowiono tamże
w 1704 r. a następnie książka miała 8 wznowień w Drukarni Jasnej Góry w latach 17071789; Apteczka lekarstw domowych, które
każdy człowiek maiąc w niebytności medyka
snadno zdrowia poratować może, tak z ziół
iako też y zwierząt bardzo doświadczone, tak
dla ludzi iako y dla bydła. Zebrana y przedrukowana ..., Lublin, w Drukarni J.K.M.
Societatis Jesu, 1754; przedruków tej pozycji
dokonano: w latach 1757 i 1766; Rozmaite
domowe lekarstwa dla poratowania zdrowia
ludzkiego oraz i choruiącego inwentarza
bardzo potrzebne, które każdy sobie zrobić
może, z roznych autorow dawniey zebrane
a teraz przedrukowane roku 1788, Lublin,
Druk. Trynitarzy, 1788; patrz I. Dziok-Strelnik, Bibliografia starych druków lubelskich
1630-1800, Lublin 1997, s.72-73, 115-116,
270.
37
APFR Kraków, rkps bez sygn. Archiwum
seu Liber Munimentorum Conventus Lublinensis ...1665-1776, s. 110, 257.
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Lp

Pochówki
w latach

Liczba
pochówków

str. w źródle

1

1674 -1684

19

1-2

2

1685 -1700

71

2-6

3

1701 -1725

158

6 – 20

4

1726 -1750

161

20 – 34

5

1751 - 1772

132

35 48

6

1773 -1794

76

48 – 61

7

1795 - 1806

15

61 – 64

8

1807 - 1812

3

64 - 65

Ogółem

635

Tab.3 Liczebność pochówków dobroczyńców zakonnych w kościele
św Kazimierza w Lublinie w latach 1674-1812.
snej produkcji nie tylko dla współbraci, ale też dla wielu znaczących osób
spoza klasztoru, spośród mieszkańców Lublina i okolicy. W jego życiorysie odnotowanym w kronice klasztornej podkreślono, że jako aptekarz był
„nadzwyczajny w sztuce leczenia i dobieraniu lekarstw” (apothecarius in arte
sua eximus et felicissimus in medicinalibus )38.
Dużą biegłość w leczeniu i sporządzaniu lekarstw wykazał brat Idzi
Chmielowski, sprawujący posługi aptekarskie w ciągu 17 lat (1745–1752)
w konwencie lubelskim. Zmarł w Lublinie w stosunkowo młodym wieku 45
lat, w 25 roku służby zakonnej, po sześciotygodniowej chorobie39.
W wieku zaledwie 26 lat zmarł 17
VII 1756 r. brat Melchior Wolski, od
1755 r. przeznaczony do posługiwania
w infirmerii, zasłużył sobie na opinię
pielęgniarza cierpliwego, pokornego,
poświęcającego się chorym współbraciom z miłością, jako prawdziwy brat
mniejszy św. Franciszka40.
Na skutek interwencji władz zaborczych i rozwoju szpitalnictwa specjalistycznego, publicznego, zakonna
działalność charytatywno – lecznicza
uległa znacznemu ograniczeniu we
wszystkich zaborach w ciągu XIX w.
Działalność apteki reformackiej ustała, a właściwie został gwałtownie przerwana w 1819 r. z oczywistą szkodą dla
Tamże, s. 258.
Tamże, s. 140 (wyszczególniony w latach
1745-1751 jako apothecarius), s. 261 życiorys.
40
Tamże, s. 153, 261.
38
39

mieszkańców Lublina. Poniżej będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie:
dlaczego tak się stało?
Nekropolia
Dzięki zachowanym źródłom w Archiwum Prowincji Franciszkanów –
Reformatów w Krakowie możemy
prześledzić proces rozwoju nekropolii usytuowanej w podziemiach kościoła św. Kazimierza i na przyległym doń
cmentarzu grzebalnym. Na podstawie
zachowanej księgi pochowanych tam
zmarłych dobroczyńców zakonu, udało
się ustalić w wybranych przedziałach
czasowych (ok. 25-letnich) liczbę pochówków w stosunkowo długim okresie czasu: od 1674 do 1812 roku41.
W ten sposób dochodzimy do ustalenia 635 zmarłych osób, pochowanych głównie w podziemiach kościoła św. Kazimierza w Lublinie w latach
1674-1812. W latach 1701-1725 było
ich 158, w latach 1726-1750 aż 161,
a nieco mniej w l. 1726-1750 bo 132,
w l.1773-1794 tylko 7642. Są to bardzo
duże liczby, świadczące o znaczącej roli społecznej świątyni reformackiej w XVIII w. Ponadto w podziemiach kościoła chowano zmarłych
41
APFR Kraków, rkps bez sygn. Series sepultorum Ac cepulatorum benefactorum In
Ecclesia PP. Reformatorum conventus Lublinensis ab Anno Domini 1674 – 1812.
42
Nieco inne dane podał w ostatnio wydanym artykule wspomniany M. Sobieraj,
Świecka sepultura...,s.171-172 tj. 509 pochowanych pod kościołem i na cmentarzu przykościelnym.
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Zabudowania kościelne, klasztorne i gospodarcze należące do dawnej siedziby reformatów w Lublinie. Stan ze stycznia 2011 r. (fot. I. Marciszuk).

zakonników, których nie uwzględniono w przytaczanych liczbach.
Jak widać z powyższego zestawienia, największa ilość pochówków przypadała na okres staropolski tj. do 1772
r. Pochówki te miały charakter indywidualny, a często nawet z bardzo okazałą i długotrwałą liturgią, przy obecności przedstawicieli duchowieństwa
diecezjalnego i zakonnego. W tym samym źródle odnotowano również znamienny fakt, który miał miejsce 28
kwietnia 1772 r. kiedy to przy kościele
„w rogu cmentarza pochowano zmarłych z lazaretu moskiewskiego z pałacu Radziwiłłów w Lublinie”43.
Całkiem inny pochówek miał miejsce 23 stycznia 1810 r. w samym kościele reformatów w Lublinie, dokąd
przywieziono zabalsamowane ciało posła Ignacego Miączyńskiego, zmarłego 28 października 1809 r. w Wiedniu,
gdzie przebywał w składzie polskiej
delegacji, razem z Ignacym Potockim
i posłem Matusiewiczem. W tydzień
po pogrzebie (29 stycznia 1810) odbył
się w klasztorze reformackim zjazd rodzinny Miączyńskich, posiadających
APFR Kraków, rkps bez sygn. Series sepultorum…1674-1812, s.48 brak widomości
o liczbie wówczas pochowanych.

43

już pod kościołem groby członków
swojej rodziny44. Takie zjazdy popogrzebowe w klasztorze lubelskich franciszkanów nie należały do rzadkości.
Zdaniem badacza zagadnienia M.
Sobieraja lubelski kościół reformatów,
a raczej jego podziemia, stały się „rodzinnymi grobowcami tak magnaterii, jak i bogatej i średniej szlachty”45.
Dla poparcia tego twierdzenia wymienił przedstawicieli następujących rodów magnackich, piastujących wysokie urzędy senatorów, wojewodów
i kasztelanów, którzy zostali pochowani w podziemiach lubelskiego kościoła będąc szczególnie związanymi
z franciszkanami: Tarłowie46, PotocTamże, s. 64. Miączyńscy posiadali już
groby swoich bliskich w kryptach kościoła
reformackiego w Lublinie. W 1781 r. pochowali tam 18 letnią Mariannę, w 1787 r.
Joannę – 30 letnią córkę Józefa Starosty śmidyńskiego, w 1787 r. Józefa Miączyńskiego z Zawieprzyc – starostę śmidyńskiego,
w 1793 Miączyńską z Potockich Katarzynę –
żonę Józefa starościnę kamieniopolską; patrz
Sobieraj, dz. cyt., s.205.
45
Sobieraj, Świecka sepultura...,s.176-186.
46
Następujący Tarłowie znaleźli wieczny
spoczynek w podziemiach kościoła reformackiego w Lublinie: 1702 Karol – kanclerz
wielki koronny, w latach 1685-1689 wojewoda lubelski; w 1719r. Adam Piotr – syn
44

cy h. Pilawa47. Te dwa rody posiadały swoje rezydencje w Lublinie: pałace i dwory48.
Kilka rodów bogatej szlachty z Lubelszczyzny, sprawujących urzędy powiatowe i ziemskie, wybrało kościół
reformatów za swoje mauzoleum: Suchodolscy h. Janina, Gałęzowscy h.
Karola Tarły, wojewoda lubelski; w 1749 r.
Karol syn Adama Piotra, kasztelan lubelski;
w 1743 r. spoczęła tam również wnuczka Karola, kanclerza wielkiego koronnego, Anna
z Lanckorońskich Kalinowska, chorążyna
halicka, primo voto Firlejowi; M. Chachaj,
Wykształcenie Tarłów od połowy XV do
połowy XVII wieku, w: Tarłowie. Rola
i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI – XIX wieku, red.
H. Gmiterek i A. Szymanek, Janowiec nad
Wisłą 2006, s. 69-70.
47
W kryptach kościoła reformatów zostały pochowane: w 1703 r. Urszula Potocka,
w 1727 r. Tomasz z Potoka Potocki, w 1796
r. Potocka Pelagia, kasztelanowa lwowska;
Sobieraj, Świecka sepultura ..., s.182.
48
W. Bondyra, Tarłowie ..., w: Tarłowie.
Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI – XIX wieku,
red. H. Gmiterek i A. Szymanek, Janowiec
nad Wisłą 2006, s.73; Lublin przewodnik,
oprac. graficzne i red. tekstu Bernard Nowak,
Lublin 2000, s.166 Pałac Potockich zbudowano w latach 1719-1734, s.250 Pałac Tarłów wzniesiono w II połowie XVII w.
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Tarnawa, Wyżyccy h. Osmorog, Sługoccy h. Jastrzębiec, Sierakowscy
h. Dołęga, Dunin Borkowscy h. Łabędź, a następnie Głuscy, Suchodolscy, wspomniani Miączyńscy, Morisonowie. W kryptach pod kościołem
i w krypcie z krzyżem przed świątynią
byli pochowani również przedstawiciele średniozamożnej szlachty osiadłej
na Lubelszczyźnie, z takich rodów jak:
Bielscy, Gruszeccy, Kańscy, Łepkowscy, Niemiryczowie, Rojowscy, Rostworowscy, Słoniewscy, Sobieszczańscy, Wilczopolscy.
Wśród tutaj pochowanych znalazło się także kilkudziesięciu obywateli
miasta Lublina, rzemieślnicy, a ponadto: duchowni oraz 21 ubogich i żebraków49. Wypada się zgodzić z twierdzeniem tegoż Autora, że liczne pochówki
ludzi świeckich u reformatów lubelskich świadczą nie tylko o szerokich
kręgach zasięgu opieki i mecenatu
nad lubelskim klasztorem, ale również
o popularności tej wspólnoty zakonnej
w społeczeństwie50.
Zabudowania

Wśród zabudowań zakonnych dadzą się wyróżnić trzy grupy o różnej
wielkości i przeznaczeniu: kościół, budynek klasztorny i różne zabudowania
gospodarcze. W obrębie każdej z nich
zachodziły rozmaite przebudowy, remonty i przekształcenia. Zwróćmy
uwagę na te, które dokonały się w drugiej połowie XVIII i na początku XIX,
to znaczy w trudnym ncjeokresie porozbiorowym. Do tego okresu posiadamy również wystarczającą podstawę
źródłową w postaci zachowanej kroniki klasztornej i akt pokasacyjnych51.
Natomiast ze wspomnianego już przewodnika B. Nowaka możemy dowiedzieć się, że podczas pożaru w 1720 r.
uległ zniszczeniu dach kościoła, szczyt
i sklepienie, które stosunkowo szybko
zostały odbudowane. Następnie Autor zaznacza, że „w rękach reformatów
kompleks znajdował się do roku 1820,
potem przekazano go bonifratrom, usuniętym z placu Litewskiego w związku
z przekształceniem go na plac Musztry”. Nie podali natomiast Autorzy
przewodnika, ani autorzy innych publi-

Sobieraj, Świecka sepultura..., s. 178-188.
Tamże, s. 174, 196, patrz również tamże
zamieszczony katalog 509 zmarłych, pochowanych w kryptach kościoła reformatów w Lublinie z lat 1674-1812, s.197-214
(w układzie alfabetycznym).

APFR Kraków, rkps bez sygn. Tomus II.
Archivii Conventus Lublinensis Patrum Reformatorum ad Sanctum Casimirum ab AD
1775, t. 2 (1775-1818), s.166-167 opisane
remonty przeprowadzone w kościele i klasztorze w latach 1790-1816.

49
50

51
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kacji, dlaczego nastąpiły tak znaczne
zmiany własnościowe i z jakich przyczyn wydziedziczono Braci Mniejszych Franciszkanów, zwanych w Polsce reformatami, z ich wielowiekowej
siedziby? W dotychczasowych opracowaniach naukowych nie znajdujemy na
to pytanie żadnej odpowiedzi.
Gruntowny remont kościoła i klasztoru, wewnątrz i na zewnątrz, łącznie z przyległym cmentarzem zakończono w 1790 r. Odnowiono wówczas
wszystkie rzeźby i obrazy przedstawiające postaci świętych, łącznie z osobami umieszczonymi na frontonie kościoła, wymalowano wszystkie cele
zakonników. Zakupiono nowe stroje liturgiczne: alby, dalmatyki, ornaty, antepedium. Sprawiono nową posadzkę
w refektarzu, nową podłogę w kuchni i spiżarni oraz odpowiednie szafy
z drzwiami, a także sprawiono w tych
pomieszczeniach nowe drzwi i okna.
W kruchcie sporządzono dębowe drzwi
i okna, ponadto wykonano dwa konfesjonały i drewnianą kratę. Obok figury na cmentarzu umieszczono ławki.
Odnowiono zadaszenia Drogi Krzyżowej, przemalowano i odnowiono postacie tam widniejące. Na zakończenie
opisu tych wszystkich dokonań dodano
po polsku informację, że został „mur
w bramie utrzymujący szopę i ziemię

Górna część frontonu dawnego kościoła reformatów św. Kazimierza w Lublinie (fot. I. Marciszuk).
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Franciszkanin – reformat w habicie
roboczym, wg. G. Coronelli, Ordinum Religiosorum In Ecclesia Militanti Catalogus, Venezia Editione
1707, Pars I Complectens Virorum
Ordines

Strona tytułowa I tomu kroniki klasztoru OO. Reformatów i kościoła św.
Kazimierza w Lublinie od 1665 r.
[Archiwum Prowincji Franciszkanów
Reformatów Kraków, rkps bez sygn.
Archiwum seu Liber Munimentorum Conventus Lublinensis Patrum
Reformatorum Sancti Francisco ad
Sanctum Casimirum AD 1665-1776].

Franciszkanin ściślejszej obserwy bez płaszcza i w płaszczu, wg. P. Helyot, M.L. Badiche, Dictionnaire des ordres religieux, Paris 1847, nº 6 i 7.

Bracia mniejsi franciszkanie w procesyjnym orszaku żałobnym na początku XIX w., wg. A. Sokołowski, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego
ilustrowane, Warszawa 1904, T.2, Cz. 1, s.268.
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Miedzioryt Jana Maszewskiego z 1774 r. Widok Lublina z obrazem św. Antoniego. Na pierwszym planie zabudowania klasztoru reformatów
z kościołem św. Kazimierza (odwzorowanie z widokówki wydanej przez Muzeum Lubelskie w Lublinie).

Zabudowania poreformackie przekształcone i wykorzystywane od 1846 r. jako browar parowy, dystylarnia
i fabryka słodu K.R.Vettera (reprint widokówki z XIX w.)
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podwórza, z gruntu wyprowadzony.
Szopa nad bramą, w nowych belkach,
odrzwiach i słupach podmurowana [została i] zreparowana”.
Prace budowlane i remonty prowadzono na dużą skalę gdy gwardianem
był o. Szymon Fabiański (1796-1798),
a zwłaszcza pod koniec jego kadencji.
Wykonano wówczas szereg budowli :
na podwórku wzniesiono „burg ceglany
[browar?] między konwentem a studnią”. Założono ponadto „rury miedziane z gruntu reparowane, któremi woda
idzie od studni do kuchni. Blach dwie
żelaznych na kuchnią, z kuźnic sprowadzono, których od fundacji nie miał
klasztor. Piecyk nowy w kuchni z fundamentem wystawiony. Ornaty i wela
poreperowane do zakrystii. Żuraw
nowy do studni przy browarku [sprawiony], sieć nowa na ryby i dwoje scabella [ławki] nowe do kościoła”.
Przełożeństwo gwardiana o. Rocha
Gralewskiego było długotrwałe (17991809) i obfitowało w rozmaite prace
budowlane i naprawcze. W ciągu 1805
r. nie sprawował on funkcji gwardiana klasztoru lubelskiego, ale nadzorował i prowadził z ramienia zakonu
wszystkie prace w klasztorze i kościele św. Kazimierza jako praefectus fabricae. Kronikarz zakonny odnotował, że pod jego kierunkiem wykonano
„nowe rynny do browaru, rury nowe
[prowadzące wodę ze studni] do kuchni, [sprawiono] wiadra okute do studni, [założono] łańcuch przerobiony do
studni, [wybudowano] pieców w celach 4, w kuchni jeden [piec do gotowania]”, a ponadto wykonano „drągi
żelazne do kuchni”52.
O. Antoni Tomaszewski sprawował
funkcje gwardiana przez kilka kadencji (1812- 1813, 1816-1819) i przeprowadził w klasztorze lubelskim szereg renowacji oraz prac budowlanych.
Wykaz jego dokonań jest imponujący.
Kronikarz klasztoru podał, że w 1812
roku wykonano: „dębowe schody na
górne ganki; około refektarza ściana w browarze wymurowana, dachem
O. Roch Gralewski wymieniony jest jako
gwardian klasztoru lubelskiego w latach
1799-1804, 1806-1809 oraz jako prefekt fabryki i kaznodzieja w lubelskim kościele św.
Ducha w 1805 r., patrz APFR Kraków, rkps
bez sygn. Tomus II. Archivii conventus Lublinensis Patrum Reformatorum ab Sanctum
Casimirum ab AD 1775, t. II (1775-1818),
s.21-30, 166.

52

podrzucona; na Alwerni [stacjach
Drogi Krzyżowej] dach nowy dany.
Okna po gankach reparowane [zostały], a niektóre [wstawiono] nowe; bielizna [liturgiczna] w zakrystii [została]
zreparowana”. W 1813 roku: wymalowano nowe stacje na cmentarzu, [zostały] „daszki nowo podbite. Balaski
[sztachety] około stacji częścią nowe,
częścią zreparowane [zostały]. Cały
cmentarz wybielony. W kuchni koryta
do mycia [naczyń, zostały] miedzią wybite. Obraz św. Kazimierza nowy w ołtarzu [głównym] stanął, w Krakowie
malowany”. W tym samym źródle odnotowano następujące prace wykonane podczas przełożeństwa tego samego
o. A. Tomaszewskiego w 1816 roku:
w browarku wstawiono „kadź nową
z żelaznemi obręczami, kocioł [do warzenia piwa] zreparowany i na nowo
wmurowany. Dwa dachy [na]nowo pobite gontami. Komin w browarze podmurowany. Dachówka popodrzucana,
częściowo nowa pozakładana. Studnia w konwencie zreparowana. Obrus
perkalowy do kościoła przybył i firanki. Bielizna zreparowana kościelna.
Wóz nowy okuty do [wożenia] drew.
Bryczka [dla kwestarza] na żebrę [do
zbierania darów żywnościowych dla
klasztoru]”53.
Z przytoczonych danych wynika, że
zarówno sam kościół z ołtarzami, budynek klasztorny, stacje Drogi Krzyżowej oraz zabudowania gospodarcze
konserwowano i odnawiano co pewien
czas, modernizowano piece i kuchnię
doprowadzając do niej wodę bieżącą.
Przywiązywano wielka wagę do starannego utrzymania zakrystii i przechowywanych w niej sprzętów oraz szat
liturgicznych. Dla chorych i starszych
zakonników zorganizowano w klasztorze infirmerię z apteką wraz z odpowiednio przygotowanym personelem.
Ponadto kościół reformacki w Lublinie wzrósł w oczach społeczeństwa do
rangi prestiżowej nekropolii magnackiej, szlacheckiej i mieszczańskiej. Posiadał też wiele dzieł sztuki o wysokich
walorach artystycznych, o których powyżej wspomniano54. Trudno się dopatrzyć jakichkolwiek oznak mówiących
Tamże, s. 166-167.
Ani jednej reprodukcji tych dzieł, ani też
zwykłej wzmianki nie doczekał się kościół
i klasztor reformatów w Lublinie w syntetycznym zarysie: M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1983.
53
54

o nadchodzącej destrukcji tego artystycznego i dobrze zorganizowanego
dzieła. Komu zależało zatem na jego
likwidacji? Dlaczego przestał funkcjonować na początku XIX stulecia
tak ważny ośrodek w dużym mieście?
Postaram się w dalszej części artykułu udzielić odpowiedzi na postawione
pytania.
Prace duszpasterskie poza własnym kościołem
Reformaci lubelscy, podobnie jak
w innych klasztorach wielkomiejskich,
nie ograniczali się do obsługi własnego kościoła. W miarę istniejącego zapotrzebowania śpieszyli z pomocą
duszpasterską świątyniom lubelskim,
a w mniejszym stopniu pozalubelskim
parafiom. W jednych wygłaszali kazania w niedziele i święta, w kościołach
różnych zakonów męskich i żeńskich
odprawiali celebry i wygłaszali kazania
z okazji dorocznych odpustów, pomagali w spowiedzi wielkanocnej, z okazji odpustu, misji ludowych.
W lubelskim klasztorze reformatów
już od XVII w. występowało dwa rodzaje kaznodziejów: niedzielni i świąteczni, z tym że świątecznych było zawsze dwóch: jeden do prowadzenia
kazań we własnym kościele, a drugi w kościele szpitalnym Świętego
Ducha. Taki podział na kaznodziejów niedzielnych i świątecznych występował pod koniec XVIII prawie we
wszystkich domach zakonnych, należących do prowincji małopolskiej MB
Anielskiej55.
Wspomniano już na początku że,
kaznodziejów reformackich zapraszano do innych kościołów lubelskich:
św. Ducha, do kolegiaty św. Michała Archanioła i innych56. Wypływało
to z przeświadczenia, że kaznodzieje
reformaccy reprezentują wysoki poziom oratorski, zapewniają ortodoksyjność i przystępność głoszonych nauk.
Ponadto zakonnicy tej gałęzi francisz55
J. Flaga, Zakony męskie w Polsce w 1772
roku. Duszpasterstwo, Lublin 1991, s.135137 podaje, że w 18 klasztorach tej prowincji
w 1773 r. mieszkało 16 kaznodziejów niedzielnych i 16 świątecznych oraz 8 innych
(min: po 1 przy kościołach par. w Bieczu,
na Górze św. Anny, w Kazimierzu Dolnym,
niedzielny i świąteczny w katedrze przemyskiej, 2 w kolegiacie zamojskiej oraz jeden
w kościele szpitalnym św. Ducha w Lublinie;
56
Wadowski, dz.cyt., s.393.
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kańskiej byli autorami drukowanych
kazań, broszur, podręczników do rozmyślań, dzieł o charakterze teologicznym i religijnym, tłumaczeń, a nawet
druków literackich i polemicznych.
Wydaje się, że najważniejszym,
a może najdłużej wykonywanym obowiązkiem duszpasterskim było wygłaszanie kazań niedzielnych w kościele
św. Ducha w Lublinie. Niektórzy kapłani wykonywali je w ciągu roku czasu, inni na przestrzeni kilku lat. Udało
się odtworzyć listę tych kapłanów wygłaszających kazania niedzielne w latach 1775-1818 (patrz poniższa tabela).
Tab.4 Kaznodzieje reformaccy
w kościele św. Ducha w Lublinie w latach 1775 – 1818.
Wieloletni kaznodzieja w Lublinie o. Błażej Józef Chmielewski (ur.
ok.1746, zm.1831), prowadził żywą
działalność kaznodziejską w Krakowie w latach 1800-1809, a następnie
w Przemyślu, gdzie wydał szereg tomów kazań i opracował Kolędę, czyli
zbiór pieśni na Boże Narodzenie. Pozostawił też w rękopisach kilka tomów
kazań niedzielnych i przygodnych57.
W wygłaszanych i drukowanych
kazaniach pogrzebowych kaznodzieje reformaccy sławili czyny i oddanie
ojczyźnie oraz Kościołowi zmarłych
dobroczyńców. Tak np. kaznodzieja lubelski o. Jacek Majewski uhonorował takim wygłoszonym, a jednocześnie wydrukowanym kazaniem
życie i zasługi Karola Tarły, kasztelana lubelskiego, generała wojsk koronnych, zmarłego 31 III 1749 r. Miało to
miejsce w lubelskim kościele reformatów „ w dzień pierwszy pogrzebowego aktu ... przy licznej gości żałosnych
przytomności”. W tym samym kazaniu przywołał postać Zygmunta Tarły,
kasztelana sądeckiego w latach 16131628, podkreślając, że to on „pierwszy
do Polski OO. Reformatów wprowadził i konwent z kościołem w Zakliczynie wystawił”. Przypomniał też Karola Tarłę, kanclerza koronnego, dziada
zmarłego, który zmarł w Lublinie i zoJ. Pasiecznik OFM, Działalność klasztoru
franciszkanów – reformatów w Krakowie
1625-1978, Kraków 1980, s.70; A. Wiśniowski, Chmielewski Józef OFMRef, Encyklopedia katolicka, T. 3, pod red. R. Łukaszyka,
L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Lublin
1979, szpalta 195.
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stał pochowany w lubelskim kościele
reformatów58.
Kaznodzieja lubelski o. Wojciech
Alojzy Zabielski był autorem wygłoszonego 5 lutego 1750 r. kazania
podczas uroczystości pogrzebowych
w Opolu, zmarłego tam Jana Tarły,
wojewody sandomierskiego59. O. Zabielski sławił Jana Tarłę jako fundatora, restauratora, protektora i dobrodzieja kościołów: misjonarzy w Lublinie,
pijarów w Opolu oraz Collegium Nobilium pijarów w Warszawie. Podkreślił
również różne przejawy jego pobożności, miłosierdzie wobec ubogich, których ugaszczał co roku w swoim pałacu w Wielki Czwartek i obdarzał hojnie
jałmużną. Wyliczył ponadto, że Tarło
był posłem na sejm koronacyjny Augusta II i na 12 innych sejmów, dwukrotnie sprawował funkcję marszałka
Trybunału Koronnego. Ponadto nadmienił, że został senatorem, od 1719
r. wojewodą lubelskim, a od 1736 r.
sandomierskim, wkładając wiele pracy „około korektury zepsowanych
trybunałów”60.
Do wybitnych kaznodziei reformackich należał o. Józef Męciński (ur.
1748, zm. 1814). Był również kaznodzieją w kolegiacie zamojskiej, skąd
został zmuszony do odejścia i opuszczenia Galicji (1775) za krytykę polityki władz wobec Kościoła. Wiadomo, że
w latach 1776-1786 przebywał w Krakowie, a następnie w Lublinie 17861793 i 1795-1799, gdzie wygłaszał kazania, nie tylko w kościele św. Ducha,
ale również do członków Trybunału
i pełnił obowiązki gwardiana. Opublikował szereg kazań, które cieszyły się
zainteresowaniem przez cały wiek XIX
J. Majewski, Struktura wiecznej w niebieskich przybytkach sytuacji, nieśmiertelnej
sławy w ojczyźnie... Karolowi... Tarłowi
, Lublin, w Drukarni Soc. Jesu, 1749, k.1;
Dziok-Strelnik, Bibliografia..., s.294-295; H.
Gmiterek, Tarłowie w świetle druków lubelskich, w: Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny
w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych
XVI – XIX wieku, red. H. Gmiterek i A.
Szymanek, Janowiec nad Wisłą 2006, s.103
59
W. A. Zabielski, Pomiar wysokich zasług
z cienia śmiertelnego... w dzień drugi pogrzebu ... Jana Tarła, wojewody sandomierskiego... żałosnym kazaniem w kościele opolskim... XX. Scholarum Piarum uczyniony
dnia 5 lutego roku 1750..., Lublin, w Drukarni Soc. Jesu, 1750
60
Gmiterek, Tarłowie w świetle druków...,
s.101-102.
58
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ze względu na zawarte w nich wskazania moralne, prawdy wiary i zastosowane aktualizacje61.
Znanym kaznodzieją i autorem opublikowanych kazań oraz mów pogrzebowych był o. Jan Wyrwalski (ur.1788,
zm. 1850). Funkcję kaznodziei pełnił
w katedrze sandomierskiej oraz w kościele św. Ducha w Lublinie w latach
1816–1820. Głosił misje ludowe z okazji Wielkiego Jubileuszu w 1826 r. na
terenie diecezji lubelskiej. W późniejszych latach był również katechetą
domowym (1832–1834) i kaznodzieją w Warszawie (1833–1834, 1842 –
1843), a następnie sekretarzem prowincji (1833 –1836) i definitorem (1836
–1839)62.
W drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. kaznodzieje reformaccy
wraz z dominikanami bardzo ostro krytykowali wolnomularstwo: w Krakowie, Warszawie i prawdopodobnie również w wielu innych miejscowościach
gdzie posiadali swoje klasztory63.
Największą pasją w gromieniu zwolenników filozofii oświecenia i wolnomularzy odznaczył się Karol Surowiecki (ur. 1750 lub 1754, zm. 1824)
jako kaznodzieja w różnych kościołach na terenie Królestwa Polskiego,
a głownie jako autor anonimowych
utworów polemicznych, pamfletów,
satyr i przekładów z języka francuskiego. Był zatem kaznodzieją w kościele
św. Antoniego z Padwy w Warszawie
(1788-1793), następnie kaznodzieją świątecznym w kolegiacie św. Józefa w Kaliszu (1794 –1796), a potem
kaznodzieją dla wiernych narodowości niemieckiej w Osiecznej i Rawiczu (1802 –1805). Wielokrotnie władze zakonne i diecezjalne zabraniały
mu głoszenia kazań, upominały, zakazywały poruszania w kościołach spraw
politycznych, przenosiły z klasztoru do klasztoru w małych miejscowościach. W 1815 r. osiadł w klasztorze
reformackim w Miedniewicach koło
61
A. Bednarek, Męciński Józef OFMRef, w:
Encyklopedia katolicka, T.12, Lublin 2008,
szpalta 678-679; G.A. Wiśniowski, Męciński
Wojciech Józef, Polski słownik biograficzny,
T. 20, Warszawa - Kraków 1975, s.495-496.
62
A.J. Szteinke OFM, Kościół Świętego
Antoniego i klasztor Franciszkanów – Reformatów w Warszawie 1623-1987, s.217, 221,
222, 241.
63
Pasiecznik, dz. cyt., s. 70 na poparcie tej
opinii przytacza świadectwo pochodzące
z Krakowa z 1814 r.
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Lp

Nazwisko i imię kapłana

1
2
3

Stefański Bonawentura
Gołuchowski Zygmunt
Kiełbusiewicz Bernard

4

Chmielewski Błażej

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pecikowski Zachariasz
Gołębiowski Feliks
Męciński Józef
Kisielewski Piotr Alicantar
Pardowski Veranus
Ruciński Iwo
Łysogórski Chrysolog
Dzięciołowski Franciszek
Gralewski Roch
Madeyski Cantius
Kiciewicz Solanus
Chajski Florian
Piwoński Borgiasz
Dominkiewicz Onufry
Wyrwalski Jan

Lata
kaznodziejstwa
1775
1779
1780
1781-1782,1789,
1791-1794
1784
1785
1786-1790
1795
1797-1798
1800
1801-1803
1804
1805
1806
1807-1810
1809
1811-1813, 1815
1814
1816-1818

Inne funkcje/ str w źródle
s.3
s. 5
s. 7
s. 8, 9, 17,18,19.
s.11
s. 12 curator bibliothecae,
s. 13,14,15,16
s. 19v
s. 20,21
s.22
s. 23,24, 25
s. 26
s. 27 praefectus fabricae
s. 28 archivista
curator bibliothecae, s. 28-30
s. 30 archivista et bibliothecarius
s.31,32,33,35
curator bibliothecae, s. 33
s.36-38 archivista, curator bibliothecae

Tab.4 Kaznodzieje reformaccy w kościele św. Ducha w Lublinie w latach 1775 – 181864
Skierniewic, gdzie wykładał filozofię
(1815 –1817), a później teologię moralną (1817 –1824), był zastępcą prowincjała (1818 – 1821) i wizytatorem
Małopolskie Prowincji Reformatów.
W latach 1817 –1821 kontynuował
swą walkę z wolnomularstwem poprzez różnorodne anonimowe publikacje i przekłady. Niektóre jego prace wyszły z zakonspirowanej drukarni
w klasztorze miedniewickim. Dzieła i przekłady o. Surowieckiego były
chętnie czytane i wywarły duży wpław
na społeczeństwo. Przeciwnicy wielokrotnie próbowali nie dopuścić do wydania jego książek, potem usiłowali
je wykupywać i niszczyć. Postanowili też wykorzystać nadarzającą się okazję przygotowywanej w tajemnicy „supresyi” bogatszych klasztorów, aby
ukarać wspólnotę zakonną do której
należał nieposkromiony o. Karol Surowiecki, polemizujący z książkami Stanisława Kostki Potockiego65.
APFR Kraków, rkps bez sygn. Tomus II.
Archivii conventus Lublinensis Patrum Reformatorum ab Sanctum Casimirum ab AD
1775, t. II (1775-1818), strony, na których
występują nazwiska kaznodziei podano w tabeli.
65
A.J. Szteinke, Surowiecki Karol, w: Polski słownik biograficzny, T. 46, Warszawa –
Kraków 2009, s. 9-12.
64

Należy wskazać na jeszcze inną
okoliczność, która być może, miała również wpływ na losy reformackiego klasztoru w Lublinie. Od dość
dawna zakonnicy franciszkańscy mieli ludzi niechętnych, a nawet wrogo
nastawionych w środowiskach innowierczych. W tych środowiskach bowiem miały miejsce konwersje na katolicyzm w XVII i XVIII wieku, do
czego przyczyniali się reformaccy zakonnicy poprzez oddziaływanie z ambony, a także przez osobiste kontakty
i publikacje. Gdy idzie o klasztor którym się zajmujemy, to istnieje zachowany, rękopiśmienny Katalog nawróconych na wiarę katolicką 166 –1769
(w tym konkretnym miejscu). Dzięki
temu wykazowi możemy poznać zakres i nasilenie tego interesującego zjawiska na przykładzie ważnego klasztoru w Lublinie66.
Kasatę kościoła i klasztoru franciszkańskiego w Lublinie należy rozpatrywać również w perspektywie strat
poniesionych zarówno przez wspólnotę zakonną, jak i mieszkańców Lublina. Zabrano im własność w której
66
APFR Kraków, rkps bez sygn. Archivum
seu Liber Munimentorum Conventus Lublinensis Patrum Reformatorum ...1665-1776,
s.241 Catalogus conversorum ad fidem catholicam 1664-1769.

zamieszkiwali, którą tworzyli, pielęgnowali i upiększali wiele lat. Zniszczono nekropolię zasłużonych obywateli Lubelszczyzny, magnatów,
szlachty, mieszczaństwa, budowaną
w ciągu długiego okresu (1674-1812)
i mającą znaczenie upamiętniające czyny dokonane przodków pochodzących
z wielu rodzin. Zniszczono nie tylko
sakralny charakter świątyni, ale również nekropolię – mauzoleum z cmentarzem grzebalnym, mające symboliczne znaczenie, istotnie ważne dla
tożsamości narodowej i chrześcijańskiej. Lublinianie zostali pozbawieni
pięknej świątyni, możliwości leczenia
się u wykwalifikowanych aptekarzy,
słuchania Słowa Bożego z ust wybitnych kaznodziejów. Motywy kasaty
nie są dostatecznie znane i dlatego należałoby kontynuować badania, również dla ustalenia losów całego mienia
zakonnego.
Piotr Paweł Gach.
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Adrian Uljasz

Listy Franciszki Arnsztajnowej
do Feliksa Araszkiewicza
Cenne źródło w badaniach nad biografiami i spuściznami pisarzy oraz
uczonych stanowi ich korespondencja.
Poniżej zostaną zaprezentowane listy
pisane przez poetkę Franciszkę Arnsztajnową do historyka literatury Feliksa
Araszkiewicza z Lublina.
Feliks Araszkiewicz urodził się 14
stycznia 1895 na Lubelszczyźnie, we
wsi Zamołodycze powiatu włodawskiego, z małżeństwa urzędnika Rudolfa Araszkiewicza z Ireną z Araszkiewiczów. W 1913 uzyskał maturę
w polskiej Prywatnej Męskiej Szkole 8 – klasowej Filologicznej Stanisława Śliwińskiego w Lublinie, nazywanej
Szkołą Lubelską. W roku akademickim 1913/1914 studiował historię literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W okresie 1915
– 1918 ukończył studia na Wydziale Historyczno – Filologicznym uniwersytetu w Moskwie.
Jeszcze w 1918 powrócił do kraju
i podjął pracę na stanowisku nauczyciela w Szkole Lubelskiej. Pracował tam do
1929 r., nauczając języka polskiego i historii. Sześć lat po powrocie do Lublina
uzyskał dyplom doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozprawa doktorska
nosiła tytuł Ideały życiowe Bolesława
Prusa i została wydana drukiem w rok
po uzyskaniu przez autora stopnia doktora, pt. Bolesław Prus i jego ideały życiowe. Życie i twórczość Prusa stały się
odtąd głównym tematem badań naukowych Feliksa Araszkiewicza.
W 1927 roku uczony redagował dwutygodniowy dodatek literacko – naukowy do dziennika „Ziemia Lubelska”,
noszący tytuł „Literatura i Nauka”.
Od 1929 r. do wybuchu II wojny
światowej był wizytatorem szkół średnich oraz zakładów kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego.
W latach 1932–1935 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Szkolnictwa Średniego KOSL.
Okres II RP to czas intensywnej działalności społeczno-kulturalnej, prowa-

dzonej przez Feliksa Araszkiewicza
w Lublinie. Araszkiewicz był jednym
z inicjatorów zorganizowania i członkiem, a także wiceprezesem miejscowego Towarzystwa Miłośników Książki, powstałego w 1926 roku. Działał we
władzach Lubelskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Zorganizował w ramach TPN Komisję Regionalistyczną
i redagował czasopismo „Region Lubelski”, stanowiące jej organ prasowy.
W latach trzydziestych sprawował godność prezesa Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej.
Podczas okupacji hitlerowskiej zajmował się tajnym nauczaniem w Ludwikowie, wsi położonej w powiecie
lubartowskim.
Po uwolnieniu Lublina w 1944 roku
od hitlerowców Feliks Araszkiewicz
powrócił do pracy nauczycielskiej. Do
1949 pracował w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej
w Lublinie. W latach 1947–1948 godził
działalność pedagogiczną ze sprawowaniem funkcji kierownika ośrodka metodycznego dla nauczycieli polonistów,
działającego na terenie okręgu Lublin.
Od 1946 do 1949 dawał na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim wykłady zlecone z dydaktyki języka polskiego i historii literatury. W 1947 roku uzyskał
na KUL stopień doktora habilitowanego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej, wydanej w 1948 w formie książkowej,
brzmiał: Bolesław Prus. Filozofia – kultura – zagadnienia społeczne. W tym
samym okresie Araszkiewicza powołano na współpracownika Komisji Historii Literatury Polskiej Akademii Umiejętności. W 1949 został kierownikiem
I Katedry Historii Literatury Polskiej
na KUL. W latach 1950–1953 kierował Sekcją Filologii Polskiej Wydziału
Nauk Humanistycznych KUL. W 1953
został dziekanem tego wydziału i sprawował powyższy urząd do roku 1954.
Od 1956 był docentem, zaś od 1961 profesorem nadzwyczajnym. Na emeryturę przeszedł w 1965. Dzięki staraniom,
podejmowanym przez Araszkiewicza,

w 1961 w Nałęczowie uruchomiono
Muzeum Bolesława Prusa, stanowiące
obecnie oddział Muzeum Lubelskiego.
Profesor Araszkiewicz zmarł 30 maja
1966.
Franciszka Arnsztajnowa z domu
Meyerson (1865–1942) przyszła na
świat w Lublinie. Jej matką była pisarka
Malwina (Małka) z Horowiczów. Brat
Arnsztajnowej to filozof Emil Meyerson. Arnsztajnowa weszła do historii literatury polskiej jako poetka. W jej
twórczości odgrywały dużą rolę polska ideologia niepodległościowa i tematyka lubelska. Pisała też wiersze dla
dzieci i utwory dramatyczne. Mieszkała w Lublinie wraz z mężem, lekarzem
Markiem Arnsztajnem, w rodzinnej kamienicy na ulicy Złotej. W 1932 roku
założyła wspólnie z poetą Józefem Czechowiczem (1903–1939) lubelski oddział Związku Literatów. W 1934 przeprowadziła się do Warszawy. W czasie
II wojny światowej znalazła się w warszawskim getcie i poniosła śmierć jako
ofiara Holokaustu.
Profesor Araszkiewicz należał do
popularyzatorów twórczości Arnsztajnowej. Dowód stanowią informacje zawarte w prezentowanych poniżej
listach.
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Franciszka Arnsztajnowa

Teksty źródłowe 1
Lublin, 6.10.1927
Wielce Szanowny Panie Redaktorze!2/ Proszę mi wybaczyć, że zajęta
różnymi nie dającymi się odłożyć sprawami tak późno na miłą kartkę drogiego Pana odpowiadam. O książce Kadena chętnie napiszę. Czy życzy Pan
sobie, żeby to poszło do bieżącego numeru? Witę mam teraz w czytaniu, ale
nie wiem, czy jej dam radę! A no zobaczymy. O Łopacińskim 3 nie mogę
pisać, nie mając odpowiedniego materiału. Myślę, że znacznie lepiej z tego
zadania wywiązałby się p. Riabinin4.
Jest to w ogóle siła niewykorzystana należycie w Lublinie. Należałoby go koniecznie zaciągnąć i zachęcić do pracy
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.
Łopacińskiego w Lublinie. Rkps. Sygn. 2065
Korespondencja Feliksa Araszkiewicza z lat
1924–1966 w sprawach zawodowych, wydawniczych i literackich, k. 4, 4 v., 5, 5 v.,
6, 7, 8 (listy F. Arnsztajnowej do F. Araszkiewicza).
2
List pisany do Araszkiewicza jako redaktora dodatku „Nauka i Sztuka” do „Ziemi Lubelskiej”.
3
Łopaciński Hieronim (1860–1906) – filolog
klasyczny, nauczyciel, językoznawca, historyk, badacz kultury ludowej, bibliofil. Jego
księgozbiór stał się zgodnie z intencją właściciela podstawą zbiorów Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
założonej w 1907 r.
4
Riabinin Jan, ps. Eugeniusz Barroux
(1878–1942), archiwista, pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, badacz i popularyzator dziejów Lublina.
1

w Dodatku. Pisywał dawniej do Ziemi,
pod pseudonimem, o ile się nie mylę,
Eugeniusz Barroux. Jest obecnie archiwariuszem, nie wiem, czy w magistracie, czy w województwie, mieszka na
Złotej we własnym domu. Był zdaje się
w przyjaźni z Łopacińskim5.
Za łaskawą obietnicę zajęcia się
moją literaturą serdecznie dziękuję.
W załączeniu przesyłam trochę swoich druków: 3 zbiorki, z takich wierszy zamieszczonych po pismach niestety udało mi się odnaleźć tylko niewiele,
ale niechże to Szanownemu Panu wystarczy do wyrobienia sobie zdania
o moich bazgrołach. Przekład książki
Kiplinga „Puk” załączam też, bo są tam
wiersze w moim przekładzie (swojego
rodzaju de fonce ze względu na dobitny rytm oryginału)6. Pozwoliłam sobie
też dołączyć do tej paczki książeczkę
Zdziarskiego „O pierwiastku ludowym
w poezji polskiej XIX wieku”, w której
jest obszerne omówienie mojego „Grajka”7. Obie serie moich wierszy spotkały się w ogóle z bardzo przychylnym
przyjęciem krytyki. O ostatnim zbiorku
„Archanioł jutra” nie wiem, czy gdzie
pisano 8. Zdaje się, że „Placówka Lubelska” nie zatroszczyła się wcale o rozesłanie recenzyjnych egzemplarzy!9 Piszę już dawno, pierwsze moje rzeczy
drukowane były jeszcze w „Kłosach”
w 1889 r.!!! Później wiersze zamieszczały „Tygodnik Ilustrowany”, „Kurier
Codzienny”, (...), „Życie” (krakowskie
pod redakcją Przybyszewskiego, naleRiabinin był uczniem Hieronima Łopacińskiego w rosyjskim gimnazjum w Lublinie.
Łopaciński opiekował się jego rozwojem naukowym. Lubelski archiwista zgodnie z sugestią Arnsztajnowej i Araszkiewicza napisał
wspomnienie o swym dawnym pedagogu,
opublikowane w 1929 r. w czasopiśmie „Region Lubelski” redagowanym przez Araszkiewicza, zob. J. Riabinin, Ze wspomnień
o ś.p. Hieronimie Łopacińskim, „Region Lubelski” 1929, nr 2, s. 13–16.
6
Autorka listu informuje o swoim przekładzie wierszy z książki Rudyarda Kiplinga dla
dzieci zatytułowanej Puk z Pukowej Górki.
7
Zob. fragment książki Stanisława Zdziarskiego, o której informuje poetka, dotyczący
jej wiersza Grajek: S. Zdziarski, Pierwiastek
ludowy w poezji polskiej XIX wieku. Studia
porównawczo – literackie, Warszawa 1901,
s. 549 – 551. Arnsztajnowa opublikowała
Grajka w tomie Poezje, seria druga z 1911 r.
8
Tomik wierszy Arnsztajnowej Archanioł
jutra został wydany w 1924 r.
9
Spółdzielnia Wydawnicza Placówka Lubelska – wydawca tomiku Archanioł jutra.
5

żałam do grona założycieli i napisałam
dla „Życia” wiersz niejako programowy
„Na wydaniu”), „Kurier Warszawski”,
„Kurier Polski”, „Ateneum”, „Sfinks”,
„Rząd i Wojsko”, „Droga”, „Słowo”,
„Na Posterunku”, „Sprawa Polska”,
„Kurier Poznański” itd. Na bruku lubelskim pracowałam w „Kurierze” od
chwili założenia poprzez wszystkie perypetie, w „Ziemi Lubelskiej”. Przyjmowałam udział we wszystkich ukazujących się księgach pamiątkowych
i jednodniówkach. Na konkursach odznaczono: w Warszawie na konkursie
„Prawdy” poemat „Powrót”, na konkursie „Wędrowca” 2 ballady, na konkursie w Krakowie sonet, na konkursach
dramatycznych dramaty: „Perkun” –
w Warszawie i „Na wyżynach” na konkursie Wydziału Krajowego. Na scenie
ukazały się: „Perkun” w Lublinie i Łodzi, „Na wyżynach” w Krakowie, Lwowie, Lublinie i Łodzi. „W stojącej wodzie” w Lublinie i Łodzi.
Pisałam też z powodzeniem felietony, szkice, artykuły, krytyki itd. pod
różnymi pseudonimami w miarę fantazji i potrzeby, wszystko to rozproszone
jest po różnych pismach. Przepraszam,
że zajmuję Panu Profesorowi tyle czasu swoją literaturą, ale może się przy
pisaniu artykułu te wiadomości na coś
przydadzą. Z głębokim szacunkiem/ F.
Arnsztajnowa
Lublin, 28.03.1928
Wielce Szanowny Panie Profesorze!/ Odbitki otrzymałam. Z całego serca dziękuję zarówno za życzliwą ocenę moich prac, jak i za tak miłą sercu
mojemu dedykację. Artykuł jest sam
w sobie bardzo pięknie i zajmująco napisany. Bóg zapłać za wszystko10. Łączę serdeczne życzenia Wesołych
Świąt i wyrazy głębokiego szacunku/ F.
Arnsztajnowa
Lublin, 9.05.1928

10
Poetka dziękuje za artykuł poświęcony jej
twórczości, opublikowany później w „Regionie Lubelskim”, zob. F. Araszkiewicz, Twórczość literacka Franciszki Arnsztajnowej
(próba syntezy), „Region Lubelski” 1929, nr
2, s. 75 – 80. Autor przesłał Arnsztajnowej
tekst przed publikacją. Zob. też tę samą pracę nieznacznie uzupełnioną po kilku latach:
Idem, Twórczość literacka Franciszki Arnsztajnowej, [w:] Idem, Refleksy literackie. Studia, szkice, notatki, Lublin 1934, s. 113–121.
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Szanowny Panie!/ Dziękuję uprzejmie za łaskawy dar cennych prac Szanownego Pana, z których znałam życiorys Prusa11 i rozprawę w „Pamiętniku
Literackim” 12. W sprawie scenariusza
zwracam się do p. Eritrechta, zobaczymy się w Wiedniu, może za miesiąc.
Łączę wyrazy prawdziwego poważania
i szacunku/ F. Arnsztajnowa
Lublin, 18.05.1928
Wielce Szanowny Panie Profesorze!/ Serdecznie dziękuję za łaskawie
ofiarowany mi piękny egzemplarz pracy o prof. Hieronimie Łopacińskim13.
Z prawdziwym zainteresowaniem
i szczerym wzruszeniem przeczytałam
te tak sumiennie wyłożone dane z życia zasłużonego Lublinianina. A mój
patriotyzm regionalny niemałą dumą
napełnia myśl, że Lublin na wystawie
zjazdu bibliofilów z tak piękną pracą i w tak pięknej oprawie wystąpi 14.
Dziękując z całego serca, łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania/ F.
Arnsztajnowa
Wykorzystane materiały
rękopiśmienne:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Rkps.
Sygn. 2064 Papiery osobiste Feliksa
Araszkiewicza z lat 1895–1962.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Rkps. Sygn. 2065 Korespondencja Feliksa Araszkiewicza z lat 1924–1966
w sprawach zawodowych, wydawniczych i literackich.

Chodzi o publikację Araszkiewicza: F.
Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały
życiowe, z przedmową J. Krzyżanowskiego,
Lublin 1925.
12
Jest to podziękowanie za przysłanie przez
autora artykułu Rękopis Bolesława Prusa
o kompozycji, wydrukowanego w „Pamiętniku Literackim” za rok 1925/26. Zob. też
F. Araszkiewicz, Rękopis Bolesława Prusa
o kompozycji, [w:] F. Araszkiewicz, Refleksy
literackie..., s. 28 – 44 (przedruk).
13
Podziękowanie za egzemplarz autorski
publikacji popularnonaukowej: F. Araszkiewicz, Hieronim Łopaciński 1860 – 1906, Lublin 1928.
14
200 numerowanych egzemplarzy z nakładu liczącego 500 pozycji przeznaczono dla
uczestników zjazdu bibliofilów we Lwowie
w roku 1928.
11

Bibliografia (najważniejsze pozycje):
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i A. Szałagan, t. pierwszy A – B, Warszawa 1994, s. 56 – 57.
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Józef Zięba

Jan Czyński – twórca „Kuriera Lubelskiego”
– Powstanie Listopadowe w Lublinie
Był rok tysiąc osiemset dwudziesty
trzeci. W pocztowym dyliżansie, podążającym z Warszawy do Lublina, już
kilkanaście godzin tłukł się dwudziestodwuletni magister prawa Jan Czyński.
Przez całą długą drogę gnębiły go
ponure i przykre myśli. Ta najdłuższa w życiu i pierwsza zarazem samodzielna podróż w innych okolicznościach łączyłaby się z nadzieją wielkich
młodzieńczych przygód, ale teraz napełniała niepokojem i przygnębieniem.
Nie był to przecież zwykły wyjazd dla
objęcia na prowincji stanowiska patrona przy Trybunale Cywilnym, ale po
prostu zakamuflowana przed oczami
policji ucieczka ze stolicy.
Już od końca maja zaczęły dochodzić
niepokojące wieści z Wilna, gdzie Nowosilcow rozpoczynał śledztwo i aresztowania w środowisku akademickim.
Do cel więziennych szli po kolei filareci i filomaci. W Warszawie też czuło
się na każdym kroku, jak węszyli szpicle z tajnej policji.
Młodzież
studencka
powiązana z nielegalnymi klubami oczekiwała w napięciu jakiejś nowej większej
wsypy. Zawsze mógł się znaleźć, jak
w Wilnie, ktoś słabszy, kto podczas
przesłuchań przestraszy się, nie wytrzyma i zdradzi. Tegoroczni absolwenci
postanowili po odbyciu krótkiej praktyki rozproszyć się po kraju.
Czyński z żalem opuszczający swe
rodzinne miasto liczył, że uda mu się
w prowincjonalnym Lublinie przeczekać czas burzy i po jakimś czasie znowu
do swojej ukochanej Warszawy powrócić. W takim nastroju dowiózł go dyliżans do rogatek miasta.
W momencie pierwszego zetknięcia, Lublin na młodym absolwencie
prawa przyjemnego wrażenia nie zrobił. Gdzie mu tam było równać się do
Warszawy?
Miasto dopiero teraz próbowało
z trudem powrócić do tej sprzed dwu
wieków, jeszcze nie wymazanej z murów kamienic, niegdyś bogatej przeszłości. Tu i ówdzie poprawiano walące

się mury i straszące oczodołami otworów okiennych wypalone kamienice.
Po lepszym rozejrzeniu się zaczął
jednak dostrzegać, że w mieście sporo
się robi. Z polecenia władz zwierzchnich wytyczono nowe szlaki komunikacyjne, likwidowano strzechy i lepione z gliny i chrustu tak zwane sztagowe
kominy. Dla stacjonującego w mieście
polskiego wojska urządzono obszerny plac musztry, zwany dumnie Polem
Marsowym. Ulice zaopatrzono w lampy łojowe, które na olejne zamierzano

Jan Czyński (31 I 1861 Warszawa
– 31 I 1867 Londyn)

przemienić. Pojawiły się, rzecz tu dotąd
zupełnie niezwykła i nie znana, brukowane trotuary.
Znalazł się nawet rzutki przedsiębiorca budowlany Rodakiewicz, który
postanowił wystawić własnym sumptem pierwszy w mieście budynek
teatralny.
I teatr, i całe miasto zaczynał jednak przytłaczać swą groźną monumentalnością ponury, w modnym neogotyckim stylu wznoszony gmach więzienny.
Jak symbol terroru i prześladowań wyrastał w miejscu, gdzie stał niegdyś zamek królewski.
Lublinianie byli wyraźnie zgnębieni wznoszonym gmachem i wzmagają-

cym się uciskiem. Stronili od wszelkich
spisków, ale życzliwie przyjmowali po
cichu przekazywane z ust do ust wiadomości o ruchach wolnościowych Europy i o tym, co potajemnie dochodziło z konspiracyjnych podziemi stolicy.
Byli jednak i tacy, co ślepo wierzyli we wspaniałomyślność cara i króla Polski, Aleksandra I, który z liberała zamieniał się w prawdziwego despotę
swego narodu i żandarma Europy. Przewodził im prezes Komisji Wojewódzkiej, Ignacy Lubowiecki. Wierni carowi z zadyszką i zachwytem opowiadali,
jaki to przed pięciu laty wielki zaszczyt
spotkał Lublin. W dniu pierwszym
maja 1818 roku sam cesarz i król Polski
Aleksander I przez miasto przejeżdżać
raczył. Na spotkanie jego wówczas wyszły władze i cechy z chorągwiami,
a duchowieństwo i zakony stały przed
kościołem Świętego Ducha, prawie
w tym samym miejscu, gdzie przed kilkudziesięciu laty konie nie mogły wyciągnąć z błota królewskiej karety.
W czasie przejazdu monarchy dzwoniono we wszystkie w mieście dzwony. Entuzjazm był niemal taki sam,
a może nawet i większy, jak niegdyś
przy powitaniu Najjaśniejszego Pana
Stanisława Augusta. Porównywać tę
uroczystość mogli wszelakoż już tylko ludzie starsi, bo młodzież zrodzona w niewoli syciła się tylko opowieściami o dawnych czasach swobody
i w ukryciu próbowała śpiewać patriotyczne pieśni.
Opowiadano również Czyńskiemu,
jak to jeszcze w 1817 roku poczynał sobie w Lublinie wielki książę Konstanty.
Jadąc na inspekcję twierdzy zamojskiej, naczelny wódz zatrzymał się
w dniu piętnastym października w Lublinie. Jak to było w jego zwyczaju, zażyczył sobie obejrzenia w wykonaniu
miejscowego garnizonu wojskowej parady. Za popis odpowiedzialny był osobiście generał Żółtowski. Widać, że
uroczysta musztra nie wypadła po myśli carskiego syna, bo jeszcze w czasie
jej trwania rozkazał aresztować gene-
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rała i odprowadzić go na dwadzieścia
cztery godziny do paki.
Naczelny wódz po dokonaniu wojskowej inspekcji udał się, tak jak
uprzednio zamierzał, do zamojskiej
twierdzy. Niewiele jednak czasu tam
zabawił, bo już osiemnastego października wieczorem do Lublina powrócił i na dzień następny zarządził przeprowadzenie po raz drugi wojskowej
parady.
Przebywający całą dobę w areszcie dowódca lubelskiego garnizonu nie
mógł widać należycie wszystkiego dopatrzeć, bo znów wolą, a może i marsową fantazją naczelnego wodza, do
kozy, jak poprzednio, prosto z placu został skierowany.
Lud lubelski słysząc o „uprzejmości i fantazji” Konstantego, na wszelki
wypadek ukrył się w domach i swoim
natręctwem majestatowi się nie narzucał, ale wielki książę dostrzegł szybko
niedostatek ludzi na ulicach i zarządził,
by podczas przejazdu wszystkie okna
w mieście były pootwierane dla dokładniejszego widzenia jego najjaśniejszego oblicza.
Słuchając tych opowiadań, Czyński zrozumiał, że Lublin niewiele się
różni od Warszawy. Tam i tu straszył
ten sam wielki książę Konstanty, a gotowych do służalczości też wszędzie
można było spotkać. Nieco inne były
tylko problemów tych wymiary.
Jedyną formę rozrywki i ucieczki od
tej niewesołej rzeczywistości stwarzały odwiedzające Lublin prowincjonalne i wędrowne teatry. Gdy się rozeszła
po kraju wieść, że Rodakiewicz zbudował nowy budynek teatralny, zaczęły
tu ściągać bardziej znane i cenione zespoły. W roku 1824 zjawił się nawet ze
swym towarzystwem przybyły z Krakowa starosta brzegowski, Jacek Wincenty Kluszyński…
Obejmując godność patrona Trybunału Cywilnego stał się Czyński niejako
automatycznie członkiem miejscowego
towarzystwa. Jak inni musiał obowiązkowo każdego tygodnia chadzać do teatru i granymi sztukami się zachwycać.
W niejednym zacnym domu również
bywał. Tu panny i mamy zaczęły na nowego kawalera zastawiać swoje sieci licząc, że w misterną ich nić niechybnie
zdoła się rychło uwikłać.
Roztropniejsi jednak ojcowie przyglądali się Czyńskiemu bardziej kry-

tycznie stwierdzając, że młodzieniec
poza swym prawniczym wykształceniem i niezbyt wysoko płatnym stanowiskiem niczego nie posiada. Do tego
bardziej interesują go książki, aniżeli
gotowe w każdej chwili do zamążpójścia posażne nawet jedynaczki.
Czyński, marząc o powrocie do
swej rodzinnej Warszawy, nie miał
zamiaru więzami rodzinnymi wrastać w grunt lubelski. Spragniony wiedzy, poszukiwał przede wszystkim towarzystwa ludzi światłych. Żałował
tylko, że nie może poznać tych najwybitniejszych profesorów szkoły lubelskiej, którzy na krótko przed jego
przybyciem przenieśli się do Warszawy. - Znany fizyk i chemik Jan Kanty Krzyżanowski został powołany na
członka Towarzystwa Elementarnego, a Antoni Woelke, profesor języka
łacińskiego i greki, przeszedł na Uni-

Wielki Książę Konstanty

wersytet Warszawski. Na miejscu pozostał Franciszek Kuberski, który wydał w Lublinie: Kalendarz polski, ruski
i astronomiczno-gospodarski na rok
Pański 1823, i wieloletni, ale już nieco
zgorzkniały, rektor szkoły lubelskiej,
Andrzej Smolikowski. – Prowadzone przez nich lubelskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk nie przejawiało już
żywszej działalności.
Pozostali jeszcze młodzi oficerowie,
ale ci byli tak drylem wojskowym zmęczeni, że w wolnych chwilach bardziej
mieli ochotę na beztroskie rozrywki,
aniżeli na naukowe dysputy.
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Ogólnie
podziwiano
gruntowność i wszechstronność wykształcenia
Czyńskiego, bo chociaż absolwent prawa, obeznany był świetnie z historią
i literaturą. – Podziw ten był jednak trochę nieufny. – Jedni boczyli się na niego za to, że jako wychrzta swego żydowskiego pochodzenia przed nikim
nie ukrywał, inni znów, oskarżali go, że
na studiach zbyt przesiąknął jakobińskimi myślami i utrzymywał w skrytości kontakt z tajnymi towarzystwami
w Warszawie.
Nieufnym i niechętnym poza własną
wiedzą i zdolnościami ukazywał postać
swego ojca Józefa, który podczas insurekcji walczył pod Kościuszką dosługując się rangi kapitana. On sam w wielu
okolicznościach poznać się dawał jako
szczery Polak i gorący patriota.
Niezwykłe zdolności, doskonała znajomość prawa i sumienność wykonywania powierzonych obowiązków sprawiały, że mimo początkowych
oporów doczekał się Czyński z czasem
powszechnego w Lublinie szacunku
i uznania.
Powrotu do Warszawy nie mógł jednak, tak jak początkowo planował, zrealizować. Sytuacja coraz bardziej się
komplikowała.
W 1825 roku, po śmierci cara Aleksandra i po objęciu władzy przez Mikołaja I, terror w całym cesarstwie
i Królestwie, a zwłaszcza w stolicy, niepomiernie wzrastał. W Warszawie rozpoczęły się nowe aresztowania.
W więzieniach osadzono przywódców
Towarzystwa Patriotycznego.
Lepiej i bezpieczniej już było pozostawać w Lublinie i oglądać dziwactwa
Lubowieckiego, który śmiercią cara
Aleksandra tak się przejął, że kazał we
wszystkich swych pokojach zawiesić
czarne firanki, a krepą poosłaniać żyrandole i obrazy.
Po przeczekaniu naznaczonej po
śmierci cara żałoby, próbował lublinian nieco rozerwać i rozweselić teatr.
Gust publiczności był jednak jakoś coraz bardziej kapryśny.
Jak zanotował w swych wspomnieniach Stanisław Krzesiński: Niesytym
nowości lublinianom trzeba było coś
wynajdywać takiego, czym by ich gwałtem ściągnąć do teatru. Na najpiękniejszych komediach Fredry sala świeciła pustkami. Tragedie klasyczne, jak
Edyp, Horacjusze, Koriolan, Cyd, po-
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mimo że im z zapałem przyklaskiwano,
jednak nieliczną miały publiczność.
Gwoździem teatralnym sezonu stał
się dopiero sprowadzony z Warszawy na benefis Frołowicza melodramat:
Żoko, małpa brazylijska.
Małpa na scenie dopiero potrafiła setnie ubawić publiczność. Zyskała
również życzliwą przychylność miejscowych władz, które stwierdziły, że
widzowie pasjonując się teatralnymi
sztuczkami małpy przestawali myśleć
o jakichś tam knowaniach i spiskach.
Rolę „Żoko” kreował Krzesiński,
zyskując pełne uznanie dla swej gry od
licznie gromadzących się w teatrze widzów. Przyjmując tę rolę, zastrzegł sobie jednak szanujący swój zawód aktor,
by w zupełnej tajemnicy zachowano
jego nazwisko. Nawet na afiszu teatralnym zamiast wykonawcy postawiono trzy gwiazdki. To niezmiernie zaostrzyło ciekawość, bo w żaden sposób
nikt nie mógł wywnioskować, kto pod
charakteryzacją i kostiumem bawiącej wszystkich małpy może się ukrywać. Niektórzy nawet przychodzili na
dwa kolejne przedstawienia, byleby tylko grającego małpę aktora rozpoznać.
Mimo usilnych zabiegów ciekawskich
nikt tak niepokojącej wszystkich tajemnicy nie zdradził.
Jak się jednak bardzo szybko wydało, wykorzystał tę nieświadomość publiczności sprytny dobosz trzeciego
pułku ułanów, który za sowicie zastawioną kolację niby w wielkim sekrecie
zdradził przyjaciołom, że to właśnie on
występuje na scenie w przebraniu małpy. Wieść o niezwykłym talencie dobosza lotem błyskawicy obiegły całe
miasto, a on sam, niezasłużonym splendorem okryty, w różnych towarzystwach z szacunkiem goszczony bywał.
Niejedną szklaneczkę za cudzy trud aktorski i za cudze naiwnie wydane pieniądze bez żadnych skrupułów do swego gardła przelewał.
W; krótkim czasie wiadomość o niecnym oszustwie dobosza dotarła i do
teatru. Za kulisami wybuchło święte
oburzenie, bo jak to byle intruz śmiał
bezprawnie przywłaszczyć sobie należne prawowitemu aktorowi pochwały i na jego konto trunki darmowo
spożywać? Koledzy zaczęli w tej sytuacji usilnie namawiać Krzesińskiego, by się wreszcie przed publicznością
zdekonspirował.

Właściwy bohater całego zajścia zaczął więc rozmyślać, jak by to najstosowniej widzom się przedstawić.
Na trzecim przedstawieniu, gdy publiczność wywoływała bezimiennie aktora kreującego małpę, ten uczyniwszy
kilka figlów i kokieteryjnych ukłonów,
przemówił do wypełnionej po brzegi
sali w te oto słowa:
Łaskawa publiczności! Wasze względy są tak wielkimi i silnymi, że zwierzęciu mowę przywracają.
Na pożegnanie fiknął jeszcze na scenie kilka koziołków i zniknął za kulisami. Wtedy to entuzjazm i gorącość sali
doszły do zenitu.
– Krzesiński! – zewsząd wołano – To
nasz Krzesiński!
Wiwatom i wielkiej radości nie
było końca. I aktor-małpa urósł nagle
w oczach wszystkich do rangi prawdziwego bohatera.
Przyjmowany był w najlepszych towarzystwach i goszczony znakomicie,
jak na prawdziwego herosa przystało.
Sztukę tę jeszcze kilkakroć powtarzano na specjalne życzenie okolicznego ziemiaństwa, które równie silnie jak
lubelscy mieszczanie zachwycało się
brazylijską małpą.
Nowiński z Chełchowskim, ówcześni
dyrektorzy teatru, jak mogli, tak długo
eksploatowali dochodowy melodramat,
ale bez końca jednej i tej samej sztuki nie można było przecież pokazywać.
Zaczęli więc gorączkowo poszukiwać
podobnie atrakcyjnego repertuaru, ale
wszelkie ich wysiłki nie dały żadnego
rezultatu. Trzeba było znowu wznawiać
znane już dobrze komedyjki. Nie chciano ich oczywiście w Lublinie oglądać.
Po tak niedawnym wspaniałym sukcesie
zbliżała się zwykłą koleją losu ku teatrowi nieodwołalnie straszliwa klapa.
Z opresji tej wyratował lubelskich
komediantów dowódca twierdzy zamojskiej, który zaprosił ich na gościnne występy. W Zamościu stacjonowała
wówczas liczna wojskowa załoga. Od
czasu do czasu sprowadzano tam teatr,
by nieco urozmaicić oficerom monotonię koszarowego życia.
Dyrektorzy z takiego zaproszenia
chętnie korzystali, bo przed nową publicznością można było w dalszym ciągu bez nowych nakładów i zbędnego
wysiłku eksploatować stary repertuar.
Gdy tak ku zadowoleniu wszystkich dawano w Zamościu stare sztuki,

nadeszła alarmująca wiadomość, że na
inspekcję twierdzy ma wkrótce przyjechać świeżo ukoronowany Najjaśniejszy Pan Królestwa Polskiego Mikołaj I.
Zapowiedź wizyty wywołała wielkie poruszenie wśród dowództwa, oficerów i wojska. Na sztabowych odprawach prześcigano się w pomysłach, jak
by to najokazalej powitać najdostojniejszego gościa.
Teatrowi przypadła w udziale rzecz
tu chyba najważniejsza – apoteoza majestatu cara. Apoteozę monarchy przedstawiano zwykle w postaci żywego obrazu. Było to niejako specjalnością
ówczesnego teatru. Nawet sam wielki
Bogusławski na cześć nie tylko Stanisława Augusta podobne widowiska wystawiał. Aktorzy chętnie w takich uroczystościach brali udział, bo wzruszony
monarcha zwykle szczodrze wszystkich
za poniesiony trud wynagradzał.
Spodziewając się dostąpić łaskawości Najjaśniejszego Pana, aktorzy z Lublina z całym zapałem przygotowywali
w twierdzy zamojskiej według najlepszych i wypróbowanych reguł skomponowany żywy obraz. Jak wyglądał,
Stanisław Krzesiński, jeden z twórców
tego dzieła w swoich pamiętnikach dokładnie opisał:
Była to góra Parnas, a na niej
w właściwych postaciach ze stosownymi symbolami ugrupowane było dziewięć Muz otaczających Apolla promieniejącego, znajdującego się na
szczycie góry. Poniżej Muz były Gracje w postaciach, jak je malują. Były
nimi pani Lasocka, Zabłocka i Werecka, kobiety prześlicznie zbudowane.
U stóp góry po bokach znajdowały się
cztery Kunszty. [...] Najjaśniejszy Pan
zwrócił się ku scenie i ujrzał mocno
oświetlony wyżej opisany obraz. Muzyka ukryta za sceną w przyległym korytarzu odzywała się cichym, oddalonym
głosem, tworząc prawdziwie melodię
niebiańską. Najjaśniejszy Pan wsparłszy się na chwilę na krześle, z uśmiechem przypatrywał się obrazowi i już
się poruszył do odejścia, gdy wtem zaczęły się rozstępować obłoki... Gęsta
gaza, głąb jeszcze zakrywająca, dała
coś ukrytego spostrzegać... Po chwili
ta znikła, a przez lekszą uwidocznił się
jakiś posąg... Na koniec, gdy i ta znikła, ukazał się w całym blasku światła biust ukoronowany Najjaśniejszego
Pana w prześlicznym błękicie, a w tej
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chwili muzyka łagodną melodię zmieniła na hymn ówczesny Boże zachowaj
króla.
Zadowolenie Najjaśniejszego Pana
było widoczne.
Odchodząc, zdjęty ciekawością zbliżył się do sceny i dotknął najbliżej stojącej osoby dla przekonania, czy to są
żywi ludzie, bo obraz trwał dość długo,
a nikt nie okazał najmniejszego drgnięcia, choć pozycje były dość trudne, mianowicie trzech Gracji”.
Za tak wspaniałe widowisko Najjaśniejszy Pan cesarskim gestem rozkazał
wypłacić aktorom tysiąc rubli w złocie. Przez długi więc czas mogli komedianci beztrosko opowiadać, przy suto
zastawionym stole, o szczodrobliwości
i łaskawości swego króla i władcy wielkiego cesarstwa.
Gdy wojsko zgodnie z planem udało się z twierdzy zamojskiej na polowe ćwiczenia, pozostający bez widowni teatr Nowińskiego musiał powrócić
do Lublina. Dyrektor cieszył się myślą,
jaką to fortunę zbije pokazując lublinianom apoteozę cesarza.
Odpowiednia reklama sprawiła, że
na pierwsze przedstawienie uzupełnione apoteozą przybyło sporo ciekawych. Pochłonięty swym dziełem
Nowiński nie mógł zauważyć, że wielu spośród nich wychodziło z teatru
z wewnętrznym oburzeniem. Odczuwający coraz większy ucisk nie mogli spokojnie patrzeć na ubóstwianie
gnębiącego naród satrapy. Nikt jednak, w obawie przed aresztowaniem,
swoich uczuć nie ujawnił, a naiwny
Nowiński sądził, że wieść o niezwykłym wydarzeniu teatralnym rozniesie
się po mieście i przysporzy mu wielu nowych widzów. Po drugim przedstawieniu strasznie się głowił, czemu
to utarg w kasie nie jest tak wielki, na
jaki liczył. Postanowił więc pokazać
lubelskiej publiczności apoteozę po
raz trzeci. Tym razem przyszli do teatru już tylko sami zaprzańcy.
Rozgoryczony Nowiński postanowił
tę nielicznie przybyłą widownię srodze
skarcić. Gdy nadeszła kolej na pokazanie żywego obrazu, wyszedł przed kurtynę i wyniośle oświadczył, że publiczność lubelska nie jest godna oglądać po
raz trzeci tego, na co Najjaśniejszy Pan
patrzył z dużą przyjemnością, i w miejsce apoteozy zapowiedział dobrze już
znaną wszystkim jednoaktówkę.

Wtedy dopiero podniósł się krzyk
wielki najwierniejszych cesarskich
poddanych. Oburzeni, że Nowiński jedynej w swoim rodzaju przyjemności
ich pozbawił, ogłosili publicznie bojkot teatru. Z dużą ochotą, i żarliwością
przyłączyli się do nich i ci, których Nowiński z zupełnie innego powodu już
na pierwszym przedstawieniu oburzył.
Na czoło tych ostatnich wysunął się Jan
Czyński, który dopiero teraz mógł jawnie postępowanie dyrektora potępić.
Po jakimś czasie pozbawieni środków do życia bezrobotni aktorzy zaczęli głodem przymierać. Zrozpaczeni,
wymusili na Nowińskim, by swój błąd
i nietakt wobec publiczności lubelskiej
naprawił. Ten nie widząc innego wyjścia z trudnej sytuacji, przybrawszy pokutną minę zaczął obchodzić co znamienitsze domy, przepraszając za swoje
winy i błagając, by za jego nietaktowny wyczyn nie karcono w tak nieludzki
sposób wszystkich aktorów.
W swej pokutnej pielgrzymce, oczywiście nie mógł pominąć i głównego przywódcy teatralnej opozycji. Gdy
przyszedł do Czyńskiego, ten powitał
go wielce oburzony:
– Jak to, mości Nowiński, teraz
o przebaczenie prosisz?
– Ale, ale – plątał się skruszony dyrektor – co mam począć, kiedy głodni
są moi aktorzy?
– Boś już przejadł i przepił judaszowskie srebrniki?
– Ale Najjaśniejszy Pan – próbował jeszcze usprawiedliwiać się przed
Czyńskim.
– Zaprzańcem jesteś. Nie potrafisz
uszanować godności zbolałej ojczyzny.
– Wybacz mi – błagał ze łzami.
– Proś o wybaczenie tę, którąś przez
swój czyn haniebny upokorzył.
– Ale przecież nikt z nas nie myślał
o upokorzeniu ojczyzny.
– Podły jesteś, sprzedajny i głupi – przerwał mu wzburzony Czyński.
– Największemu ciemiężcy ojczyzny
apoteozy czynisz. Pod jego jarzmem
jęczy naród polski i rosyjski, a w obawie o swój los pozostają wszystkie ludy
walczącej z despotyzmem Europy.
– Wybacz mi, bom był nieświadomy.
– A teraz już wiesz, żeś się ześwinił?
– Wiem.
– I żałujesz szczerze za uczynione
wobec ojczyzny swej grzechy?
– Żałuję.

31

Kalendarz polski, ruski
i astronomiczno-gospodarski
na rok Pański 1823.
Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie

– Przyrzeknij mi tu zaraz, takich rzeczy już więcej nie robić.
– Przyrzekam z całej duszy i dziękuję ci, mości Czyński, żeś mi oczy na
moje winy otworzył.
– To idź jeszcze do tych, którychś
swym czynem obraził. – Nowiński aktem powszechnej pokuty publiczność
na nowo zjednał. Przyrzeczono mu nawet solennie, jak dawniej, teatr jego
wspomagać. Rzeczywiście przez czas
jakiś stosunki widowni ze sceną układały się w Lublinie jak najlepiej, ale
wszystko zostało zrujnowane, tym razem przez żonę Nowińskiego, która
jako aktorka występowała w teatrze.
Na swój benefis wybrała graną z dużym powodzeniem w Warszawie sztukę
„Mahabeusze” Realizacja tego utworu
wymagała niezwykłego wysiłku aktorów i wielkich nakładów finansowych.
Licząc na zainteresowanie publiczności
i sukces sceniczny swojej żony, dyrektor
nie szczędził niezbędnych środków na
wspaniałą wystawę. Specjalnie do tego
przedstawienia wykonano nowe dekoracje, dobrano odpowiednią garderobę.
Dla lewitów wypożyczono koszule śmiertelne żydowskie, dla kapłanów
Jowisza alby z kościołów; a wszystko
przyozdobiono tak zręcznie, że nikt ani
śmiertelnych koszul żydowskich, ani
kościelnych alb nie mógł rozpoznać.

32

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(77)/2016

Nieliczny zespół aktorów wspomagało czterdziestu żołnierzy na pół
miesiąca uwolnionych od służby, których uczono teraz teatralnych ewolucji i bitew. Nowiński w czasie trwania
prób i wszelkich przygotowań do niezwykłego widowiska prawie wychodził ze skóry, by rozpalać ciekawość
swojej publiczności. W miejscach
najczęściej i najliczniej odwiedzanych niby w sekrecie, gestykulując
opowiadał swoim znajomym, jakich
to atrakcji i niespodzianek należy
się spodziewać po tym niezwykłym
przedstawieniu.
Z dużą niecierpliwością oczekiwano
na zapowiedzianą premierę. Nie mniej
od widzów podniecona była i benefisantka, która ucząc się starannie roli
przeliczała w swej główce, jak wielkich dochodów z imprezy tej może się
spodziewać.
Było bowiem w ówczesnym zwyczaju, że na benefis aktora wielbiciele
jego talentu oprócz ustanowionej ceny
biletów sowite naddatki składali. Czysty dochód z przedstawienia szedł do
kieszeni benefisanta. W zależności od
kosztów inscenizacji, od ilości widzów
i od sowitości naddatków kształtowała się suma, którą bohater wieczoru dla
siebie inkasował.
Ze względu na wielkie wydatki poniesione w czasie przygotowania widowiska, dyrektor od razu ustanowił
podwójną cenę biletów. Mimo to publiczność świetnie dopisała. Tłoczono się, gdzie kto mógł, aby tylko choć
cokolwiek dojrzeć. Trzeszczały ławki,
bariery i żebra. Przez szeroko otwarte drzwi patrzono z korytarzy. Nie było
żadnej wątpliwości, że sztuka odniosła
wielki sukces. Jednak ze względu na
zdwojenie ceny biletów naddatki tylko w niewielkiej ilości do kasy, to jest
rąk benefisantki, napłynęły. To strasznie zepsuło jej humor.
Wywoływana po przedstawieniu
przez rozentuzjazmowaną publiczność,
długo nie chciała na scenie się ukazać.
Wreszcie mocno nadąsana wyszła, by
z miną wyniośle kwaśną wysłuchać frenetycznych oklasków i wznoszonych
na jej cześć okrzyków. Gdy po jakimś
czasie wszystko ucichło, niby uprzejmie raczyła Nowińska do swych wielbicieli przemówić:
– Uszczęśliwiona jestem, żem potrafiła zadowolić publiczność, ale boli

mnie bardzo, że i ja nie mogę być równie zadowolona z dochodu.
Po tych słowach skłoniła się i wyszła
za kulisy.
Jak grom z jasnego nieba przyjęła te
słowa podniecona jeszcze przed chwilą w szczerym uwielbieniu dla talentu
aktorki widownia. Najpierw jakby osłupiała i zamilkła, ale za chwilę zakipiała oburzeniem. Posypały się na całą rodzinę Nowińskich pogróżki i najgorsze
wyzwiska. Przypomniano dawno już
darowany afront dyrektora i ten ostatni jego żony, która publicznie o sknerstwo śmiała oskarżyć swoich szczerych
wielbicieli.
Zapłacili przecie wszyscy i to bez
szemrania, jak od nich żądano, podwójną cenę za bilety, a tu okazuje się, że
i tego jest jeszcze za mało. Nie, tego
już nikt ścierpieć nie mógł. Zaraz na
sali zapadła jednomyślna i nieodwołalna decyzja: jak długo Nowiński będzie
dyrektorem, a jego żona aktorką, żywa
noga nie wejdzie do teatru.
Żadne prośby i błagania aktorów, by
ich za postępek dyrektorowej nie karano, nie odniosły skutku. Opór publiczności był nieustępliwy.
Smutno i żałośnie zaczynał się więc
dla lubelskiego teatru historyczny rok
1830. Całymi dniami błąkali się aktorzy
bez celu po ulicach. Czatowali na z łaski fundowane przez mniej zatwardziałych wrogów teatru obiady. Ten i ów
czepiał się, byle tylko jakoś przeżyć,
najpodlejszego zajęcia.
Ta święta wojna lublinian z teatrem
przekształciła się z czasem w stan długotrwałego oblężenia. Pozornie nic się
nie działo, a każda ze stron oczekiwała, kto kogo przetrzyma. I nie wiadomo, jak długo stan ten by się przedłużał,
gdyby nie zaszły nowe, bardziej poruszające wszystkich wydarzenia.
Oto w dniu ostatniego listopada nie
przybyła z Warszawy do Lublina tak
systematyczna dotąd poczta. Poczta
też nie przybyła pierwszego i drugiego grudnia. Fakt ten bardziej poruszał
umysły ludzi aniżeli sprawa teatru. Musiało się coś stać w Warszawie, wnioskowano, ale co, tego nikt nie wiedział.
Dopiero pod wieczór drugiego grudnia jakiś wystraszony Żydek przywiózł
wiadomość, że w stolicy, jak powiadał,
zrobiła się straszna rewolucja.
Wiadomość o tym lotem błyskawicy obiegła ulice miasta i dotarła do sta-

cjonującego w Lublinie wojska. Cywile
zaczęli się gromadzić na rynku i w domach, W trwożnym podnieceniu szeptali, oczekując na oficjalne potwierdzenie wiadomości.
Młodzi oficerowie w koszarach byli
bardziej niespokojni. Na pierwszą wiadomość o wybuchu powstania wybrali spośród siebie delegację i przyszli do
generała Morawskiego, który był wówczas dowódcą brygady piechoty stacjonującej w Lublinie, i w bardzo ostry
sposób zaczęli się domagać, by generał
natychmiast zarządził wymarsz wojska
w stronę Warszawy. Wierny naczelnemu wodzowi Morawski wydał wprawdzie rozkaz dzienny, ale nakazujący
wojsku bezwzględne posłuszeństwo,
utrzymywanie porządku i oczekiwanie
w spokoju wyższych rozkazów. Oznaczało to, że generał nie ma wcale ochoty przystępować do powstania i gotów
jest wypełniać w dalszym ciągu rozkazy Konstantego.
Ten niepatriotyczny postępek mocno
rozjątrzył umysły młodzieży wojskowej. Zaczęto publicznie Morawskiemu
wygrażać. Kto wie, czy nie doszłoby
nawet do samosądu, gdyby pod wieczór
w dniu czwartym grudnia nie przybył
do Lublina z rozkazami generała Chłopickiego Andrzej Edward Koźmian.
W czerwonej konfederatce, z białymi kokardami na ramionach, uzbrojony w pałasz, szpadę i krócicę wjechał
widomy zwiastun powstania do miasta. Udał się do gmachu Komisji Wojewódzkiej, gdzie zebrała się bezowocnie
obradująca rada obywatelska z udziałem generałów Weisenhoffa i Morawskiego oraz prezesa Komisji Wojewódzkiej, Ignacego Lubowieckiego.
Wieść o przybyciu herolda powstania rozeszła się szybko po ulicach miasta. Roznieśli ją uczniowie szkoły lubelskiej, którzy wracając po zakończeniu
lekcji do domów pierwsi zauważyli
oczekiwanego przez wszystkich gościa.
W niedługim czasie przed gmachem
Komisji zgromadził się wielki tłum,
wrogo usposobiony do miejscowych
władz wyczekujących bezczynnie na
wyższe rozkazy.
Gdy poseł się nie zjawił, zaczęto
groźnie szemrać. Wówczas przed tłumem ukazał się z Koźmianem generał Morawski, który odczytał rozkazy
Chłopickiego, donoszące o wybuchu
powstania i o powołaniu Gwardii Na-
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rodowej, na czele której miał stanąć
w Lublinie pułkownik Szeptycki.
Wiadomości te natychmiast rozogniły umysły i serca. Ze wszystkich stron
wołano:
– Niech żyje Polska!
– Niech żyje Polska!
– Niech żyje rewolucja!
Wiwatom i okrzykom patriotycznym nie było końca. Ludzie padali sobie w objęcia, chustkami ocierali łzy radości. W mieście powstał natychmiast
ruch niezwykły i wrzawa. Uczniowie
lubelskiej szkoły rozbiegli się z okrzykami po ulicach. Z urzędów zdzierano znienawidzone podobizny carskiego
orła. Każdy, jaką tylko miał, przypasywał broń, a w sklepie bławatnym Matuszkiewicza panny sprzedające darły
na tasiemki sztuki białego perkalu robiąc narodowe kokardy. Przypinały je
każdemu, kto tylko przybył do sklepu.
Wieczorem na placach rozpalano ogniska i chodzono śpiewając patriotyczne
pieśni. Tej nocy nikt chyba w Lublinie
nie spał.
Podochoceni trunkiem odgrażali się
sprzedawczykom i zaprzańcom. Przy
jednym ognisku zgromadził dużą grupę młodzieży Jan Czyński. Gorąco do
nich przemawiał, ucząc patriotyzmu
i wolności. Inna znów grupa wdarła się
do mieszkania prezesa Lubowieckiego, domagając się od niego publicznego oświadczenia, że przystępuje do powitania. Prezes Komisji Wojewódzkiej,
bojąc się samosądu, na wszystko się zaklinał, że jest też gorącym patriotą. Po
tych zapewnieniach zabrano go na ulicę i kazano patriotyczne pieśni śpiewać.
Strwożony o swój los dygnitarz nie tylko wznosił patriotyczne okrzyki i śpiewał, ale dla udobruchania gawiedzi gorzałkę w szynku stawiał. Niby bratając
się z pospólstwem, pił wódkę i po bratersku ze wszystkimi ściskał.
Tak minęła pierwsza w Lublinie noc
powstania.
Następnego dnia z rana, Czyński, zebrawszy wokół siebie grupę młodzieży,
jako jeden z pierwszych zgłosił się do
Gwardii Narodowej. Przykład patrona
Trybunału Cywilnego pociągnął wielu.
Zwłaszcza młodzież szkoły lubelskiej
gremialnie zgłaszała gotowość do służenia ojczyźnie.
Dowódcy formujących się oddziałów z napływającymi ochotnikami mieli jednak wiele kłopotu, bo nie było na

ich wyekwipowanie ani mundurów, ani
broni, ani odpowiednich finansowych
środków. Ziemianie i arystokraci, którzy mogli udzielić powstańcom najwydatniejszej pomocy, obawiając się
społecznej rewolucji, do wszelkich zrywów patriotycznych odnosili się z dużą
niechęcią, a nawet i wrogością.
W Lublinie pierwszy Jan Czyński
zrozumiał, że z tej strony nie należy na
nic dobrego oczekiwać. Całym wysiłkiem dążył wiec do tego, by powstanie uczynić sprawą ludu. Korzystając
z każdej nadarzającej się okazji wygłaszał do zebranych płomienne przemówienia. Jedną taką wielką mowę miał
nawet do tłumnie zgromadzonych Żydów w słynnej lubelskiej synagodze.
Nawoływał tam do solidaryzowania
się i udzielania przez gminę żydowską
powstańcom pomocy. Porwana jego
przemówieniem młodzież żydowska
wstępowała dobrowolnie do Gwardii
Narodowej, a cała gmina opodatkowała
się samorzutnie na fundusz narodowy.
Widząc wspaniałe sukcesy swoich
wystąpień, Czyński zrozumiał, że zadaniem jego jest słowem, a nie mieczem
walczyć. Tylu bowiem było jeszcze
w sprawach powstania zupełnie niezorientowanych. Wielu nie rozumiało,
o co właściwie powstańcom chodzi.
Ludzie prości przyzwyczajeni byli
do tego, że wszystko w kraju rozstrzygało się dotąd bez nich, oni mieli tylko pracować, słuchać i wykonywać ślepo rozkazy. Czegóż więc mogła jeszcze
żądać od nich ojczyzna?
Teraz należało wszystkich przekonać, że sprawa wyzwolenia od najliczniejszych w kraju warstw zależy, od ich
czynnego udziału w walce. Jeśli zbrojnie wystąpią przeciw caratowi, to wyzwolą się nie tylko od narodowego, ale
i społecznego ucisku.
Trzeba było o tym ludziom codziennie mówić, tłumaczyć i przekonywać.
Bez przerwy wieców nie można było
przecież organizować. Należało więc
szukać innego, bardziej skutecznego
niż żywe słowo środka, takiego, który by potrafił docierać systematycznie i bezpośrednio do rąk bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Czyński już
w pierwszych dniach powstania zrozumiał, że środkiem tym może być ukazująca się systematycznie gazeta.
Dotychczas w spokojnym i niewielkim Lublinie nie było tak ważnych
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Mikołaj I Romanow,
car imperium rosyjskiego

spraw, by je za pomocą druku przekazywać. Bęben woźnego i jego donośny
głos wystarczały w zupełności, resztę
załatwiały plotki.
Jak zbędne były dotąd mieszkańcom
Lublina i województwa lokalne czasopisma, mogły świadczyć zapędy redaktorskie i wydawnicze Jana Kantego
Pruskiego. Jego tygodnik „Dostrzegacz
Ekonomiczny i Polityczny Lubelski”
upadł w 1816 roku po czterdziestu siedmiu numerach, a miesięcznik „Pamiętnik Gospodarczy i Naukowy Lubelski”
z braku prenumeratorów po pierwszym
numerze przestał wychodzić. Na łaskawego odbiorcę, starym zwyczajem,
mogli liczyć tylko autorzy i wydawcy
kalendarzy.
Obecnie czasy się zmieniły. Każdy z niecierpliwością oczekiwał nowych wiadomości, każdy chciał się dowiedzieć o przygotowaniach do wojny,
o poczynaniach władz powstańczych
i o nastrojach wśród ludności.
Czyński postanowił rozbudzoną ciekawość wykorzystać do kształtowania
czynnej postawy społeczeństwa wobec
dziejących się wydarzeń decydujących
o losach narodu i ojczyzny. Jako człowiek czynu nie zastanawiał się zbytnio
nad trudnościami, ani nad niezbędnymi
środkami potrzebnymi do samodzielnego redagowania gazety. Wiedział, że
pismo codzienne jest Lublinowi i województwu niezbędnie potrzebne, a jeśli tak, to należy je stworzyć. Nie zastanawiał się zapewne długo i nad tym,
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Jan Rosen Bitwa pod Stoczkiem

jakim to tytułem ten pierwszy lubelski
dziennik ozdobić. Tytuł powinien być
najprostszy, może nawet swym brzmieniem przypominać nazwę znanej warszawskiej gazety.
I tak z potrzeby chwili, niecierpliwości i impulsywności działania jednego człowieka ukazał się w Lublinie po
raz pierwszy w dniu dziewiątym grudnia 1830 roku „Kurier Lubelski”.
Skromny był to, jak na dzisiejsze gusta, dziennik, ale niewiele się różnił od
ówczesnych gazet warszawskich. Miał
przede wszystkim informować i komentować aktualne wydarzenia, wychowywać swoich czytelników i zachęcać ich do czynnego udziału w ruchu
patriotycznym. Widać to wyraźnie, że
Czyńskiemu zależało na pozyskaniu dla
powstania najszerszych kręgów społecznych. Z tego zapewne powodu odnotowywał na łamach swego Kuriera wszelkie patriotyczne gesty ludzi
zwykłych.
Zacne Polki codziennie nadsyłają
szarpie, oto i w tej chwili: p. Marianna
Bogdanowicz ofiarowała szarpii funtów
5, Elżbieta Jaskuldowa funtów 3 szarpii
i bandaży 10, p. Bibinek, były sierżant
Woltyżerów z 3 batalionu piechoty, nie
mogąc teraz wejść do szeregów dla słabości z odniesionych ran, cały swój ma-

jątek, to jest dwa dukaty złotem i konia
ofiarował na potrzeby kraju.
Gorącym sprzymierzeńcem Czyńskiego w oddziaływaniu patriotycznym
na mieszkańców Lublina okazał się odrodzony teatr.
Po pamiętnej rozmowie Nowiński rzeczywiście się nawrócił czekał
tylko sposobności, by swój haniebny czyn wymazać z ludzkiej pamięci. Miał do poprawienia jeszcze i swej
żony grzechy. Zrozumiał, że w tak niezwykłej chwili publiczność gotowa jest
mu wszystko wybaczyć, jeśli tylko zdoła jakimś wymownym gestem za dawne
i nowe swe winy zadośćuczynić.
Od pierwszej chwili opowiedział się
zdecydowanie po stronie rewolucji. Odnotował to w swoim „Kurierze’” w stosowany sposób Czyński.
Patriotyczny sposób myślenia p. Nowińskiego dyrektora tutejszego teatru
jest zapewne powodem, że publiczność
licznie się teraz na widowiska sceniczne zgromadza. Wiersze przez niego deklamowane są pełne czucia i mocy. P.
Nowińska przez staranną grę i stosowny ubiór dla Polki zasłużyła kilkakrotnie na wywołanie. Prosimy tylko Pana
Nowińskiego o regularniejsze rozpoczynanie sztuk i przybranie chociaż jednej jeszcze aktorki... do ludzi podobnej.

Opóźnienia i ten brak drugiej podobnej do ludzi aktorki publiczność Nowińskiemu wybaczyła, gdy ten oświadczył,
że cały uzyskany dochód z pierwszego
przedstawienia przeznaczy na umundurowanie ochotniczo zaciągającej się do
wojska młodzieży z lubelskiej szkoły.
Po długim poście spowodowanym
bojkotem teatru gest ten wymagał od
dyrektora i aktorów iście heroicznego
poświęcenia. Nowiński zdawał sobie
jednak sprawę, że tylko niezwykłym
czynem patriotycznym może zmazać
dawniej popełnione winy. Aktorzy jego
zamiar gorąco poparli.
Widok pokaźnej sumy uzyskanej
z pierwszego przedstawienia przemógł
jednak chwiejny jeszcze patriotyzm
jego wspólnika. Chełchowski domagał
się, by tylko połowę pieniędzy ofiarować na cele społeczne, a resztę podzielić między dyrekcję i aktorów. Ci ostatni opowiedzieli się za Nowińskim.
– Parę dni czekania do następnego widowiska – tłumaczyli – toć przecie nie wieki, a przetrzymaliśmy tyle, to
i ten czas przetrzymamy.
Na te słowa zaperzył się Chełchowski wykrzykując, że dla ojczyzny nie
zamierza z głodu zdychać.
– Niech kto chce, daje – wrzeszczał –
a ja swojej połowy nie odstąpię!
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Wywiązała się z tego między dyrektorami straszliwa awantura, a gdy arsenał wyzwisk i obelg obydwu się wyczerpał, zwaśnieni przypadli do siebie
i jako ostatecznego argumentu użyli
pięści. Obecnym przy zajściu aktorom
z wielkim trudem udało się wałczących
rozdzielić. Bójka wypadła zapewne nieco i za sprawą aktorów na korzyść Nowińskiego, chociaż było widać, że i on
solidnie od swego wspólnika oberwał.
Przy zwycięzcy stanął cały zespół,
wyrzucając Chełchowskiemu sknerstwo, chciwość i brak miłości ojczyzny. Po tej potyczce rozbrat między
dyrektorami nastąpił stanowczy. Pokonany Chełchowski musiał teatr opuścić,
a aktorzy razem z Nowińskim, dumni ze swego szlachetnego czynu, złożyli całą przyrzeczoną sumę jako dar dla
ojczyzny.
Ten szlachetny gest wszystkie nagromadzone u wrót teatru w dawnych
latach lody przełamał. Widząc to Nowiński uniósł się duchem patriotyzmu
i w ciągu jednej zaledwie nocy napisał
pół wierszem, pół prozą, poemat sceniczny w dwu odsłonach, któremu nadał porywająco aktualny tytuł „Orzeł
Biały”. Zaraz na drugi dzień aktorzy
wraz ze swym dyrektorem przystąpili
do przygotowywania jego inscenizacji.
Nowiński zarezerwował dla siebie rolę
najważniejszą – „Jeniusza powstania”,
żona jego była Polką, inni przedstawiali
Kościuszkę, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Jasińskiego odzywających się
ze stosownymi przemówieniami z obłoków do narodu.
Po pierwszym przedstawieniu „Orła
Białego” jego autora uznano za nowego
bohatera powstania. Żaden występ teatru nie mógł się odtąd odbyć bez dodania tego utworu. Nawet, gdy zapowiedziany program tego nie przewidywał,
zgromadzona w teatrze publiczność
głośno domagała się jego odegrania.
Kulminacyjny punkt powodzenia teatru przypadł na dzień Nowego Roku,
kiedy to wystawiono dla licznie zgromadzonej publiczności nie tylko „Orła
Białego”, ale jeszcze uzupełniono to
widowisko, zgodnie z ówczesnym
zwyczajem, stosownymi piosenkami
i wierszowanymi życzeniami zapowiadającymi nadejście lepszych czasów
i zupełnego zwycięstwa.
Entuzjazm sali był nie do opisania. Brawom nie było końca, wszyscy

wznosili patriotyczne okrzyki, przywoływano kilka razy na scenę dyrektora teatru i jego aktorów, uznając ich
za wróżbitów, wieszczów i zwiastunów
przyszłego szczęścia. Jeszcze przez dni
kilka po tym podniosłym wydarzeniu
zapraszano ich do zamożnych domów
na przyjęcia, schlebiano we wszystkim
i otaczano nie tylko najwyższym szacunkiem, ale prawie uwielbieniem.
Doznając na każdym kroku tylu dowodów uznania, sami aktorzy gotowi byli uwierzyć, że są natchnieni i obdarzeni nadziemską siłą wieszczów.
Utrwalała ich w tym błogim przeświadczeniu każdego wieczoru, jak nigdy dotąd, zdawało się w sposób cudowny
w niebywałej obfitości zapełniona kasa.
Chełchowski stał się też „patriotą”. Skleciwszy mały zespolik, zadeklarował przeznaczyć na cele formującego
się w Lublinie pułku Złotej Chorągwi połowę dochodu z przygotowanego przez siebie przedstawienia. Była to
komedioopera pod zachęcającym tytułem: Siedem razy jeden, kosynier na baterii i mogiła Kościuszki, czyli Polska
powstająca.
Długość tytułu miała się akurat odwrotnie do składu osobowego zespołu
i czasu trwania imprezy. Zespół Chełchowskiego składał się bowiem z dyrektora i dwu miernych aktorek, ale piętrowy i patriotyczny tytuł zwabił i na to
przedstawienie sporą widownię.
Punktem kulminacyjnym przedstawienia była melorecytacja wiersza Powstań Polsko, zrzuć kajdany, dziś twój
triumf albo skon. W czasie tej recytacji z ustawionej pośrodku sceny mogiły unosił się Orzeł Biały, trzymający
w szponach wykaligrafowany na amarantowej wstędze napis: Polska powstająca. W tym samym momencie
przy blasku bengalskiego ognia, okryta płaszczem ukazywała się kobieta
w wieńcu na głowie trzymająca w ręku
sztandar. Widzowie bez trudu domyślali się, że kobieta ta przedstawia powstającą Polskę. I za to przedstawienie
Chełchowski zasłużył też na powszechne uznanie publiczności.
Niestety, niedługo dane było cieszyć
się lublinianom uniesieniami patriotycznymi i pozorami wolności, bo pod
koniec stycznia nadeszła wiadomość
o zbliżaniu się do granic Królestwa armii carskiej. W dniu 5 lutego 1831
roku ukazał się ostatni numer „Kurie-

35

ra Lubelskiego”, a jego redaktor udał
się z grupą najbardziej czynnych działaczy powstania do Warszawy. Tu został mianowany referendarzem w Ministerstwie Wojny, a następnie wstąpił do
Towarzystwa Patriotycznego i od razu
wysunął się na czoło lewego skrzydła jego przywódców. Prowadził ostrą
walkę z Rządem Narodowym, domagał się pełnej równości obywatelskiej
i sprawiedliwości społecznej, wzywał
do szybkich i zdecydowanych działań,
nawoływał do wałki z caratem, a nie
z uciemiężonym narodem rosyjskim.
Głosił:
Pod równą opieką praw, niechaj
każdy pojedynczy mieszkaniec drogą
miłości kraju, drogą poświęceń, zyskuje
wdzięczność narodową, wówczas każdy swój honor, swój osobisty interes połączy z wywalczeniem niepodległości,
wówczas walka krwawa stanie się nie
pohamowaną wojną narodową. Będziemy walczyć z carem, nie z Rosją...”
Tego głosu Jana Czyńskiego nie mogli usłyszeć lublinianie, pozostający
już pod „czułą opieką” generała Kreutza. W momencie zajmowania miasta
przez Rosjan ci, co pozostali na miejscu, w obawie przed prześladowaniami
poukrywali się w różnych dziurach.
Nowiński znalazł dla siebie schronienie w grobach dominikańskich, a Chełchowski trzy dni nie opuszczał własnego mieszkania.
Generał Kreutz po zajęciu Lublina wydał manifest uspokajający jego
mieszkańców. Zapewniał przy tym, że
przybył walczyć z wojskiem i uśmierzyć powstanie, a nie robić krzywdy
spokojnym obywatelom. Wezwał jednocześnie wszystkich urzędników do
zajmowania opuszczonych stanowisk.
Prezydentem miasta został znowu Kossakowski, który, chcąc ratować własną skórę i uchronić innych
od spodziewanych prześladowań, całą
winę za rozniecenie zapału patriotycznego w województwie lubelskim złożył na Jana Czyńskiego. Wówczas generałowie carscy Kreutz i Rüdiger
wyznaczyli 1000 czerwonych złotych
nagrody dla tego, kto by redaktora „Kuriera Lubelskiego” żywego lub umarłego dostarczył.
Starając się zapewnić w mieście pozory normalizacji i zjednać przychylność społeczeństwa, nakazał Kreutz
wznowić teatralne przedstawienia.
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„Kurier Lubelski” Jana Czyńskiego. Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Najpierw z ukrycia wyszedł Chełchowski, ale aktorzy go zbojkotowali. Nowiński jeszcze kilka dni w podziemiach przesiedział i dopiero, gdy go
zapewniono, że nie musi obawiać się
żadnego niebezpieczeństwa. opuścił
kryjówkę.
Zgodnie z poleceniem władz postanowił uruchomić teatr. Na pierwsze
przedstawienie wybrał jakąś obojętną,
błahą i dawno już oklepaną sztuczkę.
Z duszą na ramieniu udał się z prośbą
o podpisanie afisza do kancelarii Kreutza. Tu sam generał raczył przyjąć struchlałego ze strachu Nowińskiego. Niby
żartem zapytał go, czy by nie zechciał
zagrać i teraz „Orła Białego”, bo on sam
chętnie obejrzy to widowisko.
Dyrektorowi teatru ścierpła skóra.
Zaczął się wykręcać i tłumaczyć, że
nie może tego zrobić, bo spalił rękopis
poematu.
– To wielka szkoda – szydził generał i jakby dobrodusznie przebaczając
dawne winy, uspokajał Nowińskiego –
ale mój dyrektorze – mówił protekcjonalnie – nie obawiaj się niczego, bo my
z aktorami ani poetami nie walczymy.
My teraz potrzebujemy innej zabawy,
to nas baw.
Zaczął więc Nowiński z aktorami,
chociaż nie było im wcale wesoło, ba-

wić carskich oficerów, którzy chętnie
odwiedzali teatr. Jedyną pociechą aktorów było to, że nie muszą się zbytnio
wysilać. Wznawiali stare ograne ko-

medyjki, a ciągle przemieszczające się
wojska w razie postoju w Lublinie po
brzegi zapełniały teatr.

Juliusz Kossak Generał Dwernicki
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Po niedawnych uwielbieniach publiczności, za każdym razem, gdy aktorzy mieli wychodzić na scenę, robiło się
im jakoś bardzo smutno i gorzko. Zdawało się, że czas jakby do tyłu się cofnął, a oni robili się coraz bardziej ociężali i starsi.
Jedynym jasnym promieniem nadziei na odzyskanie wolności była wizyta korpusu Dwernickiego, który
w drodze na Wołyń zatrzymał się dwa
dni w Lublinie. Teatr tylko raz zdołał
wówczas pokazać „Orła Białego”. Potem już naprawdę tekst tego scenicznego poematu zaginął.
Jan Czyński działał jeszcze wówczas
w Warszawie. W dniu 15 sierpnia stanął
na czele ludowej manifestacji, którą poprowadził przed gmach rządu, domagając się ukarania nieudolnych dowódców
i zdecydowanych działań wojennych.
Zwiedziono go wykrętnymi wypowiedziami o wyższych racjach stanu. Nie
brał więc udziału w nocnych rozruchach zakończonych aktami samosądu
nad nieudolnymi, uwięzionymi w zamku generałami.
Jako przywódca manifestacji został
następnego dnia aresztowany, ale z braku dowodów uniewinnił go po jakimś
czasie Sąd Wojskowy. Po klęsce powstania razem z resztkami korpusu generała Rybickiego przedostał się w początku września do Prus, skąd przez
Niemcy dotarł do Paryża. Do końca życia pozostał jednym z najczynniejszych
działaczy lewicowych emigracji. Do
śmierci nie wypuścił też z rąk swego
najskuteczniejszego oręża – pióra.
W sposób nieraz gwałtowny i impulsywny wstępował w szranki polemik z obozem prawicy. Interesował się
ideami socjalizmu utopijnego Saint-Simone’a. Był wyznawcą i propagatorem
koncepcji Fouriere’a. Wydał cały szereg artykułów i broszur na tematy społeczne. Pisał w języku polskim i francuskim. Za swą działalność pisarską został
przyjęty do Francuskiego Towarzystwa
Literackiego.
W swoich artykułach głosił, że: Najnieszczęśliwszą i najzacniejszą cząstką narodu polskiego są chłopi. Chłopi
nie są ludem, są cząstką ludu. Interes
mieszczan należy pogodzić z interesem
rolników.
Należał do zaciętych przeciwników Adama Czartoryskiego i umiarkowanych demokratów. Najpierw bliski
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gwałtowny, pisząc na Czyńskiego taki
oto paszkwil:
Wpół jest Żydem, wpół Polakiem,
Wpół jakubinem, wpół żakiem.
Wpół cywilnym, wpół żołdakiem,
Lecz za to całym łajdakiem.

Jan Czyński: Cesarzewicz Konstanty
i Joanna Grudzińska, czyli Jakubini
polscy. Okładka, Warszawa „Czytelnik”
1956 r. Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie.

współpracownik Joachima Lelewela,
oskarżył go w końcu o mało radykalne
poglądy i nieudolność działania. Polemizując z przeciwnikami nie uznawał
żadnych autorytetów.
Po ukazaniu się „Ksiąg narodu polskiego” odważył się nawet zaatakować
uwielbianego przez wszystkich Adama
Mickiewicza, zarzucając mu mieszanie
najwznioślejszych prawd z najobrzydliwszymi przesądami.
Dotknięty do żywego wieszcz zareagował na ten atak w sposób nie mniej

Syn poety, Władysław Mickiewicz,
w napisanym przez siebie żywocie ojca
nazwał Czyńskiego piątą plagą egipską
tułactwa.
Dziś z perspektywy łat zajmujący się biografią Czyńskiego zgodnie
stwierdzają, że był on indywidualnością
nieprzeciętną.
Energiczny, a nawet czasem gwałtowny w działaniu, publicysta utalentowany, polemista pierwszorzędny, bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polityczny
emigracji. Był człowiekiem oddanym
całym sercem i umysłem sprawie wyzwolenia Polski i warstw uciskanych.
Zwalczał wszelki despotyzm. Poza wieloma artykułami i broszurami o charakterze politycznym w swoim dorobku
twórczym pozostawił kilka bardzo interesujących powieści.
Lublin może się poszczycić tym, że
właśnie tu rozpoczęła się burzliwa droga
tego społecznego i patriotycznego działacza powstania listopadowego i Wielkiej
Emigracji. Miastu, w którym przeżył porywy lat młodzieńczych, pozostawił nie
tylko tytuł ukazującej się do dziś gazety,
ale i pamięć czasów, w których rodziły się
w mroku niewoli patriotyzm i odpowiedzialność za losy własnej ojczyzny.
Józef Zięba
Ważniejsza literatura
Odezwa Rady Obywatelskiej województwa lubelskiego do rodaków w związku z wybuchem powstania listopadowego, Lublin
w dokumencie, s. 124; S. Krzesiński, Koleje
życia, czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych. Warszawa 1957; K. Świerczewska, Jan Czyński, działacz polityczny, literat i publicysta czasów Wielkiej Emigracji.
„Prace Polonistyczne” Seria VIII, Wrocław–
Łódź 1951; D. Taźbirek, Lublin w czasie powstania listopadowego, Lublin 2009; A. Babińska J. Skarbek, Powstanie listopadowe na
Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła;
Lublin – Oświęcim 2013.
Prezentowany esej Józefa Zięby pochodzi
z tomu „Tajemnica Lubelskiego Koziołka”.
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Zbigniew Włodziemierz Fronczek

Łydka, język, Lwów
Jakże rozmaicie objawia się namiętność kobiet!
(Klemens Czapla – myśliciel ludowy z Wilczyroga)
1
We Wrocławiu Kiepurę* w łydkę ugryzła kobieta!
W łydki zazwyczaj gryzą psy: pijaków i włóczęgów, listonoszy i kominiarzy, mężczyzn i kobiety. Nie jest łatwo dopaść nogę artysty! Ta
we Wrocławiu musiała wdrapać się na scenę, paść na deski estrady,
czołgać się do jego nóg! Widział ją, mógł odtrącić, odepchnąć, zgubiła
go – jak myślę – pycha! Chciał ją mieć u swych stóp! Patrzeć jak zlizuje pył z jego butów, gdy on śpiewa, że chce całować wszystkie brunetki
i blondynki. Gdy ta zlekceważona
Nieoczekiwanie z wielbicielki przemieniła się w wampira, wbiła swe
młode, białe zęby w jego umięśnioną łydkę, a syk bólu zabrzmiał jak
nowy refren.
2
Jan Pióro, wiejski lekarz z powiatu opatowskiego, odebrał 1000 porodów, złożył 500 złamanych rąk, 300 nóg i zszył jeden język. Leśniczego! Wcześniej język trafił między wargi ostrozębej Edytki. Myślę o
niej z sympatią. Gdyby nie jej namiętność lista sukcesów doktora Pióro
nie posiadałaby tak efektownej puenty.
3
Kobiet nie należy się obawiać! – głosił Jan Ziemski, najlepszy adwokat w przedwojennym Krasnymstawie**. Zawsze wytworny, pogodny,
w pięknym kapeluszu. Uśmiechał się do krasnostawskich podlotków,
uczennic, szarmancko kłaniał się ich nauczycielkom, całował dłonie
wszystkich babć i ciotek. A na dziewczynki jeździł do Lwowa. Gustował w Ormiankach. Te posiadają ponoć największy w świece temperament***. Ormianek wszak próżno było szukać w samej Warszawie, że
nie wspomnę o nieodległym od Krasnegostawu Lublinie. Myślałem o
tym pięknej jesieni 2013 roku, kiedy i ja pojechałem zakosztować miodu na lwowskiej ulicy Ormiańskiej.
*Jan Kiepura (1902 – 1966) polski śpiewak (tenor) i aktor. Zyskał międzynarodową sławę, w Polsce niebywałą popularność zapewnił mu (wykonywany do dzisiaj) szlagier:
Brunetki, blondynki
Ja wszystkie was dziewczynki
Całować chcę!
** Krasnystaw – Piękne powiatowe miasteczko nad rzeczką o wdzięcznej nazwie Wieprz, w połowie drogi między Lwowem a Warszawą. Nie brakowało tam
nigdy pięknych, dumnych i odważnych kobiet. Jednej z nich, imieniem Ryfka, poświęciłem przed laty opowieść „Antygona z Krasnegostawu”.
*** Pod wrażeniem temperamentu Ormianek był także Tadeusz Boy-Żeleński – poeta, tłumacz literatury francuskiej, lekarz, satyryk i kobieciarz. O ich uroku, powabie i temperamencie napomykał w swych dziełach. Boy zakończył swój
żywot we Lwowie. Kiedy stanął przed plutonem egzekucyjnym w wewnętrznej
kieszeni marynarki miał fotografię młodziutkiej poetki ormiańskiej Anny Bohasiewicz. Kula wystrzelona przez niemieckiego żołnierza przybiła mu tę fotografię do serca.
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Postrzelamy sobie
1.
Miał piętnaście lat i był królem mojej ulicy. Bronią była mu proca. Chuligan – mawiała o nim moja matka – nie waż się
z nim spotykać! A ja siedmiolatek – jak kania dżdżu* – pragnąłem być świadkiem jego popisów. Popołudniami strzelał do butelek po mleku i piwie ustawionych na gruzach Zamkowej Góry. Po celnych trafieniach pękały z trzaskiem jak orzechy uderzone młotkiem. Kibicować mogli nieliczni, tylko wybrańcom pozwalał dotknąć swojej broni. Kiedy strzelił do bezdomnego psa,
cisnąłem w niego zgniłym jabłkiem. Niecelny rzut poczytał za wypowiedzenie wojny. Zdążyłem uciec, ale musiałem mieć się
na baczności, aby nie wpaść w jego ręce. Czas płynął, a ja unikałem kary, co budziło w nim złość. Kiedyś pojawił się pod bramą mojego podwórka. – Weź parę butelek – zawołał pojednawczo – postrzelamy sobie! Nie dałem się wyciągnąć poza mury
twierdzy, wiedziałem, że nawsadzałby mi kuksańców. Nieoczekiwanie zniknął z krajobrazu ulicy. Nastał czas bezkrólewia. Proce wyszły z mody.
2.
Jan Józef Szczepański, mistrz prozy, także sprawny taternik i wytrwały podróżnik, u kresu życia zapisał historyjkę powojennej wędrówki. Młody i silny parł grzbietem Tatr wzdłuż granicy polsko-czechosłowackiej. Niefrasobliwie przekroczył granicę,
pech chciał, że natknął się na patrol czeskich żołnierzy. Zawstydził się, rzecz jasna, jak dzieciak przyłapany w malinach sąsiada. Pogranicznicy – wprawdzie – mogli życzyć dobrego dnia i pójść dalej swoją drogą, ale mogli też osadzić w areszcie, oskarżyć o szpiegostwo, ba, nawet zastrzelić. Dowódca z twarzą przeciętą szyderczym uśmieszkiem zaproponował zawody strzeleckie. Na pieńku ustawił puszkę po konserwie i zatrzymanemu podsunął pistolet. Ten nie mógł odmówić, nie mógł też opanować
drżenia rąk **, więc chybił. A Czech popisał się celnym strzałem. Zadowolony z siebie, a może i z lęku, który wyzwolił w turyście, łaskawie mu zezwolił powędrować dalej.
3.
W czasie, gdy Szczepański pisał opowiadanie o górskiej przygodzie, przemierzałem Afrykę. W Algierii trafiłem do auta
pewnego oficera, jechaliśmy 200 kilometrów przez pustynię Erg Szasz, żółty kolor kłuł w oczy, piach oblepiał spoconą skórę.
W pewnej chwili zatrzymał pojazd, nie wykluczam, że poczuł się znużony.
– Umiesz strzelać? – zaskoczył mnie pytaniem.
– Umiem – zapewniłem, bo cóż miałem rzec?
– To postrzelamy sobie! – powiedział raczej do siebie niż do mnie. Jeszcze nie rozumiałem. Pojąłem, gdy w fotelu z tyłu
dostrzegłem przykryty derką karabinek, dobrze mi znany kształt Kałasznikowa. Z bagażnika wygrzebał pięć puszek po piwie. –
Ustaw je – ręką trzymającą karabin wskazał przestrzeń przed nami. Ruszyłem przed siebie, a on za moimi plecami – słyszałem
to wyraźnie – odciągnął zamek karabinu. Strzeli w plecy! – przemknęło mi przez myśl i już chciałem paść na ziemię, czołgać
się, lub może – o tym też myślałem – uciekać wężykiem, skokami! Jeszcze nie strzeli – przekonywałem sam siebie – zwłoki będzie chciał zostawić w piachach, daleko od szosy. Miałem więc jeszcze chwilkę życia. A jak je ocalić? Jeszcze krok do przodu,
może dwa, trzy i wtedy na ziemię! Pot kapał mi do oczu. – Wystarczy! – zawołał.
Wolniutko się odwróciłem. Nie, nie mierzył do mnie. Karabin trzymał uniesiony w górę. Ustawiłem puszki. Gdy byłem
obok niego, wystrzelił. Trafił w cztery, warknęły przestrzelone, piątej nie drasnęła kula. Zadowolony z wyniku podał mi karabinek. Zestrzeliłem piątą i przeszyłem kulami tamte cztery, pokiereszowane już przez niego.
– A wy kto? Wyrwało mu się pytanie, po rosyjsku – rzecz jasna, bo go szkolili w Moskwie.
– Nastojaszczij snajpier*** – bąknąłem, także po rosyjsku, bo cóż miałem rzec?
*
Łaknie jak kania dżdżu (deszczu) – to stare polskie przysłowie. Kania to wielki ptak drapieżny, który kiedyś miał odwagę
sprzeciwić się Panu Jezusowi. A było tak: Pan Jezus zwołał wszystkie ptaki do kopania doliny, którą miała popłynąć Wisła.
Butna kania odpowiedziała, że nie skala się robotą, bo zabrudziłaby sobie pióra. Za harde słowa spadła na ptaszysko ciężka kara,
nie może pić wody z rzek i stawów, a jedynie sycić się kroplami pozostałymi na listkach drzew, krzewów, kwiatów. Brak opadów skazuje te ptaki na ogromne pragnienie, spragnione kołują więc nad lasami i łąkami prosząc Pana Jezusa o deszcz płaczliwymi głosy ,,pić wody, pić wody”.
**
Łatwiej – tak głoszą opowieści – strzelić do człowieka uzbrojonego, niż bezbronnego. Wiedział o tym Szczepański, nic więc
dziwnego, że wezwane do sięgnięcia po broń wziął – na szczęście niesłusznie – za złą wróżbę. To oczywiste, że ucieszył go celny strzał czeskiego żołnierza.
***
Najstojaszczyj snajpier – prawdziwy snajper.
Kto mnie zna, wie, że nie fantazjuję. Strzelam, jak mało kto. Dyplomy za zwycięstwa w zawodach strzeleckich zajmują pół
ściany mojego pokoju. A i w wojsku nie miałem sobie równych, z pancerfaustów, rusznic przeciwpancernych rozbijałem – jak
żaden inny żołnierz – atrapy armat, czołgów i transporterów opancerzonych.
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Zapamiętane ze spaceru z J. S.
Boję się przyjacielu że w ciągu
Swojego długiego życia
Nie uczyniłem nic z czego
Mógłbym być dumny

Henryk J. Kozak
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Byłem taki zwyczajny
Że aż nadzwyczajny
Zero przewinień
Zero zasług
Zero medali
Zero kary
A przecież nie jestem zerem
Zera są dostojne z reguły
Pełnią funkcje
Ważne
Albo bardzo ważne
Zapełniają swoimi fotografiami
Pierwsze strony gazet
W sumie to bezmyślne twarze
Tak mi się przynajmniej wydaje
Ale przykro mi
Że się nimi nie zachwycam
Teraz myślę o moim najmłodszym bracie
Moja matka już prawie stuletnia
Też byłaby
Z niego dumna
Ale na powrót stała się niemowlęciem
I nie wie
Jak dużo miała szczęścia
Że go urodziła
A ja już nawet
Modlić się za nią
Nie umiem
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Życie rodzinne
Moja żona uważa że jestem
Melancholikiem
I grozi
Że jeśli nie przestanę
Się chandrą w piątkowe wieczory opijać
Rozpowie o tym na mieście
I wszystkim którzy
Mnie kochają
Matce
Synom
Wnuczce
I synowej która
Prostuje mój kręgosłup
Ostrzega
Że przestanie modlić się o moją duszę
Leczyć prostatę
I tęsknoty wszelkie
Te niezmierzone
I te niszczące
Jak lawina czy powódź
Że z takim cv
Nie przyjmą mnie
Na wykładowcę kluczy
Ani na stróża
Za miastem
Na budowie kurnika
I dziwi się
Że takie rzeczy o sobie
Bez przymusu
Rozgłaszam
A może podziwia szczerość
Pewnie domyśla się że już mi nie zależy na pracy
Ani na opinii
Rodziny przyjaciół
I tych z fejsbuka
Bo tę która wlecze się za mną
I którą
W pocie czoła wypracowałem
Bardzo sobie cenię
Prawie jak życie
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Henryk Zwolakiewicz

Figury przydrożne w okolicach Łęcznej
Małe miasteczko Łęczna, położone
na wschód od Lublina nad rzeką Wieprzem, ongiś sławne jarmarkami – ciekawe jest tem, że okoliczne gościńce
i drogi usiane są mnogiemi figurkami
i krzyżami przydrożnymi.
Okolica Łęcznej – to nie przebrane
bogactwo motywów w krzyżach drewnianych, od okazów najprostszych do
najbardziej złożonych.
Charakter typów w krzyżach jest
wybitnie indywidualny, swoisty, o własnym obliczu, niespotykanem nigdzie
w innych częściach Polski.
Krzyże te można podzielić na trzy
zasadnicze typu:
Typ I. Krzyż prosty – łaciński (rys.
1). Ramiona i trzon gładkie, bez żadnych ozdób. Na szczycie krzyżyk żelazny z kogutkiem. Pod daszkiem blaszanym często wizerunek drewniany
Chrystusa ukrzyżowanego.
Rys 2. i 11 – krzyż prosty otrzymuje jako ozdobę aureolę promienistą,
(rys.2) zakończenie krzyża w formie
trójlistnej kończyny; aureola gwiezdna,
otaczająca Chrystusa przedstawia sobą
jakby jeden krzyż umieszczony w drugim. Krzyż (rys.3) posiada bogatą ornamentację z kulek toczonych, na ramionach i trzonie krzyżyki drewniane.
Rys. 4 przedstawia krzyż posiadający jako wzmocnienie ramion jako
wsporniki w formie wygiętych esów
z serduszkami.
Typ II. Wsporniki służące do przytrzymywania ramion rozwinęły się tutaj wkoło (rys. 5). Zdobina kolista przekształca się – powstają cztery półkola,
lekko zaznaczone w krzyżu (rys. 6),
a zdecydowanie krzyżu (rys. 9 i 11).
tego rodzaju typ należy uważać za
przejściowy do typu trzeciego.
Typ III. Krzyże tego typu (rys. 7, 10,
12) najliczniej się spotykają w okolicach Łęcznej, a szczególnie krzyż rys.
12. Typ ten jest charakterystyczny tem,
że posiada wsporniki w formie trzech
łuków, z których dwa boczne spokojnie zwężają się ku dołowi. (Rys. 12).
wsporniki te są obijane blachą, ząb-

kowaną misternie po brzegach. Trzon
w części górnej ozdobiony jest ornamentem -bryłą w kształcie gruszki,
o czterech ścianach krawędziowych;
ornament zakończony jest gzymsikiem
u podstawy. W miejscu skrzyżowania
trzona i ramion, pod daszkiem blaszanym wycinanym w koronkę wisi Męka
Chrystusowa. Na ramionach i trzonie
gwiazdki, kółeczka, prostokąty z blachy wycinane i ornamentem wybijanym ostrzem gwoździa (rys. c, d, e, g,
h, i, j). Często do ramion krzyża przymocowane bywają narzędzia męki:
włócznia, cęgi, młotek, gwoździe, drabinka, kielich.
Na krzyżu tego typu wyraźnie oznaczone są części, zaakcentowane gzymsikami. Część pierwsza od szczytu
krzyża do zakończenia wygiętych esowato wspornic. Część druga, środkowa
od gzymsu górnego do dolnego – część
największa przeznaczona na umieszczenie kielicha blaszanego, drabinki
oraz napisu. (Rys. 11 i rys. f). Napisy
bywają różnego rodzaju: wyjątki z litanji, modlitw, pieśni religijnych, prośby, polecenia się opiece Boskiej i t.p.1
Jako zakończenie części środkowe umieszczona jest malutka kapliczka w kształcie prostokąta, wymiarów
40x20x15 cm. Kapliczka drewniana, kryta blachą. Wewnątrz za szybką „Chrystus Frasobliwy” w postawie
siedzącej.
Część trzecia dolna od gzymsu z kapliczką kończy się przy samej ziemi. Ta
część przeznaczona bywa an umieszczenie daty wystawienia krzyża oraz na
nazwiska fundatorów, nigdy zaś nie jest
umieszczane nazwisko autora krzyża2.
Wysokość krzyża od 2 i pół m. do 4 m.,
Podaję tutaj dosłownie temat jaki był
umieszczony na jednym z krzyżów cmentarnych w Łęcznej: „Jezu Chryste przez Twe
rany Zmiłuj się Nad Nami”. (Następuje ozdoba), potem „Jezus Nazaretański”.
2
Ten sam krzyż: „Fundatorowie Antoni
Choma Marjanna żona Jana”, (dalej) Tu spoczywa Jan Choma przeżywszy lat 70 zmarł
dnia 10 marca 1886 roku, prosi o westchnienie do Boga”.
1

materiał wykonania: dąb, grab, jesion,
sosna. Krzyże cmentarne różnią się
od przydrożnych tylko tem, że posiadają nieco odmienny napis na trzonie
jak np.: „Tu spoczywa...” oraz „Prosi
o Zdrowaś Marja” i t.p.
Krzyże żelazne, szczytowe oraz elementy zdobnicze, tak bardzo często występujące na krzyżach typu III-go – zasługują na specjalne omówienie. Brak
miejsca nie pozwala mi na umieszczenie rysunków tego ciekawego zdobnictwa sztuki kowalskiej i ślusarskiej3.
Barwy na krzyżach dawniej jaskrawe, silne w kolorze, przez wiek wydelikatniały i prześlicznie zharmonizowały
się z otaczającą przyrodą. Na krzyżach
z okolicy Łęcznej występują kolory:
błękitny, granatowy, zielony, orzechowy i czerwony. Daszki blaszane i ozdoby malowane w kolorach: czerwonym,
błękitnym, zielonym i żółtym. Zarysowane krzyże datują się od roku 1870 do
1914.
Ryc. 213
Krzyż przy wjeździe do wsi Ciechanki Łęczyńskie. – 2. Krzyż nadgrobny w Łęcznej. – 3. Figura – krzyż pod
wsią Zakrzewem. – 4. Krzyż nadgrobny we wsi Łańcuchowie. – 5. Figura
przydrożna we wsi Łuszczowie. – 6. Figura w Witanowie – 7. Krzyż przydrożny pod Świdnikiem. – 8. Figura – krzyż
pod Kijanami. – 9. Krzyż nadgrobny
w Mełgwi. – 10. Krzyż nadgrobny we
wsi Łańcutowie. – 11. Figura – krzyż
pod wsią Minkowicami Dolnemi. – 12.
Krzyż cmentarny w Łęcznej a) Ozdoba
wycięta na trzonie głównym krzyża –
u dołu; b, c, d, e, g, h, i, j – Ozdoby cięte z blachy z ornamentem wybijanym
gwoździem, f) Zakończenie wspornic
krzyża, ozdobione drewnianymi esami,
u dołu kielich z blachy.

„O krzyżach żelaznych, szczytowych
i elementach zdobniczych z okolic Łęcznej”
– patrz artykuł w „Orlim Locie”, rocznik
z 1928 r.

3
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Artykuł z czasopisma „Ziemia” nr 21/1928
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Kapliczki to niewielkie budowle kultowe, najczęściej w formie wolnostojącego domku murowanego
lub drewnianego, bardzo często misternie rzeźbione. Są charakterystycznym elementem krajobrazu Lubelszczyzny. Zwyczajowo wznoszono w miejscach, które mieszkańcy tamtych okolic uważali za
szczególnie niezwykłe. Często były to miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub
tragicznymi wypadkami (np. pojedynki, zdrady, mordy, samobójstwa, powodzie). Prawie o każdej kapliczce w pamięci ludu przetrwały niezwykłe opowieści związane z jej powstaniem. Powstawały więc
kapliczki słupowe, domkowe, skrzyniowe, murowane… W wielu umieszczono drewniane lub gipsowe
rzeźby. O wielu rzeźbach w naszym regionie, których pochodzenia nie można ustalić, mieszkańcy najczęściej opowiadają, że przypłynęły do wsi podczas powodzi (np. w Gołębiu i Strzyżowicach, pow. puławski). Inna legenda znana jest w Woli Wodyńskiej w powiecie łukowskim. Mówi ona, że kiedy na rzece Witka zbudowano most, kobiety twierdziły, że w nocy straszą tam złe duchy, a rzeczka na wiosnę
zalewała pola i ogrody. Mieszkańcy postanowili wznieść kapliczkę z rzeźbą św. Jana. Po jej poświęceniu w miejscu tym nic już nie straszyło, a rzeka przestała zalewać pola i domostwa.
(z.k.)

Stanisław Turski
Historia naszego Krzyża

Cała rodzina Przychodniów została wstrząśnięta dramatycznymi wydarzeniami, które przeżył ojciec Mamy, a nasz
dziadek Franciszek, po zatrzymaniu go przez hitlerowców
w młynie w Bochotnicy. Wraz z dziadkiem aresztowano
kilkudziesięciu innych rolników, którzy przyjechali zemleć
zboże, a także domniemanych i rzeczywistych uczestników
partyzanckiego ruchu oporu. Oprawcy rozstrzeliwali zatrzymanych, ustawiwszy ich przedtem w kilkuosobowe grupy.
Po każdej egzekucji biesiadowali przy wódce. Bliscy zatrzymanych, którzy wraz z nimi przybyli do młyna, obserwowali hitlerowskie barbarzyństwo z ukrycia.
Dziadek uratował się z tego pogromu. Wprost trudno w to
uwierzyć. Zachowały się dwie wersje zdarzeń, które pozwoliły dziadkowi ocalić życie, właściwie przez przypadek.
Jedna z wersji mówi, że tuż przed kolejną egzekucją, przeniesiono dziadka do przedostatniej grupy skazańców, aby
mógł sobie odpalić papierosa od któregoś z nieszczęśników;
jego zapalniczka nie chciała dać ognia. Oprawcy byli już pijani i może dlatego zdobyli się na taki „ludzki” odruch? Zaraz jednak zastrzelili tych Polaków, wśród których stał wcześniej dziadek, a wraz z nimi, niestety, rolnika przeniesionego

z ostatniej grupy do przedostatniej. Rachunek musiał się zgadzać. Ordnung muss sein!
Według drugiej wersji dziadek, kierowany silnym instynktem życia i jakąś nadprzyrodzoną wiarą w ocalenie,
przeszedł niepostrzeżenie do ostatniej grupy skazańców,
gdzie mógł sobie odpalić papierosa od znajomego rolnika.
Następne wydarzenia potoczyły się podobnie jak w opisie pierwszej wersji, a wiec: przedostatnią grupę rozstrzelano, i kiedy już wydawało się, że nic nie uratuje reszty skazańców, nadjechało auto z niemieckimi oficerami,
którzy przeklinając nietrzeźwych katów – bynajmniej
nie za wykonaną pracę tylko za pijaństwo – puścili wolno zatrzymanych. Wśród ocalonych był dziadek, Stanisław
Przychodzeń.
Tamte wydarzenia, zwane krwawą środą, miały miejsce w listopadzie 1942 roku i były częścią szeroko zakrojonej akcji okupantów, „oczyszczania” okolic Kazimierza Dolnego i Puław z elementów bandyckich. Brały w niej udział
nie tylko oddziały SS i żandarmerii, ale też wysługujący się
Niemcom byli jeńcy radzieccy i własowcy, którzy tworzyli
oddziały pacyfikacyjne. To w ich łapy wpadł dziadek. Ocalone w ten sposób życie miało mu już zawsze ciążyć na sercu, chociaż nie było w tym jego winy.
Po powrocie do domu babcia rychło postarała się o postawienie dębowego krzyża, kilkumetrowej wysokości, z metalową figurką Jezusa, jako wotum za uratowanie życia mężowi. Krzyż stanął na granicy pól, na wzgórzu u wylotu
wąwozu, i stoi tam do dzisiaj. Przed kilku laty wyremontował go na moją prośbę sąsiad Edmund Kobiałka, brat Aliny
–żony Edwarda Przychodnia.
Mama, której przeżycia dziadka były bardzo bliskie, często zabierała do krzyża mnie i siostry, teraz chodzimy tam ze
swoimi wnukami. Jej zięć Tadeusz wykonał małą kapliczkę
skrzynkową do której Mama zakupiła figurkę Matki Boskiej.
Kapliczka zawisła na podstawie krzyża.
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Kapliczka Kościuszki
w Dołholisce
Dołholiska to wieś położona w woj.
Lubelskim, w powiecie bialskim,
w gminie Wisznice. Mieszkała tu siostra Tadeusza Kościuszki, a przyszły
bohater Narodu gościł w tej maleńkiej
miejscowości w roku 1774, kiedy przemieszkiwał w lubelskim dworku stryja
Jana Nepomucena Kościuszki. W Dołholisce gościł jeszcze po powrocie
z Ameryki, było to w latach 1784–85.
Spacerował po okolicy, odbywał konne
przejażdżki, odnalazł zapomnianą cerkiewkę – i jak chce legenda – zawiesił
w niej na ołtarzu swój order Cincinata
otrzymany z rąk Washingtona. W Dołholisce wystawił też skromna kapliczkę i obsadził ją lipami, rosną do dzisiaj,
a pod kapliczką miał zakopać butelki
wypełnione dokumentami. Cerkiewka zawaliła się w roku 1856, order trafił do rąk znanego kolekcjonera Karola
Bayera, kolekcjoner ten miał słono zapłacić za dostarczone mu butelki wypełnione osobistymi papierami narodowego bohatera.

Kapliczka na nałęczowskim
„Jabłuszku”,
wzgórzu zwanym także Górą
Krzyżową, a także Górą Prusa
Przed powstaniem kapliczki stał
tu tylko krzyż, postawiony na mogiłach poległych powstańców z 1863 r.
W 1902 r. wrócił z zesłania z ciężkiej
katorgi uczestnik powstania styczniowego Mateusz Korwin-Wójcicki. Za
szczęśliwy powrót do ojczyzny z Syberii, gdzie przez 15 lat ciężko pracował
w kamieniołomach, w dowód wdzięczności Matce Bożej postawił tą kapliczkę. Przychodził tu codziennie i modląc się wypraszał wiele łask. Dożył
stu lat. Pochowany jest na cmentarzu
parafialnym.
Obraz znajdujący się wewnątrz kapliczki – Święte Serce Maryi – zawiesiła w 1906 r. nieznana kobieta. Będąc na
kuracji w Nałęczowie codziennie przychodziła modlić się o szczęśliwy powrót syna z wojny rosyjsko-japońskiej.
Została wysłuchana. Jej syn, jako jedyny ocalał z całej załogi okrętu (bitwa
pod Cuszimą).

Od początku powstania kapliczki,
do dzisiaj, wielu ludzi modląc się przed
tym Obrazem doznało łaski i pomocy. Świadczą o tym liczne wota i ofiary. Kapliczka stoi na betonowej podstawie, drewniana, zbudowana na planie
prostokąta i nakryta dwuspadowym
blaszanym dachem.
Drewniany dużych rozmiarów krzyż
przylega do tylnej ściany kapliczki.
Na krzyżu, pod wygiętym metalowym
daszkiem umieszczona jest malutka
figurka ukrzyżowanego Chrystusa,
a na ramionach przymocowane są narzędzia Męki Pańskiej: młotek, obcęgi, drabina i gwoździe. Kapliczkę na
wzgórzu uwieczniła w 1959 r., w powieści „Miasteczko Aniołów”. powieściopisarka, poetka i eseistka Ewa
Szelburg-Zarębina.

Kębło i Wąwolnica
Wąwolnica to miejsce pielgrzymkowe, najgłośniejsze po prawej stronie Wisły. W kronice parafialnej odnotowano opowieść o początku kultu
Matki Bożej na tych terenach: „Strasznym był rok 1278 dla Polski. Nawała
tatarska zalała ją całą. Ziemia Lubelska
najwięcej od innych spustoszeniu uległa, wtedy w głąb kraju krocie spieszyły barbarzyńskie zagony, tu zakładały
główne swoje obozowiska, tu zwozili
łupy świeżą krwią zbroczone. Spędzane krocie nieszczęśliwych jeńców prze-

znaczonych na niewolników chana. Po
wielkich spustoszeniach Lublina kolej
przyszła na położoną od niego o 4 mile
drogi Wąwolnicę. Bitwy rozgrywały
się w Kęble koło Wąwolnicy, wśród lasów, gdzie znajdowała się statua Matki
Bożej. Przy drodze koło wielkiego kamienia Tatarzy rozbili obóz, tu gromadzili łupy i przetrzymywali jeńców. Na
ogromnym głazie ustawili statuę Matki
Bożej, a ponieważ wiedzieli, jaką czcią
otaczali Ją Polacy, a szczególnie mieszkańcy tych okolic, urządzali sobie
z niej kpiny na oczach zniewolonych.
W tym czasie pod Głuskiem Opolskim
rozgrywała się ostateczna walka Tatarów z dziedzicem Wąwolnicy Ottonem
Jastrzębczykiem. Chorągiew chana padła. Kiedy uciekający w popłochu najeźdźcy zbierali łupy i jeńców z Kębła,
nad Matką Bożą ukazała się jasność
i unosić się zaczęła w górę, na przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na
lipie, jakoby uchodząc z rąk niewiernych, tymczasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, jak najszybciej uciekali, tak że łupy co nie były na wozach
i jeńców pozostawili, nie myśląc o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła na kamieniu. Patrząc na te wydarzenia jeńcy
zrozumieli, że nadszedł czas łaski, poczuli obecność Boga, który przywrócił
im wolność. Działo się to w pierwszych
dniach września 1278 roku. Miejsce
tego wydarzenia, gdzie pozostały lipa
i głaz, były często odwiedzane przez
ludzi, gdyż po objawieniu się Matki
Bożej wieść o cudzie rozeszła się bły-
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skawicznie. Wtedy kilkaset kroków od
tego miejsca dziedzic Otto Jastrzębczyk
postanowił wybudować drewniany kościół, w którym umieszczono cudowną figurkę. Wkrótce figurka zasłynęła wielkimi łaskami, dlatego w dawnej
Polsce z daleka wędrowali do niej pobożni pielgrzymi ze swoimi potrzebami
i nadziejami. Ojcowie benedyktyni objęli patronat nad kościółkiem Matki Bożej w Kęble i nad cudowną figurką. Widząc jakich łask od matki doznaje lud,
donieśli o tym swemu przełożonemu
ze Świętego Krzyża. O. Chrystyn Mirecki przybył tu, by przekonać się, jaką
opieką otoczyła Pani Kębelska swój
lud. Wtedy udał się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o przeniesienie Matki Bożej z Kębła do kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Wąwolnicy,
jako okazalszego, gdyż tamten w Kęble
był mały i zniszczony, a tym bardziej,
że benedyktyni musieli tam co dzień

do odprawiania nabożeństw dochodzić.
Stolica święta takowe przyzwolenie
dała”. W dniu 8 września 1700 roku, za
zgodą papieża Innocentego XII odbyło
się przeniesienie w uroczystej procesji
figurki Matki Bożej z Kębła do kościoła parafialnego w Wąwolnicy. Figurka
Matki Bożej umieszczona została na ołtarzu głównym i w tym samym miejscu
pozostaje do dzisiaj, a ponieważ sprowadzono ją z Kębła, dlatego nazywana
jest Kębelską. Zachowana do naszych
czasów figurka kębelska pochodzi z ok.
1440 r. Została wykonana z pnia lipowego o wys. 85 cm i rozpiętości w najszerszym miejscu 27 cm, w nieznanej
bliżej pracowni śląskiej lub pomor-

skiej. Jest działem z tzw. cyklu Pięknych Madonn, których prototypem
była kamienna rzeźba Pięknej Madonny z Vimpergu. Zgodnie z tym stylem
rzeźbę cechuje elegancja i dworskość
w przedstawianiu postaci, subtelny, regularny rysunek twarzy oraz bogactwo
i dekoracyjność w układzie draperii.
Najistotniejszym motywem w figurce
jest prezentacja światu Dzieciątka Jezus przez Matkę. Kościółek Najświętszej Maryi Panny w Kęble został rozebrany. Na pamiątkę na jego miejscu
wierny lud postawił figurkę ze statuą
Matki Bożej. A kamień? Początkowo
pozostawał pusty, jednak później stanęła na nim kapliczka wybudowana przez
ociemniałego Franciszka Klempińskiego, mieszkańca Wąwolnicy. W dniu 15
sierpnia 1840 roku ks. Jan Patro, proboszcz parafii, ustawił w kapliczce figurkę Matki Bożej przeniesioną z kościoła św. Marii Magdaleny. Wtedy
fundator kaplicy Franciszek Klempiński odzyskał wzrok. Podobnie Klemens
Figiel, cieśla z Klementowic, dotknięty paraliżem ze szczerą modlitwą doczołgał się do ołtarza z cudowna figurką, a odzyskawszy zdrowie poszedł do
Kębła na miejsce objawienia. „Tak pochylała się Pani Kębelska nad biednymi, chorymi, nieszczęśliwymi, którzy
uciekali się do Niej. Tak chroniła swój
lud przed wojną, niewolą i zarazami
dziesiątkującymi całe rodziny. Kiedy
w 1892 roku zaczynała się szerzyć zaraza, ks. proboszcz Józef Pruszkowski
głosił z ambony: Widzę, że nad nasza
parafią łaską Maryi jesteśmy osłonięci,
jakoby płaszczem Maryi Kębelskiej”
(kronika parafialna)

Figura z Zawieprzyc
Figura greckich kochanków z Zawieprzyc budzi powszechne zainteresowanie. Grecki krzyż na tajemniczej
budowli kształtu niewielkiej piramidy
z uciętym wierzchołkiem widać po minięciu mostu na Wieprzu, który szerokim łukiem otacza Zawieprzyce. Opisał ją wielokrotnie Kraszewski, choćby
w powieści „Pan Walery”, ale najszerzej Aleksander Bronikowski w książce wydanej… po niemiecku! Skąd Grecy w Zawieprzycach? Spod Wiednia!
Rotmistrz królewski, uczestnik wiktorii wiedeńskiej, przyprowadził do swej

nadwieprzańskiej posiadłości dwa tysiące jeńców. Była wśród nich piękna, młoda Greczynka i jej narzeczony.
Pochodzili ponoć z książęcych rodzin.
Rotmistrz zapałał do branki płomiennym uczuciem Teofania, bo takie imię
nosiła grecka niewolnica, odrzuciła
jego zaloty. Dumny magnat kazał zabić
kochanków. I tak się stało. Losy tej historii spisane zostały przez Bronikowskiego, a jego powieść dostarczyła tematów nieznanemu malarzowi, który
tę łzawą opowieść przedstawił w serii dramatycznych malowideł w zawieprzyckiej kaplicy. A figurę wystawił
brat Teofanii, który w poszukiwaniu
siostry dotarł aż do Zawieprzyc.
(z.k.)
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Łotewski
rozmowa z
W dniach 28–29 sierpnia miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowego, imponującego kompleksu Biblioteki Narodowej
Łotwy położonego na lewym brzegu
Daugawy, w ścisłym Centrum Rygi.
Jej historia zaczyna się z odzyskaniem niepodległości przez Łotwę w listopadzie 1918 roku…
W sensie formalnym tak, ale historia kolekcji bibliotecznej sięga 1675
roku, kiedy Szwedzi w Rydze utworzyli liceum (Schola Carolina), przekształcone w czasach carskich w Gimnazjum
Liwońskiej Guberni im. Aleksandra I.
Budynek szkoły po odzyskaniu niepodległości został przeznaczony na siedzibę Państwowej Biblioteki, a znajdujący
się w nim księgozbiór stał się zaczątkiem zbiorów, które dzisiaj liczą ponad 6 milionów woluminów. Pewnie
moglibyśmy skorygować nieco historię
i powiedzieć, że nasze początki sięgają
XVII wieku…
Ale formalnie 29 sierpnia1919 rząd
Republiki Łotewskiej podjął decyzję o utworzeniu Państwowej Biblioteki Łotwy. Byliśmy w tamtym czasie
jednym z niewielu państw, w których
Biblioteka Narodowa funkcjonowała w oparciu o rządowe akty prawne: „Prawo o Bibliotece Państwowej”
oraz „Ustawy o Centralnym Katalogu
Książki”. Według stanu z lipca 1920
roku w zbiorach nowo utworzonej biblioteki znajdowało się około 250 000
woluminów, w tym część z upaństwowionych kolekcji prywatnych.
Na marginesie epizod, który z polskiego punktu widzenia może wydać się
bardzo interesujący: w 1919 roku, kiedy Łotwa stała się niepodległym państwem, powstająca Biblioteka Państwowa przejęła liczący 18 000 woluminów
księgozbiór zlikwidowanego Prawosławnego Seminarium Duchownego,
działającego od 1846 w Rydze. Okazało się, że w jego zbiorach znajduje się
część kolekcji warszawskiej Biblioteki Załuskich (nazywanej też Biblioteką
Powszechną Rzeczpospolitej), która po
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wilk

Andrisem Vilksem

Dr Andris Vilks jest dyrektorem Narodowej
Biblioteki Łotwy w Rydze, wykładowcą na Wydziale Informacji i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łotwy, członkiem Łotewskiej Akademii
Nauk, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Bibliotek Regionu Morza Bałtyckiego „Bibliotheka Baltica”, członkiem Zarządu Europejskiego
Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych, członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego
„Pamięć Świata” UNESCO

upadku powstania kościuszkowskiego
została zagrabiona na rozkaz Katarzyny II i jako rosyjska zdobycz wojenna
przekazana do Petersburga. Do 1989 to
był temat tabu, teraz, w ramach współpracy z Biblioteką Narodowa w Warszawie, przekazaliśmy pełną informację o wszelkich egzemplarzach tamtej
kolekcji będących w naszym posiadaniu. A ponieważ wiemy, że w Bibliotece Narodowej prowadzone są prace
nad rekonstrukcją katalogu Biblioteki
Załuskich, więc jeśli tylko znajdziemy
pieniądze, będziemy się starali o digitalizację tych pozycji, by je udostępnić w postaci elektronicznej. Mamy też
w swoich zbiorach kolekcje rodów magnackich związane z Inflantami: Platerów, Borchów… Ale tych polskich
wątków jest znacznie więcej i obiecuję do tego tematu wrócić.
Wybuchła II wojna światowa. Co
działo się z Państwowa Biblioteką Łotwy podczas okupacji hitlerowskiej?

To pytanie trzeba nieco poszerzyć. Najpierw był pakt Ribbentrop-Mołotow, później agresja sowiecka:
w czerwcu 1940 roku Łotwa została włączona jako republika związkowa
(Łotewska Socjalistyczna Republika
Radziecka) w skład ZSRR, wtedy też
zmienił się status biblioteki. W sierpniu
1941 roku podczas ataku niemieckich
wojsk na Rygę spłonął ratusz, w którym znajdowały się zbiory Miejskiej
Biblioteki Historycznej. Na szczęście
najcenniejsza część kolekcji, przechowywana w sejfach, przetrwała pożar.
Niemcy postanowili połączyć rozproszone księgozbiory w krajowa bibliotekę (Landesbibliothek). Weszły do
niej zbiory Biblioteki Państwowej Łotwy, ocalała najcenniejsza część Miejskiej Biblioteki Historycznej i tak zwana Biblioteka Janisa Misiņsa (łot.Jānis
Misiņš), która po sprzedaży w 1925
roku miastu Rydze nazwana została
Miejską Biblioteką Naukową. Niemcy
opuszczając Łotwę postanowili zagrabić najcenniejsze kolekcje biblioteczne, ale, dzięki Bogu, zamiaru nie udało im się zrealizować w pełni, wywieźli
jedynie część zbiorów Biblioteki Państwowej: niestety, na ślad zrabowanych
rękopisów i starodruków nigdy nie udało się trafić.
Po wojnie Łotwa znów stała się
krajem związkowym, republiką
ZSRR. Jak sowiecka okupacja wpłynęła na status i działalność biblioteki?
Sowieci we właściwy dla siebie totalitarny sposób przeorganizowali bibliotekę, wprowadzając system obowiązujący na terenie ZSRR. Około 500000
woluminów w obcych językach zostało usuniętych z kolekcji bibliotecznych, wybrane partie książek w języku łotewskim i językach obcych zostały
zniszczone, pozostałe trafiły do niedostępnych dla czytelników zbiorów zamkniętych. Zablokowano współpracę
i kontakty międzynarodowe z bibliotekami europejskimi spoza obozu socjalistycznego. W marcu 1866 roku do-
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konano zmiany oficjalnej nazwy na
Państwową Bibliotekę im. Vilisa Lacisa Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Vilis Lacis był sztandarowym łotewskim pisarzem okresu
komunizmu, zachowały się jego podpisy na dokumentach skazujących „wrogów ludu” na represje i wywózki),
a w 1972 usunięto ze zbiorów cały literacki dorobek łotewskich pisarzy
z emigracji powojennej.
W 1989 roku, mając zaledwie trzydzieści dwa lata, został pan dyrektorem biblioteki i przyszedł czas na naprawianie szkód ?
Zacząłem od usunięcia „patrona”
i powrotu do historycznej nazwy – Państwowej Biblioteki Łotwy, by tego dokonać, musiałem przekonać do pomysłu Akademię Nauk i Związek Pisarzy
Łotwy. W 1991 roku po odzyskaniu
niepodległości te zapoczątkowane dwa
lata wcześniej zmiany poszły dalej: bibliotece został nadany status Narodowej Biblioteki Łotwy. Równocześnie
rozpoczął się proces przywracania międzynarodowych kontaktów, porządkowania zbiorów. Każda ze związkowych
republik w czasach radzieckich miała ambicje opublikowania radzieckich
klasyków po rosyjsku w ramach swoich
serii wydawniczych, każda z tych pozycji trafiała do naszych zbiorów, niepotrzebny był nam, tu przykład, „Cichy
Don” Szołochowa w kilkudziesięciu
wydaniach, wystarczył skromniejszy
zbiór wybranych egzemplarzy do celów naukowych. W ten sposób, po głębokim namyśle zredukowaliśmy zbiory o jedną trzecią: o blisko 2 000 000
woluminów. To dało nam możliwość
udostępnienia zbiorów zamkniętych.
W tym samym czasie prowadziliśmy
remonty pomieszczeń – biblioteka była
zlokalizowana aż w trzynastu różnych
budynkach. Zajmowaliśmy się tym małym budownictwem, bo było to konieczne, byśmy mogli funkcjonować.
Mimo że już wtedy śniła się nam duża,
można powiedzieć, ogromna budowa
nowego kompleksu bibliotecznego.
Podobno design nowego budynku
biblioteki był inspirowany ludowymi
baśniami. Czy nie jest to nieco ryzykowny pomysł– Biblioteka Narodowa
to skądinąd bardzo poważana i co by
nie mówić, szacowna instytucja?

Jest to nawiązanie do pewnej sugestywnej symboliki, mocno osadzonej w łotewskiej kulturze, a związanej
z etosem pracy, dążenia do doskonałości, sięgania po mądrość. Pierwotny
wizerunek budynku był inspirowany legendą o szklanej górze, śpiącej na jej
szczycie księżniczce, trzech braciach
spieszących jej na ratunek: te baśniowe
narracje mają charakter uniwersalny,
migrują miedzy ludowymi przekazami po Europie. Dla łotewskiego społeczeństwa ta metaforyka jest żywa, nawiązuje wprost do literackiej tradycji
– sztuki Jānisa Rainisa Złoty koń (Zelta zirgs, 1911). Inny element tej legendy, który zamierzamy w przyszłości
jako Narodowa Biblioteka wykorzystywać w upowszechnianiu łotewskiej
kultury, to wątek siedmiu wron chroniących księżniczkę, którym chcemy
nadać umowne znaczenie siedmiu dziedzin sztuki. W tym projekcie każdemu
z dni tygodnia przypiszemy symbolikę jednej z wron: teatr, film, literaturę,
muzykę, malarstwo, architekturę i folklor. Bo wbrew potocznym wyobrażeniom wrony to mądre ptaki, a przy
tym długowieczne… Ale to tylko jedna z legend, które inspirowały architekta i wpłynęły na design: w pierwotnym
projekcie szczyty budynku były gładkie i przypominały wierzchołek szklanej góry.
Kiedy rozmawiam z mieszkańcami Rygi o bibliotece, rzadko odwołują się do skojarzenia ze szklaną górą,
używają za to innego baśniowego
określenia „Zamek Światła”…
To druga z legend, która odcisnęła piętno na ostatecznym kształcie budynku, nawiązująca do mitycznego
„Zamku Światła”, symbolizującego
prawość, mądrość i sprawiedliwość.
Podobne wierzenia tworzyły się wokół zaginionych ośrodków starożytnej
cywilizacji na całym świecie. „Zamek
Światła” miał znajdować się kiedyś
u ujścia Daugawy, ale zapadł się pod
wodę i spoczywa na dnie rzeki. Warunkiem jego powrotu na powierzchnię jest zjednoczenie się narodu łotewskiego we wspólnym działaniu. To
nawiązanie do znanej łotewskiej pieśni
skomponowanej przez Jāzepa Vītolsa
„Gaismas pils” („Zamek światła”), do
której słowa napisał Auseklis (prawdziwe nazwisko Miķelis Krogzemis –

przyp. wp), Mimo sprzeciwu cenzury w czasach sowieckich pieśń stała
się nieformalnym hymnem odbywającego się od 1873 roku co pięć lat Łotewskiego Święta Pieśni w Rydze. Gdy
w 1985 roku stutysięczna publiczność
wymusiła na organizatorach wykonanie tej pieśni podczas finałowego koncertu w Parku Leśnym, mit „Zamku
Światła” zyskał dodatkową, niepodległościowa symbolikę. Wtedy spontanicznie, wbrew ostrzeżeniom cenzorów
za dyrygenckim pulpitem przed połączonym chórem liczącym trzydzieści tysięcy wykonawców stanął siedemdziesięciodziewięcioletni Haralds
Mednis. Miałem dwadzieścia osiem lat,
jako wolontariusz pomagałem w organizacji koncertu, byłem odpowiedzialny za rozstawienie na scenie tenorów:
zrozumiałem, że nadszedł czas istotnych zmian…
Dlatego ozdobne zakończenia szczytu budynku nawiązujące do symboliki
zamku, dodane przez architekta, natychmiast skojarzyły się wszystkim
z tym niezwykle mocnym i nośnym
przesłaniem „Zamku Światła”. I tak
zostało.
Kto jest autorem tego unikalnego,
imponującego rozwiązania architektonicznego, które zapewne wywołuje
uczucie zazdrości u każdego dyrektora biblioteki w Europie?
Mieliśmy dużo szczęścia, udało się
nam pozyskać do projektu projektanta o światowej sławie i silnej osobowości twórczej, który nigdy nie ulegał architektonicznym modom i wypracował
własny, rozpoznawalny styl. To znakomity amerykański architekt Gunnar Birkerts, urodzony na Łotwie, autor wielu zachwycających projektów,
takich jak budynek Banku Rezerwy
Finansowej w Mineapolis, Ambasady USA w Caracas w Wenezueli, Muzeum Szkła w Corning, Muzeum Sztuki Współczesnej w Kansas City... Jak
o sobie mówi, jest ekspresjonistą i kieruje się zasadą, że projekt architektoniczny powinien wyrażać funkcje, którym służy budynek. Kiedy ulicą idzie
dziewczyna z futerałem na skrzypce,
nikt nie pomyśli, że wewnątrz może
nieść kartofle, futerał jednoznacznie
określa zawartość – to jego ulubiony argument. A budynek jest takim samym
opakowaniem i powinien korespondo-
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wać swoim wygładem z rodzajem aktywności odbywającej się wewnątrz.
Skoro biblioteka, więc podstawowe architektoniczne inspiracje powinny brać
się z literatury i folkloru. Sensacją było
już to, że propozycję przyjął. Precedensem graniczącym z cudem, że zobowiązał się do bezpłatnego przygotowania
projektu. Nie bez znaczenia był fakt,
że jego ojciec Peters Birkerts zajmował się badaniami nad łotewskim folklorem, a przyjacielem domu był pisarz
i autor książek dla dzieci, Jānis Rainis;
przyszły architekt w wieku 3-4 lat często przesiadywał na jego kolanach.
Jak długo trwała budowa „Zamku Światła”, kiedy zaczęły się
przygotowania?
W roku 1988 zapadło postanowienie o budowie nowego budynku biblioteki, zawiązała się Fundacja Narodowej Biblioteki Łotwy, którą wsparło
UNESCO. Ogłosiliśmy konkurs. Żaden z nadesłanych projektów nie wydał
się nam satysfakcjonujący. Bardzo liczyliśmy na Modrisa Ģelzisa, architekta, który przygotował znakomity projekt budynku biblioteki jeszcze w 1977
roku, ale ten poczuł się urażony i nie
przystąpił do konkursowej rywalizacji.
W tej sytuacji główny architekt Rygi
zwrócił się do Gunnara Birkertsa. Ruszyły prace studyjne, konsultacje, jednak projekt architektoniczny to jedno,
zaś projekt wykonawczy i sama budowa to coś zupełnie innego. Na to potrzeba dużych pieniędzy, a my nie widzieliśmy skąd je wziąć.
Mówi się, że jeśli pomysł jest dobry to pieniądze się znajdą…
Dzisiaj mogę powiedzieć, że nasze
postępowanie było wbrew rozsądkowi, jednak kontynuowaliśmy przygotowania, brnęliśmy z uporem krok za
krokiem do celu. Konsultowaliśmy założenia do projektu także w Warszawie, bardzo podobała się nam Biblioteka Uniwersytecka, wysoko oceniliśmy
te rozwiązania, odwiedziliśmy Szczecin. W pewnym momencie, to był chyba rok 1998, stało się dla nas jasne, że
wyczerpaliśmy możliwości forsowania
projektu własnymi siłami, przyszła kolej na decyzje na najwyższym szczeblu.
I wtedy otrzymaliśmy silne wsparcie ze
strony Banku Narodowego Łotwy. Nie
dość, że pomogli nam w opracowaniu

ekspertyz ekonomicznych i kosztorysów, to zaproponowali sposób finansowania z dywidend od udziałów Banku
Narodowego w komercyjnych przedsięwzięciach. To stało się punktem
zwrotnym, przekonało do projektu zarówno partię rządzącą, jak i parlamentarną opozycję. Można powiedzieć, że
znów mieliśmy ogromne szczęście, bo
mimo kryzysu w światowej gospodarce finansowanie budowy było bardzo
stabilne. Formalna decyzja o budowie
nowego budynku Narodowej Biblioteki zapadła w parlamencie w 2002 roku,
prace budowlane ruszyły w 2008 roku,
zaś w stanie surowym budowa została
zakończona w maju 2013.
Dla Rygi rok 2014 jest szczególny
z wielu powodów…
Tak, i to nie tylko ze względu na
uroczystość oficjalnego otwarcia nowego budynku Narodowej Biblioteki – „Zamku Światła”. W 2014 roku
Ryga została Europejską Stolicą Kultury. Podczas inauguracji w sobotę 18
stycznia 2014 roku w symbolicznym
żywym łańcuchu przez most na Dougawie, mimo 14 stopniowego mrozu, prawie 15 000 wolontariuszy z ręki do reki
podawało sobie książki pomiędzy starym budynkiem biblioteki a nowym.
To było czytelne nawiązanie do mającego długość 650 kilometrów żywego łańcucha pomiędzy Wilnem, Rygą
i Tallinem z1989 roku, początku walki
o niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii.
W programie Europejskiej Stolicy Kultury znalazło się ponad sto znaczących
imprez o charakterze międzynarodowym, miedzy innymi Światowe Święto
Chórów, podczas którego wystąpiło 20
tysięcy chórzystów z blisko 90 państw,
ale i imprezy związane z otwarciem biblioteki – chociażby wystawa „Książka 1514 – 2014”, prezentująca historię książki drukowanej na przestrzeni
ostatnich 500 lat, czy uroczystość oficjalnego otwarcia 28-29 sierpnia. Udało się nam osiągnąć cel, są powody do
podzielenia się tą radością. Nowy budynek zapiera w piersiach dech, ma
wysokość 68 metrów, powierzchnię
użytkową liczącą 40 455 m2, 13 poziomów, umożliwia swobodny dostęp
do 350 000 woluminów, jego dzienna
przepustowość jest obliczona na 3 000
odwiedzających, oferuje sale koncertowe, wystawiennicze, salon mu-
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zyczny, pomieszczenia na Muzeum
Historii Książki Łotewskiej, kilka czytelni z ogólną liczba 1 000 miejsc dla
czytelników…
Niezwykle istotny dla każdego Polaka akcent, główna czytelnia w nowym
budynku Narodowej Biblioteki Łotwy
nosi imię Jana Pawła II…
Nadanie imienia Jana Pawła II czytelni głównej biblioteki jest wyrazem
uznania Łotyszy dla jego osobowości
i ogromu dokonań. Mógłbym powiedzieć, że w pewnym sensie te związki
pomiędzy św. Janem Pawłem II a biblioteką istniały już na etapie powstawania projektu. Architekt Gunnar Birkerts podczas pielgrzymki papieża do
Stanów Zjednoczonych we wrześniu
1987 roku był autorem ołtarza w Detroit, tam też poznał osobiście Ojca
Świętego Jana Pawła II, dla którego zaprojektował asymetryczne papieskie
krzesło.
27 kwietnia 2014 roku podczas uroczystości zorganizowanej w nowym
budynku biblioteki, upamiętniającej
dzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana
XXIII, zaprezentowaliśmy faksymile
i komentarze historyczne do niezwykłego dzieła o Inflantach. Pochodzi
ono z 1888 roku, przygotowane zostało w jednym egzemplarzu przez Gustawa Manteuffla dla papieża Leona
XIII z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej. W okresie nasilającej się rusyfikacji Terra Mariana 1186-1888 miała być świadectwem przynależności
Inflant do świata Zachodniej Europy,
przypomnieniem o katolickim rodowodzie tych ziem. Oprawiony w białą
skórę album zawierający łaciński tekst
o historii Inflant jest bogato zdobiony
kolorowymi rysunkami zamków (48
rysunków), kościołów (29 rysunków),
herbami rodów inflanckich, pieczęciami herbowymi i stanowi ważne źródło
wiedzy dla historyków. Koszty przygotowania albumu były na tamte czasy ogromne – wyniosły około 18 000
rubli. W 2007 roku Biblioteka Narodowa Łotwy podpisała umowę o współpracy z Apostolską Biblioteką Watykańską dotyczącą wydania faksymile
i opracowania komentarzy. W 2008–
2009 roku w Włoszech zostało wykonanych 10 pełnowymiarowych egzemplarzy, a w 2014 roku zakończono
prace nad wydaniem 1000 egzemplarzy
faksymile pomniejszonego do rozmia-
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ru A-3 wraz z komentarzami w kilkunastu językach. Cztery z wykonanych
egzemplarzy chcemy przekazać w darze Litwie, Estonii, Niemcom i Polsce.
W tym ostatnim wypadku chcielibyśmy
wręczyć dar bezpośrednio Prezydentowi Komorowskiemu, którego rodzina
jest związana z Łotwą.
Związki między Łotwa a Polską,
mimo że obejmowały różne dziedziny życia zawsze były przyjazne. Generał Janis Balodis w dniu 27 stycznia 1920 roku w Daugavpils podczas
spotkania z Naczelnikiem Państwa
Polskiego Józefem Piłsudskim powiedział:”[…] tak jak armie - polska i łotewska - tak zbliżą się do siebie w przyjacielskim stosunku naród
polski i łotewski”.
Historia Inflant związana jest z polskimi rodzinami Manteufflów, Platerów, Borchów, Reitheinów, Korffów…
O każdym z tych rodów można opowiadać bez końca.
Pierwsze książki katolickie w języku łotewskim: Jerzego Elgera, Erdmana Tolgsdorfa, z których tylko znikoma
część zachowała się do dzisiaj, drukowane były w Braniewie.
Jeden z dwu zachowanych egzemplarzy najstarszej z książek w języku
łotewskim, katechizmu Piotra Kanizego, wydanego w Wilnie przy wsparciu króla Stefana Batorego z myślą
o rekatolizacji Łotwy w 1585 znajduje się w BN w Warszawie (drugi egzemplarz w bibliotece uniwersyteckiej
w Uppsali).
Po aneksji części Inflant przez Szwecję w 1621 roku zaczęły się też ukazywać w języku łotewskim katechizmy
luterańskie. Mało znany jest fakt, że katechizmy te różniły się krojem czcionki, protestanci używali pisma gotyckiego, katolicy łacińskiej antykwy, którą
na Łotwie przyjęto potocznie nazywać
polskimi literami.
W 2005 roku w naszej bibliotece przygotowaliśmy wystawę druków dotyczących Inflantów, będących
w posiadaniu Biblioteki Narodowej
w Warszawie.
W latach w latach 2004-2008 był
pan prezydentem„Bibliotheca Baltica”, międzynarodowego forum, w ramach którego bardzo aktynie działa
Biblioteka Narodowa Łotwy …

Projekt zrodził sie w czerwcu 1992
roku w Lubece. Chodziło o cyfrowe,
wirtualne scalenie rozproszonych zbiorów dotyczących rejonu Morza Bałtyckiego znajdujących się w bibliotekach różnych państw i rozbudzenie
poczucia wspólnej odpowiedzialności
za dziedzictwo kulturowe tego obszaru. Do projektu zgłosiło akces jedenaście państw: Białoruś, Dania, Estonia,
Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja. Polskę
reprezentują cztery biblioteki: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka z Torunia, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk,
Książnica Kopernikańska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu.
Z różnych, często losowych powodów
zbiory rękopiśmiennicze, starodruki
i inne dokumenty pisane dotyczące jednego z państw zachowały się w kolekcjach bibliotecznych i archiwach innego. Żeby nie być gołosłownym: wiele
niemieckich dokumentów źródłowych
do badań historycznych czy literackich zachowało się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Rosji, czy Estonii. literackie dziedzictwo kulturowe Polski
jest niekompletne bez zbiorów zachowanych w Uppsali. Nie sposób oszacować dzisiaj wagi tego przedsięwzięcia,
mającego na celu ułatwienie współpracy i wymiany naukowej przy wykorzystaniu cyfrowych technologii,
umożliwiających swobodny przepływ
informacji.
Zapewne to jest ta nowa jakość bibliotekarstwie, jego przyszłość.
Pełni pan wiele znaczących funkcji w strukturach europejskich organizacji. Chciałbym prosić o kilka danych biograficznych. Jaka była pana
droga życiowa?
Urodziłem się w 1957 roku w Rydze, mój ojciec był pracownikiem budowlanym, zmarł bardzo wcześnie, kiedy miałem 8 lat. Moja mama w 1941
roku była wywieziona na Syberię, po
powrocie ze względów politycznych
nie pozwolono jej na studia, pracowała jako księgowa w wytwórni filmowej, później jako inspicjent w teatrze,
należała do Stowarzyszenia „Dzieci
Sybiru”. Dzięki tym rodzinnym historiom jako mały chłopiec dowiedziałem
się, co to polityczne prześladowania.
W1968 roku mając 11 lat byłem już doskonale zorientowany w tym, co wyda-

rzyło się w Czechosłowacji, pamiętam,
z jaką żarliwością kibicowałem przeciw Rosji, kiedy grała w hokeja. Później było śledztwo i nieprzyjemności
w szkole, kiedy na pytanie dyrektorki
o największe państwowe święto z uporem podawałem datę 18 listopada, odzyskania niepodległości przez Łotwe
po pierwszej wojnie światowej, zamiast
– jak chciała – 7 listopada, rocznicy rewolucji komunistycznej. Myślę, że
wtedy formowała się moja postawa wobec sowieckiego totalitaryzmu. Ukończyłem Łotewski Uniwersytet , w 1978
roku na trzecim roku studiów zacząłem
pracować w bibliotece w dziale ksiąg
rzadkich i rękopisów, zajmowałem się
historią książki łotewskiej. W latach
80, to były czasy Solidarności, po zakończeniu studiów odbywałem zasadniczą służbę wojskową w jednostce
w Gusiewie w obwodzie kaliningradzkim. Mogę jako bezpośredni uczestnik
z całą odpowiedzialnością oświadczyć,
że byliśmy w stanie pełnej gotowości
do interwencji w Polsce. Dopiero po
decyzjach Jaruzelskiego odwołano mobilizację i pogotowie bojowe.
Obroniłem pracę doktorską o historii
rynku księgarskiego na Łotwie, w 1989
zostałem dyrektorem biblioteki. Od
1992 roku zajmuję się też działalnością
dydaktyczną, jestem wykładowcą na
Wydziale Informacji i Bibliotekarstwa
Uniwersytetu Łotewskiego
Nie straciłem nadziei, od wielu lat na
pulpicie mojego komputera czeka tekst
pracy habilitacyjnej, teraz, kiedy nowy
budynek oficjalnie otworzył swoje podwoje i wszystko zmierza ku normalizacji mam nadzieję znaleźć czas, by ją
ukończyć.
Wyrazem podziwu i zaufania jest
określenie, które krąży wśród pana
współpracowników i studentów: „łotewski wilk” albo „narodowy wilk”…
Częściej spotykam się z tym drugim. Powstało w dość prozaiczny sposób z gry słów: Narodowa Biblioteka
Łotwy, Andris Vilks. Zatem „narodowy wilk”.
rozmawiał Wojciech Pestka
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Stanisław Żurek

Z Polski do ziemi włoskiej
„Szanowni Państwo! Już od dłuższego czasu zamierzałem skreślić kilka słów by wykonać zobowiązanie koleżeńskie, które przyrzekliśmy sobie
w razie któregoś z nas miałoby spotkać
jakie nieszczęście, wiem i zdaję sobie
sprawę, że tego rodzaju powiadomienie
będzie dla całej rodziny bolesne, lecz
trudno. Bóg, w której opiece jesteśmy
powołał do siebie waszego syna i brata a mojego serdecznego przyjaciela,
z którym znałem się od czasu internowania nas, przechodząc dole i niedole w Łotwie, Rosji, Persji, Iraku, Syrji,
Palestyny i Egiptu aż do Italji, gdzie los
nas rozłączył 18.10.44. W tym to dniu
poległ na polu chwały w bitwie o S.
Sofie Antoni, ciało jego wraz z wielu innemi złożone zostało na cmentarzu w Santa Sofii, rząd II A grupa 11.
Z poważaniem” (podpis). Z boku i tyłu
listu dopisek: „Jeszcze jedną prośbę
mam, a przede wszystkiem o powiadomienie żonę lub córkę ś.p. Antoniego. Antoś ostatnio był w stopniu podporucznika. Szanowne Państwo, aby
być pewny, że list dotarł do właściwych rąk, prosiłbym o powiadomienie
mnie”. (Pisownia oryginalna). U góry
listu znajduje się adres nadawcy: Kowalski Kazimierz, Polish Sonth Comp,
Nettlebed /.../. List nie posiada daty, adresatem był Józef Wszelaki, zam. kol.
Płouszowice, gmina Jastków, pow. Lublin. W adresie na kopercie podana jest
nazwa Płonszowice.
W kolejnym liście z 18.I.1946 roku
Kazimierz Kowalski pisze do Józefa
Wszelakiego: „List szanownego Pana
otrzymałem i bardzo mi przykro, że
właśnie ja musiałem podać tę przykrą
wiadomość o Ś.p. Antonim, ale taka
była nasza umowa, więc byłem zobowiązany to uczynić. Śmierć Antosia
spotkała na polu walki razem z wieloma jego żołnierzami i zginął śmiercią
bohaterską trafiony prosto w czoło”.
Kłopoty z prawidłową nazwą tej
podlubelskiej kolonii widać także
w dokumentach cmentarza. Na stronie
internetowej http://www.polskicmen-

Antoni Wszelaki z żoną na Kresach

tarzbolonia.pl/it/lista-pochowanych-bolonia/cart/2431/antoni-wszelaki.
html podane jest: „Wszelaki Antoni,
stopień wojskowy: porucznik, jednostki: 15 Batalion Strzelców. Data urodzenia: 16.05.1907. Miejsce urodzenia:
Płonszowica (Płonkowice) pow. Lublin. Data śmierci: 18/10/1944. Miejsce
śmierci: – Cmentarz:
Bolonia. Położenie grobu: 7-K-4”.
Ponieważ nie żyją już wszyscy bohaterowie tej opowieści, można tylko
domniemywać, że pierwszą informację o śmierci Antoniego Wszelakiego
otrzymał Jego brat Józef mieszkający
razem z ojcem w grudniu 1945 roku.
Jego żona razem z córką „repatriowała
się” z rodzinnego Borszczowa, położonego w woj. tarnopolskim, prawdopodobnie latem 1946 roku i zamieszkała
w Przemyślu. Z innych dokumentów,
które posiadam, można wnioskować, że
o śmierci męża dowiedziała się w roku
1948.
We
własnoręcznie
napisanym
w 1942 roku „Życiorysie”, ówczesny
żołnierz Armii Andersa, sierżant 4.
komp. 15. pp., podawał: „Urodziłem
się dnia 16 maja 1907 r. w kol. Płouszowice, gm. Jastków, pow. i woj. Lublin,
syn Józefa i ś.p. Aleksandry z Gospo-

darków, wyznania rzym. kat., narodowości polskiej, zaw. wyed. – kancelista,
żonaty – imiona żony Stanisława, Zofia z Rybków, 1. dziecko płci żeńskiej
– imiona Luiza, Irena, lat 8. Po ukończeniu 4-ro klasowej szkoły powszechnej w miejscu mojego urodzenia, mając
ukończone 14 lat i odpowiednie przygotowanie zdałem egzamin wstępny do
3-ciej kl. gim. humanistycznego Jana
Kurtza w Lubartowie i w tymże gimnazjum ukończyłem 6 kl. w roku szkolnym 1925/26. Ze względu na ciężkie
warunki materialne w jakich znalazł się
w owym czasie mój Ojciec i wysokie
opłaty szkolne, zmuszony byłem poprzestać w dalszym pogłębianiu mojej
wiedzy i pracować przy swej rodzinie.
Mając duże zamiłowanie do Wojska
w 1927 r. złożyłem prośbę do R.K.U.
o przyjęcie mnie do Wojska Polskiego jako ochotnika i w tymże roku
w m-cu październiku zostałem powołany do odbycia służby wojsk. w 8 p.p.
Leg. w Lublinie. W m-cu marcu 1928
r. zostałem przeniesiony do Batalionu K.O.P. „Boruczew” z przydziałem
jako kancelista kwatermistrzostwa tegoż batalionu. /.../ Po ukończeniu kursu
na własną prośbę zostałem przeniesiony ze służby kanc. do linii i mianowa-
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ny d-cą strażnicy K.O.P. Boryszkowce, W marcu 1933 r. przeniesiony na
d-cę straż. Wołkowce n/Dniestrem, we
wrześniu 1933 r. zostałem przeniesiony na przeszkolenie do komp. odwodowej na funkcję z-cy d-cy plutonu –
w związku z odejściem na kurs dosk.
dla podofic. zawodowych. W roku 1934
ukończyłem 6-cio miesięczny kurs doskonalący dla podofic. zaw. przy C.S.P.
– KOP z wynikiem b. dobrym (2 lokata). Po powrocie z kursu zostałem minowany d-cą strażnicy K.O.P. Zaleszczyki. W m-cu maju 1937 r. po objęciu
granicy przez Straż Graniczną zostałem
przeniesiony do komp. odwodowej na
funkcję sierż. szefa kompanii. Z dniem
1.I.1935 r. awansowany do stopnia
sierżanta. W m-cu wrześniu 1937 r. po
ukończeniu kursu podofic. sł. gran. zostałem przeniesiony do Batalionu KOP.
„Suwałki” na funkcję podofic. gran. batalionu i komp. granicznej. /.../ W lutym 1939 r. po objęciu granicy przez
Straż Graniczną przeniesiony do Batalionu KOP. Słobódka – na funkcję podofic. gran. Baonu. W dniu 20.IX.1939
r. z Pułkiem KOP. „Głębokie” - internowany w Łotwie. W dniu 2.IX.40
r. wywieziony z Łotwy do Z.S.R.R. –
internowany w obozie Juchnowice.
W czerwcu 1941 r. zostałem zesłany na
półwysep Kolski. W dniu 24.VIII.1941
r. zgłosiłem się ochotniczo do W.P. na
terenie Z.S.R.R. W dniu 15.IX.1941 r.
przydzielony do 15. p.p. – 4 komp”.
W spisie batalionów KOP nie występuje „Boruczew”, była tutaj mała
gajówka w lesie i zapewne oddział
chroniący granicę stacjonował w niej
krótko.
Ślub Antoniego Wszelakiego ze Stanisławą Rybką miał miejsce 3.XI.1932
roku w Czortkowie woj. tarnopolskie, córka Luiza Irena urodziła im się
28.III.1934 roku we Lwowie.
W dokumentach, jakie otrzymałem
od Józefa Wszelakiego, który nosi imię
po dziadku będącym bratem Antoniego, znajdują się dwie kartki pocztowe
wysłane z internowania z Łotwy oraz
kartka pocztowa wysłana przez Józefa do ojca żony Antoniego, Franciszka
Rybki, zamieszkałego w Borszczowie,
woj. tarnopolskie.
Można przypuszczać, że Antoni
Wszelaki, jako podoficer Wojska Polskiego, a do tego szczególnie znienawidzonego przez Sowietów Korpusu

Ochrony Pogranicza, nie chciał ryzykować i sam do żony ani do teścia nie
pisał.
Na kartce pocztowej datowanej „Litene, dnia 27.II.1940 r.” pisze m.in.:
„Kochany Bracie! Pisałem do Ciebie
kartkę, w której prosiłem Cię byś się
dowiedział coś o mojej żonie od której
nie mamżadnej wiadomości. Żona rzekomo jest u swojej siostry Wandy Leńczewskiej zamieszkałej w Borszczowie
poczta Borszczów województwo Tarnopol (obecnie pod okupacją rosyjską)
względnie mieszka u swego ojca Franciszka Rybki, który mieszka również
w Borszczowie. Więc proszę napisać
do nich, może otrzymacie jakąś wiadomość, to byście mi napisali – czy żyje,
czy dziecko zdrowe i.t.d. Ja jestem na
Łotwie w obozie dla internowanych,
czuję się zdrów, jedynie dręczy mnie
tęsknota za rodziną. Gdybyście mogli,
to przyślijcie mi papierosów lub tytoniu, złote mam, ale one na Łotwie nie
kursują. Ta sama sytuacja jest z markami. Czekam wiosny, bo ta zima człowiekowi dała się mocno we znaki”.
Z następnej kartki, wysłanej 9 czerwca 1940 roku wynika, że nie udało się
otrzymać żadnej wiadomości z Borszczowa o jego żonie. Z kolei w liście
wysłanym przez Józefa Wszelakiego do teścia brata, Franciszka Rybki,
znajduje się prośba o informacje, ponieważ brat nie ma żadnej wiadomości o losach żony i córki „pomimo tego,
że pisze listy w różnych kierunkach”.
Podaje także adres brata w obozie dla
internowanych na Łotwie. List znajduje się w dokumentach po żonie i córce
Antoniego, więc do Franciszka Rybki
dotarł. Nie wiadomo jednak, czy Antoni Wszelaki przed śmiercią dowiedział
się, że zarówno żona jak i córka żyją,
prawdopodobnie do końca życia nie
miał o nich żadnej informacji. Po wojnie zamieszkały one w Przemyślu, a następnie przeprowadziły się do Lublina.
Jego żona Stanisława zmarła 5 lutego
1995 roku, natomiast córka Luiza Irena Wszelaka 19 stycznia 2009 roku na
zawał serca (po śmierci matki mieszkała samotnie). Bliski rodzinny kontakt
utrzymywała z Wiktorem Wszelakim,
synem Józefa.
Mianowanie na stopień porucznika Antoni Wszelaki otrzymał 22
stycznia 1945 roku „z dniem 18 października 1944 roku”, akt podpisał Pre-

zydent Rzeczypospolitej Wł. Raczkiewicz oraz Generał Dywizji M. Kukiel.
W czasie bitwy o Monte Cassino był
podporucznikiem. Melchior Wańkowicz wymienia go dwukrotnie, gdy
jako dowódca II plutonu II kompanii 12
maja 1944 roku przejmuje dowództwo
po zabitym poruczniku Mieczysławie
Petryńskim. Zbigniew Wawer w książce „Monte Cassino 1944” (Warszawa
2009) stwierdza jednak, że dowództwo
II kompanii przejął ppor. Jan Miszkiel,
dowódca I plutonu. Zapewne w ogniu
walki dowodzenie przejął ppor. Wszelaki, natomiast nominację otrzymał,
zgodnie z wojskową regułą, dowódca I plutonu. Zacięte walki toczyły się
o wzgórze Widmo. Wawer pisze: „Najdalej posunął się II pluton ppor. Antoniego Wszelakiego. Który znalazł się
u podnóża wzg. 575. Wysłany z plutonu goniec zameldował dowódcy 4 kompanii, że dalsze posuwanie jest niemożliwe. Kap. Bartosik wydał rozkaz ppor.
Wszelakiemu wycofania się na wysokość 4 kompanii” (s. 119).
W maju 1944 roku 2 Korpus Polski
w bitwie o Monte Cassino przełamał
umocnione niemieckie pozycje zwane Liniami Gustawa i Hitlera. Dzięki
temu „droga do Rzymu” została otwarta dla pozostałych jednostek alianckich. W połowie czerwca 1944 r. został skierowany na front adriatycki. Do
pierwszych dni września oddziały polskie przebyły około 250 km, stoczyły 8 większych bitew o rzeki Chienti,

Wszelaki na placówce KOP na Kresach
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Potenza, Mussone, o wzgórza i miasto
Osimo, a następnie o port i miasto Anconę, gdzie 3 Dywizja Strzelców Karpackich wkroczyła 18 lipca 1944 roku.
Dalsze działania między rzekami Cesano i Metauro w sierpniu 1944 r. miały
przebieg niezwykle zaciętych walk i od
czasu bitwy o Monte Cassino należały do najkrwawszych. Niemcy zgromadzili na tym odcinku wszystkie swoje
odwody wsparte silnie artylerią przeciwpancerną, czołgami typu „Panther”,
groźnymi działami samobieżnymi Hornethami oraz wyborową pierwszą niemiecką dywizją spadochronową. Natarcie Polaków przełamało „linię Gotów”
na froncie szerokości ponad 30 km.
Niemcy ponieśli ciężkie straty, w okresie walk nad Adriatykiem oddziały pol-

skie wzięły do niewoli około 4 tysiące
jeńców, zdobyły około 300 dział różnego kalibru, kilkadziesiąt czołgów oraz
wiele różnego sprzętu wojennego.
17 października 1944 r. natarciem
na Santa Sofia oddziały 2 Korpusu Polskiego ruszyły do działań bojowych w Apeninach zdobywając wzgórza Monte Crosso, Monte Delia Marina
i Monte Belvedere. Był to teren wysokogórski, który wymagał od żołnierzy
wykazania niezwykłego hartu i wytrzymałości. Do tego dochodziły gruntowne zniszczenia dokonywane przez nieprzyjaciela, wysadzone mosty, brak
objazdów, gęsto rozsiane pola minowe.
Ponadto w tym okresie padały ulewne deszcze zamieniające tereny walki
w kompletne bagno. Już drugiego dnia
walk zginął porucznik Wszelaki, syn
z chłopskiej rodziny spod Lublina, jeden z siedmiorga rodzeństwa. Był piątym dzieckiem z kolei, miał młodszą
siostrę i najmłodszego z nich brata Józefa. To z nim utrzymywał kontakt listowny z internowania na Łotwie, jego
też poinformował o tragicznej śmierci
Antoniego jego przyjaciel i towarzysz
wojenny Kazimierz Kowalski. Od czasu internowania na Łotwie była to zapewne pierwsza informacja o losie Antoniego, jaka dotarła do Jego rodziny,
w tym do żyjącego jeszcze ojca, a następnie do jego żony i córki.
Za zasługi w czasie wojny, zgodnie z informacją „Campaign Stars, Clasps and Medals, instytutied in recognition of service in the war 1939–1945”,
otrzymał gwiazdy i medale: Gwiazdę
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za Bitwę o Wielką Brytanię, Gwiazdę
Włoską, Medal za obronę (Królewskie
Rozporządzenie za Odwagę Cywilną),
Medal Wojenny 1939–1945 („THE
WAR MEDAL 1939–1945”).
Od dowództwa 2 Korpusu otrzymał Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino oraz Krzyż Walecznych (Legitymacja Nr 3261).
Antoni Wszelaki przeszedł niezwykły szlak ofiarnej służby i bohaterskiej walki o wolność swojej Ojczyzny.
W okresie międzywojennym strzegł
jej wschodnich rubieży jako podoficer Korpusu Ochrony Pogranicza. We
wrześniu 1939 roku po krwawych walkach z sowieckim agresorem razem
z resztkami KOP „Głębokie” wycofał się na Łotwę, co zapewne uchroniło go przed „katyńskim” strzałem w potylicę, gdyż na Łotwę Armia Czerwona
wkroczyła dopiero w lipcu 1940 roku.
Zesłany na półwysep Kolski, po ataku
Niemiec na Związek Sowiecki trafia
do tworzącej się Armii Andersa i z nią
wiąże swój los aż do śmierci na ziemi
włoskiej. W bohaterskiej i zwycięskiej
walce nie zrosił swoją krwią „czerwonych maków na Monte Cassino”, ale liliowe wrzosy w Apeninach.

Stanisław Żurek
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Stanisław Żurek

Saga rodu Łobodów
(Z PAMIĘTNIKA GENOWEFY ŁOBODY)

Mój dziadek opowiadał że nasz ród wywodzi się od kozackiego atamana i przywędrował ze stepów Ukrainy. Jego syn albo
wnuk musiał stamtąd uciekać z jakiejś przyczyny. Został leśniczym u księcia Lubomirskiego w lasach włodawskich a następnie jego potomkowie przywędrowali pod Lublin. Ojciec
pradziadka też był leśniczym ale już u hrabiego Świniarskiego który był właścicielem podlubelskiej Konopnicy i u niego
dorobił się dużego majątku. Miał trzech synów a jeden z nich
wziął za żonę cygańską dziewczynę z taboru który stał latem
niedaleko. Chodził ojciec w gościnę do Cyganów bo tak jak
oni kochał piękne konie chodzili synowie posłuchać muzyki.
Gdy późnym latem zwijali tabor syn przyprowadził do domu
dziewczynę i powiedział że chce ożenić się. Jego matka wyraziła zgodę aby została na próbę czy nie zatęskni za wędrownym życiem czy polubi pracę na gospodarstwie. Okazała się
pracowitą i pojętną a na weselu grała cygańska orkiestra. Ojciec kupił im gospodarstwo na Sławinie pod Lublinem słynące
potem z hodowli ogierów. Jeździł do nich jeszcze mój ojciec
i miał piękne do wasągu konie. Pradziadek Paweł Łoboda gospodarzył „na Budach” jak w domu mówiono. Zapewne dzięki Cyganom mój dziadek Jan został skrzypkiem i grywał po
weselach. Gdy parcelowano majątek w Uniszowicach kupił
parę mórg ziemi trochę lasu oraz pastwisk. Po śmierci żony
w połogu z trzecim dzieckiem został sam z czteroletnią Rozalką oraz dwuletnim Józiem moim ojcem. Potem wziął za żonę
ubogą dziewczynę która prowadziła dom naczelnikowi stacji
kolejowej w Motyczu. Tam „panienki” nauczyły ją czytać i pisać a ona mojego ojca. O tym że jest to macocha dowiedział się
od sąsiadów gdy miał lat dwanaście. „Zrobiło mi się smutno”
wyznał nam swoim dzieciom po latach. Gdy miał trzynaście
lat został nauczycielem i w zimowe wieczory uczył dwunastu
synów okolicznych gospodarzy swoich rówieśników. Przez
zimę zarobił sześć rubli po pół rubla od ucznia. Dziadek zabierał go na wesela na których grywał toteż ojciec szybko został
dobrym tancerzem i śpiewakiem. Był wodzirejem znał wszystkie obyczaje obrzędy i przyśpiewki. Jako drużba prowadził
korowody weselne „z rózgą”.
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Przypowieść pradziadka Jana

gdy ojciec umierał dawał synowi rady
„abyś nigdy nie robił myszom głodu”
syn posłuchał zostawił zapas zboża
na przednówek i rok nieurodzajny przeżył
„klaczy źrebnej nie pożyczaj sąsiadowi”
syn nie posłuchał lecz pomny przestrogi
ujrzał z ukrycia jak zgonił ją sąsiad
w polu że poroniła a źrebię zakopał
„dałem ci dwie a oddajesz jedną”
zawstydził chcącego ukryć to chłopa
„młodej żony nie puszczaj samej na wesele”
syn chciał się przekonać i udał chorego
lecz ukryty w sadzie podpatrywał tańce
i usłyszał jak jego najlepszy kolega
pięknymi słowami chce ją zbałamucić
ujawnił kryjówkę i z żonę do domu wrócił
„stare buty chowaj na strych” posłuchał
syn rady ojca i gdy przyszła posucha
że w gospodarstwie brakło pieniędzy
nie chodził boso ale w starych butach
wszystkie te historie przekonały syna
że mądre rady ojca chronię rodzinę
i dobytek przed złem i przed głodem
tak mądrości uczyły przypowieści ludowe
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Urna czy trumna…
Rozmowa z Edwardem Balawejderem, prezesem Stowarzyszenia Zwolenników Kremacji

Pan, osoba znana w lubelskim
świecie polityki i kultury, jest dzisiaj
prezesem Stowarzyszenia Zwolenników Kremacji. Jakie cele, przekonania prowadziły na fotel prezesa?
Nie brałem pod uwagę swojej aktywności w Regionalnym Stowarzyszeniu Zwolenników Kremacji, nie
zamierzałem także być jego beneficjentem. Posiadamy bowiem duży rodzinny grób na pochówek naszych prochów w urnach. Osobiście należę do
zwolenników spopielania zwłok i pochówków w kolumbariach bądź grobach urnowych. Zainteresowałem się
więc tym, co robi w tej sprawie Stowarzyszenie. Okazało się, że jego inicjatorem jest mec. Jerzy Kiełbowicz, mój
dobry, starszy kolega z działalności
w ruchu studenckim. Stowarzyszenie,
poza budową kolumbariów, propagowaniem idei kremacji zwłok i zapewnieniem godnego pochówku prochów,
podjęło się również opieki nad grobami żołnierzy austriackich oraz kaplicy cmentarnej przy ulicy Białej w Lublinie. Bardzo blisko w tych sprawach
współpracowało z władzami Miasta

Lublin oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jerzy Kiełbowicz, ze
względu na pogarszający się stan zdrowia, poszukiwał pomocnika do bieżących działań, prowadzenia licznych
rozmów, organizacji spotkań, wyjazdów – i, ku mojemu zaskoczeniu, znalazł go we mnie. Zrodziła się też dodatkowa inicjatywa zajęcia się przez
Stowarzyszenie pełną rewitalizacją całej nekropolii przy ul. Białej. Uznałem, ze warto tę działalność wspierać.
Tak więc względy merytoryczne zadecydowały o moim wstąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęciu w roku 2014
społecznej funkcji jego prezesa. Nie
bez znaczenia na moją aktywność miało rozszerzenie celów Stowarzyszenia
o opiekę nad miejscami pamięci, walk
i męczeństwa narodu polskiego a także
utrwalanie pamięci wybitnych, zasłużonych dla niepodległości, wolności,
kultury i oświaty Polaków, szczególnie
Lublinian, poprzez dbałość o ich groby, umieszczanie tablic upamiętniających oraz wspieranie publikacji i wydawnictw im poświęconych.
Do pewnego wieku człowiek, młody człowiek, nie wierzy, że zestarzeje
się i czeka go śmierć. Młodzi rewolucjoniści, a i młodzi żołnierze, umierali ze zdziwieniem w oczach. Kiedy człowiek zaczyna myśleć o swoim
pogrzebie?
To sprawa bardzo indywidualna.
Myślę jednak, że jest wielu młodych
pamiętających, że nawet to zaczynające się życie będzie miało kiedyś koniec.
Ale kto myśli, że to będzie szybko? To
zdziwienie młodych rewolucjonistów,
czy żołnierzy umierających w walce
było czymś oczywistym. Oni walczyli o coś ważnego, nie spodziewali się
śmierci oznaczającej koniec ich marzeń i nadziei na osiągnięcie stawianych sobie celów, dla których szli do
walki. Człowiek długo nie myśli o swoim pogrzebie, chociaż coraz częściej
wielu ludzi, nawet młodych jeszcze,
rezerwuje miejsce na cmentarzu czy ni-

szę w naszym kolumbarium. Różne są
tego przyczyny, często chęć zatrzymania grobu przodków, znalezienia bliższego miejsca na przyszły pochówek,
uwolnienia rodziny od kłopotów związanych z organizacją pochówku.
W Polsce kremacje stanowią niecałe 7%, w Czechach ponad 80%. Ale
spopielanie zwłok staje się coraz powszechniejsze? Moda czy potrzeba?
Spotkałem też inne dane na ten temat, według których kremacja zwłok
w Polsce stanowi około 25 % wszystkich pochówków. Badania przyprowadzone kilka lat temu przez CBOS wykazują, że aż 40% ankietowanych nie
ma nic przeciwko paleniu zwłok. Polska jest jednak nadal krajem o bardzo tradycyjnych poglądach na istotę
życia i śmierci. Duży wpływ na takie
myślenie ma Kościół Katolicki i wielowiekowa tradycja. Szczególnie widoczne jest to w środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich, gdzie ten
problem traktowany jest jako swoiste
tabu. W ostatnich jednak latach zaobserwować można rosnącą liczbę kremacji w Polsce i jej społeczną akceptację.
Z danych dotyczących liczby spopieleń z 2010 r. wynika, że np. w Szczecinie było ich 38–40%, w Warszawie 32–
35 %. Nie mam informacji na ten temat
z Lublina. Rośnie tu jednak zainteresowanie miejscami w kolumbariach, zaobserwować też można większą liczbę
grobów urnowych na lubelskich cmentarzach. Nie należy jednak tego łączyć
z modą, jest to raczej wynik realnych
potrzeb. Za kremacją przemawiają
względy ekologiczne, higieniczne, ekonomiczne. Pochówki urnowe są bardziej uproszczone, mają niższe koszty,
co ma znaczenie przy niskich zasiłkach
pogrzebowych. Urnę można pochować
w już istniejącym i zajętym grobie, nawet jeśli nie upłynęło 20 lat od ostatniego pogrzebu. Budowa nowych grobów
i stawianie pomników to także wysokie koszty, wykupienie niszy w kolumbarium czy wybudowanie grobu urno-
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wego jest znacznie tańsze, chociaż
opłata na rzecz miasta Lublin za pochówek urny z prochami w niszy kolumbarium jest znacznie wyższa niż w innych ośrodkach. Ludzi jest coraz więcej
i zaczyna brakować miejsc na cmentarzach. Ważną przyczyną, dla której pochówki w formie kremacji są coraz bardziej popularne jest też organizacja
przestrzeni cmentarnej, która ustawicznie powiększa się, oddala, utrudnia komunikację z miejscem bliskim rodzinie
zmarłych.
Młode pokolenie nie kojarzy negatywnie krematoriów. Tragedia komór gazowych, spalanie zwłok przez
hitlerowskich oprawców powoli odchodzi nie tyle w niepamięć ile w zamierzchłą przeszłość. Nawet takie
dzieła literackie jak „Proszę państwa do gazu” Borowskiego czy „Medaliony” Nałkowskiej, przywołujące
śmierć w obozach koncentracyjnych
i wstrząsające kiedyś polskimi czytelnikami, nie budzą już dziś emocji.
Postawił Pan bardzo istotny problem, dla mnie osobiście szczególnie
ważny ze względu na moją kilkunastoletnią pracę dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku i w Bełżcu. Moje doświadczenia z tych miejsc
świadczą o czymś zupełnie innym. Na
szczęście sprawa obozowych krematoriów i komór gazowych i działalności hitlerowskich oprawców nie poszła
jeszcze w niepamięć. Młode pokolenie pamięta, rozumie co zdarzyło się
w tych miejscach kaźni, przychodzi tu,
wyciąga wnioski. Warto w tym miejscu
wspomnieć o sprzeciwie społeczeństwa
Lublina budowy krematorium w sąsiedztwie b. obozu, dziś Miejsca Pamięci – Państwowego Muzeum na
Majdanku. Pomysł był wyjątkowo dobrze przyjęty pod warunkiem, że będzie to obiekt w każdym innym miejscu Lublina, tylko nie na Majdanku. To
potwierdza, że krematoria w Lublinie
jednoznacznie kojarzą się negatywnie
w kontekście Majdanka oraz ludzkiej
tragedii opisanej przez wspomnianą
Nałkowską, Borowskiego.
10 listopada 2011 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała „List
pasterski Episkopatu o szacunku dla
ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)” prze-

znaczony do odczytania 13 listopada
2011 roku. Biskupi w tym dokumencie zachęcają katolików do tradycyjnej formy pogrzebu, sprzeciwiają się
rozsypywaniu prochów w miejscach
pamięci oraz przechowywaniu urny
z prochami w domu.
Tak, to prawda, kremacja nie jest pochwalana przez Kościół Katolicki, ale
tylko w przypadku gdy jest sprzeczna z wolą zmarłego i została wybrana
z pobudek przeciwnych religii i odległych nauce chrześcijańskiej. Kościół
swoje stanowisko na tę sprawę dość
jasno określa i uzasadnia. Kremacja
zwłok nie dotyka duszy i nie uniemożliwia boskiej wszechmocy wskrzeszenia ciała, inaczej mówiąc, przy pochówku prochów ludzkich „nie ma
zaprzeczenia doktryny chrześcijańskiej
na temat nieśmiertelności duszy”, i „nie
podważa wiary w zmartwychwstanie
ciała” (cytaty z listu Episkopatu ). Kościół zaleca jednak zachowanie pobożnego zwyczaju chowania ciał ludzkich,
odprawianie obrzędów pogrzebowych
z udziałem rodziny przed kremacją. To
ciału wg Kongregacji do spraw Kultu Bożego, a nie prochom, oddaje się
cześć w czasie liturgii. Po spopieleniu
zwłok sprawowany jest obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Kościół
dopuszcza jednak, gdy przemawiają za
tym szczególne racje duszpasterskie
lub powody natury praktycznej, możliwość sprawowania obrzędów pogrzebowych nad samą urną. Cytowany list
Episkopatu wyraźnie to precyzuje, że
może to mieć miejsce wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko od miejsca
zamieszkania, a także, kiedy uczestnicy
pogrzebu przybywają z daleka i trudno
im być na dwóch częściach pochówku.
Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania prochów ludzkich na
tzw. łączkach pamięci, na morzu, w górach lub innych miejscach, nie mogą
one też być rozdzielane i przechowywane w mieszkaniach. Reguluje to także ustawa sejmowa o pochówkach,
z jednym wyjątkiem, dopuszczając
pochówek w morzu gdy zgon nastąpił podczas rejsu. Wiadomo mi jest,
że są inicjatywy pewnych środowisk
związanych z firmami pogrzebowymi, w sprawie opracowania nowej ustawy o cmentarzach i dopuszczenia do
tego typu pochówków. Spotykamy się
jednak ze sporą grupą ludzi negatyw-
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nie oceniających wspomniany list Episkopatu, zarzucając mu raczej troskę
o sprawy finansowe.
Krótka historia kremacji w Polsce. I w Lublinie.
Praktyka spopielana zwłok ma pewną już historię. Faktem jest, że pierwsze profesjonalne krematorium powstało dopiero w 1993 roku w Poznaniu.
I od tego czasu, zapewne, można mówić o początku zorganizowanego i prawidłowo wykonywanego spopielania
zwłok. Działające firmy pogrzebowe
szybko otwierały nowe krematoria.
W roku 2012 było ich 12, na dzień dzisiejszy działa 46 takich obiektów. To
najlepszy przykład na społeczne zainteresowanie tego typy pochówkami. Lubelszczyzna korzysta z krematoriów
spoza województwa, najczęściej z Warszawy, Łodzi, Rzeszowa, Stalowej
Woli. Wraz ze wzrostem liczby krematoriów powstawały liczne kolumbaria,
najczęściej jako obiekty komunalne,
ale także tworzone także przez różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia. Początek takiej działalności w Lublinie miał miejsce w roku 2002, kiedy
to z inicjatywy mecenasa Jerzego Kiełbowicza i grupy lubelskich prawników,
lekarzy, pracowników nauki utworzone zostało Regionalne Stowarzyszenie
Zwolenników Kremacji. Stowarzyszenie jest społecznie działającą organizacją pozarządową, posiada osobowość
prawną. Jego celem jest propagowanie idei kremacji zwłok, zapewnienie
godnego pochówku prochów, budowa
kolumbariów, opieka nad istniejącymi dobrami kultury i sztuki w nekropoliach, na których istnieją lub będą tworzone domy pogrzebowe, kolumbaria,
groby urnowe. Zgodnie z porozumieniem z władzami Miasta Lublina i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
miejscem aktywności Stowarzyszenia
stał się zabytkowy Cmentarz przy ul.
Białej w Lublinie. Pierwsze kolumbarium wybudowano jednak na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul
Lipowej w roku 2004, trzy kolejne przy
ul. Białej. Łącznie posiadamy 4 kolumbaria z 608 niszami na urny. Wartość
tego przedsięwzięcia zamyka się kwotą 839 tys. zł. Stowarzyszenie, zgodnie
z zapisem w statucie, zajęło się rewaloryzacją a kaplicy cmentarnej, remontami grobów żołnierzy austriackich,
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ogrodzenia, przygotowało dokumentację zdewastowanej stróżówki, przeznaczając na ten cel ponad 760 tys. zł.,
zdobywając w roku 2009 za tę działalność Laur Konserwatorski. Stowarzyszenie planuje także, w porozumieniu
z Parafią pw. Świętej Agnieszki w Lublinie wybudować w 2017 roku, na
Cmentarzu Parafialnym na Kalinowszczyźnie, kolejne kolumbarium na 120
nisz. Z przyczyn od nas niezależnych,
odstąpiło jednak od współpracy z Miastem Lublin i nie podjęło się wykonania pełnej rewaloryzacji całego zabytkowego cmentarza przy ul. Białej,
mimo posiadanych na ten cel środków
i przygotowanej wstępnej dokumentacji. Władze Miasta Lublin wybrały
bowiem inny sposób uzyskiwania korzyści z wybudowanych przez Stowarzyszenie kolumbariów.

Trumna czy urna?
W Lublinie, jak już wspomniałem,
sprawa pochówków urnowych jest coraz bardziej popularna Świadczą o tym
budowa kolumbariów przez inne podmioty, np. Parafię Prawosławną, jak
również plany budowy kolumbariów
komunalnych i obserwowane na lubelskich cmentarzach budowanie prywatnych grobów urnowych. Zapewne więc,
z wyżej przytoczonych powodów, coraz łatwiejsza będzie odpowiedź na to
pytanie, ze wskazaniem na urnę. Ale
to jednak bardziej odległy czas. Jest on
konieczny, by kremacja stała się bardzo
naturalnym, nie budzącym kontrowersji i zupełnie zdrowym społecznie procesem i była odbierana w taki sposób,
jak przeciętny dom pogrzebowy.
Można powiedzieć, że od pewnego
czasu człowiek ma wybór – albo: do
piachu, albo pieca.
Zapewne tak określony wybór: do
piachu albo do pieca, chociaż w swojej
istocie logiczny, będzie wymagał, jak
wspomniałem wyżej, dłuższego upływu czasu, ze względu na ciągłe jeszcze
pozostającą w społecznej świadomości pamięć o ofiarach obozów koncentracyjnych. Krematoria, piece, spalanie
ciał muszą być zastąpione innym określeniem np. spopielanie zwłok ludzkich. Istotna jest przy tym także odpowiednia etyka świadczeń, jakość usług

cmentarzowo-pogrzebowych,
przestrzeganie standardów zawodowych,
dbałość o estetykę i godność ceremonii
oraz zwyczajów pogrzebowych, właściwa lokalizacja miejsc pochówku.
W opowiadaniu jednego z lubelskich autorów przypomniana została
sytuacja, jaka wydarzyła się w Lublinie w latach 60-tych minionego wieku. Do pewnej rodziny dotarła urna
z prochami zmarłej w Ameryce ciotki. Urna dotarła wcześniej niż list,
dlatego światli lubelscy obywatele
wzięli urnę za puszkę kawy.
Jest to najlepszy przykład na to, jak
świeży jest to problem i obcy naszej
kulturze. Pierwsze praktyki spopielania
zwłok w Ameryce sięgają połowy XIX
wieku, chociaż aktualnie, jak wskazują dane, do pochówków w urnach społeczeństwo amerykańskie zaczyna podchodzić bardziej ostrożnie. Wysłanie
urny z prochami było tu czymś normalnym. W Polsce, jak już mówiliśmy,
jest to bardzo młoda praktyka. Obecnie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
niemożliwy jest transport urny bez odpowiedniego przygotowania, oznakowania i informowania rodziny. Taka,
wspomniana w pytaniu, sytuacja już
nie zdarzy się.
Dwadzieścia lat później prochy wybitnego poety polskiego Józefa Łobodowskiego, czołowego antykomunisty,
mogły dotrzeć do Polski tylko dzięki spopieleniu. Urnę – można śmiało
użyć słowa – przemycono w podręcznym bagażu.
Józef Łobodowski zmarł w Madrycie 18 kwietnia 1988 roku i zgodnie
z jego wolą ciało poddane zostało kremacji. Jego wolą też było, by prochy
zostały przewiezione do Lublina i pochowane w grobie rodzinnym. Sprawa
była więc oczywista i należało wykonać wolę Zmarłego. Po uroczystościach
pogrzebowych w Madrycie, urnę z prochami przewieziono do Londynu na kolejne uroczystości żałobne. Zarówno
w Madrycie jak i w Londynie wszystko organizowane było przez przyjaciół,
literatów, poetów z udziałem przedstawiciela rządu RP na Uchodźstwie. Urna
ze zwłokami Zmarłego poety przewieziona została w czerwcu do Lublina,
także przez osobę prywatną. Nie było
jeszcze w tym czasie określonej prawnie procedury związanej z przewozem

takich nietypowych przesyłek, chociaż
– o ile pamiętam – był to transport za
wiedzą samego Edwarda Raczyńskiego. Ale w Polsce był to bardzo trudny czas pełen niepokojów i niepewności, stąd być może wszystko odbyło
się bez pośrednictwa i pomocy oficjalnych władz. Pogrzeb odbył się dopiero kilka miesięcy później, chyba pod
koniec października. Uroczystości odprawione w Kościele Akademickim
były skromne, chociaż z udziałem biskupów, licznego grona księży, przedstawicieli władz Uczelni i środowiska
naukowego KUL, grupy lubelskich literatów, przyjaciół, wielbicieli talentów Poety. Decyzja zorganizowania takich uroczystości była, moim zdaniem,
świadomym wyborem lubelskiego środowiska związanego ze Zmarłym. Józef Łobodowski spoczął – zgodnie ze
swoją wolą – w grobie na cmentarzu
przy ulicy Lipowej obok swojej matki
i dziadka.
Serdecznie dziękuję za rozmowę –
Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Kolumbarium ul. Lipowa Lublin
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Józef Łobodowski

Na własną śmierć
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Pożegnanie
ś.p. Józefa Łobodowskiego
22 października 1988

Na obcej ziemi boję się umierać.
Bez lęku spotkam śmierć ojczystą,
śmierć na ziemi, co mych prochów nie rozgubi.
Tam się oddam szeleszczącym liściom,
zamienię się w goryczkę i łubin…
Żeby mi lubelskie, cmentarne słowiki
zanosiły się co noc miłosnym krzykiem;
żebym wiedział, w ciepłą wtulony borowinę,
żem jest dla niej nie przybłędą, nie gościem
lecz synem;
żeby mnie obcy kamień nie ziębił,
żebym każdym ścięgnem pilnie czuł,
że jak czarna próchnica, jak korzenie,
wrastam ziemię,
aż do serca, aż do głębi,
w dno odwieczne,
w pradziadowski muł.
Żeby mnie głosy dochodziły z bliska
Od wrosłego w płowy pagór majdanu.
Żeby małe dziecko litery nazwiska
zgadywało z deski, dżdżem na blich wytartej;
żeby na nadbystrzyckich rozlewiskach
kumkały żaby do białego rana;
żeby opary, wznoszące się z rozgrzanej gleby,
snuły się nad murawą mogilną
i żeby
dwoje młodych, wziąwszy się za ręce,
rozmawiało najczulej wśród grobowych płyt,
żebym na chwilę,
na jedną, nie więcej,
znów usłyszał polskiej mowy rytm.
Żeby mnie deszcz przepoił i wicher wydeptał,
żebym się stracił, zagubił w nocnych szeptach,
oszołomił listowia zwiędłym aromatem;
żeby, gdy się korzenie w mym sercu rozrosną,
młody krzew ponad głową zaszumiał
i ludziom opowiedział z nadchodzącą wiosną
wszystko to,
czegom ja już nie umiał.
A na obcej ziemi boję się umierać…

Przy bramie cmentarnej od ulicy Lipowej (od lewej) Józef Zięba, Zbigniew Strzałkowski (z urną), Henryk Pająk, bp. Piotr Hemperek
– Rektor KUL, ks. Mieczysław Brzozowski
– Rektor Seminarium Duchownego

Orszak pogrzebowy na alei cmentarnej

Modlitwę za zmarłych – nad rodzinnym grobem Łobodowskich
– odmawia bp. Piotr Hemperek, ze sztandarem NZS student KUL
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Stefan Przesmycki

Wspomnienia…
Wuj Marcin robi buty
Na przedwiośniu 1944 r. przyjechali
do nas wujostwo Znakowscy. Mieszkali na Wołyniu we wsi Holatyn w pobliżu Beresteczka. Wuj Marcin pracował
na roli i jako gajowy trudnił się pilnowaniem lasu. Był narodowości ukraińskiej, lecz służył w polskim wojsku.
Jako były wojskowy otrzymał przydział gruntów rolnych pochodzących
z parcelacji. Ożenił się z Rozalią, która była siostrą mojej matki. Mieli dwoje dzieci: urodzoną w 1927 r. Marię
i w 1930 r. Władysława. Pewnego dnia
wtargnęły do ich domu ukraińskie rezuny spod znaku Bandery i wydali Marcinowi Znakowskiemu i jego synowi
Władysławowi rozkaz zamordowania
obu kobiet uznawanych przez banderowców za Laszki. Mord ten miał być
sprawdzianem ich przynależności do
nacji ukraińskiej. Po upływie określonego terminu zjawili się ponownie i widząc, że ich rozkaz nie został wykonany, straszliwie wuja Marcina skatowali
i zgnietli mu w drzwiach wszystkie palce u obu rąk. Gdy go ujrzeliśmy, były
widoczne czarne paznokcie na palcach
obu dłoni. Odchodząc, zbrodniarze ponowili rozkaz dokonania mordu i wyznaczyli ostateczny termin jego realizacji. Zagrozili śmiercią całej rodziny,
jeśli ich rozkaz nie będzie wykonany.
By uniknąć niechybnej śmierci, rodzice z dziećmi przekradli się nocą do Beresteczka, zostawiając swoje dobrze
prosperujące i stanowiące dorobek ich
życia gospodarstwo. Z dobytku zdołali ocalić tylko tyle, ile mogli unieść
w pieszej wędrówce.
W Beresteczku zastali dużą liczbę podobnych do siebie uciekinierów.
Bezpośrednie zagrożenie życia zostało
chwilowo oddalone, ale sytuacja była
nadal niepewna. Całkowicie bezpieczni mogli się poczuć poza obszarem penetrowanym przez hordy ukraińskich
zbirów. Wobec tego podjęli trudną
i niebezpieczną wyprawę przekrocze-

nia granicy Generalnego Gubernatorstwa i dotarcia do najbliżej rodziny. Nie
opisuję ich przygód doznanych w tym
marszu, gdyż są one podobne do przedstawionych w wielu relacjach dawnych
mieszkańców Wołynia.
Na szczęście zdołaliśmy dobudować dużą izbę do naszego niewielkiego
domku i dzięki temu mogliśmy się jakoś razem pomieścić. Gdy już Znakowscy nieco wypoczęli fizycznie i uspokoili stargane nerwy, zaczęli myśleć
o prozie życia. Ciotka Rozalia przy pomocy mojej mamy reperowała zniszczoną odzież. Wuj Marcin stwierdził,
że buty dzieci nie nadają się do reperacji, więc postanowił zrobić nowe. Kupił
kilka cielęcych skór, po czym wsadził
je do szaflika wypełnionego wapnem
gaszonym. Następnie, po pewnym czasie, poddał skóry płukaniu i moczeniu
w wodzie z otrębami. Dalsza operacja
polegała na goleniu sierści przy użyciu bardzo ostrego noża. Ostatnim zabiegiem było właściwe garbowanie.
Polegało ono na posypaniu skór drobno zmieloną korą dębową. Z dużym zainteresowaniem przyglądałem się pracy
wuja, gdyż sam parałem się garbowaniem skór ściągniętych z moich królików rasy Niebieskie Wiedeńskie. Przed
założeniem hodowli kupiłem sobie odpowiedni podręcznik, w którym jeden
z rozdziałów poświęcony był garbowaniu króliczych skórek. Pamiętam,
że zgodnie z podręcznikowymi zaleceniami, pokrywałem powierzchnię skóry papką z otrąb. Wyprawione przeze
mnie skórki były sztywne i by je zmiękczyć, nasycałem je tranem. Matka robiła z nich futrzane kołnierze do jesionek,
a sobie uszyła ciepłą mufkę.
Do wykonania butów trzeba było kupić skórzane zelówki, brandzle i inne
niezbędne drobiazgi. Ponadto wuj wykonał kopyta. Wreszcie buty były gotowe, przekonaliśmy się, że miały skórę
zadziwiająco miękką, jedynie czerwonawy kolor nieco raził. Wreszcie rzecz
najważniejsza: pozytywna opinia użytkowników, którzy orzekli, że obuwie

jest wygodne. Mimo że były to buty
z cholewami, to łatwo je było wkładać i bez wysiłku zdejmować, bez użycia pieska. Wuj Znakowski okazał się
twardym i przedsiębiorczym mężczyzną, dobrze radzącym sobie w trudnych
czasach. Bardzo mi zaimponował.

Co nam spadło z góry
Od końca lutego 1944 r. nad miastem pojawiały się pojedyncze rosyjskie samoloty. Z upływem czasu samoloty te pojawiały się coraz częściej
i częściej słychać było syreny alarmowe. Dzięki zachowanej dokumentacji
wiemy, że pierwszy alarm przeciwlotniczy ogłoszony został 24.02.1944 r.
o godz. 23.05. Następny alarm ogłoszono 17.03.1944 r. o godz. 23.10.
W kwietniu syreny ogłaszały alarmy
11 razy, w maju 16 razy, w czerwcu 4
razy, a w lipcu 7 razy. Dominuje liczba alarmów ogłaszanych w nocy. Przeważnie ok. godz. 22 i 23, najwcześniej
o godz. 21.30, a najpóźniej o 00.55.
W trzech przypadkach syreny alarmowe zawyły w dzień: 21.06.1944 o godz.
12.30, 07.07.1944 o godz. 11.45 oraz
18.07.1944 (ostatni alarm) o godz.
12.40. W większości przypadków alarmy ogłaszane były bez widoczności
samolotów.
Okupacyjne władze Lublina wydały odezwę do mieszkańców, która została zamieszczona w „Nowym Głosie Lubelskim”. Podano w niej rodzaje
i znaczenie sygnałów alarmowych oraz
sposób zachowania ludności w razie
ogłoszenia alarmu lotniczego. W odezwie przypomniano o obowiązku udania się do schronu wszystkich mieszkańców. Nie podano natomiast żadnych
wytycznych ani technicznych wskazówek co do urządzenia schronów przeciwlotniczych. Duża liczba ludzi chyba
nie wierzyła, by Sowieci chcieli zbombardować otwarte miasto. Wcześniejsze bombardowania miast polskich,
w tym Warszawy, były mało znane
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mieszkańcom Lublina. Moi rodzice
również nie podjęli decyzji o budowie
schronu mimo ciężkiego doświadczenia wyniesionego z 1939 r. Na ogół nie
traktowano poważnie ponownego zagrożenia. Nasi bezpośredni sąsiedzi,
państwo Dąbkowie, wykopali głęboki
dół i nakryli go balami i ziemią. Podobne schrony wykonali inni mieszkańcy
Dziesiątej, m.in. zamieszkali przy ul.
Pułaskiego państwo Nowiccy, rodzice mojego kolegi Ryszarda. W mieście
na schrony przystosowywano piwnice.
Jednak przypadki takie były dość rzadkie. Częste ogłaszanie alarmów bez widocznych samolotów powodowało, że
mieszkańcy przestali się nimi przejmować i nie reagowali na nie według wytycznych podanych w „Odezwie”. Do
czasu.
11 maja 1944 r. wieczorem siedziałem przy stole i przy zmiennym świetle
karbidówki odrabiałem lekcje, przygotowując się do zajęć na dzień następny.
Uczyłem się w prywatnej szkole chemotechnicznej Borodayki, mieszczącej
się przy ul. Radziwiłłowskiej. Czytając
notatki z wykładu zapisane w zeszycie,
pojadałem kromkę chleba posmarowaną marmoladą. Mogła być wówczas godzina 21.30–22.00. Noc majowa była
dość ciepła i niezbyt ciemna, na wysokości około 1200 m unosiły się chmury typu stratocumulus translucidus (kłębiasto-warstwowe
przeświecające).
W pewnym momencie w domu zrobiło się dziwnie jasno, wyjrzałem za okno
i oniemiałem, na dworze było widno jak w dzień. Rozległy się odgłosy
wystrzałów artylerii przeciwlotniczej
i dalekie wybuchy bomb lotniczych,
a w chwilę później zawyły syreny alarmowe. Wszyscy wybiegliśmy na dwór,
by znaleźć jakieś schronienie poza domem. Początkowo rozproszyliśmy się
po różnych zakamarkach w ogrodzie
i w gruzowisku. W niewielkiej odległości, w przewróconej przez niemiecką bombę ścianie, widniała szeroka na
ok. 70 cm i głęboka na ok. 60 cm szczelina. Matka pierwsza odkryła zbawczą szczelinę i zaczęła nas wszystkich
przywoływać do siebie. Ja położyłem
się u wylotu szczeliny. Starałem się
ten wylot dodatkowo osłonić, układając przed sobą luźno leżące cegły. Za
mną leżała moja siostra Teresa, zaś brat
Wojciech schował się w piwnicy zburzonego domu, dokładnie w miejscu

wybuchu bomby niemieckiej. Na wezwanie matki, by schronił się razem
z nami, brat odparł, że drugi raz bomba
nie trafia w to samo miejsce i dlatego
jest bezpieczny. Matka nie zrezygnowała i wobec jej stanowczej postawy
brat wyszedł z piwnicy i położył się
przy drugim wylocie szczeliny. Oprócz
nas w tym miejscu schroniła się ciotka
Znakowska z córką Marią.
Obserwowałem pełne grozy, ale
i swoistego piękna, podniebne widowisko. Jasne smugi reflektorów omiatały niebo. Łańcuchy różnobarwnych,
świetlnych pocisków wznosiły się na
znaczną wysokość. W niezbyt dużych
odległościach wolno opadały na spadochronach jaskrawo świecące bomby oświetlające. W pewnym momencie zobaczyłem samolot uchwycony
w skrzyżowane światła kilku reflektorów przeciwlotniczych. Oświetlony jaskrawym światłem, był dobrze widoczny. Leciał z kierunku zachodniego,
od strony Prochowni. Wkrótce zaczęła grzać do niego artyleria przeciwlotnicza. Ratując się przed zestrzeleniem,
pilot wprowadził maszynę w lot ślizgowy. Słychać było inny niż poprzednio głos pracy jego dwóch silników.
Następnie przez moment dał się słyszeć bardzo wysoki ton, przechodzący
w gwizd. Był to odgłos lecącej bomby,
która spadła w piwniczny dół pozostały
po naszym domu. Bomba ta wybuchła
w tym samym miejscu co niemiecka 8
września 1939 r. i które przed chwilą –
pod wpływem perswazji matki – opuścił mój brat. Zostałem ogłuszony bliskim wybuchem bomby. Ocknąłem się,
słysząc w pobliżu jakieś głosy. Był to
mieszkający w pobliżu Jan Ziemski.
Słysząc bliski, głośny wybuch, przybiegł na pomoc. Jan twierdził, że była
to ostatnia bomba z tego nalotu. Odległość od miejsca wybuchu do naszego
schronu nie przekraczała 8 m, ale wszyscy wyszliśmy bez szwanku. Zostaliśmy przysypani grubą warstwą pyłu
ceglanego.
W domu został wuj Marcin Znakowski z synem Władysławem. Od wybuchu bomby zawaliły się drewniane belki stropowe. Jedna z tych belek
przygniotła wujowi nogę. Uraz był bardzo bolesny, więc zawieźliśmy go na
taczce do znajdującego się w pobliżu
wojskowego szpitala. Po zbadaniu wuja
przez niemieckich lekarzy okazało się,
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że poza silnym stłuczeniem nie doznał
poważniejszych obrażeń. Po założeniu
tamponu nasyconego arniką i obandażowaniu nogi przywieźliśmy wuja z powrotem do domu.
Nazajutrz po bombardowaniu zaczęliśmy rozglądać się po okolicy. Na
niezabudowanej działce, położonej
u zbiegu ulic Słowackiego i Bocznej
Mireckiego, zobaczyliśmy wystający
z ziemi na wysokość około 1 m, pomalowany na czarno, metalowy walec.
Wierzch walca zamknięty był czarną,
blaszaną pokrywą, połączoną z walcem
drucianymi zawleczkami. Na środku
tej pokrywy znajdował się błyszczący,
mosiężny stożek z dziwnymi napisami.
Domyśliliśmy się, że jest to niewybuch
flary świetlnej. Staliśmy z grupą kolegów z okolicznych domów, obserwując to spadłe z nieba dziwo i wymieniając poglądy na temat jego istoty. Jeśli
to była flara, to wewnątrz musiał znajdować się spadochron. Sprawdzenie tej
teorii możliwe było po otwarciu pokrywy. Postanowiłem to zrobić z bratem Wojciechem, który przyniesionymi
z domu kombinerkami powoli wyciągał
kolejne zawleczki. Operacja ta trwała
dosyć długo. Wygięte końce zawleczek
trzeba było wyprostować, a następnie
wyciągnąć silnym szarpnięciem. Ten
banalnie prosty zabieg opisuję dlatego,
bo właśnie te szarpnięcia wywoływały
w nas paniczny strach z obawy, by nie
doszło do niespodziewanego wybuchu.
Przerywaliśmy na krótko robotę, by
nieco ochłonąć. Wojtek był cały spocony, a nasi koledzy uciekli i z odległości
kilkudziesięciu metrów obserwowali
nas w pozycji leżącej. Po wyjęciu ostatniej zawleczki pokrywa z impetem odskoczyła, a na zewnątrz jakby wykipiał
fragment białego spadochronu. Zjawisko było tak gwałtowne i niespodziewane, że skrajnie wystraszeni odskoczyliśmy od walca. Pierwszy ochłonął
Wojtek. Zaczął obiema rękami wyciągać czaszę spadochronu na ziemię. Wydawało się, że walec nie ma dna. Sterta białego płótna rosła, a Wojtek wciąż
wyciągał nowe jego naręcza. W końcu
pojawiły się zwoje linek, których końce
przymocowane były do grubej stalowej
liny. Po odcięciu linek nożem spadochron był nasz. Obaj nie mieliśmy co do
tego wątpliwości. Jednak nasi koledzy,
dotąd bierni i zastrachani obserwatorzy, zobaczywszy z daleka białą czaszę
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spadochronu, nabrali odwagi i przybiegli, by zobaczyć wszystko z bliska.
Sam widok spadochronu ich nie zadowolił. Bowiem zażądali sprawiedliwego – według nich – podziału łupu. Ich
nachalność i bezczelność tak bardzo
nas rozsierdziła, że musieliśmy użyć
argumentów siłowych, jak się okazało
– skutecznych.
Objęliśmy oburącz rozluźnioną czaszę spadochronu i z wielkim trudem
donieśliśmy do domu. Na widok tego
skarbu nasze rodziny ogarnęła euforia.
W czasie okupacji największe trudności
były związane z nabyciem artykułów
tekstylnych. Szczególnie dotkliwie odczuwaliśmy braki wystarczającej ilości
bielizny osobistej i pościelowej. Jeszcze większe niedobory tych artykułów
mieli Znakowscy. Wszyscy domownicy zaczęli oglądać i dotykać płótna i linek. Najbardziej miarodajną ocenę znaleziska przedstawiła matka, która była
profesjonalną krawcową. Od 1918 r.,
aż do zamążpójścia w 1922 r. pracowała w firmie szyjącej odzież dla wojska. Jako wiano otrzymała od rodziców
maszynę do szycia Singera. Z dawnych
czasów najbardziej wrył mi się w pamięć obraz matki siedzącej przy maszynie i spędzającej przy niej wiele godzin. Maszyna Singera była jedynym
nieuszkodzonym przedmiotem, wydobytym z gruzów rozbitego przez bombę Luftwaffe domu. Otóż matka uznała,
że spadochronowy materiał nadaje się
na koszule i bieliznę pościelową. Trzeba tylko spadochron odpowiednio popruć. Nawet konstrukcja linek umożliwiała ich wykorzystanie. Zewnętrzną
warstwę stanowiła jakby rurka z jednolitego materiału, która wewnątrz wypełniona była sznurkami, skręconymi
z cienkich nici, nadającymi się do szycia na maszynie.
Po południu wracał z pracy mój ojciec. Jego uwagę przyciągnął wystający z ziemi walec. Wewnątrz walca
sterczała gruba stalowa lina, od której
wcześniej odcięliśmy bawełniane linki spadochronu. Ojciec w czasie wojny
z bolszewikami był saperem. Miał więc
odpowiednią wiedzę o różnych materiałach wybuchowych, jednak w tym
wypadku dał się nieco zaskoczyć. Domyślił się zawartości walca i wiedząc,
że ja „produkowałem” materiały wybuchowe, zdecydował się dostarczyć
mi od razu większą ich ilość. Pocią-

gnął tedy za stalową linę, usiłując wyrwać walec z ziemi. Wówczas stało się
coś nieoczekiwanego: w odległości ok.
1 m za plecami ojca wystrzelił z ziemi
gejzer ognia i dymu. Tylko szybki refleks i natychmiastowa rejterada ocaliły
mu przyodziewek, a być może i skórę.
Zaistniałe zjawisko powstało w wyniku
silnego szarpnięcia liny, powodującego
zbicie szklanej fiolki wypełnionej żrącą substancją inicjującą zapłon materiału pirotechnicznego. Wykonane przez
ojca szarpnięcie było imitacją szarpnięcia, jakie towarzyszy otwarciu spadochronu w powietrzu. Fakt, że wytrysk
płomieni nastąpił w pewnej odległości
od walca dowodzi, że inicjacja zapłonu powstała w spodniej, najbardziej zagłębionej w ziemi części walca. Duży
płomień i czarny dym zwabiły podejrzliwych Niemców, którzy na samochodach zaczęli penetrować wokół teren,
szukając sprawców incydentu.
Zachęceni łatwym zdobyciem cennego materiału, zaczęliśmy poszukiwać ewentualnych niewypałów bomb
oświetlających. Wreszcie na niezabudowanej działce w rejonie ulicy Mikołaja Reja znaleźliśmy jeden sterczący z ziemi znajomy już walec. Niestety,
okazało się, że ubiegli nas jacyś równie
odważni jak my, gdyż znalezisko było
puste.
Nalot sowieckich samolotów w dniu
11 maja 1944 r. tak bardzo przeraził mieszkańców Lublina, że nazajutrz
duża ich liczba opuściła swe mieszkania, szukając warunków do bezpiecznego snu w pobliskich wioskach okalających Lublin. Część lublinian pozostała
na dłużej poza domem, porzucając nawet pracę. Niektóre rodziny postępowały tak jak my. Stosowany był jeszcze inny model zachowania, który
stosowali m.in. państwo Lebiedzińscy.
Na stałe na wsi pozostała matka z córką, natomiast Jerzy z ojcem przyjeżdżali rowerami rano do pracy i szkoły,
a wieczorem wracali na wieś. Absencja w pracy musiała dotyczyć znacznej
liczby pracowników, gdyż gubernator
okręgu lubelskiego SS-Gruppenführer
dr Wendler wydał 14 maja 1944 r. odezwę do ludności Lublina. Odezwa ta,
wydrukowana w „Nowym Głosie Lubelskim” z 16 maja 1944 r., wzywała
wszystkich pracujących do natychmiastowego powrotu do miasta i do swej
pracy. W odezwie podano, że kto do 17

maja nie powróci na dotychczasową
placówkę pracy, albo kto tęże placówkę
nieprawnie opuści, będzie najsurowiej
karany, spowodu złamania umowy pracy jako sabotażysta (pisownia oryginalna – przyp. aut.).
Podobnie reagowała ludność Warszawy po sowieckim nalocie 1/2 września 1942 r. Tomasz Szarota przytacza
niepublikowany fragment dzienników
Józefa
Dąbrowy-Sierzputowskiego z dnia 2 września 1942 r. W ciągu
dnia przez wszystkie arterie wylotowe
z Warszawy tłumnie ciągną furmanki
i wózki naładowane dobytkiem ludzi,
którzy opuszczają miasto. Mieszkańcy gremialnie opuszczają Warszawę.
Ceny w miejscowościach podmiejskich
wzrosły niepomiernie. Wielu ludzi koczuje pod gołym niebem w bruzdach
na polach, korzystając z upalnej pogody. Przedstawiam tylko ten fragment
z wielu przytoczonych przez T. Szarotę opisów ilustrujących prawdziwą panikę, jakiej ulegli warszawiacy po nocnym nalocie z 1 na 2 września 1942 r.
Analogiczna sytuacja powtórzyła się
po nalocie przeprowadzonym przez sowieckie lotnictwo w nocy z 12 na 13
maja 1943 r. O masowej ucieczce warszawiaków pisał L. Landau: ...ludność
zaś – kto może, spieszy się przenosić za
miasto, szosy podwarszawskie znów zaroiły się od wozów z rzeczami tych specyficznych letników.
Te nocne naloty stanowiły inspirację
do powstania nowej zwrotki w popularnej w Warszawie i śpiewanej również
w Lublinie piosence:
Siekiera, motyka, piłka, szklanka
w nocy nalot, w dzień łapanka.

Znowu poza domem
Po nalocie sowieckim 11 maja 1944
r. nasza matka miała dość doświadczeń
z bombami zrzucanymi na nasz dom.
Nazajutrz, późnym popołudniem, spakowała pościel i owinąwszy ją prześcieradłem, zarzuciła sobie na plecy
i razem powędrowaliśmy szukać bezpiecznego noclegu. Wraz z nami szli
Znakowscy lecz bez wuja Marcina, którego kontuzja nogi zmusiła do pozostania w domu. Nasz ojciec, ze względu na
pracę, nie mógł opuszczać domu.
Wszyscy objuczeni byliśmy niezbędnym bagażem. Wojciech nie mógł
rozstać się ze swoją zdobyczą, upchnął
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więc spadochron do dużego plecaka.
Szliśmy ulicą Pułaskiego. W pobliżu
jej skrzyżowania z ul. Jacka Przybylskiego usłyszałem z tyłu rozdzierający
krzyk Wojtka. Obejrzawszy się, zobaczyłem go leżącego na ziemi. Podbiegłem i pomogłem mu wstać. Okazało
się, że zawadził ręką o przewód pod napięciem zwisający z drewnianego słupa
linii energetycznej. Przewód ten przecięty został odłamkiem bomby zrzuconej w nocnym bombardowaniu. Na
szczęście brat przewrócił się tak, że
plecak ze spadochronem odizolował go
od drugiego, leżącego na ziemi, odcinka przewodu. Przygoda ta skończyła się
dla niego, oprócz strachu, lekkim porażeniem prądem.
Zostawiwszy za sobą ostatnie zabudowania Dziesiątej, podążaliśmy szerokim gościńcem o gruntowej nawierzchni, położonym wśród łanów zielonego
zboża i innych upraw. Po przebyciu
paru kilometrów, po lewej stronie drogi
ujrzeliśmy szpaler wspaniałych, prastarych lip. Już w dużej od nich odległości słychać było śpiew ptaków gnieżdżących się w gęstych koronach drzew.
Droga prowadziła pod górę do rozwidlenia. Lewa odnoga wiodła do lasu
zwanego Dąbrową i dalej do Prawiednik. Po jej lewej stronie widać było
piętrowy murowany dom z rozległym
ogrodem, mieszczącym pasiekę liczącą ok. 100 uli. Posiadłość ta należała do
pana Jasińskiego, znanego lubelskiego
pszczelarza, z którego synem chodziłem do szkoły. Dość często wybierałem
się z kolegami do Dąbrowy na grzyby
i jagody. Przechodząc obok tego domu,
zastanawiałem się nad trybem życia
jego mieszkańców na tym odludziu. Po
drugiej stronie rzeki Bystrzycy w starym parku stało również ok. stu uli.
Prawa odnoga drogi kierowała się
w stronę rzeki Bystrzycy, po jej przekroczeniu przez drewniany most, przebiegała wzdłuż majątku zemborzyckiego i po skręcie o 90° w lewo, wiodła do
wsi Zemborzyce. Marszrutę wybierała matka. Jak zwykle w takich wypadkach sądziła, że najbezpieczniej będzie,
gdy znajdziemy się możliwie daleko od
Lublina Za majątkiem zemborzyckim,
w niewielkiej odległości od kościoła,
skręciliśmy w prawo i po przekroczeniu torów kolejowych dotarliśmy do
Zemborzyc Tereszyńskich, leżących
blisko szosy kraśnickiej. Wioska ta nie

posiadała zwartej zabudowy. Poszczególne gospodarstwa rozrzucone były na
znacznej przestrzeni, w dużej odległości od siebie.
Matka oceniła, że w tej okolicy może
być względnie bezpiecznie i znalazła
życzliwych gospodarzy, państwa Łozińskich, którzy przyjęli nas na nocleg.
Przyniesioną ze sobą pościel rozłożyliśmy w stodole na rozścielonej słomie.
Mieliśmy w tym pewne doświadczenie,
gdyż we wrześniu 1939 roku podobnie
koczowaliśmy w wiejskich stodołach.
Po nocy wstaliśmy rześcy i wypoczęci.
Pobyt u Łozińskich ograniczyliśmy tylko do noclegów. Wszystkie posiłki spożywaliśmy w domu. Pościel
i inne przedmioty zostawiliśmy na stałe i w związku z tym marsz do Lublina bez bagaży był łatwiejszy, zwłaszcza dla matki.
Nie był to sielankowy okres w moim
życiu. Do szkoły mieszącej się przy ulicy Radziwiłłowskiej musiałem dotrzeć
o godzinie 8.00. Odległość z domu do
szkoły wynosiła ok. 5 km. Przebycie
tej odległości trwało ok. 1 godz. Na pokonanie dwunastokilometrowej drogi od Łozińskich do domu trzeba było
poświęcić co najmniej dwie godziny. Śniadanie, toaleta i zmiana odzieży zajmowały około pół godziny. Godzina wstawania to najpóźniej 4.30.
O tej porze roku słońce stało już dość
wysoko. Piękna droga, rozległe widoki i śpiew ptaków umilały długi marsz.
Ale marsze wymagały wysiłku fizycznego i potu. Właściwie wszystkim ta
nasza peregrynacja zaczęła doskwierać i chętnie przenieślibyśmy się z noclegami gdzieś bliżej. Gdyby nie pewien
szkopuł. Otóż na samym początku pobytu u Łozińskich odkryliśmy za stodołą wiśniowy sad. Stare drzewa o dużych
koronach (dzisiaj już niespotykanych)
pokryte były licznymi zawiązkami
owoców, zwiastującymi obfity plon.
Przedsiębiorczy wuj Znakowski wpadł
na pomysł, by kupić owoce wiśni „na
pniu”. Pomysł wuja został zaakceptowany przez Łozińskich. Nieznany nam
i nieco ryzykowny sposób kupna na
pniu bardzo nas ciekawił. Obowiązujące zasady w tego rodzaju transakcji wymagały uiszczenia należności w chwili zawierania umowy. Wobec tego, za
znacznie niższą cenę, nabywca ponosił
ryzyko utraty plonów wskutek klęsk żywiołowych, jak np. gradobicia. Ponad-
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to obowiązany był do osobistego zbioru owoców. Mieliśmy kilka powodów
skłaniających nas do kupna wiśni. Rosnące w naszym przydomowym sadzie
drzewa wiśniowe zostały zniszczone
przez bombę w 1939 r. Nie mieliśmy
tych owoców nawet na własne potrzeby. Pomysł wuja Znakowskiego od początku związany był z osiągnięciem zysku ze sprzedaży wiśni na targu przy ul.
Pocztowej. Zerwane owoce trzeba było
zanieść na ul. Pocztową, odległą od naszego domu o 2 km, a od wiśniowego
sadu 14 km. Wydawało się, że na tę odległość w koszach można przenieść tylko niewielką ilość towaru. Jednak wuj
Znakowski i na tę niedogodność znalazł
sposób. W wolnych chwilach konstruował prowizoryczne „koromysła”. Prowizoryczne – gdyż jak tłumaczył – na
prawdziwe nie miał materiału i czasu.
Natomiast prowizoryczne wykonał ze
zwykłej deski, nieco obrobionej. Deska
posiadała wycięcie na kark i poduszki
zabezpieczające ramiona przed odgnieceniem. Na obu jej końcach zamocowane były druty zakończone hakami służącymi do zaczepiania koszy pełnych
owoców. Gdy wiśnie dojrzewały, zbieraliśmy je wieczorem, żeby rano nie
tracić czasu. Drzewa były tak duże, że
wiśnie można było zrywać bezpośrednio z korony, albo przy użyciu drabin.
„Koromysła” w znacznym stopniu
ułatwiły nam transport owoców, ale
w drodze musieliśmy robić przerwy
na odpoczynek, co przedłużyło nasz
marsz, tak że pierwszego dnia spóźniłem się do szkoły. Odetchnęliśmy
z ulgą, gdy po kilku dniach zbiory się
skończyły. Transakcja kupna na „pniu”
okazała się bardzo zyskowna. W kilka
dni zarobiliśmy dużo więcej niż wynosiła pensja ojca. Wiśnie były nadzwyczaj smaczne i nabywcy bardzo szybko
wykupywali cały zapas towaru.
Wspominałem już, że byliśmy znużeni codziennym pokonywaniem dużych odległości. W rozmowach matki
ze Znakowskimi pojawiał się temat zaniechania tych wędrówek i nocowania
w domu. Ojciec jako jedyny członek
rodziny pozostawał w domu. Charakter pracy ojca wymagał jego dyspozycyjności 24 godziny na dobę, gdyż jako
maszynista parowozu mógł w każdej
chwili być wezwany przez awizora do
pracy. Z tego powodu ojciec lepiej od
nas orientował się w panującej w Lubli-
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nie sytuacji. Powiedział nam, że prawie
co noc ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze. Informacja ta zadecydowała, że
nie zrezygnowaliśmy z noclegów poza
domem.
Po zerwaniu wiśni, pożegnaliśmy
się z naszymi gościnnymi gospodarzami i znaleźliśmy noclegownię w Kolonii Wólka Abramowicka. Miejscowość
ta, odległa od domu o 6 km, położona
była w pobliżu drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Bychawskiej i wiodącej
do Biłgoraja. Nocowaliśmy w stodole
należącej do gospodarza o nazwisku Jachacz. Od tej pory mieliśmy do pokonania dwa razy mniejszą odległość do
domu i do swojej dyspozycji dwie godziny czasu więcej. Zmiana ta była mi
bardzo na rękę, gdyż z powodu braku
czasu nieco opuściłem się w nauce.

100 złotych i jeszcze 20
W czerwcu 1944 roku wśród kolegów w szkole panował nastrój niepokoju i obawy. Wszyscy dostrzegaliśmy nerwowe zmiany w zachowaniu
się Niemców. W tym roku przestaliśmy
po lekcjach grać w piłkę nożną koło
Nowej Drogi na łąkach nad Bystrzycą.
Niemcy wydali zarządzenie zmuszające młodzież szkół średnich do kopania
okopów. Moja klasa miała wyznaczony
rejon na Kalinowszczyźnie, na skraju
lessowego zbocza opadającego ku rzece Bystrzycy. Robotę wyznaczał starszy wiekiem podoficer z Wehrmachtu.
Był bardzo skrupulatny i wymagający.
W ręku dzierżył dwumetrowej długości listwę z naznaczoną podziałką centymetrową. Przy jej pomocy sprawdzał wymiary wykonywanych przez
nas okopów i niekiedy żądał dokonania
poprawek. Po wykonaniu okopów, rozplantowana ziemia w ich pobliżu miała żółtą barwę różniącą się od dalej leżącej czarnej gleby. Nasz wojskowy
nadzorca zażądał, by dla zamaskowania żółtego koloru rozplantować na nim
nieco ziemi roślinnej. W czasie pracy
była krótka przerwa przeznaczona na
zjedzenie przyniesionego z domu drugiego śniadania.
Przypadek sprawił, że ponownie
kopałem okopy, tym razem z własnej
woli. W pobliżu mojego domu, przy ulicy Słowackiego mieszkał Cyprian Staszewski z rodziną. Był on znanym fotografem, uczniem Edwarda Hartwiga

i miał zakład fotograficzny przy Krakowskim Przedmieściu w pobliżu ulicy Kołłątaja. Cyprian Staszewski, jak
większość mieszkańców Lublina, miał
obowiązek stawić się w określonym
miejscu i czasie do kopania okopów.
By uniknąć niechcianej mitręgi, poprosił mnie, bym go w tej robocie zastąpił.
Oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem, które wedle jego propozycji
stanowiła suma 100 zł. Była to tak duża
kwota, że zgodziłem się bez zastrzeżeń.
Stosowanie zastępstw przy kopaniu
okopów było możliwe, gdyż na miejscu
zbiórki nie sprawdzano dowodów tożsamości. Sprawdzanie obecności polegało na złożeniu podpisu na liście po
wyczytaniu nazwiska. Wyznaczone do
kopania okopów miejsce znajdowało
się w pobliżu obozu koncentracyjnego
na Majdanku, w miejscu obecnej ulicy
Władysława Grabskiego. Zastanowił
mnie zestaw narzędzi przygotowanych
do użycia. Na stercie leżały kilofy i coś
w rodzaju szufli, natomiast nie zauważyłem używanych na Kalinowszczyźnie łopat sztychówek. Wkrótce sytuacja się wyjaśniła. Okazało się, że w tej
okolicy jest całkiem inna budowa geologiczna. Wzdłuż lewego brzegu rzeki
Bystrzycy zalegają lessy, natomiast na
brzegu prawym występują skały wieku kredowego, wykształcone w postaci
margli. Nie spodziewałem się że, kontrakt zawarty z Cyprianem Staszewskim zawiera element takiego ryzyka.
Niestety, nie było już odwrotu i trzeba
było imać się oskarda. Praca była znojna. Walenie oskardem w twardą skałę
dawało pewien efekt po wielokrotnych
uderzeniach. Pokruszone fragmenty
skalne usuwało się szuflami. Postęp robót był niewielki, ale niemieccy nadzorcy, rozumiejąc sytuację, nie popędzali nas zbytnio. Wreszcie Niemcy
ogłosili koniec tej mozolnej pracy. Po
złożeniu narzędzi na wskazane miejsce
nadzorcy wybrali kilkunastu ludzi do
odniesienia narzędzi do składu. Ja byłem jednym z wybranych. Z nami szedł
jeden z nadzorców, który zaprowadził
nas do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Otwartą i niestrzeżoną bramą
weszliśmy na ogrodzony teren zwany
bauhof (podwórze budowlane). Po bokach pustego placu stały różne szopy.
Do jednej z nich, wskazanej przez nadzorcę, odnieśliśmy narzędzia. Przyjmował je i skrupulatnie liczył jakiś cywil.

W pewnym momencie usłyszałem
głośny śpiew w języku rosyjskim. Obejrzałem się i zobaczyłem maszerujących
w zwartym szyku jeńców radzieckich.
Ubrani byli w „gimnaściorki” i furażerki. Pięknie śpiewali „Katiuszę”. Piosenka „Rozkwitały jabłonie i grusze”
znana nam była już od pewnego czasu. Uważana była za szlagier i śpiewano ją po polsku. Niektóre piosenki
miały przedziwną właściwość przekraczania wszystkich frontów. Prawdziwą
furorę zrobiła w czasie minionej wojny piosenka „Lili Marleen”. Śpiewana
była jako przebój w Afrika Korps, a po
przetłumaczeniu na język angielski, po
drugiej stronie frontu śpiewali ją żołnierze alianccy. Była bardzo popularna
w Polsce, młodzież śpiewała ją w wielu językach.
Możliwość swobodnego przebywania w tym straszliwym miejscu, jakim był obóz na Majdanku, i śpiew
radzieckich jeńców wpłynęły na osłabienie mojego instynktu samozachowawczego tak, że podjąłem ryzykowną decyzję. W czasie gdy od uderzania
oskardem pot zalewał mi czoło i oczy,
marzyłem o kąpieli w chłodnej i krystalicznie czystej wodzie stawu zwanego „Oczkiem”. Dojście do położonego w Abramowicach stawu było bardzo
długie. Byłem bardzo zmęczony, pokryty białym wapiennym pyłem przyklejonym do spoconego ciała. W tej
sytuacji po wyjściu na Szosę Piasecką
(Droga Męczenników Majdanka) skręciłem w prawo i skierowałem się ukośnie biegnącą dróżką prosto ku bliskim
abramowickim stawom. W pewnym
momencie, gdy dróżka przebiegała w pobliżu ogrodzenia obozu, zobaczyłem w budce wartownika siedzącego na snopku słomy. Spojrzał na mnie
i dłonią z wysuniętym kciukiem, skierowanym za siebie w stronę obozu, poruszył parę razy, po czym odezwał się:
willst du hier? (czy chcesz tu?). Zdrętwiałem, lecz szybko odpowiedziałem:
nicht wollen (nie chcę) i z duszą na ramieniu poszedłem dalej. Przez czas jakiś czułem jego wzrok na plecach.
Po dotarciu do stawu spotkałem
mieszkającego obok młyna Zdzisława Łozińskiego. Usłyszawszy historię
o moim bliskim spotkaniu ze strażnikiem z Majdanka, Zdzisław powiedział,
że miałem więcej szczęścia niż rozumu,
gdyż strażnicy bez ostrzeżenia strzelali
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do każdego, kto zbliżył się do ogrodzenia obozu.
Po spłukaniu potu i brudu w orzeźwiającej kąpieli odwiedziłem mego
chlebodawcę, by zainkasować należną mi zapłatę. Nie powiedziałem o niespodziewanie ciężkiej pracy. Mimo to
pan Cyprian z własnej inicjatywy dołożył 20 złotych. Dla zorientowania
w wielkości mojego zarobku podaję, że moja znajoma Sylwia Warakomska, po ukończeniu Szkoły Handlowej
im. Vetterów, podjęła pracę w niemieckiej firmie, w której zarabiała 50 zł
miesięcznie.

Straszna historia
rodziny Dadanów
Janusz Dadana mieszkał z rodzicami
w jednorodzinnym domu położonym
przy ul. Mikołaja Kopernika w dzielnicy Dziesiąta. Ojciec był oficerem WP
i zaginął bez wieści na wojnie obronnej
w 1939 r. W tym czasie Janusz mógł
mieć około 13 lat. Jego matka była jeszcze młodą i piękną kobietą. By znaleźć
środki do życia, podjęła pracę w monopolu tytoniowym, zwanym przed wojną Państwowy Monopol Tytoniowy.
Duże gmachy fabryczne i budynek administracji mieściły się przy końcu ulicy Nowy Świat. Pani Dadanowa musiała codziennie, bez względu na pogodę,
pokonywać na piechotę trzykilometrową drogę dwukrotnie.
Niemieccy okupanci, przejmując
banki, przedsiębiorstwa i fabryki zostawiali cały dotychczasowy personel. Zatrudniali w firmach jedynie swego nadzorcę, tzw. Treuhendera. W Monopolu
Tytoniowym nadzorcą był przystojny
oficer Wehrmachtu.
Wkrótce dwoje młodych i samotnych ludzi zbliżyło się do siebie. O początku tego zbliżenia opowiadano mi
dość romantyczną historię. Pewnego razu pani Dadanowa została dłużej
w pracy, by nadrobić jakieś zaległości.
Do domu wyszła nieco później niż zwykle. Samotną kobietę na pustej ulicy zaczęło napastować dwóch drabów. Usłyszawszy krzyki napadniętej kobiety, ów
oficer wybiegł z budynku i strzałami
z pistoletu spłoszył napastników. Od tej
pory stale odprowadzał panią Dadanową do domu. Tak powstało i rozwinęło
się uczucie, które potocznie nazywa się

miłością. Przetrwało ponad cztery lata,
aż do tragicznych wydarzeń w połowie 1944 r. W czasie okupacji puszczanie się polskich dziewcząt z Niemcami uznawano za hańbiące i traktowano
prawie jak zdradę. Zjawisko to musiało mieć dużą skalę, skoro Armia Krajowa postanowiła stosować karę obcięcia
włosów panienkom lekkich obyczajów.
Wobec
Polaków
flirtujących
z Niemkami w Vaterlandzie stosowano kary śmierci. Z tego powodu Niemcy wykonywali nawet publiczne egzekucje na Polakach.
Zupełnie inaczej była traktowana
przez bliższych i dalszych sąsiadów
pani Dadanowa. W tej materii opiniotwórcze były kobiety. Mogły bardziej
wnikliwie wczuć się w sytuację samotnej kobiety wychowującej dziecko. Tak
więc ani pani Dadanowa ani jej syn Janusz nie doznawali w środowisku żadnych przykrości. Stan ten przerwał
w sposób niezwykle brutalny i chamski
Tadeusz K. Obaj, Janusz i Tadeusz, należeli do podchorążówki AK. Wykłady
teoretyczne odbywały się gdzieś w naszej dzielnicy, natomiast na ćwiczenia trzeba było udawać się na kilka dni
„do lasu”. Któregoś majowego popołudnia staliśmy we trzech na rogu ulic
Pułaskiego i Kopernika. Tadek z Januszem omawiali mające odbyć się niebawem leśne ćwiczenia. Z pobliskiej ulicy Słowackiego wyszła pani Dadanowa
z trzymającym ją za rękę niemieckim
oficerem. Był to codzienny, banalny
widok, niewzbudzający żadnych emocji. Jednak nie w Tadeuszu K., który
w pewnym momencie zwrócił się do
Janusza: „Janusz, ojczym idzie z matką, idź i buchnij go w mankiet” (pocałuj go w rękę). Nogi się ugięły pode
mną, gdy to usłyszałem. Co za wredny napad. Spojrzałem na Janusza, który był blady jak papier. Gdy para nas
mijała, jak zwykle ukłoniłem się i dodałem, że maj jest w tym roku wyjątkowo piękny. Na co oboje odpowiedzieli uśmiechem. Po tym Janusz bez słowa
obrócił się na pięcie i poszedł ulicą Pułaskiego. Wtedy widziałem go po raz
ostatni. Wypytywani koledzy, włącznie
z Tadkiem K., nie wiedzieli, gdzie się
podziewa Janusz Dadana. Jeden z indagowanych przyznał, że Janusz powiedział mu o zamiarze wstąpienia do
oddziału partyzanckiego. W końcu nadeszła ta najstraszniejsza wiadomość:
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na rozlepianych w mieście obwieszczeniach, o rozstrzelaniu wymienionych
z nazwiska i imienia pięćdziesięciu zakładników, znajduje się nazwisko Janusza Dadany. Pobiegłem zaraz na ul.
Bychawską do miejsca rozlepienia obwieszczenia i rzeczywiście na 43. pozycji widniał zapis: Dadana Janusz
z Lublina.
Na kilka dni przed rozlepieniem obwieszczeń widziałem parę razy matkę Janusza. Była niezwykle wzburzona. Zachowywała się tak, jakby straciła
kontakt z rzeczywistością. Po ukazaniu
się obwieszczeń widziałem ją raz, obok
mojego domu biegnącą ulicą Słowackiego w stronę miasta.
Wkrótce dowiedzieliśmy się, że pani
Dadanowa się otruła.

Ucieczka trzecia
Od początku czerwca 1944 r. w naszym domu w Lublinie słychać było dochodzący ze wschodu, z każdym dniem
coraz bardziej donośny i nieprzerwany, grzmot armat. Wszyscy z niepokojem wsłuchiwaliśmy się w narastające,
groźne odgłosy zbliżającego się frontu. Rodzice postanowili znaleźć jakieś
bezpieczne miejsce, w którym można
by było spokojnie przeczekać zbliżającą się nawałę. Okoliczne wsie, które
dawały nam schronienie po pamiętnych
bombardowaniach 9 września 1939 r.
i 11 maja 1944 r., teraz jako bezpieczna ostoja nie wchodziły w rachubę. Rodzice przyjęli prostą regułę: im dalej od
frontu, tym bezpieczniej. Wybrali więc
odległą o ok. 50 km na zachód wieś
Głusko Duże, w której miał swe gospodarstwo krewny mojej matki Jan Bednarz. Przebycie tej niezbyt dużej odległości stanowiło problem. W naszym
domu nadal mieszkali Znakowscy, którzy, pozostawiwszy swoje gospodarstwo na Wołyniu, wiosną 1944 uciekli
przed bandami ukraińskimi. Było więc
oczywiste, że na nową tułaczkę Znakowscy udadzą się razem z nami. Podobnie jak po nocnym bombardowaniu
11 maja, razem z nami odbywali wielokrotnie wędrówkę na bezpieczny nocleg u Łozińskich w odległych Zemborzycach Tereszyńskich.
Rodzice wraz z krewnymi mieli do
rozwiązania nie lada łamigłówkę. Należało określić listę niezbędnych rzeczy,
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które trzeba zabrać, oraz wybrać trasę
i rodzaj transportu. W owych czasach
komunikacja samochodowa nie istniała. Jedynym środkiem lokomocji do wsi
Głusko była kolej. Podróż koleją odbywała się dwuetapowo. Etap pierwszy, to
przejazd koleją normalnotorową z Lublina do Nałęczowa. Drugi etap podróży odbywał się wąskotorówką do samego Głuska. Tory kolejki wąskotorowej
rozgałęziały się w Karczmiskach, jedna nitka torów wiodła do Wilkowa na
Powiślu, druga prowadziła do Opola
i Poniatowej. Konieczność przesiadki
w Nałęczowie, oraz ponaddwukilometrowa odległość od naszego domu do
stacji kolejowej w Lublinie, w dużym
stopniu utrudniała wywiezienie tą drogą
dużej ilości bagażu. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem był transport konny.
Matka wysłała list do swego mieszkającego w Opolu brata Antoniego, prosząc
o przysłanie koni. Wkrótce przyjechał
do nas parokonną furmanką Jan Baran,
który był zięciem wuja Antoniego. Na
furę załadowano pościel, odzież, żywność oraz różne niezbędne rzeczy. Razem z woźnicą zabrali się mój młodszy
brat Wojciech i część rodziny Znakowskich: ciotka Rózia wraz z córką Marysią i synem Władysławem. Moja matka,
siostra Teresa, oraz wuj Znakowski pojechali koleją.
Ze względu na konieczność załatwienia formalności związanych z zakończeniem skróconego roku szkolnego,
musiałem przedłużyć swój pobyt w Lublinie. Z tego powodu ewakuowałem
się wraz z ojcem na ostatku. Z Lublina
jechaliśmy w wagonie towarowym razem z dwiema kozami – naszymi żywicielkami – którymi musiałem się opiekować. Nie miałem łatwego zadania.
Doprowadzenie kóz na stację kolejową, po betonowych płytach chodnikowych, było przedsięwzięciem trudnym.
Biedne zwierzątka dotychczas nigdy
nie znajdowały się w tak nieprzyjaznym środowisku. Zawsze przebywały
na miękkim, trawiastym terenie. Były
zestresowane i wyraźnie się bały, mimo
to z ufnością trzymały się blisko mnie.
Oprócz kóz prowadziłem rower, do którego przytroczone były różne pakunki.
Ojciec niósł na barkach (dosłownie) jakiś wypchany i ciężki wór. Głowę miał
pochyloną ku ziemi, tak że ów wór częściowo opierał się o kark. Jedną ręką,
na przemian lewą i prawą, utrzymywał

ten bagaż w równowadze. W końcu dobrnęliśmy do stacji, gdzie ojciec jako
kolejarz łatwo znalazł odpowiedni pociąg, w którego składzie był wagon towarowy. Na dworcu kolejowym, w dużych skupiskach ludzi, wyczuwało się
niepokój. Wskutek ogólnego rozprężenia spowodowanego bliskością frontu,
pociągi nie jeździły według ustalonych
rozkładów.
Kozy trzeba było po prostu podnieść i postawić na podłodze wagonu,
następnie załadowaliśmy rower i inne
bagaże. Do Nałęczowa dojechaliśmy
bez specjalnych wydarzeń. Po wyładowaniu kóz i bagaży, przeszliśmy obok
budynku stacyjnego do początku wąskich torów kolejki. Niestety, tor był
pusty. Ojciec udał się na rekonesans,
a ja w tym czasie zacząłem rozglądać
się po okolicy. Przy budynku dworca
kręciła się spora grupa ludzi wypytujących o możliwość przejazdu wąskotorówką. W pobliżu na bocznicy stała
lora, na której widać było worki wypełnione piaskiem, osłaniające przeciwlotnicze działko 20 mm na poczwórnej lawecie. Po dłuższej nieobecności ojciec
wrócił ze złą wiadomością: otóż z nieznanych powodów od pewnego czasu
do Nałęczowa nie docierają wąskotorowe pociągi. Z uzyskanych przez ojca
informacji wynikało, że komunikacja
została przerwana na odcinku między
Wąwolnicą a Nałęczowem. Jednak istnieje nikła nadzieja, że od Wąwolnicy
w kierunku Opola komunikacja działa normalnie. Jedyną możliwością dotarcia do celu była piesza wędrówka
do odległej o około 10 km Wąwolnicy.
Powierzchnia terenu była pofałdowana i pocięta licznymi wąwozami, więc
jedyną równą drogę stanowiło torowisko. Marsz między szynami był bardzo trudny z uwagi na wystające nad
powierzchnię terenu drewniane podkłady kolejowe, których rozstaw nie
był dostosowany do długości kroków.
Prowadzenie obciążonego roweru po
podkładach było prawie niemożliwe.
Na szczęście obok toru przez większą
część trasy wiodła dość szeroka ścieżka. Na początkowym odcinku, przez
ok. 2 km tory kolejki ułożone były nieopodal szerokich torów, następnie skręcały na południe, a dalej na zachód.
Wędrówka była uciążliwa i powolna. Nie mogliśmy zbytnio forsować
zwierząt, którym dość często trzeba
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było pozwolić na popas. Ojciec również musiał od czasu do czasu robić
krótkie odpoczynki, by zrzucić z siebie
ciężkie brzemię.
W pobliżu Wąwolnicy musieliśmy przejść przez wiadukt, pod którym znajdowała się droga prowadząca
z Nałęczowa przez Wąwolnicę do Kazimierza i Puław. Po dojściu do wiaduktu ujrzeliśmy niebywałe widowisko: oto całą szerokością jezdni, wraz
z poboczami, w kilku rzędach sunęły
konne furmanki wyładowane tobołami,
odzieżą, a nawet sprzętem domowym.
Wśród tego dobytku siedzieli ludzie.
Część uciekinierów szła pieszo, nieliczni jechali konno. Szczególnie utkwił mi
w pamięci jeździec siedzący bokiem
na nieosiodłanym koniu. Wydawał się
skrajnie wyczerpany, lecz chyba uważał, że lepiej jest źle jechać niż dobrze
iść. W tłumie widać było nielicznych
żołnierzy Wehrmachtu. Butę, którą demonstrowali na początku wojny, zastąpiła apatyczna rezygnacja. W zasięgu wzroku nie było widać początku ani
końca tego żywego potoku zmierzającego na zachód ku Wiśle. Trudno było
zidentyfikować pochodzenie tych ludzi. Jeśli uciekali wraz z Niemcami,
to musieli być w jakiś sposób z nimi
związani. Również uprząż koni pociągowych była egzotyczna. Po pewnym
czasie usłyszałem wersję, że to byli jacyś niemieccy osadnicy z Rumunii czy
Besarabii.
Z dużą obawą przeszliśmy przez
wiadukt. Braliśmy bowiem pod uwagę
jakąś nerwową reakcję uciekinierów,
których nasz nieoczekiwany widok
mógł wystraszyć. Jednak widocznie
uznali nas za podobnych sobie.
Długo czekaliśmy na koniec okupacji niemieckiej. Głęboko i niezachwianie wierzyliśmy, że nadejdzie, lecz
w najśmielszych snach nie marzyliśmy,
że będziemy na własne oczy obserwować sromotną, masową ucieczkę naszych ciemiężców. Dla takiego widoku
warto było znaleźć się w tym miejscu
i w tym czasie. Obraz tego wydarzenia
mam w oczach do chwili obecnej.
Po przekroczeniu wiaduktu wkrótce
dotarliśmy do stacji kolejowej w Wąwolnicy, gdzie stał pociąg z lokomotywą pod parą. Tym pociągiem wkrótce
dotarliśmy do Głuska będącego celem
naszej uciążliwej tułaczki.
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Na miejscu dowiedzieliśmy się
o przygodach naszej grupy ewakuującej się furmanką. Z Lublina wyjechali
późnym popołudniem. Po przejechaniu
kilkunastu kilometrów zaczął zapadać zmierzch, musieli więc pomyśleć
o noclegu. Znaleźli go w jakimś napotkanym przy drodze majątku. Rządca
wyznaczył im miejsca na spanie w rozległej stajni, w której było dużo koni.
W stajni tej było jeszcze dość miejsca
dla podróżnych i ich koni. Nie dane
im było spokojnie wypocząć na miękkich słomianych legowiskach. W środku nocy nagle zbudziła ich gwałtowna strzelanina rozlegająca się w bardzo
bliskiej odległości. Okazało się, że
to jacyś partyzanci usiłowali zdobyć
w majątku konie, lecz na skutek silnej obrony niemieckich żołnierzy szybko zrezygnowali z planowanej zdobyczy. Po odwrocie partyzantów do stajni
wpadli Niemcy z bronią w ręku i ustawili wszystkich pod ścianą z podniesionymi rękami. Z tej bardzo groźnej sytuacji wybawili ich pracownicy majątku,
wyjaśniając Niemcom, że to są wypoczywający podróżni. Zmuszono ich
jednak do opuszczenia stajni, mimo panujących jeszcze ciemności.
W końcu wszyscy znaleźliśmy się
w gospodarstwie Bednarzów, odległym
od Lublina o ok. 50 km. Owdowiały, około sześćdziesięcioletni Jan Bednarz – znany z wielkiej poczciwości
– przyjął nas ze staropolską gościnnością. W jego gęsto zaludnionym domu
znalazło się miejsce nie tylko dla mojej
pięcioosobowej rodziny, lecz również
dla czteroosobowej rodziny Znakowskich. Jan miał czterech synów i dwie
córki w wieku od 25 do 32 lat. Mając
wiele czasu, obserwowałem z bliska
życie i obyczaje tej rodziny. Były one
podobne u bliższych i dalszych sąsiadów Bednarzów. Podstawowe produkty żywnościowe, chleb, sery, masło,
jaja i mięso, mąka, kasze i ziemniaki,
wytwarzane były na miejscu w każdym
gospodarstwie. Wiejskie gospodarstwa
były w większości wyposażone w kołowrotki i warsztaty tkackie, na których
gospodynie wytwarzały głównie lniane nici i tkaniny, służące do szycia pościeli i bielizny. Byli i tacy mieszkańcy,
którzy potrafili sami wyprawiać skóry
zwierząt i szyć z nich buty. Najważniejsze artykuły kupowane w sklepach to
zapałki, sól i nafta. Narzędziami do ob-

róbki roli były pługi i brony, a do pozyskiwania plonów motyki, kosy i cepy.
Cała praca na roli wykonywana była
siłą mięśni ludzi i koni.
Gospodarstwo rolne jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwem. Jak
w każdym przedsiębiorstwie, muszą
być podejmowane decyzje i wydawane polecenia. Jednak w gospodarstwie Bednarzów wydawało się, że
bez poleceń członkowie rodziny wiedzą, co należy w danej chwili robić.
Ojciec Jan nigdy nie podnosił głosu.
Był zawsze spokojny i zrównoważony. W jego słowniku nie było przekleństw. Zamiast słów powszechnie
uważanych za obelżywe używał wyrazu „kolka” i to bezosobowo. Pamiętam jedyne polecenie Jana skierowane do dzieci, które brzmiało raczej jak
prośba. Pewnego dnia byłem świadkiem takiej rodzinnej scenki, odzwierciedlającej panującą atmosferę. Po
całonocnym pobycie na niedzielnej
zabawie, młodzi Bednarzowie spali w stodole dłużej niż zwykle. Jan,
nie otwierając wrót stodoły, z wyraźnym zatroskaniem, łagodnym głosem,
zwraca się do jednego z synów: „Francek, wstań, już dziesiąta”. W stodole
słychać było jakiś ruch, ale za chwilę
wszystko wróciło do normy. Po pewnym czasie Jan ponawia prośbę: „Francek, wstań, może zjadłbyś coś ciepłego”. Nie wiem, czy obietnica posiłku,
czy poczucie obowiązku a także szacunku wobec ojca spowodowały, że
cała czwórka wygramoliła się z legowisk w stodole i iskając źdźbła siana z włosów i nocnego przyodziewku,
rozpoczęła zwykłą krzątaninę.
Wyróżnianie Franciszka w tej i innych sytuacjach prawdopodobnie wynikało z tego, iż w czasie walk z Niemcami w 1939 r. odniósł ciężką ranę
nogi. Zagrożoną amputacją nogę udało
się lekarzom wyleczyć. Jednak na lewą
nogę Franciszek chromał do końca życia. Moje posądzenie pana Jana o stosowanie wobec synów jakichś forteli, by
ich nakłonić do robienia czegokolwiek,
wynikało z nieznajomości charakteru tego niezwykłego człowieka. Opisane zdarzenie miało miejsce na początku mojego pobytu w domu Bednarzów.
W miarę upływu czasu coraz lepiej poznawałem jego wspaniałą osobowość.
Zrozumiałem, że skierowana do Franciszka propozycja śniadania spowo-

dowana była jego autentyczną troską
o zdrowie swojej licznej gromadki.
Jan Bednarz zasłynął w całej okolicy z tego, iż przez całą okupację niemiecką nie spotkał i nie zobaczył żadnego Niemca. Stało się tak – jak uważał
– za sprawą boskiej interwencji, bowiem Jan w codziennych modlitwach
prosił Boga, by uchronił go od spotkań
z niemieckimi okupantami. Inna rzecz,
że swoim postępowaniem nie utrudniał,
a wręcz pomagał Stwórcy w wysłuchaniu swych próśb. Unikał przebywania
w miejscach zagrożonych obecnością
Niemców. Nie bywał na targach i jarmarkach w pobliskim Opolu, a po niezbędne zakupy wysyłał tam swoich synów. W niedziele i święta uczęszczał
na msze do kościoła w odległych o ok.
3 km Karczmiskach, dokąd przekradał się śródpolnymi ścieżkami, zamiast
przebyć krótszą drogę szerokim i wygodnym gościńcem. Unikanie spotkań
z okupantami nie wynikało z jego strachliwości – raczej było spowodowane
pobożnością. Niemców pan Jan uważał
za antychrystów, wysłanników szatana
i oglądanie ich było według niego ciężkim grzechem, którego należy unikać.
W efekcie tych zabiegów Jan Bednarz
był jedyną znaną mi osobą, która w ciągu pięciu lat niemieckiej okupacji nie
spotkała żadnego Niemca.

Drogi do domu
Wreszcie skończyły się żniwa. Wyschnięte snopy zwieziono do stodoły i rozmieszczono w zapolach. Teraz
młodzież wiejska miała więcej czasu.
Zbierała się więc wieczorami na polityczne pogaduszki. A było o czym
rozprawiać w tych czasach przełomu.
Kończyła się długotrwała niemiecka
okupacja i nikt nie wiedział, co nastąpi
już wkrótce. Wiedza uzyskiwana od ludzi znających czerwonoarmistów, budziła obawy co do dalszego losu. Toteż dyskusje były bardzo emocjonalne.
Brałem w nich udział raczej bierny.
Często słyszałem słowa: bechowce, peperowce, akowce, aelowce. Omawiano
świeże wydarzenia z najbliższej okolicy, a czasami docierały wiadomości
z dalszych stron. Na tej giełdzie informacji szczególnie interesowała mnie
wiedza o położeniu Niemców. Szykowaliśmy się do powrotu i wiadomości
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o lokalizacji Wehrmachtu były kluczowe dla ustalenia terminu wyjazdu. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że stronami pojawiają się czerwonoarmiejcy.
Wiadomość ta zelektryzowała nas na
tyle, że w rodzinnych naradach ustalaliśmy różne warianty wyjazdu. W końcu
oceniono, że powrót całej rodziny byłby zbyt ryzykowny i wobec tego postanowiono, by do Lublina wracać w kilku grupach. Pierwsi wyruszyli ojciec
i brat Wojciech. Poszli do Karczmisk,
gdzie była duża stacja kolejki wąskotorowej. Ojciec chciał dojechać tą kolejką do Nałęczowa, a decyzję co do
dalszej marszruty miał podjąć w zależności od zaistniałej sytuacji. Ja od początku postanowiłem jechać do Lublina na rowerze. Zwróciłem się do
Bednarzów o pomoc w uzyskaniu map.
W trakcie rozmowy uznaliśmy, że posiadanie map sztabowych może stwarzać niebezpieczeństwo w przypadku
możliwych acz niepożądanych spotkań.
Bracia Bednarzowie poradzili mi, bym
informacje o drodze uzyskał od ich
ojca, który często do Lublina jeździł
furmanką. Okazało się, że był to strzał
w dziesiątkę. Starszy pan Jan znał przebieg trasy w szczegółach. Po kolei wymieniał nazwy wszystkich miejscowości. Wyjaśniał, gdzie i w którą stronę
należy skręcić. Po pierwszym spotkaniu miałem mętlik w głowie, wydawało mi się, że nie sposób zapamiętać tylu
nazw i ich kolejności. Na następny wykład pana Jana przyszedłem wyposażany w zeszyt i skrzętnie wszystko notowałem. W krótkim czasie opanowałem
nazwy miejscowości, przez które przebiegał lubelski gościniec. Do dzisiaj
brzmią mi w uszach nazwy mijanych
miejscowości: Szczuczki, Łubki, Babin, Matczyn, Palikije.
Dwa dni po wyjeździe ojca z Wojtkiem wyruszyłem samotnie. Po ujechaniu kilkunastu metrów Edek Bednarz
zaczął machać ręką i gdy się zatrzymałem, niezwykle podniecony powiedział,
że ruskie czołgi stoją na opolskiej drodze. Takiej okazji zobaczenia ich z bliska nie mogłem pominąć. Zawróciłem
więc o 180° i wkrótce zobaczyłem trzy
czołgi stojące z lufami skierowanymi w stronę Opola. W ich pobliżu kręciło się kilku ruskich sołdatów. Jeden
z nich, bardzo młody, na oko najwyżej piętnastolatek, patrzył na mój rower
z jakąś fascynacją. Wreszcie podszedł

do mnie i powiedział: „o, wiełociped,
dajtie mnie pokatatsia na wiełocipedie”
(o, rower, dajcie mi przejechać się na
rowerze). Nie spodziewałem się takiego obrotu wydarzeń – i zaskoczony –
nie mogłem odmówić. Młody żołnierzyk wsiadł na rower i wkrótce zniknął
mi z oczu. Początkowo przyglądałem
się czołgom. Czas mijał i dłużył się coraz bardziej. Nie miałem zegarka, ale
z obserwacji przesuwającego się po nieboskłonie słońca orientowałem się, że
upłynął już spory szmat czasu od chwili, gdy młody rowerzysta zniknął mi
z oczu. Do głowy przychodziły mi różne myśli: może zbłądził, albo ktoś go
napadł, ale najpewniej rozbił mi rower
i złamał sobie nogę. Chyba zbyt lekkomyślnie użyczyłem mu wielocypedu.
Czołgiści weszli do swoich pojazdów
i po chwili zapuścili motory. W tym samym momencie zjawił się rowerzysta.
Jechał z dużą prędkością i gwałtownie
zahamował, a następnie po przekazaniu
mi roweru, wskoczył na ostatni czołg
i usadowiwszy się na jego pancerzu,
pomachał mi ręką, a jego twarz rozjaśnił uśmiech.
Długo zastanawiałem się nad tym
wydarzeniem. Starałem się zrozumieć
motywy jego postępowania i odgadnąć
prawdziwe zamiary. Może czekał w pobliżu, myśląc, że ja się zniechęcę i zrezygnuję z odzyskania roweru, a wtedy
rower zostanie przytroczony do pancerza jako trafieje (łup wojenny). Hipoteza ta chyba nie była trafna, gdyż jego
wygląd wskazywał, że przebył dość
długą drogę. W końcu po wielu próbach
wyjaśnienia przyjąłem wersję najprostszą. Wiek tego żołnierzyka wskazywał,
że do wojska nie dostał się z poboru.
W czołgu był na specjalnych prawach
i traktowany dość pobłażliwie, skoro
przed rowerową wycieczką nawet nie
prosił dowódcy o pozwolenie na wyjazd. Przebycie czołgiem długiej trasy
jest niezwykle uciążliwe. Samo przebywanie w ciasnym wnętrzu nie należy do przyjemności. Nic więc dziwnego, że wsiadłszy na rower tak bardzo
zapamiętał się w swobodnej i beztroskiej jeździe, że nie myślał o powrocie.
Był jak ptak wypuszczony na wolność
z ciasnej klatki
Pobieżne oględziny wykazały, że
rower był sprawny. Do ramy ponownie przytroczyłem teczkę z żywnością,
oraz przywiązałem różne pakunki do
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bagażnika i wreszcie ruszyłem na trasę.
Gościniec wiodący do Lublina na całej swej długości posiadał nawierzchnię
gruntową. Jego środek był rozjeżdżony
furmankami, natomiast na poboczach
były względnie równe powierzchnie,
nadające się do jazdy rowerem. Mój
rower posiadał koła o dużej średnicy,
na których były założone półbalonowe opony. Jak większość ówczesnych
rowerów, wyposażony był w hamulec
zwany „torpedo” znajdujący się w piaście tylnego koła. Był to bardzo sprawny pojazd, nadający się do poruszania
po miejskich ulicach wybrukowanych
„kocimi łbami”, oraz do jazdy terenowej po drogach gruntowych.
Przed wojną rowery były rzadkim
i cennym dobrem, na ich zakup mogli
sobie pozwolić nieliczni. Cena przeciętnego roweru wynosiła 120 zł, tyle samo
wynosiła wartość krowy i miesięczne
wynagrodzenie nauczyciela. Zarobki
mojego ojca jako maszynisty parowozu
PKP wynosiły 600 zł i bez uszczerbku
dla domowego budżetu można było nabyć rower. Niestety, na budowę domu
ojciec zaciągnął pożyczkę w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Spłacane co
miesiąc raty pożyczki stanowiły duże
obciążenie domowych finansów.
Mój rower był składakiem powstałym w roku 1943. Części do niego
zdobywałem w handlu – głównie wymiennym – z kolegami i znajomymi.
Pamiętam, że koła nabyłem za wszystkie owoce z jednego krzaka agrestu
(oczywiście za zgodą rodziców). Poznałem wszystkie tajniki budowy rowerów. Potrafiłem zakładać szprychy,
centrować koła, a nawet reperować
torpedo.
Jazda nie sprawiała specjalnych
trudności. Nie śpieszyłem się zbytnio,
wiedząc, że mam przed sobą długą drogę. Nie było wówczas żadnych znaków
drogowych, lecz instrukcje udzielone
mi przez Jana Bednarza zupełnie wystarczały dla orientacji w terenie. Mijałem kolejne wsie i duże przestrzenie
pól między nimi. Czas upływał wolno
i późnym popołudniem, gdzieś za Palikijami, zobaczyłem wyłaniający się zza
zakrętu oddział jazdy. Już z dala usłyszałem śpiew:
Hej, hej, ułani, malowane dzieci
Niejedna panienka za wami poleci
Niejedna panienka i niejedna wdowa
Za wami, ułani, polecieć gotowa
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Sądząc po ilości konnych, był to
szwadron ułanów w polskich mundurach. Jechali stępa, trzymając w rękach lance z proporczykami. Tylko
orły na czapkach mieli jakieś dziwaczne. Zatrzymałem się i zsiadłszy z roweru, stałem jak oniemiały, a łzy niepowstrzymane płynęły mi po twarzy.
Myśli kotłowały mi się w głowie. Polskie Wojsko! Ułani! Nareszcie! Długo stałem wpatrzony w oddalający się
oddział, aż w końcu znikli i śpiew ich
ucichł.
Wyjechałem na szosę kraśnicką
i w pobliżu Węglina poczułem charakterystyczny, nieznany mi zapach
spalin. Okazało się, że w węglińskim
parku stacjonowała jakaś jednostka
samochodowa.
Tuż przed wieczorem dojechałem do
domu, w którym zastałam ojca z Wojtkiem. Mimo że wyjechali dwa dni wcześniej, do domu dotarli dopiero wczoraj.
Do Nałęczowa dojechali wąskotorówką bez komplikacji. Tam dowiedzieli się, że komunikacja kolejowa na linii
szerokotorowej nie została jeszcze uruchomiona. Pozostała im tylko mozolna wędrówka piesza. Droga najeżona
była niebezpieczeństwami. Kilkakrotnie natrafiali na jakieś potyczki. Musieli ukrywać się przed bliską strzelaniną.
Po dotarciu do stacji Motycz zobaczyli
stojący pociąg z parowozem, którego palenisko było wygaszone. Obok lokomotywy leżały zwłoki maszynisty. Ojciec
po rozpoznaniu w nim swojego kolegi,
poszedł szukać świadków tego tragicznego wydarzenia. Udało mu się odtworzyć przebieg wypadków. Był to ostatni transport niemieckich uciekinierów.
Sterroryzowali maszynistę pistoletem,
by zmusić go do jazdy niesprawnym parowozem. Po przejechaniu trasy od Lublina wytopiły się panewki i maszyna
stanęła. Niemcy wpadli w furię i zabili
nieszczęśnika.
Nazajutrz po przyjeździe, z samego rana Wojtek poszedł do ogrodu po
warzywa. W pewnym momencie ujrzał ruch w krzakach malin. Podszedłszy bliżej, zobaczył przykucniętego
Niemca w wojskowym mundurze. Niemiec przyłożył wskazujący palec do ust
i wydał dźwięk: tssss. Wojtek wycofał
się i w domu opowiedział ojcu o tym
znalezisku. Informację o Niemcu ojciec
przekazał napotkanym dwom ruskim
sołdatom. Przyszli razem z ojcem i po

wywołaniu Niemca, najpierw zdjęli mu
z ręki zegarek, a następnie zrewidowali
i w końcu zabrali go ze sobą.
Na ostatku, bodaj po tygodniu, przyjechali: matka z Teresą i cała rodzina
Znakowskich, oraz kozy. Podróżowali, można rzec, komfortowo. Podwieźli ich do samego domu ruscy kierowcy.
Liczne transporty samochodowe dostarczały zaopatrzenie wojskom rozlokowanym w pobliżu Wisły. W drodze
powrotnej ciężarówki wracały puste
i kierowcy chętnie przewozili ludność
cywilną. Tak więc dobiegła końca nasza ostatnia ucieczka.

Za linią frontu
Jak już pisałem w poprzednich rozdziałach, cała moja rodzina wyjechała z Lublina przed nadciągającym frontem. Do domu wróciłem, gdy front
zatrzymał się nad Wisłą. Wobec tego
nie byłem obecny przy zmianie warty okupantów w Lublinie. Wydarzenie to, dotyczące naszej dzielnicy,
opisane przez Ryszarda Nowickiego
zamieszczam poniżej. Z opisu wynika,
że wkroczenie Armii Czerwonej nastąpiło od południa i odbyło się w liczbie
pojedynczej.
Wspomnienia Ryszarda Nowickiego
Stało się! Wojna przeszła przez miasto i znalazło się ono poza linią frontu. Walki trwały bliżej Wisły. Z perspektywy Dziesiątej wyglądało to tak:
nisko nad dachami ukazał się niemiecki samolot transportowy, za kilkadziesiąt minut drugi, potem trzeci. Było tych
maszyn kilka... Od strony Majdanka dobiegały krzyki, ale trudno było iść na
pomoc potrzebującym.
Ulicą Bychawską, w kierunku Abramowic, szły niemieckie nieuporządkowane kolumny. Upłynęło trochę czasu
i od strony, gdzie zniknęli Niemcy, nasłuchujący łapali odgłosy walki. I potem znowu cisza...
Wczesnym popołudniem trzech moich trochę młodszych kolegów wymknęło się z domów, aby zobaczyć, co dzieje się na Bychawskiej. Potem mi o tym
opowiadali i tak to zapamiętałem:
Ulica była absolutnie pusta, a kilkunastolatkowie przekonani, że jeśli wojska radzieckie wejdą na Dziesiątą, to
właśnie tędy. Po półgodzinie pewnie

młodzi obserwatorzy, zniechęceni, postanowili opuścić swój posterunek obserwacyjny w okolicach skrzyżowania
Bychawskiej z Mickiewicza, gdy w oddali ukazał się mały, chwilami błyszczący punkt. Pomału powiększał się,
aż chłopcom ukazał się wspaniały widok. Na ślicznym, ale maleńkim brązowym koniku siedział wysoki żołnierz
w czapce bez daszka, ale z otokiem z jakiegoś futra. Denko czapki, kolorowe,
upstrzone było równie barwnymi paskami w kształcie krzyża.
Przy pasie jeźdźca dyndała wielka
kabura z jasnego drewna, sięgająca do
połowy uda. Żołnierz nie miał złych zamiarów, uśmiechał się, był podniecony
osiągniętymi sukcesami i chyba... gorzałką. Koń z jeźdźcem stąpającym od
czasu do czasu stopami po ziemi zbliżył
się do chłopców. Mówił coś po rosyjsku, zrozumieli, że pytał gdzie są Niemcy. Nie wiedzieli.
Żołnierz wyciągnął więc zza pasa pistolet, krzyknął coś po swojemu i wyjechał na pięknym koniku na środek
jezdni. Ruszył w poprzednio wybranym kierunku – ku śródmieściu. Ulica Bychawska, jak sięgnąć okiem, za
nim i przed nim ciągle była absolutnie
pusta.
Z czasem, niektóre opuszczone przez
Niemców obiekty zajęli czerwonoarmiści, np. budynki szkół nr 1 i 14, w których był niedawno szpital niemiecki,
stały się siedzibą szpitala radzieckiego. Wkrótce mieliśmy niejedną okazję
bliższego poznania nowych lokatorów.
Podleczeni bądź wyleczeni pacjenci „rozpluskwili się” po całej dzielnicy. Głównym celem wielu było zdobycie alkoholu, powszechnie znanego pod
nazwami bimber albo samogon. Pozyskanie upragnionego trunku było możliwe od miejscowej ludności, której
w zamian oferowano różne przedmioty, do najchętniej widzianych należały pnie ściętych sosen w lesie zwanym
Dąbrowa. W lesie tym rosły potężne sosny masztowe, stanowiące chlubę leśników. Dorwała się do nich specjalna ekipa żołnierzy-drwali, której celem było
dostarczenie drewna do budowy licznych ziemianek rozmieszczonych wokół Lublina. Po lewej stronie, wiodącej
przez las drogi, widać było pustą połać
o powierzchni ok. 1 km kw. Nie była
to zwykła poręba, gdyż na jej terenie
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wszędzie sterczały ok. półtorametrowe kikuty ściętych sosen. Wynikało to
ze stosowanej metody wycinki, do ścinania używano pił potocznie zwanych
„moja – twoja”. Dla ułatwienia pracy,
sosny ścinano na wysokości pierśnicy,
unikając w ten sposób schylania się.
Często w naszej dzielnicy pojawiały się
samochody z załadowanymi pniami sosen, oferowanymi mieszkańcom za butelkę bimbru. Niektórzy mieszkańcy,
oburzeni dewastacją lasu, przepędzali
intruzów. Byli jednak i tacy, którzy połasiwszy się na łup, długo nie mogli go
uszczknąć. Leżący na podwórzu latami
kloc widziałem u znajomych.
Groźniejsi od drwali byli zwykli
oszuści, oferujący mieszkańcom różne
atrakcyjne przedmioty. Nasz dom odwiedził kiedyś radziecki żołnierz, który zaproponował matce kupno damskich pantofli. Wyciągnął je z worka
i wręczył matce, aby je obejrzała
i przymierzyła.
Damskie obuwie, to była jedyna słabość matki. Potrafiła na wszystkim
oszczędzać, targować się o parę groszy
z przekupkami. Nigdy jednak nie skąpiła grosza, gdy zobaczyła jakieś atrakcyjne buciki. Cała kolekcja jej szykownego obuwia została wewnątrz domu
starta na miazgę przez bombę. Przez
długi okres okupacji musiała kontentować się obuwiem, na które w normalnych czasach w ogóle by nie spojrzała. Toteż gdy zobaczyła i wzięła do ręki
przyniesione przez sołdata pantofle, na
sam ich widok zaświeciły się jej oczy.
Podniecona włożyła je na nogi i zrobiła parę kroków po pokoju. Następnie
zdjęła je i położyła na krześle, a sama
podeszła do schowka i niepostrzeżenie wyjęła butelkę bimbru. Sołdat, nie
spuszczając oczu z matki, wymachiwał
workiem. Po otrzymaniu butelki natychmiast wyszedł. Matka nie zauważywszy butów na krześle, na którym je
zostawiła, zaczęła przeszukiwać mieszkanie. W końcu zrozumiała, że została oszukana. Zachowała się wyjątkowo spokojnie. Powiedziała tylko: a to
podlec.
Okazało się, że ten oszust w podobny
sposób oszukał naszą sąsiadkę, p. Dąbkową. Trafił też do innej sąsiadki, p.
Okoniowej, która uprawiała zawód wozaka. Często widywałem ją przy składzie węgla na ul. Nowy Świat. Była kobietą odważną i nie dała sobie dmuchać

w kaszę szorstkim kolegom wozakom.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu nie
dała się oszukać na prymitywną sztuczkę. Nie tylko zachowała buty, ale zmusiła frontowego sołdata do ucieczki.
W niedługim czasie po incydencie
z butami, do naszego mieszkania weszło dwóch ruskich sołdatów. Przynieśli ze sobą gruby, mięsisty i nowy
koc koloru zielonego. Zapewne pochodził z dostaw amerykańskich. Przybysze zaproponowali matce nabycie tego
koca. Koc był tak dużych rozmiarów,
że podobna sztuczka jak z butami byłaby niemożliwa. Mając to na względzie,
matka zdecydowała się na kupno. Byliśmy tak „wydarci” z odzieży, że każdy nowy nabytek tego rodzaju miał już
wyznaczone zastosowanie. Sprawdzając palcami jakość koca, matka uznała, że wystarczy dla Teresy na jesionkę
i jeszcze zostanie na kurtkę dla Wojtka.
Wszystkie towary proponowane przez
ruskich żołnierzy, czy to potężne pnie
drzew, czy małe pantofelki, albo duży
koc, miały stałą cenę, którą była półlitrowa butelka samogonu. Po otrzymaniu trunku kupcy wyszli. Ledwo matka skończyła składanie koca, gdy drzwi
gwałtownie się otwarły, a do mieszkania wtargnęła grupa radzieckich żołnierzy. Pierwsi szli z przerażonymi
minami „sprzedawcy”, popychali ich
kolbami karabinów dwaj idący za nimi
i wrzeszczący żołnierze. Oszołomieni
i przerażeni, powoli zaczęliśmy wyławiać z potoku klątw i krzyków znajome
wyrazy. Oto ci pierwsi sprzedali skradziony wojskowy koc. Za kradzież i za
kupno kradzionego wojskowego przedmiotu grozi surowa kara więzienia. Kazali matce zabrać koc i iść z nimi na
komendę. Roztrzęsiona matka nie odzywała się ani słowem, szykowała się
do wyjścia.
Już na dworze, jeden z uzbrojonych
w karabin z bagnetem na sztorc powiedział, że za dwie butelki „wodki” gotów
jest ją zwolnić z aresztu. Jeden z „żandarmów” wszedł za matką do domu, ale
dostał tylko jedną butelkę. Ten natarczywie domagał się dwóch. Lecz matka,
przejrzawszy ich perfidną grę, odzyskała odwagę i zdecydowanie odparła po
rusku „bolszej” nie mam. Zauważywszy zmianę postawy swej ofiary, zrozumiał, że sytuacja zaczyna przybierać
inny obrót. Schował butelkę i wyszedł.
Gdy mieliśmy chwilę wytchnienia, by

wszystko przemyśleć, doszliśmy do
wniosku, że byliśmy świadkami i zarazem aktorami teatru, w którym główną rolę grali radzieccy sołdaci. Odwiedzali, a raczej próbowali nas odwiedzać
jeszcze parę razy, ale matka nie wpuszczała ich nawet za próg.
Wszystkie opisane wyżej odwiedziny miały miejsce w sierpniu 1944 r.
Jeszcze w tym samym miesiącu miała miejsce ostatnia wizyta radzieckich
żołnierzy w naszym domu. Pora była
dosyć późna, gdyż na dworze panował
już mrok. W pewnym momencie usłyszeliśmy, że ktoś wszedł do przedsionka i za chwilę zaczęło się pukanie do
drzwi. Po zaproszeniu przez matkę, do
mieszkania weszło dwóch rosyjskich
żołnierzy z plecakami. Stanęli nieśmiało i spytali, czy mogą sobie „uwarzyć”
krupy. Matka, zobaczywszy ich wymizerowane i wynędzniałe twarze, kazała
im siąść i się rozgościć. Od razu goście
zaczęli ściągać plecaki. Były to proste
worki brezentowe wiązane sznurkami.
Po rozwiązaniu ich wyciągnęli mniejsze, również brezentowe woreczki napełnione kaszą i podali je matce. A ona
wsypała do wody kaszę, dodała płat żeberek, spory kawałek wędzonego boczku, pęczek warzyw i po pewnym czasie
krupnik był gotowy. Podczas gotowania zupy matka wypytywała przybyszów o ich sprawy osobiste. Okazało
się, że po odniesionych ranach na froncie leczyli się w pobliskim szpitalu i po
uznaniu ich za wyleczonych, wysłano
do macierzystej jednostki, a na drogę
zaopatrzono w suchy prowiant w postaci kaszy. Gdy wyszli ze szpitala na ulicę, zaczęli się zastanawiać, gdzie by tu
można było ten suchy prowiant ugotować. Zobaczywszy w oddali migoczące
w oknie światełko, skierowali się tam
wnioskując, że gdzie światło tam i ludzie. Tym sposobem trafili do nas. Matka postawiła na stole dwa głębokie talerze i napełniła je po brzegi gorącym
krupnikiem, mięso zostawiwszy na razie w garnku. Dała im też swoje łyżki, gdyż te wojskowe niezbyt się nadawały do użytku. Jedli powoli, smakując
każdą łyżkę. Trzeba dodać, że do zupy
dostali po pajdzie chleba, bowiem ich
chleb nie dał się ukroić nożem. Staraliśmy się odgadnąć wiek żołnierzy, ale
nic nie dało się wyczytać z ich twarzy.
Obaj wyglądali na ponad pięćdziesiąt
lat, ale żaden z nich nie był siwy.
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Gdy zjedli już krupnik, matka podzieliła na pół żeberka i boczek, dając
je im z chlebem. Byli już nieco nasyceni, więc mięso żuli powoli, delektując
się każdym kęsem. Na końcu obgryźli kości żeberek. Po ich zachowaniu
można było wywnioskować, że takiego
krupniku dawno nie jedli.
Bardzo dziękowali i chcąc się zrewanżować, wyciągnęli z plecaków mydełka przypominające kształtem toaletowe. Nie chcąc im robić przykrości,
matka przyjęła ten prezent. W końcu
zaczęli zawiązywać plecaki i przeciągnąwszy sznurki przez ramiona pożegnali się, życząc wszystkim zdrowia.
Mydełka, jak się okazało, w ogóle się
nie pieniły, a wyglądały jak kostka gliny wymieszanej z piaskiem. Chyba
były używane raczej do zeskrobywania
brudu niż do mycia.
Widziałem u matki wiele objawów
okazywania współczucia i pomocy potrzebującym. Jednak nie przypuszczałem, że po takich przykrościach, jakich
doznała ze strony rosyjskich żołnierzy,
w ten sposób się wobec nich zachowa.
Wystarczył jeden rzut oka na wynędzniałe twarze, żeby matka podjęła decyzję o ich ugoszczeniu. A ugościła zgodnie ze staropolskim porzekadłem: Czym
chata bogata tym rada. W owych czasach mięso należało do grupy najdroższych artykułów spożywczych. Z tego
powodu rzadko pojawiało się na naszym stole. Więc poczęstowanie naszych gości mięsiwem stanowiło wspaniałomyślny gest ze strony matki. Te
poszukujące alkoholu łaziki pracowały w obsłudze szpitala. Gdyby im wydzielano garstkę kaszy na posiłek, to
straciłyby zainteresowanie bimbrem.
Zapewne racje żywnościowe pracowników obsługi znacznie różniły się od
racji rannych żołnierzy. Tak wyglądała
równość społeczna w ustroju komunistycznym. Jeszcze bardziej drastycznie
widoczne są różnice, gdy porównuje
się jadłospis i przydziały tytoniu szarej
masy żołnierskiej do luksusowych artykułów spożywczych, które otrzymują funkcjonariusze NKWD.
Wracając do tytoniu, to pamiętam,
że wszyscy żołnierze palili tzw. „kruszkę”. Była to substancja o granulacji trocin. Produkowano ją z żył wydobytych
z liści tytoniu, oraz z grubych łodyg.
Składniki te po wysuszeniu i rozdrobnieniu trafiały do dziesiątków milionów

walczących na froncie żołnierzy i porównywalnej liczby robotników pracujących na zapleczu. Kruszka przechowywana była w woreczkach i zawijano
ją w skręty w starych gazetach. Nie
wiadomo, gdzie podziewała się krajanka wyprodukowana z tytoniowych liści. Nie wszyscy rosyjscy żołnierze,
którzy odwiedzali mieszkańców dzielnicy, byli oszustami wyłudzającymi alkohol. Do domu, w którym mieszkał
Ryszard Nowicki, przy ul. Pułaskiego,
zapukał rosyjski żołnierz. Zaintrygowało go nazwisko Nowicki, widniejące na
tabliczce z numerem domu. Jego ciekawość była uzasadniona, gdyż sam nazywał się Nowickij. Został zaproszony
do mieszkania i wdał się w długą pogawędkę ze znającym dobrze język rosyjski ojcem Ryszarda. Rosjanin Nowicki
okazał się człowiekiem o wysokiej kulturze. Po wyjeździe na front przysłał
dwa listy. Po tym listy przestały przychodzić. Może życie ich autora zostało przerwane?

Los ruskich jeńców
w obozie na Majdanku
A oto, jakie były losy jeńców radzieckich, którzy tak pięknie śpiewali „Katiuszę”. Na ten temat posiadam dwie pozornie sprzeczne relacje. Obie pochodzą
od pracowników naukowych Państwowego Muzeum na Majdanku.
Wkrótce po zdobyciu obozu na Majdanku przez Czerwoną Armię, jeńców
radzieckich ładowano na samochody
ciężarowe i wywożono w nieznanym
kierunku. Transport odbywał się na niezbyt długiej trasie, gdyż puste samochody wkrótce wracały po następne grupy. Wiadomo tylko, że jeńcy ci nie byli
przewożeni do wagonów kolejowych.
W 1944 r. w obozie na Majdanku
przebywało około 800 radzieckich jeńców-inwalidów. Byli oni podzieleni
na dwie grupy. Do jednej zaliczali się
wzięci do niewoli ranni żołnierze Armii
Czerwonej. Do drugiej grupy należeli
tzw. „pierewieszczycy”. Byli to żołnierze armii gen. Własowa i RONA, którzy
odnieśli rany, walcząc u boku Niemców.
Obie grupy leczone były przez rosyjskiego lekarza, jeńca w lazarecie na terenie
obozu. Liczebność poszczególnych grup
nie jest znana. Po wkroczeniu do obozu
Czerwonej Armii, jeńcy byli przesłuchi-
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wani przez komisję. W wyniku działania
tej komisji jedną grupę jeńców wywieziono do Związku Radzieckiego, a następnie na Sybir, gdzie przebywali od
paru do 10 lat. Po powrocie z Sybiru kilku byłych więźniów nawiązało kontakt
z Muzeum na Majdanku.
Z powyższej relacji wynika, że przestał obowiązywać rozkaz Stalina nr 270
z 16 sierpnia 1941 r., znany pod potoczną nazwą „ani kroku w tył”. W myśl
tego rozkazu wszystkich żołnierzy poddających się do niewoli uznawano za
zdrajców i po ich pojmaniu natychmiast
rozstrzeliwano. Żadnej litości nie okazywano ujętym żołnierzom armii gen.
Własowa i RONA.
Relacja pani Zofii Leszczyńskiej zapewne dotyczyła grupy jeńców zwanych
„pierewieszczykami”. Jak bezlitośnie
i natychmiast byli likwidowani, świadczy poniżej opisane wydarzenie.
W końcu lipca 1944 r. szedłem do
Wólki Abramowickiej po zakup nabiału.
Tuż za majątkiem abramowickim zobaczyłem stojącą na poboczu jezdni grupę
ludzi. Już z daleka słyszałem przeraźliwy krzyk kobiety, która na ręku trzymała niemowlę. Obok niej stał nieruchomo milczący mężczyzna. Z drugiej
jej strony stało dwóch czerwonoarmiejców, trzymających w rękach skierowane ku dołowi pepesze. Naprzeciw tej
grupy w przydrożnym rowie leżeli na
wznak obok siebie dwaj własowcy. Jeden z nich milczał i oburącz podtrzymywał wypływające jelita. Drugi z cieknącą stróżką krwi z kącika ust bez przerwy
jak mantrę powtarzał słowa: „ja nie winowat”. Kobieta dostała ataku histerii,
głośno krzycząc zwracała się do jednego żołnierza, prosząc o darowanie życia
leżącym w rowie nieszczęśnikom. Żołnierz ów bardzo długo i cierpliwie, oraz
nad wyraz spokojnie tłumaczył kobiecie, że to są zdrajcy i on ma rozkaz, by
ich rozstrzelać. Nie mogłem dłużej patrzeć na to przykre widowisko i ruszyłem naprzód. Po przebyciu kilkunastu
metrów usłyszałem charakterystyczny
odgłos oddanej z pepeszy serii i okropny, wzbijający się pod niebo krzyk kobiety. Ta dramatyczna scena ma wymiar
symboliczny. Przedstawia walkę anioła
niosącego życie z szatanem przynoszącym śmierć.
Stefan Przesmycki
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Stanisław Turski

Był sobie król Leopold…

Zanim świat usłyszał o zbrodniach
Hitlera i Stalina, na sławę krwawego
władcy solennie zapracował belgijski
król Leopold II. Belg jest odpowiedzialny za śmierć blisko 10 milionów ludzi.
Leopold II, władca w latach 1865–
1909, stał się prywatnym właścicielem
afrykańskiego Konga (w 1885), z późniejszą stolicą Leopoldville. Ten masoPomnik króla Leopolda II w Brukseli

wy morderca zmuszał tubylców do bezpłatnego zbierania kauczuku, którego
ceny poszły ostro w górę wraz z światowym rozwojem automobilizmu. Każdej kongijskiej wsi wyznaczano wygórowany i praktycznie nie do uzyskania
miesięczny kontyngent kości słoniowej
i kauczuku. Za każdy niedobór żołnierze belgijscy i najemnicy rozstrzeliwa-

li „winnych,” obcinali tubylcom uszy,
częściej ręce i stopy, nierzadko głowy.
Wyludniały się całe rejony ponieważ
okaleczeni często umierali, szerzył się
głód i choroby z niedożywienia.
Józef Conrad Korzeniowski w wydanej w 1899 r. powieści Jądro ciemności, przedstawił dramat tamtejszej
ludności w oparciu o własne doświadczenia kapitana parowca, który kursował po rzece Kongo. Spotkała go za to
fala ostrej krytyki niemal w całej Europie, inspirowana przez belgijski dwór
królewski.
Przyznam, że mało wiedziałem o tym
okresie „ciemności” w Afryce, dopóki nie wpadła mi do ręki wspaniała powieść norweskiego pisarza Jana Guillou
Bracia z Vestlsand, w której cześć akcji
toczy się w Afryce na pocz. XX w.
Oto cytat z tej powieści: Belgowie byli naprawdę szumowinami tego
świata, najtchórzliwszym, najokrutniej-
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szym i najnikczemniejszym narodem,
jaki stworzył Bóg. Leopold II był najobrzydliwszym i najbardziej splamionym krwią królem, jaki zasiadał na europejskim tronie.
Myślę, że to słuszna opinia o Belgach skoro dotychczas czci się u nich
króla – mordercę, o czym świadczą
liczne pomniki i wybielające go prace historyczne. Duża cześć Belgów nadal darzy Leopolda II ogromnym sentymentem i szacunkiem, wznosząc
kolejne pomniki oraz nadając szkołom,
parkom, i instytucjom imię ludobójcy.
Mam rozumieć, że to taka europejska poprawność historyczna; przecież
w Kongu nie mieszkali Żydzi…
I co z tego, że Bruksela jest siedzibą
Unii i Parlamentu Europejskiego skoro
Belgowie grają wszystkim na nosie, zaś
ślepi deputaci widzą źdźbło w oczach
niektórych krajach członkowskich,
a belki pod własnymi nosami nie chcą
dostrzec. W tejże Brukseli stoi monument zbrodniarza, i to przed głównym
wejściem do Parlamentu Europejskiego (!), a gdy pomnik oblano kiedyś farbą, to sprawca o mały włos nie został
zlinczowany.
No, no, coś mi się przewraca w duszy i buntuje myśli. Nie umiem być cielęciem co dwie matki ssie.
■
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Pamiętamy o belgijskich zbrodniach! Kubeł czerwonej farby na spiżową głowę królazbrodniarza. Bruksela 2012, archiwum redakcji

Ofiary belgijskiego bestialstwa
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Zbigniew Jóźwik

Nasz Mistrz
Henryk Zwolakiewicz – malarz
i grafik, etnograf, regionalista i pedagog, człowiek ksiązki, twórca ekslibrisów i ich znawca, współtwórca Kapituły Orderu Białego Kruka ze
Słonecznikiem i Kawaler tego Orderu.
Urodził się na Starym Mieście
w Lublinie w roku 1903 i przez większość życia pracował w tym mieście.
Zmarł w Lublinie w roku 1984.
Dzieciństwo i lata szkolne spędził
w Zamościu i Szczebrzeszynie.
Tuż przed I Wojną Światową przeniósł się wraz z rodzina do Lublina,
gdzie ojciec otrzyma posadę urzędnika. W pierwszych latach wojny wyemigrował do z rodziną do Rosji.
Chodził do szkoły powszechnej w Połtawie i Bobrujsku. W roku 1918 po
różnych perypetiach powraca do Zamościa i w roku 1920 wstępuje do Seminarium Nauczycielskiego i wraz ze
szkoła przeniósł się do Szczebrzeszyna, gdzie w roku 1924 uzyskuje maturę. Rok później rozpoczyna wieloletnią pracę pedagogiczną. W latach
1925–1928 był nauczycielem szkoły powszechnej w Kolonii Trębaczów w powiecie lubelskim, a po roku
1936 uczył w szkole powszechnej
w Lublinie.

Równocześnie dokształcał się intensywnie – w Warszawie w roku
1928 ukończył wyższy kurs nauczycielski w grupie artystycznej, a następnie w roku 1932 Państwowy Instytut
robót ręcznych w dziale artystycznym.
To wtedy zainteresował się etnografią pisząc szereg artykułów. Włączył
się także w życie kulturalne Lublina
nawiązując wiele kontaktów , między
innymi z poetą Józefem Czechowiczem oraz założycielem Lubelskiego
Towarzystwa Miłośników Książki, ks.
Ludwikiem Zalewskim. W roku 1929
wstępuje w szeregi tego Towarzystwa.
Staje się znana postacią w życiu kulturalnym i pedagogicznym Lublina.
W roku 1936 podjął pracę instruktora pedagogiczno-artystycznego w Kuratorium Oświaty Okręgu Szkolnego Lubelskiego. W latach 1939–1945
był kierownikiem szkoły powszechnej
w Lublinie. Następnie pracował jako
nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego.
W latach 1950–51 był dyrektorem Liceum sztuk Plastycznych, a do przejścia na emeryturę w roku 1968 – nauczycielem w tym Liceum.
Poza działalnością zawodową zajmował się także pracą naukową i ar-

tystyczną, i ciągle się uczył. W roku
1949 uzyskał magisterium w zakresie etnografii w Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej , a w roku 1958
dyplom Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Odbył także praktykę
zawodowo-artystyczną w Pracowni
sztuk Plastycznych w warszawie. Jako
zecer został wyzwolony w Lubelskich
zakładach Graficznych.
Stosunkowo długo zmierzał do tworzenia ekslibrisów. W okresie 45 lat,
od 1922 do 1967 roku, wykonał ich
tylko 21, ale już w roku 1967 powstało ich aż 14. Były to głównie cynkotypie. Po roku 1967 cos się odtworzyło
w Twórcy. To zawołanie było tak silne (wielokroć dyskutowaliśmy na ten
temat), ze Artysta sięga po rylec drzeworytnika wykonany według swojego projektu (z doskonałej stali) i oddaje się bez reszty umiłowanej ksylografii. Zajmuje się także malarstwem,
kształtuje graficznie druki bibliofilskie, czynnie uczestniczy w pracach
Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. To był wspaniały okres
dla Twórcy trwający niemal do ostatnich dni życia.
■

Lublin. Kultura i społeczeństwo 7(77)/2016

89

W krzywym zwierciadle

Jóźwikowy
jubileusz
Juliusz SŁOWACKI (1809–1849) w
bluszczyku kurdybanku (Glechoma), linoryt,
wg rytu Franciszka Tegazzo, 16x13, 2010

Na spotkaniu towarzystwa bibliofilów poświęconym 80. rocznicy urodzin
Zbigniew Jóźwika artysta sam przyznał,
że jeszcze w I Jóźwikówce zjawiły się
w jego domu dwie dziewczyny: były to
Sztuka i Nauka. Pozostały mu wierne
do dziś, a właściwie to on im dotrzymał
i nadal dotrzymuje kroku i wierności.
Studiował na UMCS i potem pracował
na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi
UMCS w Zakładzie Fizjologii Roślin
pod kierunkiem prof. Adama Paszewskiego (który w restauracji Europa zawsze śmiał się najgłośniej).
W badaniach dociekał działań prądków gruźlicy pustoszących organizm
ludzki. Do dziś wierzy w miodny kit
pszczeli. Jednocześnie zafascynowany
grafiką tworzył małe i duże obrazy czyli
ekslibrisy i arkusze graficzne.
Na uczelni dr Zbigniew Jóźwik przeszedł na emeryturę, na polu artystycznym jest nieustannie aktywny. Tak jak
i wśród bibliofilów Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. W artystycznym biogramie „zaliczył” 800
znaków książkowych, około 30 indywidualnych wystaw swoich prac graficznych, wydał kilkanaście tek grafik,
wzbogacał swoimi pracami liczne publikacje książkowe, uczestniczył w krajowych i zagranicznych ekspozycjach
ekslibrisów, grafik. Aktywny na polu artystycznym od dawna do dziś.
Od dawna, bo już w 1957 r., gdy powstała popołudniówka, miałem okazję
pisać na łamach „Kuriera Lubelskiego”
o amatorskim zespole teatralnym utworzonym przez Barbarę Koterwas pod
nazwą „Latarnia”, w którym Zbyszek
działał jako aktor i scenograf. Jeździli,
konną furmanką (to konik z gospodar-

stwa ogrodniczego Jóźwikówki I, a latarnia była symbolem niesienia światła
do ludu) po okolicach Lublina i dla wiejskiej publiczności dawali przedstawienia
cieszące się olbrzymim powodzeniem.
Potem pojawił się „Inops”, poetycka kolumna „Kuriera”, na której Zbyszek ujawnił swoje poetyckie talenty we
własnych utworach. Urodzinowy jubileusz Zbyszka bibliofile z LTMK obchodzili wystawnie. Obejrzano wywiad Jóźwika, jaki udzielił red. Ewie Hadrian dla
lubelskiej telewizji. Antoni Dudek w adresie Towarzystwa podpisanym przez
prezesa prof. Jana Gurbę wykorzystał
wspomnienia Jana Parandowskiego opisującego pierwsze wojenne dni okupacji niemieckiej w Lublinie w1939 r.
w swojej książce pt. „Wrześniowa noc”.
W „Gazetce pisanej Andrzeja Malingi” autor prezentując sylwetkę jubilata
przypomniał jego osiągnięcia artystyczne jako twórcy ekslibrisów i działań na
rzecz lubelskiego towarzystwa miłośników książki.
W swojej kolekcji zgromadził ponad 20 tys. znaków książkowych różnych autorów polskich i zagranicznych.
Również w tym kontekście trzeba wspomnieć liczne nagrody: włoskie, niemieckie i polskie, które otrzymał. Można z nich utworzyć piękny, wielobarwny
wieniec chwały.
Cieszymy się – nie tylko w gronie bibliofilów – z osiągnięć Zbigniewa Jóźwika i dumni jesteśmy, my komilitoni,
z przyznanych mu odznaczeń, nagród
i honorów.
Giez
30 XII 2016

Piotr KOCHANOWSKI (1566–1620) w różach
(Rosa),
linoryt, wg anonimowego autora, 16x15, 2011

Adam MICKIEWICZ (1798–1855) z turzycą
(Eriophorum) i wełnianką (Carex), linoryt,
wg sztychu V. A. Yeger, 16x13, 2010

Cyprian Kamil NORWID (1821-1883)
w liściach dębowych (Quercus), linoryt,
wg fotografii, 16,5x15, 2011
Pisarze w kwiatach, prace Zbigniewa Jóźwika
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Zbigniew Włodzimierski

Naga kobieta na stole, na balkonie i na boisku
1
Błękitnooka Florka, najpiękniejsza dziewczyna wsi Dąbie, została żoną Antoniego.
Antoni miał duszę artysty, pięknie śpiewał, potrafił wystrugać w drewnianym pniu łeb koński i świętego Jana
Nepomucena. Figurkę świętego umieścił w kapliczce nad
strugą, dwa drewniane łby końskie przy furtce swego gospodarstwa. Ksiądz poświęcił figurkę, rzeźbami się zachwycił.
A taki Roman Medaj nie potrafił śpiewać ani rzeźbić. Potrafił natomiast chodzić cicho jak kot i zaglądać wieczorami przez okna do chałup. Robił to w dzieciństwie, nie przestał po powrocie z wojska. Wiadomo, jak w chałupie świeci
się lampa, a w oknie brak firanki, widać, co porabiają gospodarze. Jedyne okno chałupy Antoniego wychodziło na podwórko. Nieproszony Roman Medaj przelazł
przez płot z leszczyny, podpełzł pod okno. I co zobaczył?
Nagą Florkę na stole! Antoni siedział na krześle i wpatrywał się w swą nagusieńką żonę.
Zachwycał się jej piersiami, pępkiem, krągłymi udami.
Roman też mógł się pozachwycać,
ale wolał zastukać w okno.
Zburzył zachwyt gospodarza, ten się zerwał, zdmuchnął
lampę, za kij chwycił.
Ale intruz umknął i chichotał w oddali.
Myślę sobie, że bardziej zainteresował go wstyd Antoniego niż nagość Florki.
Ale i tak bywa.
Gdyby nie zastukał, co jest przecie naganne, nikt nigdy
nie opowiedziałby mi tej historii.
2
Anna Z. z powiatowego miasta K. stanęła nago na balkonie. Niby nic nadzwyczajnego, setki, ba, tysiące nagusieńkich kobiet paradują, czy też opalają się na balkonach.
Anna Z. nie była już taka młoda, wystawianie na widok publiczny swej nagości mogło więc zaskakiwać, zwłaszcza – że
jak głoszą niektórzy mieszkańcy miasta K. – było to w czasie, gdy pod jej balkonem zdążał – na główny plac miasta
– pierwszomajowy pochód. Byli i tacy, którzy utrzymywali, że nagi pokaz miał miejsce nie w czasie majowej manifestacji lecz podczas pogrzebu. W sierpniu 1964 roku grzebano w K. pierwszego sekretarza komitetu powiatowego partii
robotniczej, towarzysza Zdzisława D. Pogrzeb był świecki, nie było więc krzyża, księdza i nabożnych śpiewów. Nie
było więc profanacji, była – jak mniemam – demonstracja.
Mówiono mi, że towarzysz Zdzisław uwiódł był Annę
i odtrącił, jak wcześniej wiele innych kobiet. Uwiedzionej
miał załatwić mieszkanie. Nie załatwił. – Gdybym miał za
seks płacić mieszkaniami, musiałbym wybudować miasto,

jakiś Sekspol, Seksgród, Miłośną Wolę! – przechwalał się
wśród kolegów.
Nie przestaje dręczyć mnie ciekawość: któremu swą nagością chciała przypomnieć o niespełnionej obietnicy – temu
maszerującemu na czele pochodu, czy leżącemu w trumnie?
Oczywiście, nagą kobietą zainteresowała się komenda
miejscowego posterunku milicji obywatelskiej. Przesłuchano kilku, czy też kilkunastu uczestników pochodu (pogrzebu?) lecz żaden nie potwierdził obecności gołej osoby na
balkonie. Być może przesłuchiwani zdecydowali się trzymać
języki na uwięzi, gdyż w miasteczku rozeszła się pogłoska,
że ten co doniósł o balkonowej paradzie nagości został przez
los ukarany utratą wzroku, co – jako żywo – przypomina angielską historię Podglądającego Tomasza.*
3
A teraz przyszedł mi na myśl wypadek ze spotkania piłkarskiego rozgrywanego na londyńskim stadionie. Podczas
przerwy meczu Chelsea – Manchester na boisko wbiegła goluteńka dziewuszka! Przemknęła kilkadziesiąt metrów w zupełnej ciszy, bo pięćdziesięciu tysiącom mężczyzn zaparło
dech w piersiach. Było na co patrzeć, smagłe nogi, zgrabne
piersi, brzuch z wyłupiastym okiem pępka. Pośrodku boiska
wykonała gwiazdę, ot, figurę gimnastyczną; stanęła na rękach, zatrzepotała w powietrzu nogami, ale już biegli za nią
porządkowi, by poskromić jej nagość... Zarzucili jej na ramiona męską marynarkę...
Widziałem rzecz w telewizji na własne oczy i mogę przysiąc, bo mam pewność: była to Zuzanna J. z Lublina. I coś
jeszcze wyznam, bo nie kryję dumy, że tych piersi, które
wzbudziły zachwyt milionów telewidzów, dotykałem kiedyś ręką...
––––––––––––––––––––––––––––––––
*Według starej angielskiej legendy, spopularyzowanej
przez siedemnastowieczną balladę, hrabia Leofric nałożył
rujnującą daninę na swych dzierżawców. Za dzierżawcami
ujęła się żona hrabiego – lady Godiva.
Hrabia drwiącym tonem obiecał protestującej żonie, iż
zniesie nałożone ciężary, jeżeli ona przejedzie nago na koniu przez ulice miasta. Warunek został spełniony, kobieta
bowiem nie zastanawiała się długo, goluteńka dosiadła konia
i pomknęła przez ulice. Mąż dotrzymał słowa.
W siedemnastowiecznym utworze pojawił się, iż mieszkańcy pozostali w domach i zamknęli okiennice, aby nie
oglądać nagości lady Godivy. Solidarność złamał tylko pewien krawiec, Peeping Tom (Podglądający Tomasz). Autorzy angielskich ballad głosili, że został pokarany przez los
ślepotą.

