




Lublin. Kultura i społeczeństwo 6(76)/2016 3
Sam nie wiem, jak mam weną poetyczną władać,
Jak wiersze, strofy, zwrotki i rymy układać:
Czy szanując pojęcia w sztuce prawidłowe,
Ubrać swe myśli w szaty trzynastozgłoskowe,
Czyli też, Słowackiego zachwycony sławą,
Porzucić heksametry, a pisać oktawą,
Czy nareszcie sestyny szanować zalety,
Czy rondo, medrygały, tercet lub sonety.
W tym wszystkim wieś spokojność, powodzenie wróży,
Lecz nie wszystko przystoi na opis podróży.
A od niej zacznę, chociaż początek już wiecie,
Bośmy oba z Konradem, siedząc przy bufecie,
On z moją torbą w ręku, ja nad bułką z szynką,
Promieniste spojrzenia zmienili z Litwinką,
Jasną, bladą, błękitną, bardzo idealną,
Jak szept gajów litewskich. Jej buzię owalną
Niewinność tak spowiła w spokój i tęsknotę,
Żem pomimo nieśmiałość spytać miał ochotę,
Gdzie jedzie, jak daleko, którą wreszcie klasą – 
Gdy wtem głos matki zabrzmiał: „Lolu”. Ja, jak Tasso
Nieboszczyk, ucieszony dźwięcznością imienia,
Nie szukając już nawet jednego spojrzenia,
Siadłem i czekam. Wkrótce słychać świst szalony,
Chwila cicho, świst znowu; zadrżały wagony
I jedziem, coraz szybciej... I wreszcie szarawe
Obłoki dymu... skryły przed nami Warszawę.
Więc rozmowa się wszczyna... Wtem z drugiej przegrody
Jakiś głosik niewieści, dźwięczący i młody,
A pełny tych akcentów, po których i w piekle
Rozpoznałby Litwina, rzekł: „Jak skuczno wścjekle – 
Co? Długoż to tak będzie?” – Na to ja: „Jeżeli
Za wolno jadą, krzyknę – może będą chcieli
Popędzić.” – I wysadzam głowę poprzez okno.
Patrzę: deszcz, konduktory i wagony mokną.
Więc krzyczę: „Poganiajcie, a będzie na piwo,
Tryngield na pierwszej stacji; tylko duchem, żywo,
Bo się panienka nudzi.” – „To aż coś się dzieje”,
Rzeknie mama. „No, Lolu, pan się z ciebie śmieje;
Takie to koronjarze hitre, co? No, proszę!
Nie darmo starzy mówią: Do Litwy po grosze,
Do Korony po rozum.” Więc ja, zawstydzony
Własną hitrością, pytam dalej, z której strony
Litwy wyprowadzają swe gniazdo rodzinne – 
Naturalnie wielmożne i imieniem słynne.
Alem wkrótce zapłonął wstydem i sromotą,
Bo ojczyzną mej nimfy jest... jest pińskie błoto!

[1869]

Urywek wiersza napisanego w Bielicach w r. 1869, ogłosił z rękopisu I. Chrzanowski 
w „Roku Polskim” 1916, nr 4, 76-77, i powtórnie w Pismach zapomnianych i nie wyda-
nych (Lwów 1922), s. 463-465.
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Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. 
W roku 2016 uroczyście obchodzimy 170. rocznicę urodzin i 100. 
rocznicę śmierci pisarza, mija rrównież 120 lat od chwili wydania 
powieści Quo vadis, która przyniosła mu międzynarodową sławę.

W tekście uchwały, przyjętej przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r., zwrócono szczególną 
uwagę na zasługi Sienkiewicza dla odzyskania niepodległości, podtrzymywanie ducha 

narodowego i działalność społeczną. Zaakcentowano fakt, iż Henryk Sienkiewicz 
był pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. 

Tekst uchwały:
W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział 
w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 

Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany 
Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak 

wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha 
Narodu. Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków 

w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez 
współczesnych zwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności 
– „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność 
społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały 

niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności. Niech Sienkiewiczowska 
spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków, 

jak bowiem pisał o Nim Stanisław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”.
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Niech mi będzie wolno zacząć od 
kilku osobistych wynurzeń. Kiedy 
w 1967 r. obchodzono 650-lecie nada-
nia Lublinowi praw miejskich, wygło-
siłem z tej okazji w mojej szkole śred-
niej dwa referaty: Dzieje miasta do 
II wojny światowej i Lublin w okre-
sie okupacji niemieckiej. Później opi-
sałem naszą szkolną sesję. Tekst za-
mieścił miesięcznik „Mówią Wieki”. 
Był to mój pierwszy wyczyn nauko-
wy. 50 lat temu nie spodziewałem się, 
że w 700-lecie nadania praw miejskich 
spotka mnie zaszczyt referowania dzie-
jów miasta w drugiej połowie XIX stu-
lecia. Chwała za to Bożej Opatrzności! 
Dziękuję też ludziom. Wdzięczność na-
leży się wielu osobom. Przede wszyst-
kim panu prof. Wiesławowi Śladkow-
skiemu. Dziękuję bez zbędnych słów.

Od tamtego jubileuszu zżyłem się 
mocno z naszym miastem, czego wyra-
zem jest miedzy innymi to, że do dzisiaj 
oprowadzam po Lublinie różne grupy, 
także zagraniczne. W ostatnim czasie 
rokrocznie korzystają z tego głównie 
studenci pedagogiki KUL. Mówię im 
chętnie o kilkuwiekowych tradycjach 
edukacyjnych miasta. Trochę szczycę 
się przed nimi tym, że miałem dobrych 
nauczycieli. Jednym z nich był dr Zyg-
munt Bownik, autor znanych książek, 
takich jak m.in. Kupiectwo lubelskie 
1317-1959 (Lublin 1960) czy Z dzie-
jów szkół im. A. i J. Vetterów w Lubli-
nie (Lublin 1958). Staram się dorastać 
do ich poziomu. Gdybym chciał zapo-
życzyć słowa od Aleksandra Głowac-
kiego (Bolesława Prusa) - wdzięcznego 
ucznia Gimnazjum lubelskiego z pierw-
szych lat drugiej połowy XIX w. - i tym 
samym jeszcze bardziej wejść w at-
mosferę tamtego stulecia, powiedział-
bym: „Cóż to byli za nauczyciele, mi-
strze ukochani, niezapomniani [...]”1.

Rozbiory Polski 

1 B. Prus, Notatki z Lublina, w: Kroniki, t. 
XX, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 
1969, s. 332.

Rozbiory Polski dla Lublina i jego 
mieszkańców oznaczały ciężki, trwa-
jący 123 lata okres niewoli narodowej. 
Na początku, w latach 1795-1809, był 
to zabór austriacki, a po krótkim okre-
sie wolności w Księstwie Warszaw-
skim (1809-1813) długi, stuletni zabór 
rosyjski (1815-1915), nie licząc nader 
krótkiego, zaledwie dwumiesięcznego 
okresu wolności, podczas Powstania 
Listopadowego. Epoka porozbiorowa 
w dziejach naszego miasta zaczęła się 
panowaniem austriackim, a skończyła 
okupacją austro-węgierską.

Wiek XIX. Próba charakterystyki
Kalendarzowo wiek XIX zamknął 

się 31 grudnia 1900 r., ale jako formacja 
kulturowo-polityczna społeczeństw eu-
ropejskich trwał aż do wybuchu I woj-
ny światowej. Przesłanie XIX stulecia 
miało swoje odbicie w dziejach miesz-
kańców miasta nad Bystrzycą. Dla hi-
storyka był to „piękny wiek XIX”2. 
Podobnie sądził Jan Parandowski, ów-
czesny profesor KUL i jego doctor ho-
noris causa, który w 1938 r. - w okresie 
pojawienia się groźnych totalitaryzmów 
- ogłosił rozprawę pt. Pochwała wieku 
XIX3. Natomiast dla niemieckiego filo-
zofa Fryderyka Nietzschego był to czas 
„smętny i ciemno pożądliwy”4, nawet 
fatalistyczny. To pejoratywne okre-
ślenie pojawiło się z pewnością dlate-
go, że okres ten skończył się w oparach 
Wielkiej Wojny. Adam Asnyk wyznał 
już w 1874 r., że był to „wiek zwątpie-
nia, wiek niewiary”5. 

2 J. W. Borejsza, Piękny wiek XIX, Warszawa 
1984.
3 Tenże, Pochwała wieku XIX, „Wiadomości 
Literackie” 1938, nr 26. Por. J. Łobodowski, 
Żywot człowieka gwałtownego. Wspomnie-
nia, red. W. Żutkiewicz [i in.], Warszawa 
2014, s. 164.
4 F. Nietzsche, Wola mocy, tłum. S. Frycz, 
K. Drzewiecki, Warszawa 1911, s. 41.
5 A. Asnyk, XIX-mu wiekowi, w: tenże, Po-
ezje, wstęp S. Lichański, Warszawa 1974, s. 
231.

Prawie wszyscy pamiętnikarze gło-
sili chwałę na cześć XIX wieku6. Dla 
Marii Potockiej na przykład był to czas 
„pewnej wolności i poszanowania czło-
wieka”7. Józef Ignacy Kraszewski 
w swych Pamiętnikach ekscytował się 
atmosferą XIX stulecia i pytał: „Nie 
byłyż to szczęśliwe czasy, gdy wszystko 
zdawałoby się być skończone, zamknię-
te, jasne, pewne [...], gdy społeczność 
tak była doskonale uporządkowana? 
Gdy ubóstwo przyjmowało się jako dar 
Boży, cierpienie jako próbę, a poza tym 
światem zgnilizny i marności, padołem 
płaczu, świeciły dantejskie niebiosa, 
pełne białych aniołów?”8

Które z tych podsumowań XIX stu-
lecia ma zasadne odbicie w historii Lu-
blina i jego mieszkańców? Czy dzieje 
miasta nad Bystrzycą dają podstawy do 
adekwatnej odpowiedzi na to pytanie?

Kontekst ideologiczno-społeczny 
Kontekst ideologiczno-społecz-

ny badanego okresu można by nazwać 
zmierzchem romantyzmu i umocnie-
niem się pozytywizmu9. Myślenie po-
zytywistyczne zapanowało niepodziel-
nie w świadomości polskiej inteligencji 
bezpośrednio po upadku romantycz-
nego zrywu, jakim bez wątpienia było 
Powstanie Styczniowe. W drugiej po-
łowie XIX i na początku XX w. inte-
ligencja polska znajdowała się pod 
przemożnym wpływem ewolucjoni-
stycznego scjentyzmu, głoszonego na 
Zachodzie Europy głównie przez Her-
berta Spencera, Ernsta Haeckla, Er-
nesta Renana, a także innych filozo-
fów, biologów i przedstawicieli nauk 
społecznych. Nurt ten reprezentował 

6 Np. J. Żółtowska, Inne czasy. Inni ludzie, 
Londyn 1959, s. 74 i 115; K. Górski, Pamięt-
niki, Toruń 1995, s. 100-101.
7 M. Potocka, Z moich wspomnień, Łomian-
ki 2010, s. 194.
8 J. I. Kraszewski, Pamiętniki, red. W. Da-
nek, Wrocław 1972, s. 304.
9 Cz. Galek, Myśl pedagogiczna Bolesława 
Prusa na tle pozytywizmu polskiego, Zamość 
2005, s. 21-55.

Ks. Edward Walewander

Mój Lublin
Skrót referatu pt. „Lublin miedzy Powstaniem Styczniowym a wybuchem I wojny światowej”, 

wygłoszonego 17 listopada 2016 r. w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w ramach 
cyklu wykładów „700 lat miasta Lublina - spotkania z historią”.
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u nas przede wszystkim Aleksander 
Świętochowski. Preferowała go także 
znakomita większość pisarzy i uczo-
nych. Z ideologii pozytywizmu wyro-
sło odżegnywanie się od walki zbrojnej 
o wolność. Zamiast niej wyeksponowa-
no program pracy od podstaw. Ze swo-
im agnostycyzmem, a często antyklery-
kalizmem10, pozytywizm towarzyszył 
na ziemiach polskich początkom so-
cjalizmu i narodowej demokracji. War-
to podkreślić, że pod wpływem takich 
kierunków kształciło się wielu znanych 
polityków tego okresu, a nawet śmia-
ło można powiedzieć, że przesiąknięta 
nimi była większość inteligencji, w naj-
lepszym razie indyferentnej. Zdając so-
bie sprawę z niebezpieczeństw pozyty-
wizmu, również ks. Idzi Radziszewski 
za przedmiot swoich studiów wybrał 
właśnie nauki przyrodnicze oraz filozo-
fię przyrody. W zmaganiu z pozytywi-
zmem zrodził się ruch lowański kard. 
Désiré Josepha Merciera. Pod wpły-
wem Lowanium znajdował się zarów-
no ks. Radziszewski, jak i o. Jacek Wo-
roniecki. Obaj dali podstawy ideowe 
powstałemu w 1918 r. Uniwersyteto-
wi Lubelskiemu, którego celem było 
kształcenie w odrodzonej Polsce zastę-
pów inteligencji katolickiej. „Pewna 
mieszanina idylli socyalizmu i chrze-
ścijaństwa, rewolucyi, ewangelii i café 
chantantu unosi się dziś w powietrzu 
jako szeroka synteza społecznych dą-
żeń i aspiracyi. Bardziej niż kiedykol-
wiek inne społeczeństwo potrzebujemy 

10 Myślenie pozytywistyczne nie pojawiło 
się nagle. Wcześniej ukazywały się jego ob-
jawy. Lubelski kronikarz Ignacy Baranowski 
zanotował w swym Dzienniku z 12 czerwca 
1816 r., że powstaje coraz więcej organizacji 
zwalczających Kościół. Co gorsze, cieszą się 
one nawet poparciem pewnej części ducho-
wieństwa. Prałat kolegiaty lubelskiej, Kaje-
tan Łopiński, postulował w związku z tym, 
że „potrzeba silnych środków do uśmierze-
nia tych nawałów dążących do zepsucia wia-
ry Chrystusa i dobrych obyczajów”. Tenże, 
Dzienniki pisane w Lublinie przez rok 1815 
i 1816, do druku przygotował, wstępem, 
przypisami i indeksami opatrzył B. Szyndler, 
Lublin 1995, s. 227-228. Natomiast Woj-
ciech Skarszewski, ówczesny biskup lubelski 
wyznał, że „ma szczególne polecenie od naj-
wyższej głowy Kościoła, aby wszelkim zara-
zom jak tylko można zapobiegał, że ubolewa 
widząc tyle swych owieczek obłąkanych i roz-
puszczonych”. Tamże, s. 228. Biskup lubel-
ski podkreślał, „że mu wiadomo, iż większa 
połowa urzędników wielkanocnej spowiedzi 
nie odbyła”. Tamże.

idei kościstych i mocno określonych” 
– pisał na przełomie stuleci Stanisław 
Brzozowski11.

Przeobrażenia demograficzne 
W okresie popowstaniowym nastą-

piły w Lublinie duże przeobrażenia de-
mograficzne. W 1870 r. żyły w mie-
ście 21 364 osoby. Do 1914 r. liczba 
ta wzrosła czterokrotnie i wynosiła 
80 060 mieszkańców, nie uwzględnia-
jąc przedmieść, szacowanych w 1912 r. 
na 11 744 osoby. Zatem przed wybu-
chem I wojny światowej aglomeracja 
lubelska liczyła ponad 90 tys. osób12.

11 Legenda Młodej Polski. Studia o struk-
turze duszy kulturalnej, Lwów 1910, s. 78. 
Natomiast Henryk Rowid stwierdzał z nie-
ukrywanym entuzjazmem, ale i z naiwno-
ścią: „W dobie obecnej dokonują się nie 
tylko widoczne zmiany, ale pod wieloma 
względami i zupełne przeistoczenia w róż-
nych objawach życia społecznego. Ludzkość 
szuka nowych wartości i nowych form w dzie-
dzinie twórczości artystycznej i etycznej, na 
polu nauki i techniki, w dziedzinie społecznej 
i politycznej. Powszechne dążenie do wyż-
szych i doskonalszych form życia społeczne-
go opanowuje całą ludzkość i w tym dążeniu 
coraz częściej spotykają się ze sobą i łączą 
we wspólnym wysiłku obce sobie do niedaw-
na narody […]. W zmaganiu się i trudzie, 
w wysiłku i nieustannej pracy rodzi się nowa 
cywilizacja oparta na prawdziwej etyce, na 
moralności dokumentowanej całym życiem 
człowieka, jego działaniem i postępowaniem. 
Ludzkość zmierza do odrodzenia ducha, do 
podniesienia i pogłębienia życia zarówno 
każdej indywidualności, jak i całych społe-
czeństw. Celom tym służą idee, które w dobie 
obecnej stają się najgłębszą wartością i wła-
ściwością nowego człowieka, które coraz 
bardziej opanowują umysły nowoczesne. Są 
to idee współpracy i kooperacji, idea soli-
darności oparta na wzajemnym zaufaniu, na 
szczerości i sprawiedliwości, idea wysiłku 
duchowego. Współczesna cywilizacja głosi 
ewangelię pracy, będącej jedynym i niewy-
czerpanym źródłem wszelkich wartości ma-
terialnych i duchowych […]. Do życia w tym 
świecie trzeba nowego wychować człowie-
ka”. H. Rowid, „Szkoła twórcza” w Polsce, 
w: Źródła do dziejów wychowania i myśli 
pedagogicznej, t. 3: Pedagogika i szkolnic-
two w XX stuleciu, wybór S. Wołoszyn, War-
szawa 1966, s. 224-225. Por. także: S. Wy-
szyński, Stanowisko i zadania duszpasterza 
wobec współczesnych ruchów społecznych, 
Płock 1938; J. Tazbir, Pożegnanie z XX wie-
kiem, Warszawa 1999, s. 204-206.
12 Nieocenioną pomocą w powstawaniu 
tego tekstu okazała się znakomita rozprawa 
Wiesława Śladkowskiego na temat dziejów 
Lublina w okresie zaborów. Tenże, W epoce 
zaborów, w: Lublin. Dzieje miasta, t. II, XIX 

[...] 
Podsumowanie 
Po 123-letniej niewoli narodowej 

układ stosunków społeczno-politycz-
nych, a nawet oblicze religijne Lublina, 
uległo zasadniczej zmianie. 

Podjęta w tej rozprawie charakte-
rystyka wieku XIX ma swoje odbicie 
w dziewiętnastowiecznych dziejach na-
szego miasta. Podsumowując omawia-
nie ponad pół wieku historii Lublina 
można wyrazić przekonanie, że był to 
- mimo trudnego obcego panowania - 
piękny wiek XIX. Celem wykładu było 
przybliżenie tego piękna. Korzenie 
wielu struktur społecznych, a często na-
wet nasze osobiste i rodzinne, są mocno 
osadzone w tym wyjątkowym okresie. 

Zasadniczy sens dziejów to walka 
o wpływ na szeroko rozumianą kulturę, 
bo właśnie przez nią odbywa się istot-
ny wpływ na człowieka. Dlatego po-
dawano tu liczne przykłady usiłowań 
lublinian o zachowanie i rozwój kultu-
ry w ogóle, w tym zwłaszcza polskiej. 
Nasi poprzednicy wygrali tę walkę. 
Zniknęły z krajobrazu miasta obiekty, 
które miały świadczyć o obcym pano-
waniu i o jego wpływie na nas. Silna 
kultura polska wygrała. Potrafiła i była 
w stanie twórczo asymilować ludzi, 
którzy przybywali tu, by narzucić nam 
obcą hegemonię. Niektórych z nich 
poznaliśmy. 

Studiując dzieje przemysłu i handlu 
przekonaliśmy się bez trudu, że pełna 
racja stoi po stronie autora słów: „Nie 
samym chlebem żyje człowiek” (Mt 
4, 4). Nie dziwi zatem, że wiek XIX 
z przekonaniem nazywam pięknym 
stuleciem.

Powstała z niewoli w 1918 r. Polska 
kosztem ogromnego wysiłku musia-
ła zaleczyć straty materialne i moralne, 
zadane jej bezpośrednio przez I wojnę 
światową, przede wszystkim zaś zatrzeć 
rany doznane w ciągu trudnego okresu 
zaborów, stworzyć nowe ramy admi-
nistracyjne, znaleźć dla siebie właści-
we miejsce w aktualnej rzeczywistości 
politycznej. Georg Brandes, Duńczyk, 
w swym opisie Królestwa Polskiego la-
pidarnie i wymownie odmalował ów-
czesny stan tego kraju, wyzwolonego 
spod panowania carów rosyjskich, któ-
rego zasadniczy zrąb tworzyła między 
innymi Lubelszczyzna: „Nie zapomnij 

i XX wiek, red. J. Kruszyńska, Lublin 2000, 
s. 88-172.
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o tej ziemi, która już tyle pochłonęła 
krwi szlachetnej, o tej krainie opuszczo-
nej przez bogów, a wyszydzonej przez 
ludzi. Nie zapomnij!”13. 

„Mówienie jest wysiłkiem: nie zdo-
ła człowiek wyrazić wszystkiego słowa-
mi” – czytamy w Księdze Koheleta (1, 
8). Nie da się powiedzieć wszystkiego 
także podczas wykładu. Historia nasze-
go miasta jest bowiem długa i fascynu-
jąca. Ubogaca nas pod każdym wzglę-
dem. Dlatego tego dialogu nie można 
zakończyć. Wykład, ciągle wzbogaca-
ny w sensie duchowym, będzie trwał 
aż do następnego jubileuszu! Dobrze, 
że pośród słuchaczy są młodzi. To oni 
będą kontynuować nasze dzieło.

Niemało z nas przybyło do pięknego 
miasta leżącego w dorzeczu trzech rzek 
z różnych miejscowości naszego regio-
nu czy kraju. Wielu uważa Lublin za 
swoje niepowtarzalne miejsce na zie-
mi. Z miastem jest tak samo jak z przy-
jacielem, z którym trzeba zjeść beczkę 
soli, aby tak naprawdę go poznać i po-
lubić. Dlatego miasta trzeba się ciągle 
na bieżąco uczyć. 

Ktoś przybyły po 25 latach do Lu-
blina – a było to niedawno, przed kil-
koma zaledwie dniami – powiedział, 
że z wielką niepewnością i zarazem ze 
zdumieniem krążył po nowych dzielni-
cach, gdzie za jego czasów studenckich 
chodziło się, by zażyć trochę wsi, któ-
rej brakowało mu po kilkunastu latach 
młodości w wiejskim otoczeniu. Czyż 
nie jesteśmy dumni, że możemy takie-
go przybysza po latach wprowadzać 
w tę nową rzeczywistość, powstałą 
wspólnym niemałym trudem i inwen-
cją? Wypada kończyć nasze spotkanie 
tym wyznaniem ku pokrzepieniu serc. 

Jest mi bardzo miło, że podczas tego 
wykładu widzę tak dużo bliskich mi 
osób. Ktoś mógłby powiedzieć: sami 
swoi. Tak też jest. Swoją obecnością 
i zainteresowaniem treścią spotkania 
sprawiliście mi Państwo wielką radość. 
Dlatego bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim i każdemu z osobna!

Ks. Edward Walewander

13 Jerzy (!) Brandes, Polska, tłum. Z. Po-
znański, wyd. II, Lwów 1902, s. 178.
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W roku 1903 nawiedziła okoli-
ce nieuregulowanej Wisły klęska po-
wodzi. Rozmiary klęski były tak wiel-
kie, że ani lokalne, ani gubernatorskie 
władze nie potrafiły zapewnić poszko-
dowanym pomocy. W prasie ogłasza-
no artykuły i reportaże o tragicznym 
losie powodzian. Poruszyły one serca 
i inicjatywę różnych kół i towarzystw 
dobroczynności. W akcję tę postano-
wili też włączyć się pisarze i dzienni-
karze zrzeszeni w Warszawskiej Kasie 
Przezorności i Pomocy dla Literatów 
i Dziennikarzy. Była to pierwsza w za-
borze rosyjskim organizacja skupiają-
ca ludzi pióra. Oprócz obrony intere-
sów pisarzy, kasa reprezentowała na 
zewnątrz działalność całego literac-
kiego i dziennikarskiego środowiska. 
Poza tym organizowała spotkania au-
torskie i imprezy literackie oraz wystę-
powała z inicjatywami natury społecz-
nej, co już wykraczało poza jej zadania 
statutowe.

Pierwszym prezesem Kasy Literac-
kiej, która powstała w roku 1899, był 
Henryk Sienkiewicz. Działalność tej 
organizacji, zwłaszcza ta pozastatuto-
wa, spotykała się z dużymi trudnościa-
mi piętrzonymi przez władze zaborcze. 
W okresie natężającej się rusyfika-
cji przede wszystkim wzbraniano pi-
sarzom polskim spotykać się z czytel-
nikami na prowincji. Ludzie pióra ze 
swej strony wykorzystywali wszelkie 
okazje, by zakazy te ominąć.

Pod koniec 1903 roku Henryk Sien-
kiewicz wystąpił z inicjatywą, by ko-
rzystając z akcji niesienia pomocy po-
wodzianom zorganizować na prowincji 
szereg odczytów i spotkań autorskich. 
Oprócz zdobycia pieniędzy na cele spo-
łeczne, może ważniejszym, ale skrytym 
przed władzami zamierzeniem było 
ożywienie ducha narodowego zagro-
żonej rusyfikacją prowincji. Przy oka-
zji odczytów można też było spopula-
ryzować działalność powstałej przed 
kilku laty Kasy Literackiej. Oczywiście 
o tych ubocznych celach nie należało 
nawet wspominać, bo władze zaborcze 

natychmiast stłumiłyby całą inicjatywę 
w zarodku.

Akcję zaplanowano bardzo szeroko 
zamierzając dotrzeć z odczytami do nie-
mal wszystkich znaczniejszych miast 
Kongresówki. Zarząd Kasy zwrócił się 
do jenerał-gubernatora z prośbą o ze-
zwolenie. Namiestnik cesarski łaska-
wie wyraził zgodę, ale pod warunkiem, 
by wystąpienie jednej osoby nie trwa-
ło dłużej niż dwadzieścia minut. Wła-
dze zaborcze obawiały się bowiem, by 
przy okazji dłuższych odczytów i prze-
mówień prelegenci, a zwłaszcza pisarze 
i poeci, nie przemycili między wiersza-
mi jakichś zakazanych treści.

Powstała grupa prelegentów z Hen-
rykiem Sienkiewiczem na czele. Oprócz 
autora Trylogii w jej skład wchodzili: 
poeta Ignacy Baliński oraz dwaj dzien-
nikarze – Henryk Radziszewski i Wi-
told Lewicki. Przedstawione tematy zo-
stały zatwierdzone przez cenzurę i nie 
wolno było ich zmienić. Najważniejszą 
osobistością w tym gronie był oczy-
wiście Henryk Sienkiewicz, autor nie-
mal już wszystkich z zapartym tchem 
czytanych w kraju i przekładanych na 
wiele języków historycznych powieści. 
Społeczeństwo polskie uczciło pisarza 
przed trzema laty wspaniałym jubile-
uszem, a komitet organizacyjny tych 
obchodów ofiarował mu dar narodowy 
w postaci majątku wraz z pałacykiem 
w Oblęgorku. Od tego czasu uznawa-
no powszechnie Henryka Sienkiewi-
cza za duchowego przywódcę polskie-
go narodu.

Dla tak szacownego grona zarząd 
kolei oddał do dyspozycji specjalny 
wagon. Prelegenci mieli dotrzeć nim 
do Piotrkowa, Kielc, Radomia, Lu-
blina, Siedlec, Łodzi, Kalisza, Kutna, 
Włocławka, Płocka, Łomży, Suwałk, 
Sosnowca i Tomaszowa. Objazd miał 
się zakończyć dwudziestego siódmego 
stycznia w Warszawie.

Przed rozpoczęciem tak wielkiego 
przedsięwzięcia zorganizowano w pra-
sie warszawskiej i prowincjonalnej sze-
roką akcję propagandową. W miastach, 

które miała grupa odwiedzić, powsta-
wały komitety organizacyjne złożone 
z najdostojniejszych i najbardziej sza-
nowanych obywateli. Wszyscy prześci-
gali się w pomysłach, by jak najgodniej 
przyjąć nigdy nie widzianych na pro-
wincji tak dostojnych gości.

Objazd rozpoczęto w dzień Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny, to jest ósmego grudnia, od Czę-
stochowy. Częstochowa nie zawiodła. 
Już na dworcu oczekiwała prelegentów 
licznie zgromadzona publiczność. Były 
gromkie oklaski i serdeczne słowa po-
witania. Goście warszawscy po powi-
taniu udali się najpierw na Jasną Górę, 
by pomodlić się przed Cudownym Ob-
razem o łaskę pomyślnego spełnienia 
podjętego dzieła. W ten sposób chcie-
li dać przykład i jeszcze raz przypo-
mnieć narodowi polskiemu, że właśnie 
tutaj ma swoją Królowę, do której po-
winien zwracać się o pomoc i orędow-
nictwo w najtrudniejszych życiowych 
sytuacjach.

Po nawiedzeniu Cudownego Obrazu 
prelegenci udali się do teatru, Oczeki-
wał tu już na nich wielki tłum słucha-
czy. Wchodzącym urządzono owacyj-
ne przyjęcie. Po wystąpieniu Henryka 
Sienkiewicza oklaskom nie było koń-
ca. Wręczono mu naręcza kwiatów. Po 
spotkaniu komitet organizacyjny złożo-
ny z przedstawicieli miasta i okoliczne-
go ziemiaństwa zaprosił warszawskich 
gości na uroczystą ucztę. Informację 
o tym przekazała w dniu jedenastego 
grudnia „Gazeta Lubelska”. W trzy dni 
później zapowiedziała na dwudziestego 
grudnia przyjazd Sienkiewicza do Lu-
blina wraz z rodziną i towarzyszący-
mi mu osobami.

Rozpoczęły się gorączkowa przy-
gotowania. Powołano komitet orga-
nizacyjny, na którego czele stanął po-
wszechnie szanowany i ceniony prezes 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskie-
go, właściciel Ujazdowa, pan Włady-
sław Gorzkowski. Powołano go na to 
zaszczytne stanowisko, gdyż oprócz 
spełnianych gorliwie swoich obowiąz-

Józef Zięba

Jak Sienkiewicz bawił w Lublinie
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ków społecznych, był wielkim entuzja-
stą twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Mawiał, że największym jego marze-
niem byłoby uścisnąć dłoń pisarza, 
która w tak cudowny sposób potrafiła 
skreślić chwalebne dzieje naszego na-
rodu. I oto teraz marzenie pana prezesa 
miało się spełnić.

Czasu było niewiele. Pan Gorzkow-
ski dwoił się i troił. Odbywał rozmowy 
z panem Juliuszem Myszkowskim, dy-
rektorem lubelskiego teatru, z preze-
sem Towarzystwa Muzycznego i z re-
daktorem „Gazety Lubelskiej”, panem 
Zdzisławem Piaseckim. Osobiście udał 
się do hotelu, gdzie wybrał najlepsze 
i najwygodniejsze apartamenty. Zmar-
twiony był tylko, że czas adwentu nie 
pozwala wydać na cześć przybyłych 
balu.

Szesnastego grudnia „Gazeta Lu-
belska” sprostowała poprzednią wia-
domość informując, iż przyjazd Sien-
kiewicza nastąpi nie w niedzielę 
dwudziestego, ale w sobotę dziewięt-
nastego grudnia o godzinie ósmej mi-
nut czterdzieści dziewięć wieczorem. 
Dokładna godzina przyjazdu pocią-
gu była podana dla publiczności, by 
licznie stawiła się na dworcu i entu-
zjastycznie powitała pisarza. W spo-
sób bezpośredni nie można było do 
tego zachęcać, gdyż władze uznałyby 
to za nawoływanie do nielegalnych 
zgromadzeń i manifestacji, których 
nie wolno było urządzać. Oczywi-
ście mieszkańcom Lublina nie trze-
ba było wszystkiego tłumaczyć, znali 
swój społeczny i patriotyczny obo-
wiązek. Wybierali się licznie na spo-
tkanie z pisarzem.

Tym, których może w mieście nie 
było, Gazeta jeszcze raz przypomniała 
godzinę przyjazdu pociągu uzupełnia-
jąc poprzednie wiadomości informa-
cją, iż Sienkiewiczowi oprócz prele-
gentów będą towarzyszyli syn i córka 
oraz jej przyjaciółka panna Abakano-
wiczówna. W przeddzień zapowiedzia-
nego przyjazdu na pierwszej stronie 
„Gazety Lubelskiej” ukazał się wiersz 
Stanisławy Dąbrowskiej: „Henrykowi 
Sienkiewiczowi”.

Prezes Gorzkowski chociaż zadowo-
lony z przebiegu przygotowań, bardzo 
był podniecony i zaniepokojony. Mar-
twił się na zapas, by przypadkiem nie 
wystąpiły jakieś nieprzewidziane oko-
liczności, które wywarłyby na gościach 

niemiłe wrażenie. Lublin, jako jedno 
z największych miast Kongresówki, 
nie mógł gorzej zaprezentować się od 
pozostałych. W ostatniej jeszcze chwi-
li, powóz przewidziany do przewiezie-
nia Henryka Sienkiewicza z dworca ko-
lejowego do hotelu, polecił zamienić na 
zaprzężoną w cztery karę konie okaza-
łą karetę.

Kiedy kareta wraz z towarzyszący-
mi powozami zajechała na plac dwor-
cowy, oczekiwał tu już na pisarza i jego 
towarzystwo tłum lublinian. Prezes 
Gorzkowski wraz z komitetem organi-
zacyjnym zajął wyznaczone przez służ-
by kolejowe miejsce na peronie, gdzie 
przewidziano zatrzymanie się spe-
cjalnego wagonu. Woźny dworcowy 
dzwoniąc trzymanym w ręku dzwon-
kiem zapowiadał przybycie pociągu. 
Wśród oczekujących powstało pod-
niecające poruszenie. Wszyscy parli 
w stronę, gdzie stał komitet organiza-
cyjny, by lepiej widzieć wysiadającego 
z wagonu pisarza.

Ledwie pociąg wtoczył się na peron, 
a już publiczność urządziła Sienkiewi-
czowi spontaniczną owację. Okrzyki, 
wiwaty i oklaski, którym nie było koń-
ca, nie pozwoliły nawet niezmiernie 
wzruszonemu prezesowi Gorzkowskie-
mu wygłosić wyuczonego na pamięć 
kwiecistym słowem przybranego powi-
talnego przemówienia.

Sienkiewicz wyciągnął na powitanie 
ku niemu rękę. Spełniało się najwięk-
sze marzenie prezesa. – Chwycił wy-
ciągniętą dłoń pisarza i pochylił się, by 
ją ucałować.

– Nie trzeba, nie trzeba – autor Try-
logii zręcznie wyzwolił się z uścisku 
gospodarza – Nie trzeba. Nie jestem bi-
skupem – powiedział nieco rozbawiony 
z łagodnym uśmiechem. Prezes zrozu-
miał, że niechcący popełnił nietakt.

– Ten, tego, przepraszam – zaczął się 
usprawiedliwiać.

Na szczęście prawie nikt tego nie 
dostrzegł, bo na peronie panował pół-
mrok. Słów Sienkiewicza też nikt poza 
prezesem nie usłyszał, bo ciągle roz-
entuzjazmowany tłum wiwatował. 
Dostojny gość pozdrowił wszystkich 
w górę podniesioną ręką, co wywołało 
jeszcze gorętszy entuzjazm.

Towarzyszący Gorzkowskiemu 
członkowie komitetu organizacyjnego 
zaraz zrobili wśród zebranych przejście 
i doprowadzili pisarza i towarzyszące 

mu osoby do karety i stojących za nią 
powozów. W karecie obok Sienkiewi-
cza zajął miejsce prezes Gorzkowski. 
Kiedy kawalkada pojazdów ruszyła, 
słychać jeszcze było wznoszone okrzy-
ki i brawa. Jowialny i umiejący zwykle 
wybrnąć nawet z najtrudniejszej towa-
rzyskiej sytuacji prezes Gorzkowski tak 
był wewnętrznie poruszony, że nie tyl-
ko nie potrafił przypomnieć sobie żad-
nego dowcipu, ale nawet z sensem skle-
cić porządnego zdania.

– Ten, tego – strapiony powtarzał 
– Przepraszam... Nie tak to miało być, 
ale tłum... Przepraszam... Uchybienia... 
Ten, tego...

– Niech się pan nie frasuje. Gorą-
cość powitania wskazuje, że i w Lu-
blinie na naszych odczytach też będzie 
pełna sala.

– A tak, tak, wszyst... – nie dokoń-
czył rozpoczętego słowa. Gwałtow-
niej zaczerpnął powietrza i osunął się 
z siedzenia.

Sienkiewicz widząc, że Gorzkowski 
zaniemógł, polecił zatrzymać się przed 
najbliższą apteką. Nie dającego znaku 
życia prezesa wniesiono do apteki pana 
Szanajcy. Natychmiast wezwano naj-
znakomitszych lubelskich lekarzy. Pa-
nowie Jaczewski, Rudzki i Tymiński 
stwierdzili zgon, a za jego przyczynę 
uznali anewryzm serca. Dzisiaj powie-
dzieliby po prostu – zawał.

Wrażliwe, a może już nieco nad-
wyrężone serce pana prezesa, nie było 
w stanie znieść tak wielkiego napięcia. 
Na jego pogrzebie mówiono, że miał 
piękną śmierć oddając ostatnie tchnie-
nie u stóp uwielbianego pisarza.

Wobec zgonu prezesa Gorzkow-
skiego zapowiedziane na dzień dwu-
dziestego grudnia odczyty i wieczór 
sienkiewiczowski zostały odwołane 
i przeniesione na dwudziestego czwar-
tego stycznia. Sienkiewicz wraz z to-
warzyszącymi mu osobami przenoco-
wał w hotelu. W niedzielę z rodziną 
wziął udział we mszy świętej w kate-
drze, a następnie złożył wizytę Jego 
Ekscelencji księdzu biskupowi Jaczew-
skiemu i tegoż dnia o godzinie pierw-
szej i pół po południu odjechał do 
Warszawy.

To pierwsze niefortunne spotkanie 
z Lublinem postanowiono pisarzowi 
i towarzyszącym mu osobom sowicie 
wynagrodzić. Do komitetu organiza-
cyjnego dołączono znanego z dobrych 
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pomysłów miejscowego plastyka i re-
gionalistę pana Kietlicz-Rayskiego.

Usilnie radzono jak przygotować po-
wtórne przyjęcie, by już w niczym do-
stojnym gościom nie uchybić. Zgodnie 
stwierdzono, że w programie musi się 
znaleźć punkt, który wywrze zarówno 
na przybyłych jak i na mieszkańcach 
Lublina wielkie i niezatarte wrażenie. 
Zobowiązani do tego zostali panowie 
Julian Myszkowski, dyrektor lubelskie-
go teatru i dokooptowany do komitetu 
Kietlicz- Rayski.

Zadanie nie było łatwe, gdyż wszę-
dzie, gdzie się Sienkiewicz pojawił, po-
dejmowano go z objawami najwyższej 
czci i uwielbienia.

Zaraz po Nowym Roku grupa prele-
gentów zaczęła kontynuować przerwa-
ny w Lublinie objazd. Czwartego stycz-
nia przybyła do Łodzi. Po uroczystym 
powitaniu na dworcu, o godzinie dwu-
nastej odbyło się przyjęcie w sali to-
warzystwa „Lutnia”, podczas którego 
chór odśpiewał na cześć autora „Krzy-
żaków” kantatę. Teatr, gdzie się odbyły 
odczyty i spotkania, był przepełniony, 
a witający Sienkiewicza redaktor Cza-
jewski wręczył mu pióro ozdobne.

O godzinie szóstej wieczorem od-
był się na cześć pisarza i towarzyszą-
cych mu osób w Grand Hotelu uroczy-
sty bankiet przy udziale stu dwudziestu 
osób. Po bankiecie o dziewiątej wieczo-
rem rozpoczęło się z udziałem Henry-
ka Sienkiewicza przedstawienie teatral-
ne. Dla autora Trylogii przygotowano 
ubraną kwiatami lożę. Kiedy się w niej 
pojawił, publiczność wstała z miejsc 
i witała go oklaskami.

Następny odczyt odbył się w Kali-
szu. Tu też witała prelegentów licznie 
zgromadzona na dworcu publiczność. 
Sienkiewicza obsypano kwiatami, a na 
raut, który odbył się po odczycie w sali 
Towarzystwa Muzycznego, przybyło 
dwieście osób.

Przed kościołem w Lubieniu sześć 
kujawianek sypało Sienkiewiczowi 
kwiaty pod nogi. We Włocławku wita-
ły Sienkiewicza chóry wioślarzy. Wio-
ślarze śpiewali następnie podczas uczty 
wydanej na cześć przybyłych gości.

W Łomży z kolei, komitet organi-
zacyjny witał Sienkiewicza na stacji 
w Czerwonym Borze. Następnie kare-
tą i kilkoma powozami całe towarzy-
stwo udało się w stronę miasta. Pod 
Wygodą na drodze między Czerwo-

nym Borem i Łomżą na przejeżdżają-
cych oczekiwali włościanie i szlachta 
zagrodowa. Pisarza powitano tradycyj-
nie chlebem i solą. W upominku wrę-
czono mu piękny samodział kurpiow-
ski. W sali Towarzystwa Muzycznego, 
gdzie miały się odbyć odczyty, wita-
li przybyłych przedstawiciele różnych 
stanów, a wśród nich i włościanie – 
czytelnicy sienkiewiczowskich powie-
ści. Chór odśpiewał specjalnie na tę 
okazję napisaną kantatę.

O tych wszystkich spotkaniach i uro-
czystych powitaniach donosiła w ko-
lejnych numerach „Gazeta Lubelska”. 
W ten sposób przygotowywała swoich 
czytelników do godnego i uroczyste-
go przyjęcia pisarza. Wprawiała jedno-
cześnie w duże zakłopotanie organiza-
torów, gdyż trudno już było wymyśleć 
coś nowego i niezwykłego. Na kolej-
nym zebraniu organizacyjnym Kie-
tlicz-Rayski zaproponował, by przy-
gotować przy udziale aktorów żywe 
obrazy. Pomysł ten wszystkim bardzo 
się spodobał, gdyż jeszcze nigdzie ży-
wych obrazów nie było. Z kolei dyrek-
tor teatru, Myszkowski, przypomniał, 
jak to przed laty Nowiński w Zamo-
ściu witał cara Mikołaja I – Pan Henryk 
Sienkiewicz to naszego narodu ducho-
wy przywódca – dowodził – Powinni-
śmy go w Lublinie podjąć z honorami 
cesarza.

W przeddzień przyjazdu warszaw-
skich gości „Gazeta Lubelska” zamiast 
artykułu zapowiadającego wizytę opu-
blikowała wiersz Emila Tańskiego: 
„Do Henryka Sienkiewicza”. Zaczynał 
się strofą następującą:

Tyś wielki w swym czynie.
W swej pieśni kochanej!
Bo piękno krainie 
Swej dajesz znękanej.

Nie było to wielkie artystycznie 
dzieło, ale w pełni wyrażało stosunek 
lublinian do podziwianego i uwielbia-
nego przez wszystkich pisarza.

W sobotę dwudziestego trzecie-
go stycznia wieczorem powitało Sien-
kiewicza na dworcu grono obywateli 
miasta. Nie było jak przed miesiącem 
rozentuzjazmowanych tłumów, by nie 
przypominać gościom tragicznego zda-
rzenia. W imieniu komitetu organiza-
cyjnego krótką ale serdeczną przemowę 

wygłosił redaktor „Gazety Lubelskiej” 
pan Zdzisław Piasecki.

Henryk Sienkiewicz przybył do 
Lublina z córką Jadwigą i jej dwie-
ma przyjaciółkami: panną Abakano-
wicz i panną Gardinet. Tym samym, 
co przed miesiącem prelegentom, to-
warzyszył redaktor „Kuriera Codzien-
nego”, wiceprezes Kasy Literackiej, 
pan Libicki. Całe towarzystwo kilkoma 
oczekującymi przed dworcem powoza-
mi udało się na krótki odpoczynek do 
Hotelu Polskiego.

Wkrótce wszyscy zostali zaprosze-
ni do Towarzystwa Muzycznego na 
bal zorganizowany na cele Lubelskiego 
Towarzystwa Dobroczynności.

Już wcześniej było wiadomo, że 
w balu weźmie udział Henryk Sien-
kiewicz i przybyłe z nim towarzystwo. 
Wiadomość ta sprawiła, że z rozprowa-
dzeniem zaproszeń i drogich kart wstę-
pu nie było żadnych trudności. Panie 
szykowały najmodniejsze toalety, a pa-
nowie – smokingi i fraki. Nie zbrakło 
też panien i kawalerów z okolicznych 
rodzin ziemiańskich.

Kiedy na salę weszli warszaw-
scy goście, powitano ich wielką owa-
cją. Jadwigę Sienkiewiczównę natych-
miast obwołano królową balu. Sala 
balowa literalnie natłoczona, gale-
rie przepełnione. Do pierwszego kon-
tredansa stanęło dziewięćdziesiąt par. 
Uwaga wszystkich skierowana była 
w stronę Henryka Sienkiewicza, któ-
ry pozostawał w ściślejszym kółku 
przedstawicieli prasy miejscowej i ko-
respondentów pism warszawskich. Pi-
sarz ujmował wszystkich niezwykłą 
prostotą i serdecznością.

Pierwszy toast na jego cześć wzniósł 
redaktor „Dziennika Lubelskiego” 
Zdzisław Piasecki. W krótkich słowach 
wyraził uczucia wszystkich, nazywa-
jąc autora Trylogii „największym z ży-
jących Polaków”. Gdyby nie obawiał 
się carskiej ochrany, powiedziałby, iż 
jest „Królem Duchem polskiego naro-
du”. I nie byłoby w tym nawet wielkiej 
przesady, gdyż Polacy w okresie nie-
woli tak zaszczytne zadanie powierzali 
swoim pisarzom, a zwłaszcza poetom.

Sienkiewicz z całą świadomością 
przyjmował ten obywatelski i patrio-
tyczny obowiązek, ale ponad swo-
ich rodaków, nawet tych prowincjo-
nalnych, się nie wynosił. Podczas balu 
prowadził ożywione rozmowy z wielo-
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ma paniami i panami. Z zachwytem po-
dziwiał dziarskiego mazura, w którym 
pokazały swoją krasę i wdzięki naj-
piękniejsze lublinianki. Dopiero o trze-
ciej po północy goście warszawscy po 
spożyciu wystawnej kolacji udali się na 
spoczynek.

Bal był tylko prologiem właściwych 
uroczystości. W niedzielę o godzinie 
drugiej i pół po południu w bardzo gu-
stownie przystrojonej zielenią i kwia-
tami sali teatralnej rozpoczęły się od-
czyty. Widownia zapchana, scena też, 
w orkiestrze postawiono szereg dodat-
kowych krzeseł.

Prelegenci powtarzali te same jak 
i w innych miastach, zatwierdzone 
przez jenerał-gubernatora tematy. Pan 
Radziszewski mówił o handlu i prze-
myśle w zarysie historycznym zwra-
cając uwagę na rozwój tych dziedzin 

gospodarki za czasów Rzeczypospoli-
tej. Słuchacze w lot zrozumieli, czego 
prelegent nie mógł głośno powiedzieć, 
iż obecne zacofanie i ubóstwo Kon-
gresówki w dużej mierze wynika z ra-
bunkowej polityki władz zaborczych. 
Nagrodzono więc go serdecznymi bra-
wami, podobnie jak Ignacego Baliń-
skiego, który deklamował dwa swoje 
wiersze „Nieszczęśliwi, którzy chcieć 
nie umieli” i „Mazur”. Oklaskiwano też 
i pana Lewandowskiego, który opowia-
dał o wspaniałym rozkwicie Warszawy 
i Łodzi.

Od tych gospodarczych przyziem-
ności w zupełnie inną krainę przeniósł 
słuchaczy Henryk Sienkiewicz. Kiedy 
wszedł na scenę, powitały go grzmiące 
oklaski, bo wszyscy przecież z niecier-
pliwością na ten najważniejszy moment 
oczekiwali. Autor z życzliwym uśmie-

chem odczekał, aż się sala uspokoi i za-
czął łagodnym, nieco monotonnym, ale 
pełnym nastrojowości głosem:

„Były dwie krainy, leżące obok sie-
bie niby dwie łąki niezmierne, przedzie-
lone tylko jednym strumieniem. – Za-
padła wielka cisza. Słuchacze wytężali 
słuch i wstrzymywali oddechy, byle nie 
uronić żadnego cennego słowa. Sien-
kiewicz czytał dalej – Brzegi tego stru-
mienia rozchylały się w jednym miejscu 
łagodnie na dwie strony, tworząc bród 
miałki w kształcie jeziorka o wodach ci-
chych i przezroczystych. Pod błękitną 
tonią widać było dno złote, z którego 
wyrastały łodygi lotusu, rozkwitające-
go nad wodną szybą kwieciem różowym 
i białym; tęczowe łątki i motyle wiły się 
wokół kwiatów, a wśród palm nadbrzeż-
nych i wyżej, w promiennym powietrzu, 
dzwoniły, jak srebrne dzwonki, ptaki.

Gmach Teatru Lubelskiego, rysunek z początku XX wieku
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I to było przejście z jednej krainy do 

drugiej. Pierwsza zwała się łąką Życia, 
druga łąką Śmierci…

Ta stylizowana na indyjską baśń 
o krainie łagodności i o spokojnym 
przechodzeniu na drugi brzeg może 
dlatego, że była tak bardzo odległa od 
brutalnej i szarej rzeczywistości, wy-
zwalała tęsknotę za światem idealnej 
doskonałości. Wszyscy poczuli się na-
gle uduchowieni i trwali tak w podnio-
słym nastroju jakby słuchali posłańca 
niebios – proroka odsłaniającego rąbek 
najbardziej skrytych boskich tajemnic.

Kiedy ucichły łagodne słowa pi-
sarza, zapanowała na moment zupeł-
na cisza. Zebrani nie mogli wyzwolić 
się z roztoczonej przed nimi wizji. Nie 
trwało to jednak długo. Tamto subtelne 
uczucie zostało pokonane przez spon-
taniczny entuzjazm. I zerwał się nagle 
jak w czasie nadchodzącej burzy wiel-
ki grzmot. Oklaskami huczała sala, od-
powiadały jej echem przepełnione gale-
rie i balkony.

W czasie tego huraganu zaczęły 
podchodzić do pisarza delegacje z wy-
pełnionymi kwieciem koszami. Za nimi 
ustawiła się długa kolej miłośników 
i entuzjastów jego twórczości. U stóp 
pisarza, nie – największego z żyją-
cych Polaka – składano wieńce i wią-
zanki kwiatów. Powstał z nich żywy 
kobierzec. Sienkiewicz przyjmował 
te objawy szczerego i spontanicznego 
hołdu i uwielbienia z nieukrywanym 
wzruszeniem.

Kiedy oklaski wreszcie ucichły 
i kwietny korowód zbliżał się ku koń-
cowi, pisarz jeszcze raz przemówił 
z wyraźnym rozrzewnieniem dzięku-
jąc publiczności za tak gorące i entu-
zjastyczne przyjęcie. W odpowiedzi 
widownia zagrzmiała spontanicznymi 
brawami.

Bezpośrednio po uroczystości go-
ście warszawscy zostali zaproszeni do 
sali Towarzystwa Muzycznego, gdzie 
byli podejmowani ucztą. Niestety nie 
zachował się zapewne długi i wymyśl-
ny jadłospis podawanych dań i towa-
rzyszących im trunków. Jedynie wia-
domo, że na cześć Sienkiewicza i jego 
towarzystwa wygłoszono kilkanaście 
kwiecistych i wzniosłych przemówień, 
na które wszyscy prelegenci odpowie-
dzieli bądź prozą, bądź wierszem.

Po przeżyciach wyniesionych z sali 
teatralnej, po wysłuchaniu tak wielu 

przemówień i spożyciu wyśmienitych 
dań, goście poczuli się nieco znuże-
ni. Udali się więc do pobliskiego hote-
lu na krótki odpoczynek, gdyż nie był 
to jeszcze koniec sienkiewiczowskich 
uroczystości.

Na ósmą wieczorem zostali zapro-
szeni do teatru, jak zapowiadały afi-
sze, na: uroczyste przedstawienie ku 
uczczeniu pobytu Henryka Sienkie-
wicza w Lublinie. Program wieczoru 
składał się aż z trzech części. Pierwszą 
wypełniła czteroaktowa sztuka „Pani 
Wołodyjowska czyli Azya-Tuchaj-Be-
jowicz”. Była to inscenizacja fragmen-
tów „Ogniem i mieczem”.

W części drugiej wystawiono pierw-
szy akt opery Kurpińskiego do słów J. 
N. Kamińskiego „Krakowiacy i Góra-
le”. Atrakcją tej części były tańce gó-
ralskie, polonez i krakowiaki.

Część trzecia przedstawienia była 
najważniejsza. Składały się na nią żywe 
obrazy i „Apoteoza”. „Apoteoza”, to 
prawdziwy gwóźdź całego wieczoru. 
Apoteozę urządzano dla publicznego 
składania wyrazów czci i uwielbienia 
osobom panującym. Obecnie miał być 
uhonorowany jak król lub cesarz Hen-
ryk Sienkiewicz. Było to ryzykowne 
przedsięwzięcie, gdyż czujni czynow-
nicy miejscowej ochrany gotowi byli 
uznać, iż Polacy w Lublinie obwołują 
swego władcę. Dyrektor Myszkowski 
znalazł sposób, by czujność tę zmylić.

W głębi sceny kazał ustawić na po-
stumencie rzeźbę przedstawiającą biust 
pisarza, którą odpowiednio podświetlił, 
by wyglądało, że otacza ją nimb i aure-
ola. Po podniesieniu kurtyny na pierw-
szym planie ukazywał się żywy obraz 
przedstawiający znaną scenę z powie-
ści Sienkiewicza. Aktorzy ubrani w hi-
storyczne kostiumy zastygali w wyszu-
kanych pozach, jakby ich za chwilę miał 
malarz malować. I trwali tak w bez-
ruchu przez kilka minut, by widownia 
mogła scenę rozpoznać i swój wzrok 
dowoli obrazem takim nasycić. Każ-
dy żywy obraz nagradzany był wielki-
mi brawami. Uradowany Sienkiewicz 
oklasków również nie szczędził.

Na zakończenie pokazu aktorzy po 
skłonieniu się pisarzowi i publiczno-
ści, podeszli do stojącego w głębi sce-
ny posągu i z najwyższym szacunkiem 
uwieńczyli biust Sienkiewicza. Wywo-
łało to niebywały entuzjazm widow-
ni. Wszyscy natychmiast należycie ten 

gest odczytali. Wiwatowali na cześć 
siedzącego w pierwszym rzędzie pisa-
rza. Dając w ten sposób wyraz, iż uzna-
ją go za swego duchowego przywód-
cę i króla. Sienkiewicz wstał i skłonił 
się publiczności poruszonej jak wulkan 
w czasie erupcji.

– Niech żyje! Niech żyje! – wołano 
z balkonów i galerii. Publiczność nie-
chętnie opuszczała teatr. Rozchodzący 
się do domów przy pożegnaniu ściskali 
się serdeczniej.

– Oby jak najrychlej spełniły się na-
sze nadzieje – życzyli sobie szeptem. 
Nikt nie dopowiadał, bo wszędzie moż-
na się było spodziewać czujnych uszu 
szpicla carskiej ochrany, ale w do-
mach i ścisłych, zaufanych gronach 
i towarzystwach jeszcze długo mówio-
no, że sienkiewiczowski wieczór był 
w ponurych latach popowstaniowych 
pierwszym prawdziwym tchnieniem 
wolności.

Lublinianie jeszcze prawie piętna-
ście lat musieli czekać na spełnienie 
swoich najgłębszych pragnień i ma-
rzeń, ale dzięki takim przeżyciom ła-
twiej było czas ten przetrwać.

Józef Zięba

J. Krzyżanowski, Henryk Sien-
kiewicz. Kalendarz życia i twórczo-
ści. Warszawa 1956; Artykuły i notat-
ki prasowe lubelskich gazet z grudnia 
1903 i stycznia 1904 r.

Autokarykatura Henryka Sienkiewicza 

z „uwieńczonym biustem pisarza”. Ze 

zbiorów Henryka Gawareckiego.
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Henryk Sienkiewicz – Aforyzmy

Miłość

Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół – na 
serce – następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie – pada deszcz łez.

Lud posąg

Lud nie jest bezkształtną bryłą, ale pięknym, choć martwym 
posągiem. Bądźmy Pigmalionami, a posąg ożyje!

O Franciszku Kostrzewskim

Henryk VIII powiedział pewnemu lordowi odgrażającemu się na Holbeina:
 – Ani się waż mu grozić, bo wiedz o tym, że z dziesięciu chłopów zrobię, jak zechcę, 

dziesięciu lordów, a z dziesięciu lordów nie zrobię jednego Holbeina.
O naszym panu Franciszku można by również powiedzieć: jeden Kostrzewski starczy za dziesięciu 

humorystów, ale z dziesięciu humorystów trudno by było złożyć jednego Kostrzewskiego.
Mowa tu zarówno o talencie jak o tuszy.

Piękność a suknia

Piękność, jak piękną suknię, trzeba umieć nosić z wdziękiem 
i prostotą – inaczej może być nie do twarzy.

Niemki noszą ją zanadto przed sobą, jak drukowany wielkimi literami afisz; Francuzki wybijają 
nią oczy jak prętami parasolki. Z prawdziwą swobodą noszą ją tylko nasze polskie kobiety.

Dopisek:
Ponieważ pogląd ten przyszedł mi do głowy właśnie wówczas, gdym po raz pierwszy miał 

zaszczyt spędzać chwilę czasu z właścicielką niniejszej księgi – przeto go na pamiątkę zapisuję.

Kraków, 2 lutego 1888 r.

Błędy kobiet

Kobiety nie przebaczają mężczyźnie błędów, które same popełniły.

Znaczenie sportu

Ja, który wprowadziłem do naszej literatury powieściowej cały szereg ludzi zdrowych, wyjątkowo 
silnych – i uczyniłem to umyślnie – muszę mieć dla wszelkich ćwiczeń cielesnych tylko słowa uznania.

Rower wymaga tęgich mięśni, a wyrabia przytomność umysłu, odwagę 
i dzielność, nie mówiąc już o tym, że stowarzysza ludzi i wytwarza w nich 

przymioty zbiorowe, pożądane wszędzie, a zwłaszcza u nas.
Dzięki stowarzyszeniom rodzi się także międzynarodowe współzawodnictwo.

W imię tego współzawodnictwa obowiązkiem naszych cyklistów jest starać się nie tylko 
o to, by dorównać Anglikom, Francuzom lub Niemcom, ale by ich z kretesem pobić.
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W przedrewolucyjnej Rosji Sien-
kiewicz był obok Mickiewicza najbar-
dziej znanym polskim pisarzem. Żadne 
z ważniejszych dzieł Mickiewicza nie 
mogło jednak równać się liczbą rosyj-
skich przekładów i wydań z niektórymi 
powieściami i nowelami Sienkiewicza. 
Jak wynika z ustaleń wybitnej polonist-
ki rosyjskiej, Jeleny Cybienko, sama 
tylko powieść Quo vadis doczeka-
ła się w latach 1896–1917 aż trzydzie-
stu trzech wydań rosyjskich w sześciu 
różnych przekładach oraz czterdziestu 
siedmiu omówień i recenzji1. W odróż-
nieniu od Ogniem i mieczem, które to 
dzieło przyjęto w Rosji nieprzychylnie 
z powodu znanego oświetlenia przez 
Sienkiewicza buntu Chmielnickiego, 
późniejsza powieść Quo vadis (1894 
– 1896) nie budziła już takich emocji 
i kontrowersji wśród recenzentów ro-
syjskich. Niemal jednomyślnie podkre-
ślano – jak stwierdzał to historyk litera-
tury i krytyk Lew Szepielewicz – iż „ze 
wszystkich powieści przedstawiających 
pierwszy wiek chrześcijaństwa, Quo 
vadis jest najpełniejszym i najbardziej 
harmonijnym utworem artystycznym”2. 

Przychylnych opinii większości kry-
tyków nie podzielał jednak głośny pi-
sarz Lew Tołstoj, który negatywnie 
oceniał Sienkiewiczowskie powieści 
historyczne, a wśród nich i Quo va-
dis. Tołstojowi, który sprowadzał re-
ligię przede wszystkim do kategorii 
etycznych, nie mogła się podobać glo-
ryfikacja wczesnego chrześcijaństwa 
w powieści polskiego pisarza. W Quo 
vadis dostrzegał Tołstoj nadmiar mi-
styki oraz rażące uproszczenia i jedno-
stronność w ujęciu postaci pierwszych 
chrześcijan3. 

O uznaniu, jakim cieszyła się w Ro-
sji powieść Quo vadis, świadczyła nie 
tylko jej duża poczytność i dobre przy-
jęcie przez krytykę literacką, ale też 
i jej przeróbki dramatyczne oraz utwo-
ry poetyckie, których powstanie zain-
spirowało owo głośne dzieło Sienkie-
wicza. Znacznym rozgłosem cieszyły 
się zwłaszcza przeróbki dramatyczne 

tej powieści, co zauważyła wspomnia-
na już wyżej Jelena Cybienko: 

Szczególnie często wystawiano sce-
niczne warianty powieści Quo vadis 
– nie zawsze udane, ale świadczące 
o wielkiej popularności u nas tego dzie-
ła (w Petersburgu w roku 1902, w Mo-
skwie pod tytułem Nowy świat w roku 
1906, w teatrze Korsza w roku 1918, 
w Kazaniu, Saratowie i Tomsku – 
w przeróbce Sobolszczykowa – w roku 
1903, w Tyflisie i Armawirze w roku 
1909”4.

Jak wiadomo, Sienkiewicz przed-
stawił w Quo vadis niezwykle barwny 
i plastyczny obraz życia w starożytnym 
Rzymie za czasów cesarza Nerona. 
Osnową tego dzieła jest konflikt dwóch 
przeciwstawnych światów: pogańskie-
go Rzymu i wczesnego chrześcijaństwa 
w pierwszym wieku jego istnienia. Cała 
akcja powieści służy ukazaniu moralnej 
wyższości chrześcijan nad poganami, 
którzy duchowej sile i prawości wy-
znawców nowej wiary mogą przeciw-
stawić tylko okrucieństwo, intrygi, roz-
pustę, przemoc i kłamstwo.

Idea przewodnia tej powieści ma 
wymiar uniwersalny. Na przeciwnych 
biegunach zderza się w niej dobro ze 
złem, miłość z nienawiścią, wznio-
słość ludzkiego ducha z nicością i nik-
czemnością. Ideowe, etyczne i religijne 
wartości Quo vadis dostrzeżono w Ro-
sji niezależnie od uprzedzeń, jakie od 
wielu wieków żywiono w tym kraju do 
katolicyzmu, który opiera się na trady-
cjach cywilizacji rzymsko-łacińskiej.

Rosyjscy autorzy przeróbek drama-
tycznych i niektórych wierszy osnutych 
na motywach Quo vadis starali się wy-
eksponować w swoich utworach przede 
wszystkim zawartą w tej powieści ową 
ideę zderzenia się w antycznym Rzymie 
wspomnianych dwóch przeciwnych 
światów. Świadczą o tym już same ty-
tuły przeróbek z roku 1901: Dwa świa-
ty Siergieja Michajłowa i Od mroku do 
światła Franciszka Dombrowskiego. 

Dramatyzm historycznego konflik-
tu owych dwóch światów nie był no-
wością w literaturze rosyjskiej. Już kla-
sycyzujący, starszy od Sienkiewicza 
o jedno pokolenie, rosyjski poeta i dra-
maturg Apollon Majkow (1821–1897) 
podjął ten temat w swojej najbardziej 
znanej tragedii historycznej, zatytu-
łowanej Dwa światy (1881). W barw-
nych, pełnych dynamizmu scenach 
nakreślił autor plastyczny obraz potę-
gi i przepychu cesarsko-patrycjuszow-
skiego Rzymu, któremu przeciwstawił 
chrześcijańską prostotę, wiarę w praw-
dę Chrystusowego nauczania, w moc 
dobra i miłości5.

Jest wielce prawdopodobne, że to 
właśnie od Majkowa zapożyczył Sier-
giej Michajłow tytuł Dwa światy dla 
swej przeróbki powieści Sienkiewi-
cza. Ale gdyby nawet nie istniała wspo-
mniana tragedia rosyjskiego poety, to 
i tak podobny tytuł niejako siłą rze-
czy narzucała treść dzieła naszego pi-
sarza. W Quo vadis niemal od pierw-
szych stronic aż do epilogu przewija 
się ów stały motyw konfrontacji dwóch 
obcych sobie światów. Jeden z głów-
nych bohaterów powieści, poganin Wi-
nicjusz po nieudanej próbie porwania 
Ligii doznaje przebaczenia i troskliwej 
opieki ze strony chrześcijan zamiast ze-
msty. Wtedy dokonuje się w nim po-
czątek wyraźnej przemiany duchowej, 
o której czytamy w powieści: „Wów-
czas zdumiał się i sam nie wiedział, co 
się z nim dzieje, albowiem spostrzegł, 
że i w nim poczynają powstawać jakieś 
nowe uczucia i nowe upodobania, obce 
światu, w którym żył dotąd”. 

Jeszcze wyraźniej przeciwstawia 
Sienkiewicz owe dwa światy w scenie, 
kiedy podczas wyjazdu orszaku Nerona 
do Aucjum wzrok cesarza spotyka się 
przypadkiem ze wzrokiem stojącego 
w tłumie sędziwego Piotra Apostoła:

Przez chwilę dwaj ci ludzie patrzy-
li na siebie, nikomu zaś ni z tego świet-
nego orszaku, ni z tych nieprzeliczo-
nych tłumów nie przyszło na myśl, że 

Jan Orłowski

Rosyjskie przeróbki dramatyczne
powieści „Quo vadis” Sienkiewicza

(Michajłow, Dombrowski, Garteweld)
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spoglądają na siebie w tej minucie dwaj 
władcy ziemi, z których jeden minie 
wkrótce jak krwawy sen, drugi zaś, ów 
starzec przybrany w prostaczą lacernę, 
obejmie w wieczyste posiadanie świat 
i miasto.

Ramy konfliktu w dramacie Mi-
chajłowa określa okrutna walka Nero-
na z wyznawcami nowej wiary. Autor 
wyeksponował ten właśnie temat. Inne 
wątki Sienkiewiczowskiej powieści 
zostały pominięte, jak chociażby mi-
łość Petroniusza i Eunice, nawrócenie, 
chrzest i męczeńska śmierć Chilona 
Chilonidesa, czy wreszcie błazeńskie 
zabiegi Nerona, aby wytworzyć wokół 
siebie mit wielkiego artysty6. 

W porównaniu z dziełem Sienkiewi-
cza w utworze Michajłowa mamy do 
czynienia z dużymi skrótami i uprosz-
czeniem akcji. W pierwszym akcie – 
inaczej niż w powieści – rozpoczyna 
się ona w pałacu Nerona, kiedy dowód-
ca straży Tygellin oznajmia, że lud się 
burzy z powodu pożaru Rzymu i zło-
rzeczy Neronowi, gdyż podejrzewa, że 
to on właśnie rozkazał podpalić stoli-
cę. Dodaje przy tym, iż oskarży chrze-
ścijan o podpalenie, aby ich następnie 
aresztować i dać cyrkowym zwierzę-
tom na pożarcie. W powieści, jak wia-
domo, owa uczta u Nerona opisana jest 
dopiero w siódmym rozdziale, zaś po-
żar Rzymu przedstawia autor dopie-
ro w momencie, kiedy wszystkie waż-
niejsze wątki fabularne zostały już 
rozwinięte. 

Akcja drugiego aktu Dwóch świa-
tów Michajłowa rozpoczyna się począt-
kowo w domu patrycjuszowskim pod 
Rzymem, gdzie Ligia dogląda Winicju-
sza, poturbowanego przez siłacza Ur-
susa podczas próby porwania jej. Jej 
rozmowy z Winicjuszem o chrześci-
jaństwie mają duże znaczenie dla do-
konującego się w nim przełomu ducho-
wego. Dalszy ciąg akcji tego aktu toczy 
się w katakumbach, gdzie chrześcijanie 
zebrali się na wspólną modlitwę. Tam 
zostają otoczeni przez żołnierzy Tygel-
lina i aresztowani.

W trzecim akcie autor znowu umiej-
scowił akcję w pałacu Nerona, gdzie 
odbywa się wspaniała uczta, podczas 
której Petroniusz zabiega o uwolnie-
nie Ligii, czemu stanowczo sprzeciwia 
się Poppea, żona cesarza. Wysiłki Pe-
troniusza pokrzyżował jednak Tygel-

lin, wprowadzając fałszywego świad-
ka Chilona, który oskarża chrześcijan 
o różne zmyślone zbrodnie. To osta-
tecznie rozstrzyga losy aresztowanych. 
W ostatnim akcie dramat przedstawia 
chrześcijan w podziemiach więzienia, 
gdzie oczekują na męczeńską śmierć na 
cyrkowej arenie. Dla udramatyzowa-
nia akcji Michajłow zdecydował się na 
znaczne odstępstwo fabularne od po-
wieści Sienkiewicza. Swoją przeróbkę 
dramatyczną zakończył śmiercią Wini-
cjusza, który publicznie wyznaje przy-
jęcie wiary chrześcijańskiej i decyduje 
się iść razem z Ligią na śmierć. W po-
wieści Sienkiewicza, jak wiadomo, Li-
gia zostaje uratowana na arenie przez 
Ursusa i wyjeżdża następnie z Winicju-
szem na Sycylię. 

Każdy czytelnik Quo vadis z ła-
twością zauważy, że Michajłow zre-
zygnował z wielu ważnych w powie-
ści wątków i epizodów, jak chociażby 
dobrowolna śmierć wspomnianego wy-
żej Petroniusza i zakochanej w nim 
jego pięknej niewolnicy Eunice, która 
w ogóle nie występuje w żadnej scenie. 
Autor omawianej tu scenicznej adapta-
cji powieści polskiego noblisty zredu-
kował też liczbę postaci, przestawiał 
kolejność opisanych w niej zdarzeń, 
podporządkowując je wymogom i logi-
ce dramatu. 

W tym miejscu nie można nie dodać, 
iż kiedy dzisiaj przywołujemy nazwi-
sko i postać całkowicie zapomnianego 
poety Siergieja Michajłowa, to warto 
też przypomnieć przy tej okazji jego za-
interesowanie Polską i jej historią. Zo-
stało ono wyrażone w jego propolskim 
wierszu Do braci Polaków (1917) oraz 
w balladzie historycznej Kazimierz 
(1914), w której w oryginalny sposób 
ujmował on legendę o miłości Kazi-
mierza Wielkiego do pięknej Esterki7. 

W sposób odmienny niż Michaj-
łow spożytkował fabułę powieści Quo 
vadis inny zapomniany literat, Fran-
ciszek Dombrowski (imię i nazwisko 
świadczy o jego polskim pochodzeniu, 
ale o życiu tego twórcy brak źródeł in-
formacji), który był autorem dramatu 
w pięciu aktach i czternastu odsłonach, 
zatytułowanego Od mroku do światła8. 
Podtytuł informuje, iż jest to dramat 
„z epilogiem, śpiewem i tańcami”. Na 
kanwie Sienkiewiczowskiej powieści 
autor starał się stworzyć żywe i barw-
ne widowisko historyczne. W jego dra-

macie przeważają dynamiczne sceny 
zbiorowe, w których uczestniczą we-
stalki, nimfy, piękne niewolnice i tań-
czące bachantki oraz muzykanci i gla-
diatorzy. Dombrowski zadbał o to, aby 
nie uronić żadnej postaci powieścio-
wej, każdej z nich wyznaczył określoną 
rolę w swoim dramacie, Autor starał się 
osiągnąć maksymalną wierność w sto-
sunku do pierwowzoru, Akcja jego 
dramatu – podobnie jak w powieści – 
rozpoczyna się od przybycia Winicju-
sza do domu Petroniusza. Tu następu-
je opowieść przybysza o jego miłości 
do Ligii, którą spotkał w domu Aulusa 
Plaucjusza i Pomponii Grecyny. Z kolei 
akcja zostaje przeniesiona do ich domu, 
do którego przybywa wysłannik od Ne-
rona, aby zabrać zakładniczkę Ligię na 
dwór cesarski. Dalej wydarzenia to-
czą się w tej kolejności jak w powieści 
Sienkiewicza. Jest więc przedstawiona 
rozpustna uczta w pałacu Nerona, na-
stępnie porwanie Ligii, poszukiwania 
jej przy pomocy Chilona, próba odbicia 
jej przez Winicjusza, śmierć Krotona 
z ręki Ursusa, kuracja rannego Winicju-
sza w chrześcijańskim domu. W kolej-
nych scenach autor znowu umiejsco-
wił zdarzenia w pałacu Nerona, są tu 
więc wspaniałe uczty, pieśni cesarza, 
wieść o pożarze Rzymu, intrygi Tygel-
lina i oskarżenie chrześcijan o podpale-
nie miasta. W akcie piątym następują 
aresztowania chrześcijan i ich męczeń-
ska śmierć. Dombrowski wprowadził 
sceny z żywymi pochodniami, zwierzę-
tami i pojedynkami gladiatorów. Autor, 
chcąc być całkowicie wierny wobec 
powieści, zakończył swój dramat epilo-
giem, którego akcja przebiega w domu 
patrycjusza Petroniusza. Tu odbywa się 
wykwintna biesiada, gospodarz odczy-
tuje szyderczy list do Nerona, później 
poleca otworzyć sobie żyły; wraz z nim 
ginie podobną śmiercią i wierna mu 
niewolnica Eunice. Scena ta – tak samo 
jak powieść Quo vadis kończy się wie-
ścią o buncie przeciw Neronowi, o jego 
detronizacji i śmierci.

Dombrowski, pragnąc zachować da-
leko idącą wierność wobec powieścio-
wego pierwowzoru, dość ściśle prze-
strzegał kolejności wydarzeń w dziele 
polskiego pisarza. Wiernie odtwarzał 
również Sienkiewiczowskie dialogi, 
wplatane do narracji listy bohaterów 
oraz ich charakterystyki. Autor drama-
tu w niczym nie zmienił też zasadnicze-
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go przesłania ideowego i estetycznego 
powieści Quo vadis i już w samym ty-
tule Od mroku do światła ukazał dra-
matyczne starcie dwóch odrębnych 
światów i dwóch cywilizacji – chrześci-
jaństwa i pogańskiego imperium rzym-
skiego. Pojęcie „mroku” i „światła” dla 
oznaczenia owych dwóch przeciwstaw-
nych światów zapożyczył Dombrowski 
z Quo vadis, z listu Petroniusza do Wi-
nicjusza, w którym ów „arbiter elegan-
tiae” pisał: „Oto mnie woła Tanatos. 
Dla was poczyna się świt życia, a dla 
mnie słońce już zaszło i zmierzch ogar-
nia mi głowę […] wy idziecie od mro-
ku do światła – a ja – na odwrót”. Zna-
lazły się tu więc występujące w tytule 
dramatu antonimy „mrok” i „światło”. 
Ten motyw światła wyrażający prawdę 
Chrystusowej nauki, jest zresztą stale 
obecny w wypowiedziach chrześcijan, 
które pisarz umieścił w wielu rozdzia-
łach Quo vadis. 

Oprócz przeróbek dramatycznych 
Michajłowa i Dombrowskiego na pod-
stawie Quo vadis powstał również kil-
kanaście lat później trzyczęściowy 
szkic dramatyczny Śmierć Petroniusza 
Michaiła Gartewelda9. Z powieści Sien-
kiewicza autor wykorzystał tu właści-
wie tylko jeden wątek – miłość i śmierć 
Petroniusza i Eunice oraz narastają-
cy konflikt tego bohatera z Neronem 
i Tygellinem. W tym konflikcie z tyra-
nem na tronie Petroniusz jest na straco-
nej pozycji, co skłania go do rozstania 
się z życiem według własnego wybo-
ru i w pięknej scenerii – podczas uczty 
z przyjaciółmi, wśród kwiatów i weso-
łej zabawy. Świat chrześcijan zjawia 
się w tym szkicu tyko przelotnie, jakby 
na marginesie akcji, w rozmowie mię-
dzy Neronem i Petroniuszem. Pierwszy 
z nich oskarża chrześcijan, że zatruwa-
ją studnie, mordują dzieci i przy pomo-
cy czarów chcą sprowadzić na niego 
śmierć, za co mają być skazani na męki 
i stracenie. Petroniusz zaś wstawia 
się za nimi i odpowiada cesarzowi, iż 
chrześcijanie wierzą w przyjście swe-
go Boga i nikomu zła nie czynią. Ten 
wątek przeciwieństwa dwóch świa-
tów – pierwszoplanowy w Quo vadis – 
nie został tu jednak szerzej rozwinięty, 
gdyż Garteweldowi przyświecał inny 
zamiar ideowo-estetyczny w tym jego 
szkicu dramatycznym, który zadedyko-
wał on „autorowi powieści Quo vadis, 
Henrykowi Sienkiewiczowi”. Bardzo 

ważny w powieści temat miłości poga-
nina Winicjusza do chrześcijanki Ligii 
nie znalazł żadnego odzwierciedlenia 
w Śmierci Petroniusza Gartewelda – co 
więcej, te główne postacie dzieła Sien-
kiewicza nie zostały w ogóle wprowa-
dzone do akcji w szkicu dramatycznym 
rosyjskiego autora. 

Z pewnością na przypomnienie za-
sługuje również fakt, że Garteweld – 
podobnie jak Michajłow – też był au-
torem przyjaznego wobec Polaków 
wiersza Do Polski (1915), który na-
pisał na początku pierwszej wojny 
światowej. 

Michajłow, Dombrowski i Garte-
weld nie byli jedynymi autorami rosyj-
skich przeróbek dramatycznych Quo 
vadis. Wiadomo, że na motywach tej 
powieści powstawały też i inne dra-
maty, jak chociażby wymieniony już 
przez Jelenę Cybienko Nowy świat 
nieznanego autora oraz przeróbka au-
torstwa niejakiego Sobolszczykowa. 
Teksty owych utworów, pisanych dla 
potrzeb różnych prowincjonalnych te-
atrów rosyjskich i przeważnie nie dru-
kowane, nie dochowały się do naszych 
czasów. Z pewnością nie o wszystkich 
zachowały się jakiekolwiek wiadomo-
ści. Wiele z nich uległo zapomnieniu, 
być może niektóre z nich przechowały 
się w jakichś archiwach teatralnych. Po 
upływie ponad stulecia i po wielu bu-
rzach dziejowych nie można też usta-
lić nazwisk wszystkich autorów dra-
matów, które powstały z inspiracji Quo 
vadis (często byli to drugorzędni wy-
robnicy pióra, którzy zaistnieli dzięki 
sławie Sienkiewicza). Przeróbki dra-

matyczne i liczne inscenizacje tego ar-
cydzieła polskiego pisarza świadczy-
ły o tym, iż było ono bardzo popularne 
w rosyjskim życiu kulturalnym na po-
czątku XX stulecia, co uwidoczniło się 
nie tylko w repertuarze ówczesnych te-
atrów, ale również w rozwoju poezji 
i rosyjskiej powieści historycznej. Są to 
jednak problemy wymagające oddziel-
nych i wnikliwych studiów.

Jan Orłowski

––––––––––––––––––––––––––

1 Zob. J.Cybienko, Iz istorii polsko-
-russkich litieraturnych swiaziej XIX-
-XX ww, Moskwa 1978, s. 174 – 178.

2 Cyt. za: J, Cybienko, Iz istorii…, s. 
191. Cytaty ze źródeł w języku rosyj-
skim – o ile nie podano inaczej – przy-
taczam w tłumaczeniu własnym – J. O. 

3 Zob. B. Białokozowicz, Z dziejów 
wzajemnych polsko-rosyjskich związ-
ków literackich w XIX wieku, Warsza-
wa 1971, s. 197–237. 

4 J. Cybienko, Iz istorii…, s. 175–176,
5 Zob. na ten temat: W. Kowalczyk, 

Twórczość Apollona Majkowa i jej kon-
teksty kulturowe, Lublin 1991, s. 229 
–237. 

6 Oto wydanie tego utworu: S. F. Mi-
chajłow, Dwa mira. Drama iz wriemion 
Nierona w 4-ch diejstwijach i 5-ti kar-
tinach. Pieriediełana iz romana Gien-
rika Sienkiewicza „Kamo griadieszy”, 
Moskwa 1901. Kamo griadieszy – tak 
w przekładzie na język staro-cerkiew-
no-słowiański brzmiał łaciński tytuł 
Quo vadis.

7 Zob. na ten temat: J. Orłowski, 
Straszna historia w królewskim zam-
ku. O rosyjskiej balladzie „Kazimierz” 
Siergieja Michajłowa, „Lublin. Kultu-
ra i społeczeństwo” 2016, nr 1–2, s. 10 
–11. 

8 Zob. G. Sienkiewicz, Ot mraka k 
swietu. Drama w 5-ti diejstwijach i 14-
ti kartinach, s epilogom, s pienijem 
i tancami. Pieriediełka iz romana Quo 
vadis F. W. Dombrowskogo, Sankt-
-Pietierburg 1901. 

9 M. Gartiewield, Smiert’ Pietronija 
(dramaticzeskij nabrosok), w: Bielgij-
skij sbornik, Pietrograd 1915, s. 43–78. 
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W literaturze podróżniczej XIX wie-
ku spojrzenie na Innego, kogoś spoza 
europejskiej cywilizacji, skażone było 
paneuropejską megalomanią1, przeko-
naniem o naturalnej, niejako koniecz-
nej politycznej i biologicznej (czyli ra-
sowej) dominacji białego człowieka. 
Spojrzenie to było wypadkową, mówiąc 
językiem Michela Foucault, dyskur-
su władzy i wiedzy2. Przewaga cywi-
lizacyjna i militarna Europy nad resz-
tą świata była bezsporna, ale również 
jedyna obowiązująca wówczas opty-
ka antropologii ewolucyjnej ze szko-
ły Herberta Spencera kazała postrze-
gać społeczności pozaeuropejskie jako 
niższe, elementarne, przedindustrialne 
fazy cywilizacyjnego rozwoju. Rozwo-
ju, który jest procesem uniwersalnym, 
powszechnym, wspólnym dla całego 
rodzaju ludzkiego3. Ustalenia naukow-
ców de facto wzmacniały europejskie 
poczucie wyższości i przynosiły dodat-
kowe, pozaekonomiczne uzasadnienie 
kolonialnej ekspansji. Europa była nie-
kwestionowanym centrum, którego za-
daniem było porządkowanie i stymu-

1 Ponadnarodowa megalomania paneuro-
pejska byłaby w dobie kolonialnej odpo-
wiednikiem, w szerszej skali, megalomanii 
narodowych, stereotypizującyh świat według 
kategorii swój-obcy. Zob. J.S. Bystroń, Me-
galomania narodowa, Warszawa 1935.
2 Zob. M. Foucault, Nadzorować i karać. 
Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, 
Warszawa 2009, s. 190 – 220.
3 Prace brytyjskich i francuskich antropo-
logów były w XIX wieku także tłumaczone 
na język polski: H. Spencer, Wstęp do socjo-
logii, tłum. H. Goldberg, Warszawa 1884; 
Zasady socjologii, tłum. J. K. Potocki, War-
szawa 1889-1891; L. H. Morgan, Społeczeń-
stwo pierwotne, czyli badanie kolei ludzkiego 
postępu od dzikości, przez barbarzyństwo, 
do cywilizacji, przeł. A. B[ąkowska?], War-
szawa 1887; E. B. Tylor, Cywilizacja pier-
wotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, 
wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, przeł. Z. A. 
Kowerska, Warszawa 1871; Idem, Antropo-
logia. Wstęp do badania człowieka i cywili-
zacji, tłum. A. Bąkowska, Warszawa 1889; 
J. Lubbock, Początki cywilizacji. Stan pier-
wotny człowieka i obyczaje dzikich współcze-
snych, tłum. B. i Z. Warszawa 1873.

lowanie rozwoju peryferii (oczywiście 
tylko wtedy, gdy peryferie zdolne są do 
adaptacji europejskich wzorców). Wo-
bec tego mniej istotne pozostawały róż-
nice narodowe, poza Europą każdy był 
Białym Człowiekiem, tożsamość kolo-
ru skóry ważniejsza była od tożsamo-
ści narodowej i językowej. Funkcjono-
wał uniwersalny kod białej cywilizacji, 
paneuropejska (aryjska) etniczność na 
mocy swej władzy nadawała symbo-
liczne znaczenia reszcie świata. Ciało 
więc i jego barwa stawały się znakiem 
rozpoznawczym, określając zasadniczą 
różnicę pomiędzy europejskim centrum 
a peryferiami, wyznaczającym ścisłą 
granicę dzielącą oba światy: koloniza-
tora i skolonizowanego4. 

Kontakt z peryferyjnym Innym był 
oczywiście tak naprawdę spotkaniem 
z europejską projekcją, wiedzą dość 
iluzoryczną, opartą na stereotypie5. Eu-
ropejska misja cywilizacyjna (oraz kul-
turowa, etyczna i religijna) konfronto-
wana była z niecywilizowanym, dzikim 
prymitywem. Uformowane wyobra-
żenia autochtonicznych mieszkań-

4 Zob. F. Fanon, Czarna skóra, białe maski, 
tłum. L. Magnone [w:] Studia postkolonialne 
nad literaturą i cywilizacją polską, red. K. 
Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010. Tam 
także cenny tekst L. Magnone, Obecność 
myśli Jacquesa Lacana w dyskursie postko-
lonialnym. Frantz Fanon: przypadek „czar-
nego Lacana”.
5 Krytyka postkolonialna posługuje się 
pojęciem stereotypu, który jest wiedzą 
uproszczoną, jednoznaczną aksjologicznie, 
wyznaczającą nadrzędną rolę dla koloniza-
tora i podrzędną dla skolonizowanego. Przy 
opisie tytułowego rozsczelnienia dyskursu 
kolonialnego użyteczne jednak będzie rów-
nież szersze, językowe rozumienie pojęcia 
stereotypu. Przyjmuję oczywiście za kry-
tykami postkolonialnymi, że stereotyp to 
uprzedzenie, ale również za J. Bartmińskim, 
że stereotyp to fundamentalna właściwość 
języka, który kategoryzuje i interpretuje 
świat (Stereotypy mieszkają w języku Studia 
etnolingwistyczne, Lublin 2007, s. 11–31). 
O postkolonialną refleksję nad językiem do-
pomina się D. Kołodziejczyk (Postkolonial-
ny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, 
„Teksty Drugie” 2010, nr 10).

ców terytoriów pozaeuropejskich mó-
wiły zatem więcej o Europejczykach, 
niż o mityzowanych mieszkańcach. 
Na poziomie językowego opisu Inne-
go wszystko było uporządkowane, jed-
noznaczne, bezpieczne, wynikające 
z przejrzystego mechanizmu kontrasto-
wania tego, co nasze i obce6. W sytuacji 
bezpośredniego kontaktu konfronta-
cja przekraczała wszakże granice języ-
ka, wchodząc w sferę cielesnego tabu, 
wymykając się symbolicznemu pseu-
donimowaniu. Sensualne, somatycz-
ne zbliżenie pomiędzy „białym” a „ko-
lorowym” przynosiło nieoczekiwane 
skutki i dawało niespodziewane reak-
cje. Europejczyk odkrywał swoje wła-
sne ciało w zbliżeniu z ciałem Innego: 
wciąż rozpoznawał siebie w jego lu-
strze, otrzymując wizerunek niejedno-
krotnie niespodziewany i zaskakujący. 
Czyli doświadczenie ciała, którego ko-
lor miał gwarantować spójność kolo-
nialnego dyskursu, prowadziło do jego 
nieuchronnego rozszczelniania.

Jednak we wstępnym założeniu eu-
ropejscy podróżnicy i pisarze mieli 
być, by użyć określenia Ewy Thomp-
son, „trubadurami imperium”7, białe-
go imperium. Jego istnienia, jak pisze 
Edward Said, „prawie każdy dziewięt-
nastowieczny pisarz […] był zaskaku-
jąco świadomy”8. Przybywał z cywili-
zacyjnej metropolii, był reprezentantem 
idei Europy9. Konfrontacja z rasowo 
podrzędnym Innym poprawiać mo-
gła samopoczucie także przedstawicie-
lowi europejskich narodów politycz-
nie zmarginalizowanych (jak Polacy), 

6 Ścisła dychotomia wpisana była najpierw 
w dyskurs kolonialny, później postkolonial-
ny. Zob. M. Klimowicz, Retoryczność pol-
skiego dyskursu postkolonialnego [w:] Studia 
postkolonialne.
7 Zob. E. Thompson, Trubadurzy imperium. 
Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 
2000.
8 E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-
-Wiśniewska, Poznań 2005, s. 46. 
9 Ideę Europy określa D. Heys, Europe: The 
Emergens of an Idea; przytaczam za: E. Said, 
op. cit., s. 37.

Dariusz Trześniowski

Rozszczelnienie dyskursu kolonialnego:
świadectwa Henryka Sienkiewicza
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uzmysławiającego sobie poza Europą, 
że, dzięki (białemu) Bogu, przynależy 
do lepszej (białej) części świata. Hen-
ryk Sienkiewicz, najważniejszy, bo li-
teracko najbardziej utalentowany z pol-
skich XIX-wiecznych wędrowców, 
odbył dwie głośne wyprawy poza Eu-
ropę: w latach 1876–77 do Ameryki 
Północnej oraz w roku 1891 do Afry-
ki. Z obydwu pisywał korespondencje: 
Listy z podróży do Ameryki (drukowane 
w „Gazecie Polskiej” i „Kurierze Co-
dziennym”, wydane w formie książko-
wej w roku 1880) i Listy z Afryki (wy-
dane w 1893 roku). Sporo spostrzeżeń 
zawarł w prywatnych listach, zwłaszcza 
do Mścisława Godlewskiego i Jadwigi 
Janczewskiej. Pokłosiem literackim po-
dróży były tzw. „opowiadania „amery-
kańskie” (1880–89) i powieść W pusty-
ni i w puszczy (1912)10.

W spojrzeniu na kulturową Inność 
przyjmuje pisarz perspektywę antro-
pologii ewolucyjnej, refleksje wzboga-
cając także o odwołania do Schopen-
hauera i Hartmanna. W czasie podróży 
amerykańskiej zapisuje pesymistycz-
ne wnioski, jakie płyną z kolonialnej 
konfrontacji białych i Indian, sprowa-
dzonej do bezwzględnej walki o tery-
torium i jego bogactwa. Wedle niepod-
ważalnych praw biologicznych (więc 
również politycznych11) zawsze zwy-
cięża silniejszy, sprawniejszy w zabi-
janiu. Indiański Inny w takiej optyce 
pozostaje przedstawicielem niedojrza-
łości cywilizacyjnej, choć pokazywa-
ny jest przez pisarza z dużym stopniem 
życzliwości. Sienkiewicz zapisuje swo-
ją sympatię do Indian, jako „rasy dziel-
nej, choć dzikiej”12, wojowniczej, nad 
życie kochającej wolność. Amerykań-
scy tubylcy, nawykli do koczownicze-
go życia, niezdolni do pracy na roli ani 
rzemiosła, nie zdołali zaadaptować się 

10 Oczywiście Sienkiewicz dostrzegał, iż co 
innego znaczyła polskość w Ameryce (tu Po-
lacy mogli być pełnoprawnymi pionierami 
cywilizacyjnymi), co innego w Afryce (tu 
jedynie białymi odkrywcami lub turystami). 
Piszę o tym szerzej w tekście: „Listy z Afry-
ki” Henryka Sienkiewicza w świetle dyskursu 
postkolonialnego [w:] Podróż i literatura, 
red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008.
11 Według powszechnie aprobowanej w do-
bie kolonialnej tezy tylko te narody mają pra-
wo do niepodległości, które potrafią ją sobie 
wywalczyć i ją utrzymać. Zob. E. Thompson, 
op. cit., s. 9.
12 H. Sienkiewicz, Listy z podroży do Amery-
ki, Warszawa 2004, s. 132.

do bardziej zaawansowanej formuły ży-
cia społecznego; pozostaje im najwy-
żej miejsce w rezerwatach i w historii 
(oczywiście hegemonicznej białej hi-
storii: europejskiego podboju Amery-
ki). Sienkiewicz stara się to zrozumieć, 
tłumaczy, że europejska propozycja cy-
wilizacyjna, z jaką stykali się Indianie, 
jednoznacznie zniechęcała do postaw 
adaptacyjnych: „najpierwszym bezpo-
średnim produktem, który wszyscy dzi-
cy otrzymali od cywilizacji, jest: wód-
ka, ospa i syfilis; cóż dziwnego więc, 
że patrząc na cywilizację ze stanowiska 
tych najpierwszych dobrodziejstw, nie 
wzdychają do niej, bronią się i giną!”13.

Inaczej kształtuje się stosunek pisa-
rza do Murzynów. Pisze o nich ciepło, 
choć w sposób protekcjonalny i lekce-
ważący. Postrzega ich jako elementar-
ny szczebel ewolucji, jak duże dzieci, 
które podatne są na europejskie zabiegi 
cywilizacyjne, choć proces adaptacyjny 
zabierze im jeszcze sporo czasu. W Li-
stach z podróży do Ameryki widzi Sien-
kiewicz Murzynów przystosowanych 
już do cywilizacji białych, co prawda na 
razie jako kelnerów i służących, wyko-
nujących rozkazy i polecenia, niezdol-
nych jeszcze do jakiejś formuły samo-
dzielnej aktywności zawodowej. Nie 
chce pisarz także zauważać przejawów 
rasowej segregacji, co burzyłoby obraz 
Ameryki, jako kraju tolerancji i rów-
nych szans dla wszystkich, którzy zaak-
ceptują reguły i zasady wspólnotowego 
życia. W Listach z Afryki i w powieści 
W pustyni i w puszczy przyszłość kon-
tynentu postrzega pisarz poprzez do-
świadczenia amerykańskie, spodziewa 
się stopniowej europeizacji przestrzeni. 
Konieczna byłaby adaptacja kulturowa 
i cywilizacyjna afrykańskich Murzy-
nów, który to proces wyraża Sienkie-
wicz poprzez opresyjne metafory ko-
lorystyczne: wybielić „czarny mózg”14 
oraz „wybielić duszę”15. Racjonalizm 
europejskiej kultury jednoznacznie ze-
spala się zatem w opinii Sienkiewicza 
z religią chrześcijańską. O ile w Ame-
ryce kwestie religijne schodziły na dal-
szy plan, o tyle Afrykę postrzega pisarz 
jako teren rywalizacji pomiędzy euro-
pejskim chrześcijaństwem a arabskim 
islamem, do którego odnosi się z jed-
noznaczną niechęcią. Generalnie trzeba 
13 Ibid., s. 141.
14 Idem, W pustyni i w puszczy, Kraków 
[1998], s. 349.
15 Ibid., s. 296.

podkreślić, że w Arabach widzi pisarz 
ślepą uliczkę cywilizacyjną, odmawia 
ich cywilizacji jakiejkolwiek warto-
ści. To „upadła rasa”16, jak pisze w li-
ście do Jadwigi Janczewskiej. Arabo-
wie, pozostawieni sobie, nie potrafią 
niczego zbudować ani zorganizować. 
Państwo Mahdiego w Sudanie (W pu-
styni i w puszczy) od samego początku 
jest tworem patologicznym i Sienkie-
wicz dziwi się, że potrafiło przetrwać 
kilkanaście lat. W przyszłym szczęśli-
wym, zeuropeizowanym globalnym 
świecie po prostu brakuje dla Arabów 
miejsca. Najlepiej byłoby, gdyby znik-
nęli, jak Indianie, choć nawet historia 
musiałaby im przyznać rolę elementu 
czystej destrukcji. Ani w teraźniejszo-
ści ani w przeszłości Arabów nie wi-
dzi pisarz niczego wartościowego, od-
mawia im nawet prawa do kulturowej 
dekadencji. Trzeba przyznać, że utrwa-
lony przez Sienkiewicza jednoznacznie 
negatywny stereotyp Araba, arabskiej 
kultury i religii do dziś pokutuje w pol-
skiej świadomości. Na Orient patrzymy 
wciąż oczami Stasia Tarkowskiego…

Wiedza o Innym pozostaje w przeka-
zach Sienkiewicza ogólnikowa, na po-
ziomie encyklopedycznych informacji 
z zakresu przede wszystkim geogra-
fii politycznej. Brakuje mu pogłębionej 
ciekawości etnograficznej. Odnotowu-
je, jakie tereny zamieszkiwane są przez 
konkretne plemiona indiańskie i mu-
rzyńskie, wymienia ich nazwy17. Pisze 
ogólnikowo o walkach międzyplemien-
nych, więcej o wojnach z cywilizacją 
białego człowieka. Ma niską i stereoty-
pową świadomość kultury, obyczajów 
i całkiem znikomą religii amerykań-
skich i afrykańskich tubylców. O In-
nym myśli w kategoriach zmityzowanej 
grupy: wszyscy Indianie, wszyscy Mu-
rzyni, wszyscy Arabowie są do siebie 
podobni, wręcz – tacy sami18. Dopiero 

16 Idem, List do Jadwigi Janczewskiej z dnia 
19.01.1891 [w:] Listy, t. 2, cz. 2, opr., przypi-
sy i wstęp M. Bokszczanin, Warszawa 1996, 
s. 407.
17 Czasem brak mu jednak językowej cierpli-
wości. W liście do Mścisława Godlewskiego 
z dnia 2.03.1091 pisze o wynajętych murzyń-
skich tragarzach: „Są to ludzie z różnych kra-
jów o mniej więcej fantastycznych nazwach 
złożonych z wielkiej ilości m m m i j j j” (Li-
sty, wstęp J. Krzyżanowski, opr. M. Boksz-
czanin, t. 1, cz. 1, Warszawa 1977, s. 156).
18 L. Stomma (Antropologia kultury wsi pol-
skiej XIX wieku oraz wybrane eseje, Łódź 
2002, s. 16) przytacza przykład takiego my-
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literatura wymusiła na pisarzu indywi-
dualizację postaci. Sachem, Kali, Mea, 
Chamis, Fatima czy Mahdi otrzymu-
ją rysy indywidualne i rozpoznawalne, 
choć w dużym stopniu (zgodnie zresztą 
z regułą pisarstwa realistycznego) sty-
pizowane: wciąż zatem pozostają głów-
nie reprezentantami cech plemiennych.

Komunikacja z Innym w przypadku 
Sienkiewicza rozpoczyna się (i właści-
wie też się kończy) na poziomie kontak-
tu wzrokowego. Zresztą przewaga pa-
trzenia (przy kamuflowaniu własnych 
emocji i niezdolności do empatii) po-
zostaje, jeśli przyjąć opinię Stanisława 
Brzozowskiego, zasadniczą dominan-
tą jego pisarskiego warsztatu: „Henry-
ka Sienkiewicza ze światem łączy tyl-
ko oko”19. Autor Listów z podróży do 
Ameryki zatem przede wszystkim pa-
trzy: tym razem z ciekawością na od-
mienną barwę skóry. Generalnie ko-
lor nie wzbudza jego niechęci. Zdarza 
mu się nawet używać w opisie tubyl-
ców poetyckich, pozytywnie waloryzu-
jących określeń, jak: Hindusi z Afryki 
Wschodniej mają cerę o „barwie pozła-
canej miedzi”20. Przytacza bez komen-
tarza, niejako w formie aprobującej, in-
diański mit:

Gdy wielki Manitu […] postanowił 
stworzyć człowieka, wziął glinę, wyro-
bił kształt ludzki i postanowił go wypa-
lić w ogniu. Ale pierwszym razem prze-
palił na węgiel, twór jednak zostawił 
przy życiu i stąd powstał czarny Mu-
rzyn; drugim razem nie dopiekł i po-
wstał biały człowiek; trzeci raz dopie-
ro, nauczony doświadczeniem, umiał 
zachować miarę: nic nie dopiekł, nie 
przepalił i stąd powstał twór doskonały, 
prawdziwie piękny: czerwonoskóry21.

Kolor skóry Innego nie musi ozna-
czać, wedle Sienkiewicza, przeszko-
dy w adaptacji kulturowej. Spotkani 
w Zanzibarze Hindusi ubierają się jak 
Europejczycy, pracują, wyznają chrze-

ślenia mityzującego: „Tatar jest dziki, dziki 
jest każdy Tatar, każdy Tatar był, jest i bę-
dzie dziki, dzikość Tatarów jest cechą z mle-
kiem matki wyssaną”.
19 S. Brzozowski, Henryk Sienkiewicz i jego 
stanowisko w literaturze współczesnej [w:] 
Wczesne prace krytyczne, wstęp A. Mencwel, 
Warszawa 1988, s. 144.
20 H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, oprac. D. 
Stępniewska, wstępem opatrzył Z. Najder, 
Warszawa 1956, s. 107.
21 Idem, Listy z podróży do Ameryki, s. 143.

ścijaństwo, zatem „żyją jak biali lu-
dzie”22. Murzyni w Ameryce bywa-
li ubrani we fraki i białe krawaty, gdy 
usługiwali na przyjęciach; wtedy, jak 
podkreśla Sienkiewicz, wyglądali nie-
mal pięknie. Zdolności adaptacyjnych 
brakuje Indianom, stąd ich strój pozo-
staje biedny i zaniedbany. Płaszcz gro-
nostajowy tytułowego bohatera z opo-
wiadania Sachem jest wyjątkiem, to 
rekwizyt teatralny, nie zaś wiarygodny 
element indiańskiego stroju. Wyglądem 
Indian Sienkiewicz był rozczarowany, 
nie przypominali mu uwznioślonych 
i ubarwionych bohaterów powieści Ja-
mesa Fenimora Coopera, które czytał 
przed wyjazdem do Ameryki.

Autor Listów z Afryki wyraźnie jest 
ciekawy wyglądu Innego. Z zaintere-
sowaniem przygląda się wszystkim 
spotkanym tubylcom. Patrzy jednak 
w sposób bardzo selektywny, czy też 
selektywnie opisuje. Kryje się za ma-
ską wstydu, wyznaczanego przez euro-
pejską normę. Przede wszystkim widzi 
zatem oczy i włosy. Jego spojrzenie po-
zostaje bardziej estetyczne niż etnogra-
ficzne. Zachwyca się oczami Hindusów 
z Zanzibaru: „piękniejszych oczu nie 
widziałem w życiu”23. Dostrzega oczy 
Arabek, czyli wszystko, co można zo-
baczyć zza szczelnie przykrywającej 
twarz chusty. Fascynuje go orientalny 
uśmiech, zagadkowy, smutny, me-
lancholijny, choć nieco fałszywy. Co 
zresztą na poziomie europejskiego ste-
reotypu jest jak najbardziej zrozumiałe: 
wszyscy Azjaci są przecież „notorycz-
nie dwulicowi”24. Powieściowy Mah-
di „uśmiecha się zawsze – nawet wte-
dy, kiedy nie zamyśla nic dobrego”25. 
Uśmiech jest też (obok łez) bronią Fa-
timy. Ale również, niejako dla równo-
wagi, by nie dać się zwieść pozorom, 
przedstawia odwrotną stronę piękna – 
antyestetyczny tłum Arabów: „każdy 
z nich ma coś takiego w twarzy, jak-
by dwa dni nie jadł”, w ich ruchach 
w ruchach widoczna jest „gorączka 
głodowa”26.

Zwraca zawsze Sienkiewicz uwagę 
na inny niż europejski kształt twarzy. 
W tym przypadku odnotować należy an-

22 Idem, Listy z Afryki, s. 103.
23 Ibid., s. 107.
24 H. Bhabha, Miejsca kultury, przeł. T. Do-
brogoszcz, Kraków, s. 57.
25 H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, s. 
139.
26 Idem, Listy z Afryki, s. 49.

tropologiczny (acz zupełnie dyletancki) 
wysiłek pisarza, podejmującego się opi-
su. (Wszyscy) Indianie mają niższe czo-
ła, wystające kości policzkowe, płaskie 
nosy, „silne zmarszczki idące od skrzy-
deł nosa po obu stronach ust nadawały 
im wyraz starości”27. Spłaszczone nosy 
to również cecha (wszystkich) Murzy-
nów; ponadto: szerokie usta i białe zęby 
odsłaniane w uśmiechu. Jeśli są spiło-
wane na przedzie, zawsze to oznacza 
utajony bądź jawny kanibalizm. Twa-
rze Indian i Murzynów bywają także 
malowane, jednak symboliki kolorów 
i znaków pisarz odczytać już nie potra-
fi, najwyżej powtarza, że ochra jest bar-
wą wojenną. Przybywając z Kontynen-
tu, gdzie problem wczesnego łysienia 
dotykał niemałą część męskiej popula-
cji, zazdrości Innemu silnych włosów, 
które w indiańskim przypadku są „tak 
czarne, że aż przechodziły w kolor błę-
kitny”28. Bujne, gęste, mocne włosy są 
cechą urody afrykańskiej: czarne gło-
wy Murzynów są „podobne do głów 
czarnych baranów”29, to „kłęby czarnej 
wełny”30. Sienkiewicz często zachwy-
ca się misternie splecionymi warkoczy-
kami, pisze nawet: „sztuka fryzjerska 
stoi niewątpliwie wyżej w Afryce niż 
w Europie”31. 

Inny jest zawsze wyposażony w cha-
rakterystyczne i stereotypowe rekwizy-
ty, jakby wzięte z jakieś etnograficznej 
wystawy. We włosy Indian powtyka-
ne bywają pióra, skóry zwierząt służą 
jako ubranie, uzbrojenie to „kentuckie 
rajfle”32, tomahawki, noże; nierzadkim 
rekwizytem wojennym są, rzecz jasna, 
skalpy. Tak jest również ubrany tytuło-
wy bohater z opowiadania Sachem: „na 
głowie jego chwieją się pióra, za pa-
sem ma topór i nóż do skalpowania”33. 
Szczęśliwie jednak, podkreśla pisarz, 
białe prawo wzięło w obronę włosy bia-
łych głów, indiańskie rekwizyty należą 
zatem (jak sami Indianie) do zamknię-
tej przeszłości…

Ciekawe rekwizyty Murzynów to 
pięknie wyprawiona skóra pawiana, 
która chroni nie tylko może być rodza-
jem paradnego płaszcza, także skutecz-
nie chroni od słońca. Sienkiewicz ża-

27 Idem, Listy z podróży do Ameryki, s. 419.
28 Idem, Listy z podróży do Ameryki, s. 124.
29 Idem, Listy z Afryki, s. 67
30 Ibid., s. 74.
31 Ibid., s. 114.
32 Idem, Listy z podróży do Ameryki, s. 137.
33 Ibid., s. 416.
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łuje, że takiej pamiątki nie przywiózł 
sobie do Europy. Murzyni noszą bran-
solety, paciorki, kolczyki w nozdrzach, 
amulety, kawałki drewna w wargach. 
Nie próbuje pisarz dociec ewentualne-
go znaczenia tych ozdób, nie interesu-
ją go zbytnio odmienności dekoracji 
różnych plemion. Nie bardzo też zaj-
muje go, co jest europejskim „podar-
kiem”, co wyrobem miejscowej kul-
tury rzemieślniczej. Przyjmuje jedną 
zasadę: im bardziej jest cywilizowane 
plemię, tym mniej nosi ozdób. Akul-
turacja Murzynów musi polegać na eu-
ropeizacji wyglądu (może za wyjątkiem 
fryzur…). 

Zauważa pisarz również bogate do-
datki strojów majętnych Arabów z Zan-
zibaru: ozdobne noże, drogie kamie-
nie na palcach. Powątpiewając wszakże 
w istnienie arabskiego rzemiosła (jakże 
by inaczej…) domyśla się, że wszyst-
ko, co posiadają, jest pochodzenia 
hinduskiego.

W zachowaniu Innego Sienkiewicza 
zajmują nienaturalne, wedle europej-
skich norm, skrajności. Z jednej strony 
podziwia pisarz posągową postawę, do-
wodzącą doskonałego panowania nad 
emocjami. Arabscy starcy na dworze 
sułtana Zanzibaru „przypominają pa-
triarchów, proroków, arcykapłanów lub 
z powagi – senatorów rzymskich”34. 
Z ciekawością przygląda się twarzom 
Indian: nieruchome, jakby nieobecne 
oczy uniemożliwiają kontakt wzroko-
wy. Przez to twarz staje się bezosobo-
wa i jest właściwie elementem stroju. 
Z drugiej pisarz opisuje dziecinną emo-
cjonalność Murzynów, ich skłonność 
do skrajnych emocji, silnie zaznacza-
nych gwałtowną gestykulacją i mimi-
ką, od śmiechu po złość i gniew. W li-
stach opisuje natarczywość arabskiego 
tłumu potencjalnych tragarzy (i zło-
dziei), nachalnie oferujących swe usłu-
gi, w powieści W pustyni i w puszczy 
przedstawia wyjącą, zdziczałą gromadę 
arabskich mieszkańców Chartumu. In-
nemu, niezależnie od plemiennego po-
chodzenia, brakuje europejskiego stat-
ku i równowagi: jest nieprzewidywalny 
i skrajny w zachowaniach, kamien-
nie poważny bądź niebezpiecznie roz-
hasany, wymaga zatem koniecznej, ro-
zumianej podług europejskich norm, 
socjalizacji.

34 Idem, Listy z Afryki, s. 130.

Samo ciało Innego, czysta ciele-
sność, budzi niepokój pisarza. Europej-
ska bariera wstydu nie pozwala mu bez 
emocji spojrzeć na nagość. Nagość jest 
zawsze dzika, budowanie cywilizacji 
oznacza zakrywanie nagiego ciała. Ge-
neralnie całkowitej nagości pisarz sta-
ra się nie dostrzegać. Indianie i Indian-
ki szczęśliwie ciała nie mają, zawsze 
zakryte jest (lichym co prawda) ubra-
niem. Szczelnie skrywane są ciała Ara-
bów i Arabek. Obserwowane przez pi-
sarza z ciekawością na statku płynącym 
do Zanzibaru kobiety z arabskiego ha-
remu odsłaniają najwyżej, poza oczami, 
dłonie i stopy.

Czarna Afryka jest już jednak naga, 
co wyraźnie niepokoi Sienkiewi-
cza. Wszystko jest jeszcze w porząd-
ku, gdy męska część Afryki jest pół-
naga (z przepaską na biodrach). Pisarz 
nie potrafi wtedy ukryć własnej sensu-
alnej fascynacji, ale ją sublimuje, pod-
dając artystycznemu przeformułowa-
niu: „Rzeźbiarz napatrzyłby się tu na 
torsy takie, jakich na próżno by szu-
kał w Europie. Zwłaszcza, gdy się wi-
dzi tragarzy niosących na drągach 
ogromne ciężary, gdy muskuły ich na-
tężone wychodzą spod skóry i połysku-
ją od potu”35; lub też: „Muskuły i pier-
si po prostu muzealne”36. Gdy Afryka 
jest zupełnie naga Sienkiewicz stara 
się nie patrzeć. Na szczęście męska na-
gość jest na tyle dzika, że sama ucieka 
na widok białego człowieka. Z wyraź-
nie erotyczną fascynacją potrafi Sien-
kiewicz patrzeć na nagość afrykańskich 
kobiet: znajduje estetyczne upodoba-
nie w kształtnych ramionach, szero-
kich biodrach, lśniącej – czarnej lub 
brązowej – skórze. Zauroczony obser-
wuje nocną zabawę młodych czarnych 
dziewcząt, którą postrzega jako natural-
ny rytuał uwodzenia:

widocznie jakiś dziewic-wieczór 
odbywał się pod mangiem lub może 
dziewczęta kąpały się poprzednio w la-
gunie, były bowiem zupełnie nagie. 
Chichocząc otoczyły nas wkoło, zara-
zem ciekawe i gotowe pierzchnąć za 
pierwszym znakiem. Ciemne ich cia-
ła wydawały się w jasnym blasku mie-
sięcznym zielonawe jak stary brąz, biał-
ka oczu i zęby połyskiwały w mroku. 
W ich ruchach, w zupełnej nagości mło-

35 Ibid., s. 114.
36 Ibid., s. 250.

dych ciał, w spojrzeniach łączyła się ja-
kaś egzotyczna dzikość z zalotnością. 
[…] Kręcąc się i podskakując przez 
chwilę wokół nas na kształt fantastycz-
nego korowodu, dziewczęta zaczęły na-
stępnie parami lub pojedynczo uciekać 
– zapewne dlatego, żeby je gonić.37

Cielesnym atrybutem, który odpy-
cha estetę od afrykańskich autochtonek 
jest odmienny kształt piersi. Nie o sam 
kształt jednak, jak można domniemy-
wać, tu chodzi. Raczej o demonstrowa-
ną nagość: europejska bariera wstydu 
nakazywała, by piersi odsłaniać wy-
łącznie pod postacią (ustylizowanego, 
wymodelowanego, pomysłowo ude-
korowanego) dekoltu. Murzynki cho-
dziły nago, przez co Sienkiewicz zmu-
szony został do spoglądania za zasłonę 
europejskiego tabu. Było to dlań do-
świadczenie zupełnie nowe, jego po-
wieściowe opisy kobiecych piękności 
zatrzymują się, jak podkreśla w swej 
książce Ryszard Koziołek, na „linii 
piersi”38. I konstatuje: „nagość „jest 
poza przedstawieniem, co najwyżej 
nazwą ogólną, a nie konkretnym cia-
łem”39. Odkrywanie Innego było za-
tem dla pisarza odkrywaniem nagości 
jako takiej, ponadetnicznej, bezwstyd-
nej i nieznanej, niedającej się zamknąć 
w formule językowej.

Dlatego też Sienkiewicz woli obser-
wować amerykańskich i afrykańskich 
tubylców z bezpiecznego oddalenia. Na 
szczęście dodatkową barierę komuni-
kacyjną tworzy słuch. Sienkiewicz mó-
wiącego Innego po prostu nie rozumie. 
Nie skutkuje to jakimś psychicznym 
dyskomfortem, jak przystało na euro-
pejskiego szowinistę pisarz ma wy-
raźne poczucie językowej władzy nad 
Innym. Nie jest zainteresowany, czy 
Inny ma coś istotnego do powiedzenia. 
W czasie swych podróży po Ameryce 
nawet nie próbował poznać któregoś 
z indiańskich języków. Po angielsku też 
zresztą mówił słabo, wolał rozmawiać 
po francusku; zdecydowanie ubolewał, 
że to nie język Moliera odgrywa rolę 
kolonialnej koiné… W Afryce miał lek-
ceważący stosunek zarówno do arab-
skiego, jak i suahili. W Listach z Afryki 
zapewniał, że język suahili jest bardzo 
prosty i Europejczycy uczą się go ła-
37 Ibid., s. s. 101.
38 R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia 
o płci i przemocy, Katowice 2010, s 123.
39 Ibid..
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two, choć sam takiego wysiłku nie pod-
jął (nauczył się jednego słowa: yambo, 
czyli „dzień dobry”40). Rozmowy mu-
rzyńskich tragarzy zlewają się mu się 
wraz z beczeniem kóz w homogenicz-
ny i trudny do zniesienia harmider. Zaś 
ze słuchania i rozumienia Arabów i tak 
wiele pożytku nie ma: powieściowa Fa-
tima „kłamie tak, jak tylko na Wscho-
dzie kłamać umieją”41. Przecież wszy-
scy Arabowie są fałszywi… Jednak już 
Stasiowi Tarkowskiemu pisarz pozwo-
lił nauczyć się biegle nie tylko arab-
skiego i suahili, także języków plemion 
murzyńskich zamieszkujących połu-
dnie Sudanu – dinka i schilluk. Ale Staś 
to przecież kompensacyjne marzenie 
Sienkiewicza o sobie samym w Afryce, 
w tym także o talencie poligloty.

Zdecydowanie Sienkiewiczowi prze-
szkadza w Afryce hałas. Indianie mil-
czeli, zyskując tym wyraźnie autorską 
sympatię. Murzyńskie i arabskie zgro-
madzenia zawsze są hałaśliwe. Wale-
nie w bębny, wyzbyte jakiegokolwiek 
znaczenia, monotonne i uporczywe, 
wydaje się pisarzowi jedynym przeja-
wem afrykańskiej kultury. Przesadnie 
głośne są sposoby wyrażania uczuć re-
ligijnych: murzyńskie złe mzimu musi 
robić wiele hałasu, by utrzymać przy 
sobie wyznawców, islamski fanatyzm 
demonstruje się poprzez zbiorową hi-
sterię. Inny powinien pozostać niemy, 
jego rolą jest słuchanie. Krzyczący Inny 
budzi lęk, nawet wtedy, a może zwłasz-
cza wtedy, gdy mówi w zrozumiałym 
dla Europejczyka języku. Z przeraże-
niem publiczność cyrkowa wysłuchu-
je wyśpiewanej i wykrzyczanej (po 
niemiecku) pieśni amerykańskiego Sa-
chema, która zapowiada rychłą zagładę, 
jaka spaść ma na kolonizatorów.

Reakcją obronną przed Innym jest 
wstręt, który ujawnia się u Sienkie-
wicza przede wszystkim na poziomie 
smaku. Wszak, jak pisze Julia Kriste-
va, „obrzydzenie do jedzenia to praw-
dopodobnie najbardziej podstawowa 
i archaiczna postać wstrętu”42. Pisarz 
nie jest otwarty na eksperymenty sma-

40 H. Sienkiewicz, List do Mścisława Go-
dlewskiego z dnia 17.02.1091 [w:] Listy, t. 1, 
cz. 2, s. 153. Swoją drogą słowo to powinien 
Sienkiewicz zapisać: jambo, by zasugerować 
właściwą wymowę [dżambo].
41 Idem, W pustyni i w puszczy, s. 22.
42 J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej 
o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007, 
s. 9.

kowe. To wydaje mu się smaczne, do 
czego przywykł w Europie. Jedze-
nie staje się kolejną (po kolorze skóry, 
ubraniu, języku) formułą etnograficz-
nego określenia. Kultura Europy obej-
muje również kuchnię, art de cuisine. 
Sienkiewiczowi odpowiada to, co naj-
bliższe jest tradycji kulinarnej Euro-
py: prosta kuchnia amerykańskich tra-
perów, bogata w dziczyznę. O podobny 
jadłospis podejrzewa też Indian, choć 
nigdy nie jadł z nimi posiłku. Gościn-
ny Hindus w Zanzibarze częstuje na 
szczęście jedynie wodą i „rozmaity-
mi syropami”43, reszta byłaby zapewne 
niestrawna. W czasie podróży w głąb 
Czarnego Lądu głównie pisarz żywił 
się europejskimi konserwami. Nie sma-
kował mu miejscowy alkoholowy napój 
pombe (rodzaj piwa), wolał europejskie 
wino. Gustował jedynie w afrykań-
skich owocach (mango, ananas, papa-
ja). Sugerował, że egzotyczne owoce 
mogą z powodzeniem wzbogacić eu-
ropejski stół, w tym przypadku okazu-
jąc się prekursorem epoki globalizacji 
i supermarketów.

Barierę wstrętu tworzy również 
węch. Inny jest trudny do zaakceptowa-
nia na poziomie zapachów. Powiedzmy 
wprost: Inny Sienkiewiczowi po prostu 
śmierdzi. Indianie nie pachną lepiej od 
skunksów. Zresztą tłum białych Ame-
rykanów w pociągu także drażni zapa-
chem. Murzynki nie używają perfum, 
czego pisarz żałuje. Za to konstatu-
je przyjemny korzenny zapach dzielni-
cy hinduskiej w Zanzibarze, ale prze-
cież Hindusi potrafią żyć „jak biały 
człowiek”…

Prawdziwym zagrożeniem staje się 
dotyk. Natywne ciało Innego przycią-
ga, fascynuje i jednocześnie odpycha. 
„To co wstrętne, jest pokrewne per-
wersji”44. Dotknięte ciało budzi wstręt 
i pożądanie. Europejczyk przywykły 
jest do kultury przestrzennego dystan-
su, ustanawiającego bezpieczną odle-
głość między rozmówcami na 1-1,5 
metra45. Przekroczenie tej granicy rodzi 
lęk: przed agresją lub utratą niewinno-
ści, stąd dwa wypracowane skuteczne 

43 H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, s. 107.
44 J. Kristeva, op. cit., s. 9.s. 20.
45 Zob. prace Edwarda. T. Halla: Ukryty wy-
miar (przeł. T. Hołówka, wstęp A. Wallis, 
Warszawa 1976), Bezgłośny język (przeł. R. 
Zimand i A. Skarbińska, wstęp M. Płachec-
ki, Warszawa 1987), Poza kulturą (przeł. E. 
Goździk, przedm. i red. nauk. J. Burszta).

mechanizmy obronne – walka i języ-
kowy stereotyp. Sensualnego agreso-
ra można pokonać w walce lub nazwać, 
opisać, tym samym pozbawić groźniej, 
tajemniczej siły. Wobec zbliżenia nie-
agresywnego ciała Innego Europejczyk 
staje się bezbronny – militarnie i poję-
ciowo. Ciało Innego jest groźne, gdyż 
nie mieści się w kulturze, przynależy 
do świata natury. Zwłaszcza, że kultu-
ra europejska zawsze miała kłopot z do-
określeniem ciała46. Już Arystoteles pi-
sał o zwierzęcości dotyku, marzeniem 
teologii chrześcijańskiej pozostaje ciało 
mistyczne, którego fizyczność jest bez-
piecznie przeobrażona. Afrykański do-
tyk budzi zatem uśpioną biologiczność 
białego człowieka. I najgroźniejsze jest 
to, że Inny nie jest w pełni zwierzę-
cy, jest dziki, ale i ludzki; pisał Joseph 
Conrad w Jądrze ciemności:

Nie, ludzie nie byli nieludzcy. Wi-
dzicie, otóż to było najgorsze ze wszyst-
kiego – podejrzewanie, że oni nie są 
nieludzcy. Przenikało to z wolna do 
świadomości. Wyli i skakali, i kręcili 
się, i wykrzywiali straszliwie; a najbar-
dziej z wszystkiego przejmowała mnie 
właśnie myśl o ich człowieczeństwie – 
takim samym, jak moje – myśl o odle-
głym powinowactwie z tym dzikim, na-
miętnym wrzaskiem.47

Dziki, nagi Inny jest uosobieniem 
naturalnej, nagiej (dosłownie i w prze-
nośni) seksualności. Europejczyk nie 
boi się agresji ze strony nagiego Inne-
go, z nią potrafiłby sobie poradzić; jest 
niepewny własnych reakcji na dotyk 
i w konsekwencji niespodziewanych 
emocji.

Szczęśliwie ciało Arabów (męż-
czyzn) budzi wstręt na poziomie wzro-
ku. Ciało Arabów jest brudne, Arabo-
wie się nie myją. Sienkiewicz patrzy 
na nie z niechęcią, nie opisuje odsła-
nianych torsów (choć Beduin z Listów 
z Afryki wyławiający z wody rzucane 

46 Zob. E. Rewers, Od doświadczenia po 
niedoświadczenie: niewinny dotyk nowocze-
sności [w:] Nowoczesność jako doświadcze-
nie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, 
Kraków 2006; M.P. Markowski, Nowocze-
sność jako ciało niedoświadczone [w:] Ibid. 
Zob. również interesujący numer „LiteRacji” 
(2010, nr 2).
47 J. Conrad, Jądro ciemności, przeł. A. Za-
górska [w:] Wybór opowiadań, opr. Z. Naj-
der, Wrocław 1972, s. 104.
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przez turystów monety jest półnagi), 
nie widzi budowy ciała, mięśni. Na-
wet nie przekonuje go demonstrowa-
na chętnie fizyczna sprawność konnych 
jeźdźców. Dlatego też pisarz utrzymu-
je dystans do Arabów – dosłownie – na 
odległość kija, o czym pisze w liście do 
Jadwigi Janczewskiej:

Gdy bardzo który lezie w oczy, ści-
skam kij i idę na niego z taką nieudaną 
pasją, że każdy pomyka. Nie uderzyłem 
jednak żadnego nigdy; tymczasem są tu 
tacy, zwłaszcza Anglicy, którzy kije na 
nich łamią – i w sklepach sprzedają spe-
cjalne, gwarantując, że nie pękną w ra-
zie bicia.48

Nagie Arabki mogłyby okazać się 
piękne, na szczęście jednak odsłaniają 
niewiele ciała. Nie zbliża się Sienkie-
wicz do Indian, tym bardziej, że Indian-
ki mu przypominają mu europejskie 
Cyganki, co nie było w tym przypadku 
porównaniem uwznioślającym.

Z Murzynami jest dużo gorzej. Mu-
rzyni bywają piękni. Pisarz traumatycz-
nie przeżywa dotyk ciała mężczyzny; 
mechanizm wyparcia popycha go na-
wet do niewybrednego dowcipu etnicz-
nego, w którym próbuje poprzez śmiech 
zneutralizować nieznane doświadcze-
nie. Gdy odbywa na barkach Murzyna 
przeprawę przez rzekę, zauważa: „mia-
łem mimowolną obawę, czy nie posmo-
lę o jego czarną skórę mego białego 
ubrania”49. Czarne ciało (mężczyzny) 
jest nie tyle brudne, co smoliste, lep-
kie, złożone z obcej substancji, przy-
noszącej skojarzenia z piekłem. Do-
tyk czarnego, diabelskiego ciała budzi 
jednocześnie wstręt i pożądanie, mógł-
by mieć trudne do przewidzenia konse-
kwencje, przynieść opętańcze marzenia 
i występne tęsknoty. Na szczęście jed-
nak kontakt trwał krótko i później uda-
ło się go wyśmiać… Śmiech staje się 
także mechanizmem obronnym wobec 
doświadczenia „złego dotyku”. Sien-
kiewicz jest w tym przypadku tylko 
obserwatorem: w chrześcijańskiej mi-
sji widzi pedofilskie gesty ojca Emila 
Ruby’ego, który jest nazbyt szczodry 
w pieszczotach małych Murzyniątek. 
Pisarzowi wystarcza, szczególnie dow-
cipne (?), wytłumaczenie, które pozo-

48 H. Sienkiewicz, List do Jadwigi Janczew-
skiej z 19.01.1091 [w:] Listy, t. 2, cz.2, s. 407.
49 Idem, Listy z Afryki, s. 161.

stawia bez komentarza: „Nigdy to nie 
zaznało matki, więc trzeba im i matkę 
zastąpić”50. Przyznajmy, etniczne żarty 
afrykańskie są wyjątkowo niskiej pró-
by; wobec zagrożenia dotykiem Innego 
pisarz traci charakterystyczne dla siebie 
poczucie humoru. Jest to śmiech jar-
marczny i plebejski, bardziej chłopski 
niż szlachecki, wykluczający wszystko, 
co obce.51

Wobec nagiego ciała natywnej Ko-
biety Sienkiewicz również próbuje bro-
ni śmiechu: dyskredytuje, jak już wspo-
mniałem, urodę murzyńskich piersi 
i tęskni za europejskimi perfumami. 
Śmiech okazuje się jednak w tym przy-
padku zupełnie nieskuteczny. Nagie 
Murzynki są bardzo groźne, biały oka-
zuje się w tej konfrontacji zupełnie bez-
radny, jedyną formą obrony jest uciecz-
ka. Inny (Inna) pozostaje, jak wiadomo, 
niemy (niema), co jest zasadne i pożą-
dane na odległość. W przypadku kon-
taktu cielesnego brak porozumienia 
okazuje się jednak pułapką. Gdy ję-
zyk nie chroni, ciała poprzez dotyk, 
bez udziału świadomości i w bezgło-
śny sposób zaczynają się porozumiewać 
między sobą. Kontakt, nawet pozornie 
niewinny, niepostrzeżenie nabiera ero-
tycznego charakteru. Z trzech stopni 
doświadczenia erotycznego, wyróżnio-
nych przez Georgesa Batailla52, pozo-
staje w relacji z Innym jedynie stopień 
pierwszy – erotyzm ciała, zatem poten-
cjalne doświadczenie fizycznej rozko-
szy. Nie jest tu możliwy ani erotyzm 
emocji (Inny jest dziki), ani tym bar-
dziej erotyzm sacrum (ma czarną du-
szę i wierzy w mzimu). Pozostaje wy-
łącznie czarny erotyzm ciał. W jednej 
z odwiedzanych wiosek murzyńskich 
pisarz z trudem opiera się kobiecym za-
proszeniom do czarnego wnętrza ich 
chat, uciekając przed czarną rozkoszą. 
Z niepokojem patrzy na czarne kusiciel-
ki pod mangiem: przypuszcza, że nale-
żałoby podjąć erotyczne wyzwanie, go-
nić ich czarne ciała po czarnym lesie. 
Próbuje ten afrykański, cielesny nie-
pokój wytłumaczyć, nazwać, znaleźć 
formułę językową, która by go jakoś 
obłaskawiła; pisze: „obyczaje w Zanzi-
barze są portowe. To jedno słowo obja-
śnia wszystko – i daje się jakby rozcią-

50 Idem, Listy z Afryki, s. 145.
51 Wielu przykładów takiego ludowego hu-
moru dostarcza książka L. Stommy (op. cit.).
52 G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, 
Gdańsk 2007, s. 15–27.

gnąć na całą Afrykę”53. Afryka wydaje 
mu się wielkim natywnym domem pu-
blicznym, obiecującym zakazane, wy-
stępne i, co jest najstraszniejsze, nie-
znane pieszczoty. W czarnym burdelu 
kolonizator zaczyna tracić władzę nie 
tylko nad skolonizowanym, ale tak-
że nad sobą samym. Uporządkowany 
świat czytelnych norm zaczyna się wy-
mykać spod kontroli. Tym samym ko-
lonialny dyskurs nabiera, o czym pisał 
Homi Bhabha, paradoksalnego cha-
rakteru, oscylując „pomiędzy tym, co 
znajome i zawsze na swoim miejscu, 
a czymś, co trzeba wciąż z niepokojem 
powtarzać”.54 Powtarzać, by przekony-
wać siebie: my biali znajdujemy upodo-
banie w cnocie, oni czarni są lubieżni…

Sienkiewicz nie jest żadnym wyjąt-
kiem, gdy odkrywa, że Europejczyk 
poddany afrykańskiej akulturacji traci 
moralny imperatyw. Edward Said przy-
tacza podobne relacje podróżników, 
którym przydarzało się popaść w nie-
obyczajność, a nawet wyuzdanie, któ-
rego by się wstydzili u siebie w ojczyź-
nie55. Odkrywali, że etykę pozostawili 
w Europie, poddając się nieobyczajnej 
atmosferze kolonii. Gustave Flaubert 
notował w liście do Luizy Colet: „orien-
talna kobieta jest niczym więcej jak ma-
szyną: nie czyni różnić między męż-
czyznami”56. Generalnie w dyskursie 
kolonialnym pojęcia Europy i kodek-
su etycznego stapiają się ze sobą. Etyka 
tożsama jest z europejską kulturą, bę-
dąc jej fundamentem i znakiem rozpo-
znawczym. Im dalej od metropolii, tym 
większy chaos moralny.

Amoralna seksualność Innego zaj-
muje ważne miejsce w kolonialnym 
dyskursie: biały kolonizator jest męż-
czyzną, kolonie są kobiece, można je 
wykorzystywać, należy nad nimi do-
minować. Leela Ghandi pisze o „po-
dwójnej kolonizacji kobiet w warun-
kach imperialnych”57. Natywna kobieta 
jest uosobieniem eksploatowanej kolo-
nii i jest seksualnym obiektem; koloni-
zacja w jej przypadku oznacza seksual-
ną uległość wobec kolonizatora. Tym 
samym europejski erotyzm przeposta-
ciowuje się w energię rozrodczą. Bez-

53 H Sienkiewicz, Listy z Afryki, s. 115.
54 H. Bhabha, op. cit., s. 57.
55 E. Said, op. cit., s. 241–282.
56 Cyt. za ibid., s. 267.
57 L. Ghandi, Teoria postkolonialna. Wpro-
wadzenie krytyczne, posł. E. Domańska, 
przeł. J. Serwańki, Poznań 2008, s. 79.
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pośrednią konsekwencją rozkoszy ciała 
jest nowe życie. Sienkiewicz przewi-
dując, że przyszłość kontynentu nale-
żeć będzie do mulatów, zakłada więc, 
że metaforycznemu wybielaniu mó-
zgu i duszy towarzyszyć będzie rów-
nież najdosłowniejsze wybielanie ciała. 
Na Afrykę przyszłości składać się będą 
„państwa mulatów francuskich, nie-
mieckich, włoskich”58.

Sam jednak nie chce uczestniczyć 
w tej europejskiej seksmisji, ucie-
ka przed czarnym dotykiem. Chciałby 
wierzyć, że kodeks etyczny jest jeden 
dla wszystkich ludzi, nawet dzikich, tak 
jak jedna jest prawda religijna. Dlatego 
też misja powieściowego Stasia ma wy-
miar przede wszystkim etyczny (wyja-
śnia Kalemu, że kradzież krowy zawsze 
jest zła) i religijny (przepędza mzimu 
i chrzci śpiących Murzynów). Sienkie-
wicz przekonuje, również sam siebie, 
że wszystkich ludzi w każdych okolicz-
nościach należy mierzyć tą samą mia-
rą. Chyba, że etyka (podobnie jak re-
ligia) jest jedynie sztuczną nadwyżką 
znaczeń? Normy etyczne są wyobraże-
niem i na prawach stereotypu mieszkają 
w języku? Są kategorią interpretującą? 
Wymyśliliśmy sobie dekalog i wmó-
wiliśmy sobie imperatyw moralny? 
Tak naprawdę normy etyczne są for-
mą dyskursu władzy, opartego na regu-
łach, zakazach, cenzurze, groźbach wy-

58 H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, s. 196.

kluczenia59. Są tylko opresyjną nazwą. 
Zaś niebezpieczny dotyk jest natywny 
i pozadyskursywny, daje poczucie kon-
taktu z nagą rzeczą samą w sobie. Cia-
ło wyobrażone i nazwane jest bezpiecz-
ne, ciało autentyczne (dzikie, amoralne 
ciało Innego) wywraca całą europejską 
aparaturę pojęciową. Obnaża (także do-
słownie) falsyfikację językową. Pozo-
staje poza sferą naszej wiedzy i wymy-
ka się naszej władzy. Dotyk jest zgubny, 
gdyż uzmysławia, że niewiele nas dzie-
li od dzikiego Innego: obaj mamy czar-
ne dusze i lepkie od żądzy ciała. Inny 
mieszka w nas, nasze ciało jest Inne, niż 
to sobie wyobraziliśmy.

Europejska autoidentyfikacja w lu-
strze nieeuropejskiego Innego przyno-
siła niespodziewane rezultaty. Kontakt 
z dzikim Innym tworzył warunki do-
świadczenia nagiego, bezwstydnego 
i uległego ciała, które nie ma świado-
mości własnej nagości, własnego bez-
wstydu, idzie ulegle za głosem wła-
snego instynktu seksualnego. W tej 
konfrontacji europejski podróżnik cał-
kowicie był bezradny. Zaczął domyślać 
się, że być może jest kimś innym, niż 
podpowiadała mu określana przez kul-
turę świadomość. Zrozumiał koniecz-
ność psychologicznej terapii, która 
przyniosłaby jakąś formę ujęzykowie-
nia tajemnicy, zamknięcia jej w bez-
piecznym stereotypie językowym, więc 

59 Zob. M. Foucault, Historia seksualności, 
przeł. B. Banasiak, T. Komendant, wstęp T. 
Komendant, Gdańsk 2010, s. 57-92.

zyskania nad nią władzy. Najstraszniej-
sze przecież jest to, czego nie możemy 
wyrazić słowami.

Sienkiewicz był tylko jednym ze 
świadków doby kolonialnej. I oczywi-
ście nie najważniejszym: pisał w pe-
ryferyjnym języku narodu zepchnięte-
go na peryferie nowoczesnego świata. 
O wiele większe znaczenie dla antro-
pologicznej samoświadomości białe-
go człowieka miały relacje podróżni-
ków z europejskich metropolii (jak 
Gérard Nerval, Gustave Flaubert, Ri-
chard Francis Burton). Zresztą książek 
o orientalnych podróżach w XIX wieku 
napisano, jak podkreśla Said, całe setki. 
W wielu przypadkach poznawcze skut-
ki tych wypraw były podobne: oparty 
na dialektyce władzy i wiedzy dyskurs 
kolonialny ulegał rozszczelnieniu, od-
słaniał niechciany obraz samego twórcy 
i użytkownika tego dyskursu. Tym sa-
mym powstawały warunki sprzyjające 
narodzinom i popularyzacji nauki, któ-
ra byłaby w stanie wstydliwe treści wy-
tłumaczyć i niejako poprzez język zra-
cjonalizować. Sam jej twórca zresztą, 
zainteresowany kulturowymi obrzeża-
mi Europy, chętnie podróżował, w tym 
do Egiptu. Psychoanaliza Freuda stała 
się zatem (mniejsza z tym, czy w peł-
ni udaną) próbą nazwania wewnętrzne-
go, nieznanego, dzikiego Innego, który 
mieszka w nas i mówi do nas przez nie-
znany język nieznanego ciała.

Dariusz Trześniowski
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Janko Muzykant to utwór Henryka 
Sienkiewicza napisany prawdopodob-
nie w Paryżu w 1879 roku1. Autor Po-
topu porusza w swoim dziele tematykę 
związaną z muzycznym wymiarem po-
szukiwania i dążenia za talentem. Mo-
tyw muzyki odgrywa kluczową rolę 
w odczytaniu całości dzieła. Już sam ty-
tuł utworu sugeruje nam związek z mu-
zyką. Sienkiewicz stworzył postać Jan-
ka Muzykanta, biednego, wiejskiego 
chłopca. Jak pisał Julian Krzyżanow-
ski był to „chłopak nawiedzony, opęta-
ny przez ducha muzyki, którą słyszy za-
wsze i wszędzie, a słuchając odchodzi od 
przytomności”2. Maluch słyszał dźwię-
ki o każdej porze dnia i nocy, w szumie 
borów, sosen, buków. Nawet echo wy-
dawało mu się być niezwykłą muzyką. 
Zaprezentowana w utworze siła muzyki 
stała się osią całego utworu. Janko po-
chodził z biednej wiejskiej rodziny. Był 
nierozumiany przez społeczeństwo oraz 
niedoceniany. Swój talent rozwijał w za-
ciszu wiejskiego podwórka. Początkowo 
sam wykonywał instrumenty muzycz-
ne aby móc realizować swoje marzenia. 
Jednak i w rodzinie nie miał on opar-
cia. Matka chłopca nie pozwalała mu na 
rozwijanie muzycznych talentów. Jan-
ko mimo przeciwności często udawał 
się pod karczmę i tam wysłuchiwał mu-
zycznych wariacji. Przyglądał się tańcu-
jącym biesiadnikom, którzy często grali 
na skrzypcach. Ten instrument szczegól-
nie przypadł mu do gustu. Stał się jego 
marzeniem i głównym celem. Janko od-
nosił wrażenie jakby: „skrzypki śpiewa-
ły cicho: „Będziem jedli, będziem pili, 
będziewa się weselili”, a basetla grubym 
głosem wtórowała z powagą: „Jak Bóg 
dał! Jak Bóg dał!”3. Warto przyjrzeć się 
słowom słyszanym przez Janka: 

1 J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Ka-
lendarium z życia i twórczości, Warszawa 
2012, s. 86.
2 J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka 
Sienkiewicza, Warszawa 1976, s. 86.
3 H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, 
oprac. T. Bujnicki, Wrocław 1986, s. 168.

„Będziem jedli, będziem pili, będzie-
wa się weselili”

„Jak Bóg dał! Jak Bóg dał!”

Budowa tych strof o układzie sy-
lab 4+4+4+4+3+3 zachęca do skom-
ponowania np. okresu sześciotakto-
wego w metrum 4/4. Zwrotka złożona 
z dwóch wersetów posiada znaki inter-
punkcyjne takie jak: przecinki oraz wy-
krzykniki. Dla muzyka zwrotka tego 
typu może wpłynąć w decydujący spo-
sób na kompozycję okresową złożoną 
z poprzednika (pierwszy wers) i następ-
nika (drugi wers). Wersety wyznacza-
ją wówczas odcinki muzyczne4. Układ 
rytmiczny powstający z układu ak-
centów słownych, mógłby składać się 
z taktów złożonych z różnych wartości 
rytmicznych takich jak: ósemek, ćwierć-
nut, półnut. Brakuje więc tylko ułoże-
nia linii melodycznej. Trudno nie zgo-
dzić się z tezą Józefa Opalskiego który 
zauważył, że możliwe jest, aby nie ist-
niejący utwór, który został poddany fik-
cji literackiej pisarza, mógł stanowić 
prawdziwą partyturę muzyczną5. Poda-

4 Ze względu na zastosowanie materiału 
muzycznego należy dokonać wyróżnienia na 
okres uzupełniający, odpowiadający i okręż-
ny. W przypadku melodii o niesymetrycz-
nym układzie, mówimy o ugrupowaniach 
o określonej liczbie taktów. Okresy i ugrupo-
wania mogą ponadto posiadać rozszerzenia 
wewnętrzne i zewnętrzne. Zob. A. Frączkie-
wicz, F. Skołyszewski, Formy muzyczne, t. 1, 
Kraków 1988, s. 12–23.
5 Józef Opalski, przedstawił kilka kategorii 
istnienia elementów muzycznych w dziele 
literackim: muzyka jako element fikcji lite-
rackiej, opis rzeczywistej kompozycji mu-
zycznej będącej samoistnym bytem wpisanym 
w utwór literacki, utwór muzyczny jako mo-
del konstrukcyjny utworu literackiego, wyraz 
„muzyka” i jego pochodne użyte jako temat 
wypowiedzi, utwór muzyczny jako źródło in-
spiracji literackiej, elementy muzyki popular-
nej, rozrywkowej i religijnej wpisane w utwór 
literacki. Opalski J., O sposobach istnienia 
utworu muzycznego w dziele literackim, w: 
Pogranicza i korespondencje sztuk, pod red. 
T. Cieślikowskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 
1980, s. 11. Zob. M. Dzida, W kierunku ba-
dań interdyscyplinarnych. O związkach inter-

ny fragment stanowi zestawienie tekstu 
literackiego z muzycznym. 

W utworze Janko Muzykant, nie tyl-
ko tytuł dzieła wskazuje na występowa-
nie elementów muzycznych, ale również 
i sama treść utworu. Obecny w dzie-
le literackim motyw muzyki konstytu-
uje się m. in. w warstwie dźwiękowej 
tekstu. Muzyczność stanowi w utwo-
rze Sienkiewicza kategorię dookreślają-
cą charakter idei „podróży za talentem”. 
Wykorzystanie technicznych efektów 
muzycznych miało posłużyć Sienkiewi-
czowi do wykreowania szczególnej na-
strojowości opowiadanej historii. Ton 
emocjonalny można niewątpliwie do-
strzec w szczegółowych opisach marzeń 
głównego bohatera o posiadaniu skrzy-
piec, przedstawieniu jego muzycznego 
wymiaru podróży za talentem. Zmaga-
nia Janka z otaczającą go rzeczywisto-
ścią stają się ważnym elementem całości 
utworu. Funkcjonalna charakterystyka 
znaków interpunkcyjnych dzieła Jan-
ko Muzykant, ukazuje na czym polega 
tożsamość funkcjonalnej charakterysty-
ki znaków interpunkcyjnych tekstu lite-
rackiego z warstwą muzyczną. W obu 
przypadkach tego typu znaki techniczne 
stanowią dopełnienie podejmowanego 
problemu muzyczności dzieła literackie-
go. Warto podkreślić, że odpowiedniość 
warstwy muzycznej i literackiej po-
twierdza propozycja ułożenia kompozy-
cji muzycznej. 

Henryk Sienkiewicz w noweli Jano 
Muzykant przedstawił portret chłopca, 
który byłby w stanie poświęcić wszyst-
ko dla muzyki oraz upragnionych skrzy-
piec. Autor Ogniem i mieczem w co-
dziennej wiejskiej rzeczywistości ukazał 
jednostkę zaskakującą, wyróżniającą się 
z tłumu swoim wymiarem muzyczne-
go poszukiwania. Idea oraz wiara w ma-
rzenia staje się wyznacznikiem ludzkiej 
egzystencji. W Janku Muzykancie do-

semiotycznych między literaturą a muzyką, 
[w:] Badania młodych naukowców, pod. red. 
P. Szczepańczyka, Siedlce 2016, s. 95–106.

Monika Dzida

W  PODRÓŻ ZA TALENTEM?
O  MUZYCZNYM WYMIARZE POSZUKIWANIA W  UTWORZE

„JANKO MUZYKANT” HENRYKA SIENKIEWICZA
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strzegamy przejmujący obraz wiejskie-
go dziecka w literaturze polskiej. 

W utworze Sienkiewicza występuje 
motyw tańca, który stanowi dopełnienie 
podejmowanego problemu muzyczno-
ści dzieła. Na kartach utworu odnajduje-
my wzmiankę o oberku, tańcu ludowym 
o żwawym rytmie oraz energicznej me-
lodii. Oberek jest utrzymany w metrum 
najczęściej 3/8. Taniec ten był bardzo 
popularny w środowisku wiejskim być 
może dlatego został przywołany w ana-
lizowanym utworze. „Ludzie tańcowali 
obertasa, czasem jaki parobek pokrzyki-
wał: „U-ha!” Słychać było tupanie bu-
tów, to znów głosy dziewczyn: „Cze-
góż?””6. Należy zaznaczyć, że muzyka 
realizuje się w tej noweli również jako 
taniec. Główny bohater zakradając się 
pod mur karczmy słuchał muzyki oraz 
przyglądał się wirującym w tańcu pa-
rom. Muzyka stanowiła dla niego war-
tość najważniejszą. W tym kontekście 
tytuł dzieła wydaje się adekwatny. 

Janko Muzykant jest środkiem wyra-
zu, odzwierciedlającym muzyczną stro-
nę bohatera, wskazującym na różne spo-
soby ujęcia motywu muzyki, poprzez 
łączenie sztuki pięknej z losem prostego 
chłopca. Muzyka odgrywa bardzo waż-
ną rolę w samym punkcie kulminacyj-
nym, w którym struktura kompozycyjna 
ulega zawieszeniu. Ważną rolę proble-
mową i kompozycyjną pełni muzyka 
w życiu Janka. Z jednej strony pełni 
funkcję terapeutyczną, ponieważ dźwię-
ki wyzwalają w nim promyk nadziei na 
posiadanie wymarzonego instrumentu 
i umiejętność gry na nim, z drugiej zaś 
uwydatnia natężenie emocji, których 
Janek nieustannie dostaje. Niezwykłe 
dźwięki instrumentów, odgłosy przy-
rody wpływają na chłopca, wywołując 
w nim radość. Muzyka porusza struny 
duszy Janka, wywołując w nim coraz 
większe do niej zamiłowanie.

Autor Potopu stworzył psychologicz-
ny portret „odmiennego” chłopca. Opę-
tany malec miał tylko jedno pragnienie. 
Chciał dotknąć ukochanych skrzypiec. 
Gdy nadchodziła pora wiosenna wymy-
kał się z domu i w zaciszu kręcił fujar-
ki. Nie mógł spać nocami, wciąż nasłu-
chiwał odgłosów żab, bąków. Nikt tak 
naprawdę nie wie, co Janek słyszał, ale 
jedno jest pewne, we wszystkim odczu-
wał moc dźwięków. „ Do kościoła mat-

6 H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, 
oprac. T. Bujnicki, Wrocław 1986, s. 168.

ka nie mogła go brać, bo jak, bywało, 
zahuczą organy lub zaśpiewają słodkim 
głosem, to dziecku oczy tak mgłą zacho-
dzą, jakby już nie z tego świata patrzyły” 
7. Możemy zauważyć, że muzyka odgry-
wa kluczową rolę w opowiadaniu. Wy-
stępuje w znaczących momentach utwo-
ru ukazując złożoność postaci. Stanowi 
oś całego dzieła. 

W utworze Janko Muzykant wystę-
puje szereg instrumentów takich jak: 
organy8, fujarka9, basetla10, skrzypce11. 
Należy zauważyć, że jest to instrumen-
tarium często występujące w wiejskiej 
społeczności. Główny bohater spośród 
tych instrumentów za wszelką cenę pra-
gnął posiadać skrzypce. Już sam dźwięk 
tego instrumentu sprawiał, że nadcho-
dził wówczas dla niego moment uroczy-
sty, ważny. Skrzypce wydawały mu się 
być przedmiotem wręcz zaczarowanym, 
nadzwyczajnym. Chęć ich posiadania 
była tak ogromna, że główny bohater 
posunął się do kradzieży tegoż instru-
mentu. Pasja i zamiłowanie do muzyki 
były wartością najważniejszą nadającą 
sens życiu chłopca. Jakaś wewnętrzna 
siła kierowała jego myśli w stronę skrzy-
piec. Często jawiły się mu one jako za-
czarowane, magiczne. Bohater pewnej 
nocy pod nieobecność właścicieli za-
kradł się do kredensu w celu przechwy-
cenia tego magicznego przedmiotu. 
Niestety kradzież instrumentu doprowa-
dziła malca do śmierci. Jakże los okazał 
się bezwzględny i okrutny. Janek kona-

7 H. Sienkiewicz, Wybór nowel…, s. 168. 
8 Organy- największy instrument muzyczny 
wykonany na kształt piszczałek oraz mecha-
nizmów, które tłoczą do nich powietrze oraz 
do klawiatury. Jest to instrument umieszcza-
ny najczęściej w kościołach. Słownik języka 
polskiego, oprac. L. Drabik, A. Kubiak-So-
kół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Warszawa 
2008, s. 591. Zob. J. Gołos, Organoznawstwo 
historyczne, Warszawa 2004.
9 Fujarka- jest to ludowy instrument mu-
zyczny, wykonany na kształt piszczałki 
z drewna najczęściej wierzbowego. Jest zali-
czany do grupy instrumentów aerofonowych. 
Tamże, s. 217.
10 Basetla- jest to instrument smyczkowy 
o niskiej skali brzmienia. Swoim kształtem 
przypomina wiolonczelę. Tamże, s. 42.
11 Skrzypce – instrument smyczkowy o czte-
rech strunach obecnie wykonywanych z me-
talu. Smyczek służący do gry na instrumencie 
jest wykonany z drewna do którego przymo-
cowane jest włosie. Skrzypce są strojone 
w naturalnych kwintach. Jest to instrument 
najmniejszy z grupy instrumentów struno-
wych. Tamże, s. 922.

jąc miał tylko jedno pytanie: czy w nie-
bie Pan Bóg da mu prawdziwe skrzypki?

Historia wiejskiego chłopca poru-
sza najczulsze struny duszy człowie-
ka. Miłość do muzyki zwyciężyła na-
wet śmierć. Jego podróż za talentem 
nie skończyła się wraz z jego śmiercią. 
Można odnieść wrażenie, że w znaczą-
cym momencie dla całej opowieści nar-
racja została wyciszona. 

Jak pisał Sienkiewicz: „trzeba wam 
wiedzieć, że te dzieciaki o konopiastych 
główkach kradną. Tak jest, dlaczegoż by 
zresztą kraść nie miały? Nie oduczy ich 
tego matka, bo matka świtaniem wycho-
dzi do roboty, a nauczy ich tegoż każdy 
wróbel żyjący cudzym ziarnem, zachę-
ci każde jabłko zwieszające się ponęt-
nie przez ogrodowy parkan”12. Zauwa-
żamy złożony, psychologiczny portret 
postaci. Sienkiewicz tworząc Janka Mu-
zykanta wykorzystał znajomość pew-
nych mechanizmów, które posłużyły mu 
w budowie dzieła. Jak pisał Krzyżanow-
ski „pamiętał o tym twórca noweli, gdy 
ukazywał błyszczące w świetle księżyca 
skrzypce, od których szły „czary, wyraź-
ne czary”, i nawiązując do opowiadań 
ludowych o głosach ptaków szkicował 
scenkę nocną”13.

W utworze pojawia się słowik, któ-
ry śpiewał coraz głośniej w stronę Jan-
ka: „”Idź! Pójdź! Weź”. Ptak ten w tym 
kontekście symbolizuje smutek płacz14.

Sienkiewicz w utworze Janko Muzy-
kant ukazał rzeczywistość dziewiętna-
stowiecznej polskiej wsi, w której nie 
ma miejsca na rozwijanie swoich ta-
lentów. Miłość bohatera do muzyki jest 
dla niego tylko wielkim źródłem pro-
blemów i rozczarowań. W otaczającej 
go wiejskiej przestrzeni malec nie miał 
żadnych szans na rozwój swoich pasji, 
zamiłowań, talentów. Spotkała go smut-
na śmierć i niespełnienie. Wynikała ona 
z całkowitej ignorancji otoczenia. Mło-
dy chłopiec posiadał talent, wrodzoną 
predyspozycję widoczną w dziedzinie 
artystycznej. 

Nadrzędnym przesłaniem Janka Mu-
zykanta, nie jest kształtowanie pasji 

12 Cyt.za: J. Krzyżanowski, Twórczość Hen-
ryka.., s. 87.
13 Tamże.
14 W kulturze słowik może zwiastować ra-
dość, anielskość, natchnienie, pomyślność, 
szczęście, miłość, z drugiej zaś jest to symbol 
żalu, smutku, śmierci, przygnębienia, żałoby, 
beznadziejności. Zob. J. C. Cooper, Zwierzę-
ta symboliczne i mityczne, Poznań 1998.
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wiejskich dzieci, a drastyczne ograni-
czanie rozwoju szczególnie uzdolnionej 
młodzieży. Rezygnacja z kształtującego 
się talentu malca sprawiła, że bardziej 
doceniono i wspierano młodzież z za-
granicy. Jak pisała Ewa Kosowska Po-
lacy nie potrafią docenić kształtujących 
się wśród nich indywidualności. Starają 
się poszukiwać ich poza granicami kra-
ju. Przesłanie utworu uwypukla znaczą-
cy aspekt. Zdolni ludzie są niedoceniani 
przez społeczeństwo. Bardziej ceniona 
jest sztuka za granicą niż w swoim oj-
czystym państwie15.

Utwór Henryka Sienkiewicza Jan-
ko Muzykant podobnie jak Echa mu-
zyczne Bolesława Prusa ukazują postać 
wiejskiego grajka, który jest nierozu-
miany przez społeczeństwo, przez co 
jest traktowany jako odmieniec. Mo-
żemy dostrzec wiele podobieństw mię-
dzy tymi bohaterami. W utworze Sien-
kiewicza poznajemy Janka Muzykanta, 
w dziele zaś Prusa występuje Jaśko Mu-
zykant. W III części tryptyku Echa mu-
zyczne główny bohater jest wiejskim 
skrzypkiem, który swój talent osiągnął 
dzięki swojemu wysiłkowi. Nasuwa 
nam się w tym miejscu wyraźne skoja-
rzenie z Janko Muzykantem – bohaterem 
sienkiewiczowskiego utworu. Chłopiec 
w utworze autora Ogniem i mieczem, 
pochodził z biednej wiejskiej rodziny. 
Muzyka stanowiła jego główną war-
tość. Zamiłowanie do grania na skrzyp-
cach stało się jego pasją oraz największą 

15 Ewa Kosowska, Negocjacje i kompromi-
sy. Antropologia polskości Henryka Sienkie-
wicza, Katowice 2002, s. 167.

wartością. Śpiew ptaków, szum drzew, 
sprawiały ze chłopiec wszędzie słyszał 
radosne dźwięki. Należy zauważyć, że 
w utworze Echa Muzyczne główny bo-
hater podobnie jak Janko Muzykant ma-
rzył o umiejętności gry na skrzypcach. 
Autor Lalki stworzył bohatera, który po-
siadał wiele talentów. Ukazał obszerny 
opis ludowego skrzypka, prostego, nie-
wykształconego. Jego muzyka często 
była melancholijna, smutna, pełna żalu 
i cierpienia. 

W utworze Janko Muzykant pojawia 
się fragment dotyczący pieśni usłysza-
nej przez głównego bohatera. Podob-
nie jest w utworze autora Lalki. Istot-
nym elementem literacko-muzycznym 
jest przedstawienie wyraźnego nawiąza-
nia do tzw. pieśni gminnej. Była ona ści-
śle związana tradycją wiejską. Stanowi-
ła ważny element życia ludzi, stając się 
ich najcenniejszą wartością. 

„W zielonym gaiku ptaszkowie 
śpiewają,

A mego Jaśieńka na wojnę wołają.
Już nie roczek, nie dwa, jak się woj-

na toczy,
Moja matuleńka wypłakała oczy...16”

Podobnie jak w Janku Muzykan-
cie mogliśmy odnaleźć elementy pie-
śni do której muzykolog bez problemu 
mógłby stworzyć kompozycję muzycz-
ną tak jest i w przypadku Ech muzycz-
nych. Budowa strof o układzie sylab 

16 Pisma Bolesława Prusa, pod red. I. Chrza-
nowski, Ż. Szweykowski, Warszawa 1935, t 
VI.

12+12+12+12 sprzyja skomponowaniu 
np. okresu czterotaktowego taktowego 
w metrum 12/8. Zwrotka złożona z czte-
rech wersetów posiada znaki interpunk-
cyjne takie jak: przecinki, kropki oraz 
trzykropki. Dla znawcy muzyki zwrot-
ka tego typu sprzyja ułożeniu kompo-
zycji muzycznej. Układ rytmiczny, któ-
ry wynika z układu akcentów słownych, 
mógłby składać się z taktów złożonych 
z różnorodnych wartości rytmicznych 
takich jak: ósemek, ćwierćnut, półnut. 
Pozostaje więc tylko ułożenie melodii. 
Podobną zależność możemy zauważyć 
w analizowanej dwu wersowej przy-
grywce występującej w Janku Muzykan-
cie. W obu analizowanych fragmentach 
zauważamy, że układ akcentów nadaje 
melodyjną płynność mowy dziełu. Re-
gularność sylab również nadaje element 
śpiewności. 

Utwory Henryka Sienkiewicza jak 
i Bolesława Prusa mają wiele cech 
wspólnych. Łączy je przede wszyst-
kim motyw muzyki, która realizuje się 
na gruncie fikcji literackiej. Ton emo-
tywny można zauważyć w obu dzie-
łach w dokładnych opisach przeżyć 
głównych bohaterów. Muzyka dookre-
śla podjęty problem literackiej podróży 
za talentem. Pełni rolę zarówno proble-
mową jak i kompozycyjną. W dziełach 
realizuje się również poprzez warstwę 
brzmieniową. 

Podsumowując dzieło Janko Muzy-
kant jako utwór z motywem muzyczny 
należy wyciągnąć kilka wniosków:

W utworze Janko Muzykant możemy 
znaleźć szereg związków występowania 
muzyki w dziele literackim. Wskazu-
je nam na nie sam tytuł utworu ale tak-
że między innymi fabuła która konsty-
tuuje się m. in. w warstwie dźwiękowej 
tekstu.

Analiza tych związków jest zadaniem 
niełatwym ale niezwykle ważnym dla 
pełnego zrozumienia sensu i motywów 
występujących w dziele. 

Bez wątpienia wśród występujących 
opracowań naukowych w dziedzinie li-
teracko-muzykologicznej należy wziąć 
pod uwagę badania Józefa Opalskiego, 
w którym autor wyraźnie ukazał moż-
liwości istnienia muzyki w literaturze. 
Szczególnie interesująca wydaje się ka-
tegoria występowania muzyki jako ele-
mentu fikcji literackiej oraz wyrazu 

Józef Chełmoński, Owczarek
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„muzyka” i jego pochodnych użytych jako 
tematu wypowiedzi. Zastosowanie tech-
nicznych implikacji muzycznych posłużyło 
Henrykowi Sienkiewiczowi do wykreowa-
nia szczególnej nastrojowości opowiadanej 
historii.

Zagadnienie „muzyczności” dzieła lite-
rackiego jest bardzo interesujące z punk-
tu widzenia zarówno literaturoznawcy jak 
i muzykologa. Istota muzyczności dzieła 
sztuki literackiej, zaprezentowana w utwo-
rze Janko Muzykant jest tematem wyma-
gającym kwalifikacji w zakresie studiów 
komparatystycznych.

Należy zachować szczególną ostrożność 
w interpretacji zjawisk muzyczno - literac-
kich, by nie narażać się na zarzuty niesku-
teczności analitycznej. Badania naukowa 
nad związkami literatury z muzyką oraz 
muzyki z literaturą są dyscypliną wymaga-
jącą szerszego niż dotąd, wejścia w studia 
interdyscyplinarne.

Monika Dzida
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[…]Wy jesteście tyl-
ko krzykiem nienawiści.

Porzuciliście starą Ewan-
gelię, a nie umiecie

stworzyć nowej[…]Imię wa-
sze jest Błąd […]

Henryk Sienkiewicz Wiry (str.91)

Charakterystyczny dla całej powie-
ści, przytoczony wyżej cytat z dyskursu 
prowadzonego pomiędzy przedstawio-
nymi na kartach wizjonerskiej powie-
ści pt.: Wiry bohaterami – Laskowiczem 
i Grońskim, nie wyczerpuje przedsta-
wionych przez Henryka Sienkiewicza 
wątków.

Znane nielicznym badaczom dzie-
ło powstawało etapami pomiędzy 1907, 
a 1909 rokiem i drukowane odcinkami 
w gazetach krajowych i zagranicznych 
nosiło nazwę Ponad życiem.

Nowa powieść uhonorowanego No-
blem pisarza, wzbudziła szerokie zain-
teresowanie w wielu europejskich kra-
jach i niemal z miejsca przetłumaczona 
została na język niemiecki, angielski, ro-
syjski, włoski i inne.

Bez szkicowego bodaj, nakreślenia 
przebiegu wypadków historycznych po-
czątku XX wieku w Rosji – doskonale 
znanych bystremu obserwatorowi życia 
politycznego, jakim był Henryk Sien-
kiewicz – nie będzie można przejść do 
zagadnienia nazwanego przeze mnie: – 
„Czy apologeci marksizmu-leninizmu 
właściwie odczytali wizjonerską po-
wieść pt.: Wiry”?

Wszystko wskazuje na to, że odpo-
wiedź winna brzmieć: TAK! Ponieważ 
jest to powieść w dalszym ciągu polskie-
mu czytelnikowi mało znana i poza lite-
raturoznawcami w szerszej świadomo-
ści społecznej nieistniejąca. Od samego 
początku krytykowana przez niektóre 
polskie organizacje polityczne, szcze-
gólnie przez ugrupowania wywodzą-
ce się z partii socjalistycznej, która po-
czyniła w tym przypadku największe 
szkody.

Cofnijmy się, zatem o całe stulecie.

Na rozległych terytoriach Imperium 
rosyjskiego, wstrząsanych robotniczy-
mi manifestacjami, od 1900 roku zaczął 
narastać gniew olbrzymich mas ciemię-
żonego ludu. Piętrzące się trudności go-
spodarcze, wynikające z zacofania i wy-
zysku, olbrzymie koszty prowadzonej 
z Japonią wojny wzmocniły wpływy 
partii bolszewików Lenina. Na począt-
ku 1905 roku sytuacja w Rosji dojrza-
ła do rewolucji.

Słynna, znajdująca uzasadnie-
nie w nazwie „Krwawa niedziela”, 
22 stycznia 1905 roku dopełniła resz-
ty. Ruch rewolucyjny ogarnął nie tyl-
ko miasta, ośrodki przemysłowe i ro-
botników, przerzucił się także na wieś, 
gdzie doszło do krwawych buntów. Wy-
zyskiwane ponad miarę, zaślepione chę-
cią zemsty, umiejętnie popychane masy 
chłopskie dokonywały niesłychanych, 
zbrodniczych czynów.

Walki rosyjskich mas ludowych lat 
1905–1907 odbiły się szerokim świato-
wym echem. Pogłębiły w Europie ruchy 
narodowo-wyzwoleńcze.

Polska, która była uciemiężoną nie 
przez jedno, lecz przez trzy mocarstwa, 
zależała od prowadzonej polityki tych 
państw. Fakt ten wywoływał najrozma-
itsze powikłania. Władające Polską pań-
stwa mimo wzajemnej wrogości, mu-
siały w swej polityce brać pod uwagę 
czynnik polski. Stosunki między zabor-
cami wpływały na ich politykę wobec 
Polaków.

Sami Polacy zaś, nadsłuchując groź-
nych w istocie wieści ze wschodu, łu-
dzili się odzyskaniem niepodległości 
i przywrócenia państwowości polskiej. 
Działająca w Rosji, rosnąca w siłę partia 
bolszewicka chętnie głosiła w swych ha-
słach propagandowe idee wolnościowe.

Geniusz Henryka Sienkiewicza do-
skonale rozumiał dążenia Narodu pol-
skiego. Pisarz swoją niezłomną postawą 
dawał temu wyraz w licznych wystąpie-
niach publicznych, nie ograniczając się 
tylko do twórczości.

Dla przykładu wspomnę tu chociaż-
by o sławnym „Liście otwartym do J.C. 

Mości Wilhelma II”, w którym laureat 
literackiej Nagrody Nobla wyraził sta-
nowczy protest wobec prześladowania 
dzieci polskich we Wrześni.

Autor Quo vadis? jako baczny ob-
serwator wydarzeń 1905 r. ogłaszał dru-
kiem odezwy domagające się autonomii 
dla Królestwa Polskiego. W ogłasza-
nych artykułach publicystycznych na-
woływał do zjednoczenia narodowego, 
stanowczo potępiając wszelkie dążenia 
nasilającego się ruchu socjalistycznego, 
jako obcego tworu, zagrażającego kultu-
rze polskiej.

Na tle wydarzeń w Rosji powstała 
piękna powieść, którą wielki, polski pi-
sarz katolicki ogłosił drukiem w 1910 
roku, zmieniając pierwotny tytuł Ponad 
życiem na zgoła dziwny, ale uzasadnio-
ny – Wiry.

Autor na wstępie wprowadza czy-
telnika w klimat wiejskiego, dostatnie-
go dworu. Posługując się mistrzowskim 
dialogiem charakteryzuje przybywają-
cych na uroczystości pogrzebowe gości, 
a także daje sielski opis Jastrzębia, wio-
ski położonej niedaleko Warszawy.

Od wielu dziesiątków lat w tysiącach 
obrosłych tradycją dworach polskich, 
niezmiennie pobrzmiewa nuta głębokie-
go patriotyzmu i niegasnącej nadziei na 
odzyskanie niepodległości, ale dociera-
ją także – nieśmiałe zrazu, złowróżbne 
wieści strajków proletariatu rosyjskiego 
i buntów chłopskich.

Ziemiaństwo polskie dostrzega, ale 
z właściwą sobie beztroską lekcewa-
ży zagrożenie. Jako przykład niech po-
służy fakt przyjęcia do pracy w charak-
terze guwernera, poszukiwanego przez 
policję agenta ruchu socjalistycznego 
Laskowicza.

Sąsiedztwo wielkiego miasta ma wy-
raźny wpływ na środowiska wiejskie, do 
których przenikają wszelkie nowinki ży-
cia publicznego.

Czy przemieszanie postaci i ich po-
dział na różnice stanowe był przez pi-
sarza zamierzony, czy też wypłynął 
niejako „z biegu wydarzeń”? Analizu-
jąc nagromadzoną na samym wstępie 

Jerzy Bolesław Sprawka

DZIEJOWE ZAWIROWANIA
WOKÓŁ WIRÓW HENRYKA SIENKIEWICZA
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znaczną ilość osób z nakreśloną cha-
rakterystyką upodobań, talentów, po-
glądów i przyzwyczajeń, należałoby 
przypuszczać, że mamy tu do czynienia 
z tworzywem zaplanowanym, przemy-
ślanym wcześniej w najdrobniejszych 
szczegółach.

Występujące w powieści osoby, to 
żywi ludzie ukazani ze swoimi – ogólnie 
mówiąc – cnotami i słabościami, bory-
kający się z problemami życia codzien-
nego. Jednakże na tle naturalnych sto-
sunków międzyludzkich tak ważnych 
dla egzystencji, jak pragnienie miłości, 
dostatku, wiary, wolności, autor Wirów 
sygnalizuje pojawiający się problem 
społeczno-polityczny. Temu problemo-
wi przede wszystkim, pragnę poświęcić 
całą uwagę.

Cytowany fragment dotyczy wie-
czornego koncertu wybitnie uzdolnionej 
muzycznie Maryni Zbyłtowskiej:

[…] Inni słuchacze, jako to pani 
Krzycka i jej dzieci oraz nauczycielka 
i panna Anney patrzyli na nią również 
jak na cudowny obrazek. Ogólnego za-
chwytu nie podzielał tylko nauczyciel 
małego Stasia, Laskowicz. Był to stu-
dent medyk, który z powodu zamknię-
cia uniwersytetu zarabiał guwernerką 
na dalsze studia – i który znalazł się ra-
zem ze swą nieubłaganą nienawiścią do 
„sytych” tego świata, jak Piłat w Cre-
do w tym wiejskim domu. Przekonania 
jego nie były już dla nikogo w Jastrzę-
biu tajemnicą, ale tolerowano go jed-
nak (podkr. aut.), z tą całą nieopatrzoną 
pobłażliwością, do jakiej tylko szlach-
ta polska jest zdolna, w myśl zasady, 
że i „największy radykał musi jeść” – 
i w nadziei, że Staś zbyt jeszcze jest mały, 
aby nauczyciel mógł w „złym duchu” na 
niego oddziałać. […] (str.27)

W tym cytowanym fragmencie pada 
rzucone niby mimochodem, ale zna-
mienne w swej wymowie słowo toleran-
cja! Jakże obecna, zakorzeniona niemal 
w Polsce i traktowana jako normalność. 
Można przypuszczać, że genialny pisarz 
nie użył tego określenia przez przypa-
dek, ponieważ w dalszej części zdania 
podkreślił ogólnie stosowaną tolerancję 
posuniętą do, jak to określił „nieopatrzo-
nej pobłażliwości”.

Rodzący się na ziemiach Królestwa 
Polskiego kapitalizm w znikomej mie-
rze był własnością Polaków, przez co 
stał się widocznym symbolem wyzysku 
i zarzewiem buntu.

Sienkiewicz w swojej powieści wska-
zuje na funkcjonującą w Zalesinie ma-
nufakturę Otockich, gdzie zarządzający 
nie mają podstaw do niepokojów. Wy-
raźnie mówi o tym wdowa po zmarłym 
fabrykancie Zofia Otocka. 

– Ja naszych ludzi się nie obawiam…
[…]Mój mąż dużo im świadczył dobre-
go. Nauczył ich przede wszystkim patrio-
tyzmu, a jednocześnie zaprowadzał roz-
maite urządzenia, których gdzie indziej 
nie było. Mamy ochronę (w dzisiejszym 
znaczeniu przedszkole; przyp. aut.), 
szpital, kąpiele, sklepy, szkółki owocowe 
dla rozdawania drzewek. Nawet studnie 
artezyjskie pozakładał mąż, żeby we wsi 
było dość zdrowej wody.(str. 59/60)

W powyższym cytacie uwidoczniona 
jest sfera socjalna pracowników i huma-
nitarny stosunek przedstawiciela świata 
kapitalistycznego do ogółu ludzi pracy. 
Warunki, w jakich ci ludzie żyją i pracu-
ją nie dają żadnych powodów do nieza-
dowolenia i stępiają ostrze gniewu. By-
wały w świecie Sienkiewicz dostrzegał 
różnicę bytu mas pracujących w krajach 
zachodnich i starał się do takich warun-
ków nakłonić rodzimych kapitalistów.

Groński, to postać, która w całej po-
wieści zdaje się być wyrazicielem poglą-
dów i opinii samego autora. Zatroskany 
losami Ojczyzny w częstych dyskusjach 
prowadzonych z Dołhańskim, wypo-
wiada się na tematy polityki prowadzo-
nej nie tylko wobec robotników, ale i ol-
brzymiej masy chłopskiej.

 A Groński mówił dalej, podnosząc 
brwi i przymrużając w zamyśleniu oczy: 
– Socjalizm… dobrze! To przecie rzecz 
starsza od Menenjusza Agryppy. Płynie 
ta rzeka przez całe wieki. – Czasem, gdy 
przykryją ją inne idee, nurtuje pod zie-
mią, potem zaś znów wydostaje się na 
światło dzienne. – Czasem opada, cza-
sem wzbiera i rozlewa…obecnie mamy 
powódź i to bardzo groźną, która może 
zatopić nie tylko fabryki, miasta i kraje, 
lecz nawet cywilizację… Grozi to przede 
wszystkim Francji, gdzie dobrobyt i pie-
niądz wyrugowały wszelkie inne idee. 
– Socjalizm jest tego następstwem ko-
niecznym. Kapitał, ożeniony z demago-
gią, nie mógł spłodzić innego dziecka, 
zaś to dziecko ma głowę potwora i kre-
tyna, to tem gorzej dla jego ojca.(str. 
66–67).

Jak pisze w swojej publikacji na te-
mat Wirów1 wybitny badacz i miłośnik 
twórczości pierwszego polskiego nobli-
sty, prof. dr hab. Lech Ludorowski– po-
wieść powstała w przeciągu niespełna 
dwóch lat 1907–1909, z miejsca zdoby-
wając wysokie uznanie krytyki literac-
kiej i czytelników. 

Jaki więc był powód skrywania i nie-
przychylnego stosunku części polskie-
go społeczeństwa do tego wizjonerskie-
go dzieła, skoro zaraz po ukazaniu się 
drukiem w 1910 r. została przetłuma-
czona na wszystkie ważniejsze języki 
europejskie już w 1912 roku? Ponadto 
w przypadku Wirów stała się rzecz nie-
bywała! Na krótko przed potworną re-
wolucją leninowska, bo w 1916 roku 
Rosyjski reżyser Siergiej Suszkiewicz 
dokonał filmowej adaptacji tej powie-
ści pt.: Otmut. Film ten na obszarze Im-
perium rosyjskiego cieszył się ogromną 
popularnością.

Genialny pisarz i jego dzieło narażo-
ny jest na zajadłe ataki nie tylko ugodo-
wych wobec carskiego zaborcy Stron-
nictw, ale także i przede wszystkim 
ugrupowaniom socjalistycznym, któ-
re robią wszystko, aby zatrzeć ponury, 
zbrodniczy obraz i zataić przerażającą 
prawdę o barbarzyństwie wyidealizowa-
nej rewolucji.

 Nagle Groński zapytał: – Ofiary! Ale 
jakiemu bóstwu składacie te ofiary? Do 
czego dążycie i czego chcecie?

 – Chleba powszechnego dla ludu 
i powszechnej wolności.

 – A tymczasem zamiast chleba, da-
jecie mu kamień. Co zaś do wolności, 
to proszę pana, byś wziął pod uwagę 
dwie myśli. Pierwsza z nich da się wy-
razić tak: biada narodom, które kocha-
ją więcej wolność niż ojczyznę!(str.88) 
(podkr. aut.)

[…] – na jednej i tej samej głowie nie 
można nosić dwóch czapek, chyba, że 
jedna będzie pod spodem. Otóż pytam, 
co tu jest pod spodem? Czy wasz socja-
lizm jest tylko środkiem do zbudowa-
nia Polski, czy wasza Polska jest tylko 
przynętą i hasłem […] Socjalistom, któ-
rzy zwą się socjalistami bez dodatków, 
i nie twierdzą, że są w jednej osobie rybą 
i rakiem, muszę przyznać, że są logicz-
niejsi… Naprawdę jest tak, że wy, choć-

1 Praca ogłoszona drukiem 2004 r. w IV to-
mie „Studiów sienkiewiczowskich”, pod re-
dakcją: Lecha Ludorowskiego, Haliny Ludo-
rowskiej, Zdzisławy Mokranowskiej i Ewy 
Kosowskiej, pt.: Sienkiewicz wobec Europy
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byście chcieli uczynić coś polskiego, to 
nie zdołacie, albowiem w was samych 
nie ma nic polskiego. […] Wam się w tej 
chwili zdaje, że robicie rewolucję, a to 
jest tylko małpa rewolucji – i w dodatku 
obcej. Dość wziąć wasze dzienniki, wa-
szych pisarzy, poetów i krytyków! Cały 
ich aparat umysłowy jest obcy. Prawdzi-
wy ich cel, to nawet nie socjalizm i nie 
proletariat, ale zniszczenie. A przecież 
wiadomo skąd to rodem…[…] Wasze ni-
hil pozwala wam pluć na krew i na ety-
kę. (str. 91)

Przytoczona rozmowa pomiędzy 
agentem idei socjalistycznej Laskowi-
czem, a Grońskim są nad podziw aktu-
alne. Po stu latach brzmią jak przestro-
ga, a mimo to znajdują się Laskowicze, 
którzy zawłaszczają umysły tysięcy 
uczciwych ludzi, naiwnie wierzących 
w głoszone slogany. I nie pomogą tu 
histeryczne, pełne boleści świadectwa 
dawane przez rodaków. Miliony ofiar, 
tysiące bezimiennych dołów śmier-
ci, deportacje. Zamaskowane ogród-
kami jordanowskimi miejsca kaźni nie 
są w stanie przemówić? Jakiego kata-
klizmu potrzeba by jeszcze, aby Pola-
cy i narody całego świata zrozumiały 
popełniony błąd, który wytknął Lasko-
wiczowi Groński, a mnie posłużył jako 
motto do tego eseju?

Wypadałoby w tym miejscu po raz 
drugi zapytać: „Czy apologeci marksi-
zmu-leninizmu właściwie odczytali wi-
zjonerską powieść Henryka Sienkiewi-
cza pt.: Wiry?”

Odpowiedź na powyższe pytania 
winna brzmieć niezmiennie i po dwa-
kroć – tak!

Jako argument przytoczmy wypo-
wiedź Grońskiego.

 […] Co ty wiesz o przyszłości i kto 
ją może odgadnąć?…[…] nasz na-
ród zjedzon będzie tylko wówczas, gdy 
się da zjeść. Lecz jeśli się nie da? Jeśli 
przez wielką i szlachetną pracę wytwo-
rzy oświatę, karność społeczną, dobro-
byt, naukę, literaturę, sztukę, bogactwo, 
czerstwość, zdrowie, spokojną siłę we-
wnętrzną, to co wówczas? […] Kto może 
zaręczyć, że dzisiejsze systemy rządze-
nia nie zmienią się całkowicie, nie pad-
ną i nie będą uznane za tak idiotyczne 
i zbrodnicze jak są dziś uznane na przy-
kład tortury? (str. 184)

Niczego nie świadoma dziewczyna 
Polcia, (kto wie czy pod postacią bied-

nej służącej nie kryje się symbol Ojczy-
zny?), występująca w tym epizodzie, 
jako pełna naiwnej wiary osoba, spoty-
ka się z wyrachowanym wichrzycielem, 
ściganym przez policję „pożytecznym 
idiotą”, jak raczył był określać wódz re-
wolucji Lenin, posłusznych, zaślepio-
nych bezrozumną nienawiścią agentów 
zbrodniczego wirusa.

 Daj panna kwiaty! Na miłosier-
dzie Boskie, daj panna kwiaty. […] 
Chciała uciekać dalej, lecz począł ją 
wstrzymywać:

 – Ratuj panienka, jam przecie Polak!
Nastała chwila milczenia.
 – Nie ma już dla mnie ratunku…
Lecz w sercu panny Polci zbudziła się 

nagle wielka litość…(str. 172)

W powyższym cytacie charaktery-
styczne jest odwołanie się ateisty Lasko-
wicza do miłosierdzia bożego. Nie obce 
narodowi polskiemu uczucia chrześci-
jańskiej litości i niesienie pomocy in-
nym, zawsze, od pierwszego najazdu 
Tatarów w 1241 roku, do czasów naj-
nowszych, skutkowało objawami skraj-
nej niewdzięczności.

Za przykład niech posłuży znamien-
ny dialog prowadzony przez Laskowi-
cza i Świdwickiego, któremu ten za po-
średnictwem Polci użyczył schronienia 
w swoim domu i zapewnił bezpieczeń-
stwo przed ścigającymi żandarmami.

 A szanowny pan dobrodziej z ja-
kiej partii: socjalistów, anarchistów czy 
bandytów? Proszę! Bez ceremonii! – 
O nazwisko nie pytam, ale trzeba się ja-
koś poznać.

 – Należę do Polskiej Partii Socjali-
stycznej – odpowiedział z pewną dumą 
student.

 – Aha! Tedy do najgłupszej. Do-
skonale. To jakby ktoś powiedział 
do ateistyczno-katolickiej, albo do 
narodowo-kosmopolitycznej.

 – Jeśli pan możesz być katolikiem 
i Polakiem, to i ja mogę być socjalistą 
i Polakiem.

Lecz Świdwicki roześmiał się:
 – Nie, panie naczelniku, rzekł: Kato-

licyzm to jest zapach. Można być kotem 
i mieć słabszy lub mocniejszy zapach, 
ale nie można być kotem i psem w jed-
nej osobie.

 – Nie jestem żadnym naczelnikiem, 
tylko trzeciorzędnym agentem – odparł 
Laskowicz.

[…] –Siadaj pan, panie trzeciorzęd-
ny agencie. Co słychać? Jak się ma Król 
Jegomość?

 – Jaki król?
 – Ten, któremu służysz i który ma 

najwięcej dworaków – ten, który naj-
bardziej ze wszystkich nie znosi prawdy 
i najłatwiej łyka pochlebstwa – ten, któ-
rego w zimie czuć wódką, a w lato kwa-
śnym potem – ten krostowaty, wszawy, 
parszywy, cuchnący i miłościwie, a ra-
czej niemiłościwie dziś nam panujący: 
król – Motłoch. (str. 192)

Zatem, poznawszy cytowane frag-
menty powieści odpowiedzieliśmy so-
bie na dwa postawione pytania. Miej-
my nadzieję, że dobrego samopoczucia 
nie odbierze nam dalsza lektura pasjo-
nującej powieści, zawierająca także wie-
le innych wątków, których nie przyta-
czam, ponieważ to nie one wywołały 
pragnienie ukrycia dzieła przez inteli-
gentnych – „pożytecznych idiotów”, ale 
doprowadziły do całkowitego niemal 
zapomnienia.

 – Chociaż tyle! – Powiedział złośli-
wy gnom, zacierając kosmate łapki.

Na szczęście opatrzność zsyła ludzi – 
upartych pasjonatów, którzy z poświę-
ceniem zdrowia, kariery, nie oglądając 
się za profitami odgrzebują z pyłu nie-
pamięci nieśmiertelne dzieła, aby przy-
wrócić należną im pozycję.

Jak wiele trzeba wysiłku by wbrew 
utartym, czy też utrwalonym opiniom 
wygłaszanym przez wschodzące gwiaz-
dy (pięcioramienne?), krytyki literatury 
polskiej po 1945 roku – ukazać na po-
wrót wartość dzieł, których nie pożar-
ła i nie pożre żadna najpotworniejsza 
rewolucja.

W tym miejscu pozwolę sobie na ko-
lejny cytat zaczerpnięty z finezyjnie pro-
wadzonego dialogu pomiędzy Groń-
skim a doktorem Szremskim:

 Oświadczył mi w końcu, mój genial-
ny braciszek, że nie uważa się za Polaka, 
tylko za wołyńca z polską kulturą, i że to 
jest jego stanowisko polityczne. Ach, pa-
nie – źle Stańczyk powiedział, że w Pol-
sce jest najwięcej doktorów. – w Polsce 
jest najwięcej polityków. Każdy prze-
ciętny Polak to drugi Talleyrand, dru-
gi Metternich, drugi Bismarck. […] że 
jego dyplomacja powiatowa, miejsco-
wa, krajowa, czy jak tam wreszcie – to 
panaceum.

[…] Aa? – nie jesteś Polak tylko Wo-
łynianin z polską kulturą? – Dobrze. 
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Więc naprzód, powiem ci, żeś się wyparł 
ojca, dziada, pradziada, żeś napluł na 
ich groby, żeś się wyrzekł swojej trady-
cji, swojej racji bytu, żeś zmalał, żeś od 
swoich odszedł, a idziesz tych, którzy cię 
nie chcą, nie proszą i zlekceważą, żeś za-
wisł w powietrzu…[…] Twój wnuk albo 
prawnuk wyrzecze się już i polskiej kul-
tury. A następnie jeśli powiadasz żeś nie 
Polak, tylko Wołyniec z polską kulturą, 
to czemu nie cofniesz się dalej, choćby 
aż do Darwina? Toż tak samo mógłbyś 
powiedzieć, żeś ty nie Polak, ale oran-
gutan albo pithekantropos z polską kul-
turą. Co? (str. 237)

Inny fragment, który za chwilę przy-
toczę niech uzmysłowi wlokącą się od 
przeszło stu lat dyskusję ze znakiem za-
pytania w tytule: „Uświadamiać, czy nie 
uświadamiać?” Chodzi tutaj oczywiście 
o uświadamianie seksualne.

Bacznym oczom genialnego pisa-
rza nie umknęła i ta kwestia z powścią-
gliwym humorem przedstawiona w Wi-
rach. Najlepiej oddaje ten epizod niżej 
cytowany fragment:

Świdwicki! – zawołał ze zdumieniem 
Groński. A Świdwicki podniósł się i, wy-
grażając pięścią tłumowi, który wyrzu-
ciwszy go za drzwi wracał znów do sali, 
począł mówić zdyszanym głosem.

 – Ach to ty? Wyleli mnie! Wyleli! 
Nadłamali mi trochę żeber i podarli sur-
dut, Ale to nic. […]

 – Ale na Boga! Co się stało?
[…] – Więc to wiec?
 – Wiec, narada, dyskusja, odczyt 

– co chcesz! Panna Sicklawer mówi 
o „uświadomieniu”. W prezydium za-
siadają pan Citronenduft, panna By-
wałkiewicz, panna Anserowicz, panna 
Kostropacka, panna Gotower, pan re-

daktor Czubacki itd. Sala nabita Uf! Ba-
wiłem się jak król!

[…] Poszli do cukierni. Świdwicki ka-
zał dać sobie jeden i drugi kieliszek ko-
niaku, poczem jął opowiadać:

 – Był tedy wiec uświadamiający. 
Panna Sicklawer, to, mowiąc panom, 
Cicero w spodnicy. Jak zaczęła uświa-
damiać rozmaite korniszony rodzaju 
męskiego i rozmaite sroki od lat czter-
nastu, z których przeważnie składała się 
publiczność, to aż i mnie zrobiło się cie-
pło. Korniszony biły brawo lub wołały 
„hańba”, gdy była mowa o rodzicach; 
sroki dostawały wypieków i podrzuca-
ło je na krzesłach, tak jakby siedziały na 
szydłach i wszystko było jak najlepiej. 
Zabierał głos pan Citronenduft, panna 
Gotower i jeszcze jakaś dziewica, rodem 
aż z Karsu, która, o ile słyszałem, nazy-
wa się jakoś z grecka, czy z hiszpańska: 
„Nieodtego”. Dojrzalszą publiczność 
ogarniał także zapał, a ja, choć Groński 
o tem wątpi, bawiłem się jak król. Bo wi-
dzicie panowie, ja w zasadzie, nie mam 
przeciw uświadamianiu nic. […] Wte-
dy zacząłem deklamować wprawdzie nie 
oryginalny poemat, ale moją trawesta-
cję bajki: „Raz swawolny Tadeuszek” 
(str. 240–241)

W innym fragmencie pisarz, któremu 
zarzucano fascynacje ziemiaństwem, 
potępiano za gloryfikację sarmatyzmu, 
wkłada w usta doktorowi Szremskiemu 
niżej przytoczone słowa, które w istocie 
wyrażają smutną prawdę. 

Pomyśleć tylko, że przez całe wie-
ki nikomu w świecie nie było lepiej, niż 
rozmaitym Krzyckim i Grońskim – niko-
mu! […] Jedli, pili, bawili się, hulali – 
ba! Bili się nawet dla przyjemności. Nie 
byli źli, ani okrutni, bo człowiek szczę-

śliwy nie może być zupełnie zły. Mieli 
w sercu pewne uczucie ludzkości. Fol-
gowali plemionom, które im podlegały, 
ale przede wszystkim – folgowali sobie. 
– Stąd na dnie duszy polskiej leży zawsze 
folga. (str. 247)

A więc „folga”. W głąb polskiej, ry-
cerskiej duszy zakradła się i zamieszka-
ła na trwałe wyniszczająca beztroska.

Pisarz z nadzieją spogląda w przy-
szłość i przewiduje nadejście nowego 
pokolenia, wyczuwalnego w krwiobie-
gu podzielonego losem narodu, co dzię-
ki Bogu nastąpiło po 123 latach niewoli.

Zanim jednak Polacy mogli się cie-
szyć i poczuć smak wolności, musie-
li wyzuć z serc swoich obezwładniającą 
„folgę”, chwycić za oręż i mężnie stanąć 
przeciwko nadciągającej ze wschodu za-
gładzie. To stamtąd szły szerokie zago-
ny śmierci, niosące na okrwawionych 
szablach wolnościowe frazesy. Rozwy-
drzone bezkarną „wolnością” oddzia-
ły pod wodzą pijanych komisarzy ludo-
wych wzięły sobie za cel Europę.

Kto wie? Kto wie, ilu było bohater-
skich obrońców Polski, Europy, którym 
znana była prorocza powieść Wiry Hen-
ryka Sienkiewicza? Kolejnego, nie ak-
ceptowanego do dzisiaj przez wielu, Pa-
trioty, Pisarza – Wieszcza.

Jerzy Bolesław Sprawka
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Hala fabryczna, wiek XIX
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 – HENRYK SIENKIEWICZ – 

Mowa w  Sztokholmie na uroczystości
rozdawnictwa nagród imienia Nobla

Ci, którzy mają prawo ubiegać się o nagrodę ustanowioną przez szlachetnego 
filantropa, nie należą do ludzi jednego szczepu i nie są mieszkańcami 
jednego kraju. Wszystkie narody świata idą w zawody o tę nagrodę, 

w osobach swoich poetów i pisarzów. Dlatego też wysoki aeropag, który 
tę nagrodę przyznaje, i dostojny monarcha, który ją wręcza, wieńczą 
nie tylko poetę, ale zarazem i naród, którego synem jest ów poeta.

Stwierdzają oni tym samym, że ów naród wybitny bierze udział w pracy 
powszechnej, że praca jego jest płodna, a życie potrzebne dla dobra ludzkości.
Jednakże zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być 

musi dla syna Polski!... Głoszono ją umarłą a oto jeden z tysiącznych dowodów, 
że ona żyje!... Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!...

Komuż nie przyjdą na myśl słowa Galileusza: E pur si muove!..., skoro uznana 
jest wobec całego świata potęga jej pracy, a jedno z jej dzieł uwieńczone.

Więc za to uwieńczenie - nie mojej osoby, albowiem gleba polska jest 
żyzna i nie brak pisarzów, którzy mnie przewyższają - ale za to uwieńczenie 
polskiej pracy i polskiej siły twórczej wam, panowie członkowie Akademii, 
którzy jesteście najwyższym wyrazem myśli i uczuć waszego szlachetnego 

narodu, składam, jako Polak, najszczersze i najgorętsze dzięki.
[1905]

Pierwodruk w warszawskim „Tygodniku Mód i Powieści” 1905, nr 52.
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Przemówienie na własnym jubileuszu
– W WARSZAWIE 22 GRUDNIA 1900 R. –

Trudno mi wypowiedzieć słowami, jak dalece wzrusza mnie dzień dzisiejszy 
i wszystko, co mnie w nim spotyka. Ja, który z powodu prac moich dużo 

zajmowałem się przeszłością, z najgłębszym rozrzewnieniem przypominam sobie, 
że w dawnych czasach tak nagradzano wojowników zasłużonych na polach bitew.

Dziś jednak trzeba przede wszystkim służyć społeczeństwu codzienną, długą, 
wytrwałą pracą. I właśnie tę pracę moją kraj wynagradza w sposób najwspanialszy, 

najszlachetniejszy i najzgodniejszy z naszą tradycją, bo wynagradza ziemią. Nic 
nie przychodzi bez trudu, zatem i ja musiałem tworzyć w pocie czoła, ale rzec 

mogę, że Bóg błogosławił mojej pracy. Zyskałem miłość swoich, uznanie obcych, 
a nawet względny dostatek – brakło mi tylko jednego: ziemi naszej, tej ziemi, 

na której wyrośliśmy wszyscy, która jest i będzie niewzruszoną podstawą życia 
i nieśmiertelną matką pokoleń. Aż oto wzywa mnie tu mój kraj – i ofiaruje mi szmat 

tej naszej ziemi, dla której pracowałem – ofiaruje ją dla mnie i dla moich dzieci.
Dar to wielki, dar dla serca i duszy zarazem!

W pracy, w zmęczeniu i wyczerpaniu przychodzą czasem chwile zwątpienia, czy 
te wysiłki, które się ponosi, są pożyteczne, czy ten chleb, który się podaje, jest 

zdrowy i pożywny. A wy tym darem przynosicie mi uspokojenie. Kościół przez 
twoje usta, Dostojny Kapłanie, powiada mi: „Potykaniem dobrym potykałeś się”. 
– Kraj mówi przez Was, panowie: „Pracowałeś rzetelnie, dawałeś chleb zdrowy, 

a oto ta ziemia, którą ofiarujem – niech ci będzie świadectwem służby”.
Co za szczęście, co za uspokojenie, jakie wspomnienie dnia tego 

dla mnie i dla mych dzieci po wszystkie dni ich życia.
Gdzie znajdę słowa tak silne jak moja wdzięczność za tę ziemię i za wszystkie dary?

Z serca wyrywa mi się tylko okrzyk: Dzięki krajowi, dzięki wam, panowie 
z komitetu, którzyście nie żałowali trudów i pracy dla uwicia tego wieńca – i niech 

żyje, niech kwitnie to wielkie serce ogólne, które tak umie uczuć i tak wynagradzać!

Przemówienie ukazało się w wielu dziennikach przynoszących opis uroczystości. Tekst obecny 
pochodzi z autografu, który Sienkiewicz podczas przemówienia miał w ręku. Autograf ten jeden 

z członków komitetu jubileuszowego, M. Gawalewicz, zabrał jubilatowi i przesłał do petersburskiego 
„Kraju”, gdzie w specjalnym dodatku do nru 50, s. 8–9, dokument ten ukazał się w podobiźnie.

[1905]
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KRZYK POLSKI
Pod takim tytułem „The Daily News”, jeden z najpoczytniejszych dzienników 

angielskich, w numerze z dnia 15 lutego rb. zamieszcza rozmowę 
swego korespondenta berneńskiego z Henrykiem Sienkiewiczem.

Korespondent pisze:
Henryk Sienkiewicz, autor znanej całemu światu powieści Quo vadis, jest jednym 

z setek tysięcy swoich współrodaków, szukających schronu i wypędzonych z domu 
przez wojnę. Gdym listownie zwrócił się do niego w imieniu „The Daily News”, 

prosząc o łaskawą audiencję, przyjaciele jego odpisali mi, że jest chory, lecz 
pomimo to, dowiedziawszy się o mojej misji, oświadczył, iż zakomunikowanie 

Anglii prawdziwych danych o obecnym stanie Polski jest tak ważne, że nie może 
mi tego odmówić i choć na godzinę porzuci łóżko następnego ranka, by mnie 
przyjąć. Dzięki temu miałem okazję do zawarcia znajomości z największym 

Polakiem, choć w szlafroku i rannych pantoflach, w Grand Hotelu w Vevey, gdzie 
się zatrzymał wraz z członkami Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce, 
którego jest prezesem, a Paderewski wiceprezesem. Ostatni pojedzie wkrótce 

do Londynu i New Yorku w związku z obecną polską akcją ratunkową.
Nigdy nikt tak wymownie nie przedstawił mi obrazu śmierci, pożogi i ruiny, jak 
to usłyszałem z ust Sienkiewicza, toteż będę się starał możliwie najdokładniej 
powtórzyć słowa autora Quo vadis. Co do pewnych szczegółów zwracałem się 

także do niektórych członków Komitetu, którzy byli podczas wywiadu, gdyż nie 
chciałem utrudzać Sienkiewicza dłuższą i bez przerwy prowadzoną rozmową 

ze względu na jego chorobę (niedawno dokonano mu operacji w gardle).

POLAK PRZECIWKO POLAKOWI
Dwa kraje głównie ucierpiały w tej okropnej wojnie, w której szatan śmierci 
i zniszczenia zdaje się zdobywać panowanie nad światem: Belgia i Polska. 

Wspaniałomyślna pomoc, jaką wiele narodów okazało Belgii, czyni honor ludzkości. 
My nie byliśmy zazdrośni o sympatię okazywaną temu małemu narodowi, 
gdyż wiemy, że i my ją posiądziemy, gdy tylko świat się dowie o klęskach, 

które wstrząsają i będą jeszcze wstrząsały naszym nieszczęśliwym narodem.
Jakaż jest pozycja Polski?

Polska nie ma nic wspólnego z wojną. Pokonana i rozdarta, nie stanowi jednego 
z wojujących narodów, a obecnie półtora miliona jej synów prowadzi bratobójczą 

walkę w armiach trzech różnych państw wojujących. Nasz kraj stał się polem bitwy 
całej Europy i jest spustoszony od początku do końca. Trzy czwarte miliona naszej 

młodzieży walczy w szeregach armii rosyjskiej, a pozostałe trzy czwarte nosi z kolei 
broń niemiecką i austriacką. Proszę pomyśleć, co to znaczy. Gdy rozlega się rozkaz 

do ataku na bagnety i oddziały rzucają się na siebie, by wyrzynać się wzajemnie, nasi 
współbracia słyszą, iż język, w jakim dobywają się okrzyki, jest ich wspólny język 
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ojczysty – polski. Często się zdarza, iż Czerwony Krzyż, zbierając rannych z pola 
walki, kładzie obok siebie jednego żołnierza w mundurze niemieckim, drugiego 

w austriackim, trzeciego w rosyjskim i przekonywa się, że wszyscy trzej są Polacy.
 – To wbrew Biblii, Nowemu Testamentowi i woli Boga! – zawołał jeden z obecnych 

przyjaciół Sienkiewicza – przekleństwo Kaina ciąży nad niewinnym narodem.

UMIERAJĄCE DZIECI
Nędza jest rzeczywiście okropna. W samym Królestwie Polskim spalono 

i zrujnowano 15 000 wsi, 1000 kościołów i kaplic. Z dziesięciu – dziewięć 
guberni było lub jest zajęte przez Niemców, którzy grabili wszystko, nie 

wyłączając kurcząt i łachmanów chłopskich. Bezdomni włościanie kryli się 
po lasach. Nie będzie to przesadą, gdy powiem, że kobiety i dzieci tysiącami 

umierały dziennie z głodu i chłodu. Dzieci wyciągały do matek swe wychudłe 
ramiona i wołały o chleb, lecz polska matka nie ma im nic do dania prócz łez.
Przechodząc do szczegółów. Królestwo Polskie obejmuje 127 500 kilometrów 

kwadratowych, z czego 100 000 spustoszyły wojska austriacko-niemieckie, 
które – jak twierdzi Sienkiewicz – przeszły przez niektóre miejscowości nie raz, 
lecz pięć do sześciu razy. Przeszło milion koni i dwa miliony bydła uprowadzili 
najeźdźcy i na przestrzeni tych 100 000 kilometrów kwadratowych, gdzie były 

wojska austriacko-niemieckie, nie zostało ani jednego ziarna, ani jednego kawałka 
mięsa, ani jednej kropli mleka dla ludności cywilnej. Straty materialne do 

obecnej chwili są oceniane na milion rubli. Rolnictwo jest zrujnowane, przemysł 
zniszczony, przeszło 400 000 robotników znalazło się bez pracy i środków do 
życia. Kiedy Niemcy po raz pierwszy wtargnęli do kraju, zagarnęli wszystkie 

kopalnie węgla na wschodzie, gdy zaś byli stamtąd chwilowo wyparci, wysadzili 
dynamitem lub zatopili najgłówniejsze szyby. W kraju nie było zupełnie 

węgla, którego w zwykłych czasach trzeba do 30 000 wagonów miesięcznie, 
miast czego od chwili wybuchu wojny otrzymano 100 ładunków z Rosji.

ZAGROŻONA WARSZAWA
Warszawa ze swoimi 900 000 mieszkańców, co stanowi podwójną ludność 

Brukseli, była na włos od ruiny. Z dziesięciu milionów ludności w zajętej części 
Polski przynajmniej czterem milionom groziła śmierć głodowa. Stan rzeczy 

w Galicji jest tak samo straszny dla ludności cywilnej, tych najniewinniejszych 
ofiar wojny. Z 78 500 kilometrów kwadratowych wszystko, z wyjątkiem 5000 
koło Krakowa, jest w posiadaniu Rosjan. Zarekwirowano 900 000 koni, dwa 
miliony bydła i całe zboże. Została też zabrana część żup solnych i kopalni 
nafty. Bogata kraina stała się pustynią. Przeszło 1 000 000 mieszkańców 

szukało schronienia w innych częściach Austrii. Uciekając tylko w tym, co mieli 
na sobie, jak opowiada p. Antoni Osuchowski, prezes funkcji wykonawczej 
Komitetu Pomocy, przychodzili do schronisk z dziećmi umarłymi na rękach.

* * *
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ORGANIZACJA POMOCY
Byłem w posiadłości mojej, w Oblęgorku gub. kieleckiej, na początku wojny 
– mówi dalej Sienkiewicz. – Pracowałem nad nową powieścią Legiony, której 
treścią jest włoska kampania Napoleona I jako konsula. Musiałem pracę swą 

przerwać i zostawić książki i materiały w Oblęgorku. Ostatnie, co słyszałem, było 
to, że naokoło zostały zrobione okopy i nawet w moim ogrodzie. Wyjechałem do 
Wiednia, skąd też powstała wersja, że zostałem aresztowany przez Austriaków. 
Lecz to nieprawda. Przeciwnie, po pewnych trudnościach pozwolili mi udać się 

tutaj, do Szwajcarii. W tej chwili wytężam wszystkie myśli i siły, aby organizować 
pomoc dla moich nieszczęśliwych współbraci. Uformowaliśmy Komitet składający 

się z wybitnych przedstawicieli Polaków z Prus, Austrii i Królestwa Polskiego. 
Jest to jedyny w swym rodzaju Komitet, który egzystuje po raz pierwszy od lat 

stu pięćdziesięciu. Obejmuje wszystkie trzy dzielnice, ponieważ wszyscy Polacy 
cierpią. Utworzył się w Berlinie Komitet Pomocy dla Polaków, którego członkiem 

jest ambasador Stanów Zjednoczonych, lecz Ameryka nie może sprzedać zboża 
więcej, Rosja zaś nie zechce go dostarczyć Komitetowi berlińskiemu z obawy, 

aby nie było użyte na potrzeby niemieckiego wojska. Tylko naszemu Komitetowi, 
zorganizowanemu w neutralnej Szwajcarii, Rosja chętnie da pomoc w zbożu. Przez 

Komitet lokalny, złożony z wybitnych Polaków, możemy zapewnić taką pomoc, 
która trafi do należytego miejsca. Żywność, bydło i ziarno na obsiew – oto czego 

potrzebujemy, aby ocalić nasze włościaństwo i postawić je znowu na nogi.
Ponieważ czytałem, że „The Daily News” zechce dopomóc nam w zaznajomieniu 

świata z cierpieniem Polski, wstałem z łóżka, by zobaczyć się z panem 
dzisiaj rano. Proszę pamiętać, że Polska w przeszłości była murem, o który 

się rozbiła inwazja turecka, zagrażająca Europie. Czyż była jakakolwiek 
szlachetna sprawa, dla której Polska nie wytoczyłaby swej krwi?... Niech 
Anglia dopomoże nam do wyratowania naszego kraju z najstraszniejszej 

nędzy. Nie chcę czynić żadnego porównania z cierpieniami Belgii, są one zbyt 
okropne wobec słów, lecz nasze potrzeby dotykają 15 milionów zrujnowanych 

ludzi w kraju 7 razy większym od Belgii i pustoszonym przez powtarzające 
się przemarsze armii w ciągu sześciu miesięcy od początku sierpnia. 

Według tygodnika „Głos Polski” Petersburg 7. III 1915, nr 8, za którym 
wypowiedź Sienkiewicza powtórzyły dzienniki warszawskie.
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Mowa na odsłonięcie pomnika
Adama Mickiewicza w  Warszawie

– NIE WYGŁOSZONA Z POWODU ZAKAZU RZĄDOWEGO. –

Duch Jego był zawsze między nami, ale serca chciały mieć blisko jego ziemską 
postać, a oczy tęskniły do niej – i tęskniły tak długo, tak gorąco, że stał się wreszcie 

ów cud, który On, nasz wieszcz, pierwszy przewidział i wyśpiewał:
Jak bajeczne żurawie na dzikim ostrowie,
Nad zaklętym pałacem przelatując wiosną
I słysząc zaklętego chłopca skargę głośną,

Każdy ptak chłopcu jedno pióro rzucił,
On zrobił skrzydła i do swoich wrócił.

I tak się stało. Na kształt owych ptaków, które zaklętemu królewiczowi rzucały swe pióra, 
wszyscy mieszkańcy naszej Ojczyzny, zarówno możni jak biedni, póty z takim wytrwaniem 
i z tak nieprzebraną miłością znosili swój grosz ofiarny, póki nie nadeszła szczęśliwa chwila, 

w której wieszcz wrócił do nas i stanął między nami – nasz Wielki i Umiłowany.
Jeśli kiedy żyjące pod prawem Chrystusa ludy wznoszą lub wznosić powinny posągi takim 

swym synom, którzy albo chwałą okryli swój naród, albo chociaż z ofiarą życia, wskazali mu 
nowe szlaki, wielkie cele, wielkie idee, albo wreszcie czy to dziełem sztuki, czy potężnym 

twórczym słowem umieli wyrazić najszlachetniejsze porywy piersi ludzkiej – to z dumą możemy 
powiedzieć, że nie ma w świecie pomnika, który by wzniesion był słuszniej i sprawiedliwiej.

Bo gdyby zwrócić się do tych tysiąców i zapytać: kto opromienił nas największą 
sławą, kto najpotężniej wyraził to, co w nas jest cne i szlachetne, co idzie 

z Boga, co jest wiarą, nadzieją i Chrystusowym przykazaniem miłości? – kto 
kochał za miliony? – wówczas wszystkie piersi wydałyby jeden okrzyk:

– Ten ci jest!
Był największym między naszymi wieszczami. Jako poeta zajaśniał 

słonecznym światłem sławy, więc otoczyły go podziw i cześć.
Ogrzewał jak słońce, więc dawał życie; umiał być „arką przymierza między dawnymi 
a nowymi laty”, więc życiu temu dawał moc taką, jaką ma drzewo olbrzymie, które 

korzenie głęboko w rodzinną ziemię zapuszcza, a czoło wznosi ku niebu.
Wypleniał nienawiść, a uczył kochać, więc zebrał plon miłości. I za to właśnie, wiecznie 

jak żywe źródło bijąca moc życia, to cześć i ta miłość, złączone razem, wzniosły ten 
pomnik, w którym tkwią zaklęte w spiż dwie nieśmiertelne dusze: Jego i Narodu.

I oto jest między nami, oto zamieszka wśród nas! Zaiste wielka 
po dwakroć, szczęsna i pamiętna chwila!

Niechajże będzie pozdrowion w stołecznej Warszawie! Niech schylą się przed Nim głowy, 
a podniosą ku Niemu serca i niech usta nasze wykrzykną w radosnym uniesieniu:

 – Chwała Ci, królu pieśni!

Tekst mowy, wskutek zakazu policyjnego nie wygłoszonej i nie drukowanej 24.XII.1898, 
ukazał się w krakowskim „Czasie” 1899, nr 4. W dziewięć lat później autor włączył 

go do tomiku „Dwie łąki” (1908), za którym idzie tekst obecny.

[1898]
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Mowa przy odsłonięciu
pomnika J. Słowackiego

– W PARKU MIŁOSŁAWSKIM DNIA 16 WRZEŚNIA 1899 ROKU –

Opatrzność, tworząc narody, hojnie obsypała naszych praojców rozlicznymi 
darami. Dała im obszerne i żyzne ziemie; dała im zarazem lwie i gołębie serca, 

szlachetne dusze i bystre umysły, zdolne do najgórniejszych lotów.
Ale nie był to jeszcze kres darów.

Można by mniemać, że Bóg tworząc Polaków rzekł im: „Oto na domiar wszystkiego daję wam 
śpiż dźwięczny a niepożyty, taki, z jakiego ludy żyjące przed wami stawiały posągi swym 

bohaterom; daję wam złoto błyszczące i giętkie, a wy z tego tworzywa uczyńcie mowę waszą.”
I została ta mowa, niepożyta jak śpiż, świetna i droga jak złoto, jedna z najwspanialszych na świecie, 
tak wspaniała, piękna i dźwięczna, że chyba tylko język dawnych Hellenów może się z nią porównać.

Powstali również z biegiem wieków liczni mistrze słowa, którzy ze śpiżu uczynili ramę 
harfy, a ze złota nawiązali na nią struny. A wówczas poczęła śpiewać ta polska harfa 

i wyśpiewać dawne życie. Czasem huczała jak grzmot w górach: czasem unosiła się nad 
równinami; czasem w skowronkowych tonach dźwięczała nad polami – błogosławiąca 

i błogosławiona, czysta jak łza, boża jak modlitwa, słodka jak miłość.
Aż przyszedł wreszcie do tej harfy największy z mistrzów, Mickiewicz, i położywszy 

na niej natchnione dłonie, wydostał z jej strun takie jeszcze dźwięki, których nie 
domyślano się przed nim. Pieśń jego kończyła się aż gdzieś na niebios progu, tak 

doskonała, tak prawie nieziemska, że wówczas nawet gdy przestawał grać...
 ...wszystkim się zdawało,

że wielki mistrz gra jeszcze, a to echo grało...
Echo serc polskich...

I wygrał szum, naszych lasów, plusk naszych rzek i dżdżów, gromy naszych 
burz, pieśni naszego ludu – wszystko, co nasza myśl może objąć, serce odczuć, 

a dusza wyobrazić jako wzniosłe i jako najpiękniejsze w świecie.
Więc zdawać się mogło, że po nim i obok niego nikt nie zdoła już nic dodać tej mowie, że 

dosięgła już szczytu i że ozdoby a doskonałości nikt już nie potrafi jej przysporzyć.
A jednak znalazł się poeta, który to uczynił – i to jest ten, którego 

rysy widzicie wykute dłonią mistrza w marmurze.
Lećcie u zorzy prosić purpury
Pereł u rosy, szafiru u chmury,

A może gdzie zawieszona
Na niebie tęczowa nić – 

To tęczę wziąć na wrzeciona
I wić, i wić, i wić.

Tak jest! On to uczynił. On nabrał pełnymi garściami pereł, szafirów, purpury, tęczowych blasków, 
olśniewających diamentów i obsypał nimi tę naszą harfę tak hojnie, tak bez miary, że stanęła 
przed nim i przed nami w niebywałym blasku, przepychu i majestacie, niby Harfa-Królowa, 

przed którą gną się kolana ludu i schylają się czoła ludu, jak ongi przed harfą Dawida.
I oto jego zasługa, jego chwała, jego wielkość.

Pokolenia będą czerpały z tych skarbów, pokolenia będą z podziwem 
i zdumieniem się pytały, jak zdołał i mógł to uczynić?

A jednak uczynił.
Zdołał – bo poezja w jego duszy była jak nieprzebrane wody mórz, a mógł, bo tylko zmarłym 

nie można nic dodać. Przed żywą królewną zawsze można uderzyć czołem i przynieść jej skarby 
w ofierze; ta zaś nasza królowa, którą on obdarzył, była i będzie nie tylko żywa, ale i nieśmiertelna.

Pierwodruk z fotografiami uroczystości miłosławskiej w dziennikach i tygodnikach z września r. 1899, m. 
in. w „Tygodniku Ilustrowanym”, t. 2, s. 780, i w petersburskim „Kraju” 29.IX. nr 38, s. 155–6.
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Pismo na odnowienie grobowca
Hetmana Żółkiewskiego

– LIDO, 24 WRZEŚNIA 1908 –

Czcigodni Panowie!
Nie mogąc przybyć osobiście, przyłączam się całym sercem do tego wzniosłego obchodu, 

w którym Ojczyzna nasza czci prochy swego hetmana-bohatera. Żyzna ziemia nasza wydawała 
po wszystkie wieki i czasy ludzi, którzy imię Jej nieśmiertelną okrywali chwałą, ale raz jeden 
tylko wydała takiego męża jak Żółkiewski. Któż bowiem wyższy w dziejach naszych od tego 
„Księcia niezłomnego” nie tylko sławą, ale i miłością Ojczyzny – nie tylko zwycięstwy, ale 

i miłosierdziem nad zwyciężonymi – nie tylko zasługą, ale i cnotą, nie tylko głębokim politycznym 
rozumem, ale i głęboką duszą – nie tylko bohaterskim życiem, ale i męczeńską śmiercią?

Lecz nie mówiąc jedynie o Polsce, gdzież w świecie całym znajdziemy podobny ideał rycerza 
bez bojaźni i skazy, o sercu lwim i zarazem tak nawskroś chrześcijańskim? Jest On chlubą 

i chwałą naszą najwyższą, najczystszą – i w długich wiekach naszego żywota najwznioślejszym 
wcieleniem polskiego Króla Ducha, w którym wielkość tak splata się z dobrocią, jakby te 

przymioty, często niestety w życiu rozdzielne, jedną i nierozdzielną siłę stanowiły.
Toteż, gdyby wiedzieć, która garść prochu była jego sercem, należałoby w uroczystej narodowej 
procesji zawieźć ją na Wawel, gdzie leżą króle w koronach i króle w laurach. Tam miejsce dla tej 
piersi, z której w obronie Ojczyzny i wiary wyciekła krew na cecorskich polach, w dniu klęski.
Lecz tymczasem niech spoczywają prochy tego bożego orła w rodzinnym gnieździe – otoczone 
czcią i miłością. Oto nowy dla Niego grobowiec i nowy dzień chwały – a dla nas, dziś żyjących, 

jeszcze jeden dzień wielkich wspomnień, wielkiego żalu, głębokiej skruchy – ale i dzień 
nadziei. Zaiste bowiem myli się, kto mówi, że naród był takiego męża niegodzien. Był go 

godzien, skoro go wydał. Czymże bowiem jest ten hetman, ten rycerz i ten męczennik, jeśli nie 
symbolem dziejów naszych i najwyższym wyrazem tego, co było w nich najszlachetniejszym?

Lata następne, lata rozterek, klęsk i duchowego upadku, przygłuszył w głębi jestestwa 
narodowego te ziarna, z których wzrastali Żółkiewscy, aleć pociechą i nadzieją jest 

myśl, że takie ziarna były złożone w dziejowej polskiej duszy i że leżą w niej jeszcze, 
a gdy nadejdzie dzień, który wyprowadzi nas znów na światło, to może odżyją, wzrosną 

i wydadzą plon błogosławiony. Na dwie prawdy rozdziela się ta otucha, która dziś wypełnia 
serca nasze. Pierwszą z nich jest to, że nie może zginąć naród, który wydał z siebie 

takiego wodza-bohatera – drugą, że naród, który takich swych wodzów czci, pamięta 
i kocha – ma w sobie zadatki i siły życia, z mocy których musi nastąpić Odrodzenie.

Cześć wieczna świętym prochom.
Henryk Sienkiewicz

Pierwodruk w postaci dwustronicowej ulotki, sporządzonej w Rawie Ruskiej, ma datę: Żółkiew 1908. 
Treść ulotki powtórzyło 16 dzienników. Całą tę sprawę przypomnianą w prasie z r. 1934 w bałamutnym 

artykule o „nieznanym” jakoby liście Sienkiewicza, wyczerpująco oświetla szkic J. Mayera „Dzieje 
polskiego listu” w „Ruchu Literackim” 1934, nr 10, s. 143 do 146, gdzie podano jej obfitą bibliografię.
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TOAST
 NA CZEŚĆ CYPRIANA GODEBSKIEGO, TWÓRCY POMNIKA 

MICKIEWICZA, W WARSZAWIE, NA UCZCIE D, 29 GRUDNIA R. 1898

Drogi i kochany mistrzu!
Temu, co kochał i cierpiał za miliony, serca tych milionów odpowiedziały największą 

czcią i miłością, a gdy przyszła pomyślna chwila, chciały swoim uczuciom dać niepożyty 
i wieczny wyraz. Ale jak przed kilku dniami widziałeś, ludzie u nas im głębiej zbiorowo 

czują, tym głębiej milczą... Ogół zresztą wypowiada to, co ma w duszy, zawsze przez 
pojedyncze usta – więc i tę miłość, i tę cześć dla wielkiego Adama mógł wyrazić tylko 
jeden z takich wybranych synów narodu, któremu Bóg dał po temu moc odpowiednią.

Tym wybrańcem zostałeś ty – i zaiste, szczęsny był wybór. – Szczęsny, boś miał 
odgadnąć, że owe miliony chcą od ciebie, by dzieło było wielkie, wspaniałe, o tyle 

bardziej natchnione i bardziej narodowe od zwykłych pomników, o ile bardziej 
natchnionym i narodowym od innych poetów był nasz wieszcz Adam.

I wywiązałeś się z zadania. Żaden inny poeta w żadnym mieście nie ma większego i wspanialszego 
pomnika od Mickiewicza w Warszawie. – Cześć ci i chwała za to! Imię twoje, sławne i głośne 
już przedtem, otoczy teraz wdzięczna pamięć społeczeństwa, które ci ją wypowiada przez moje 

usta. Przyjmij na dowód owej wdzięczności ten medal! Niech ci on będzie pamiątką spełnionego 
obywatelskiego czynu i jasnym wspomnieniem na wieczorne dni tego życia! Wiedz, że oprócz 

twego oblicza i wizerunku pomnika wyciśnięte są na nim i serca nasze, które odtąd będą cię 
kochały i będą ,łączyły twe nazwisko z jednym z najpiękniejszych dni naszego społecznego życia.

Pierwodruk w „Czasie” 1899, nr 4 i w „Roku Mickiewiczowskim”, Lwów 1899.



42 Lublin. Kultura i społeczeństwo 6(76)/2016

Wywiady

WYWIAD ODESKI

W piśmie „Odiesskij Listok” znaj-
dujemy artykuł poświęcony znakomite-
mu naszemu powieściopisarzowi, który 
ostatnimi czasy bywał częstym gościem 
w Odessie. Autor artykułu, podpisany ini-
cjałami S. P., przytaczając treść rozmowy 
z Sienkiewiczem, dotyczącej jego działal-
ności literackiej, powiada między inny-
mi, iż na zapytanie, dlaczego znakomity 
pisarz rozpocząwszy swą działalność lite-
racką ze sfery ludu, przerzucił się wkrót-
ce do pisania powieści z życia szlachty, 
Sienkiewicz odpowiedział, iż uczynił to 
mimo swej woli.

Szkice węglem – rzekł – pisałem za-
raz po skończeniu uniwersytetu. W pa-
mięci mej przechowały się żywo obra-
zy życia ludowego, jakie obserwowałem 
w dzieciństwie i w czasie wakacyj na wsi 
u rodziców. Nadto Szkice te pisane były 
w Kalifornii, gdzie również obserwowa-
łem lud polski, lecz już w innym otocze-
niu. Kontrast między życiem tych ludzi 
w różnych punktach globu ziemskiego 
wywołał wspomnienia lat dziecięcych, 
które spędziłem na wsi wśród ludu. Minę-
ły lata i nie widziałem wsi, przyzwyczaja-
jąc się coraz bardziej do życia miejskiego. 
Nic więc dziwnego, że nowe spostrzeże-
nia wypchały stare, im też poświęciłem 
całą mą twórczość. Wszelako wróciłem 
jeszcze do motywów ludowych, którymi 
się posługiwałem w prelekcjach [Za chle-
bem] i w Janku muzykancie.

[1893] 

Pierwodruk „Czas” 8. XI 1893, nr 255.

WYWIAD Z R. 1900

Wczoraj wieczorem przybył do Lwo-
wa H. Sienkiewicz. Na dworcu czekali 
na jego przybycie: wydział Towarzystwa 
Dziennikarzy Polskich, prezydium Koła 
Literacko-artystycznego, prezydent mia-
sta Małachowski i liczna publiczność.

Jeden z lwowskich dziennikarzy 
wsiadł w Przemyślu do wagonu. Oto 

jego rozmowa z Sienkiewiczem podana 
w streszczeniu:

Krzyżaków, których epilog odczytam 
jutro w lwowskiej sali ratuszowej – mó-
wił – skończyłem świeżo w domu Bru-
nona Abakanowicza pod Paryżem. Aba-
kanowicz to mój stary przyjaciel jeszcze 
z tych czasów, gdy nie był jeszcze milio-
nerem, lecz cyganem literackim we Lwo-
wie. Był to wulkan formalny – natura 
prawdziwie wschodnia.

 – Ormianin?
 – Nie, Tatar, z tych, których jeszcze 

Witold sprowadził na Litwę. Dziad jego 
jeszcze był mahometaninem. Sądzono, że 
Abakanowicza skopiowałem jako Selima 
Mirzę w Hani. Ale to nieprawda, bo wte-
dy nie znaliśmy się jeszcze nawet.

Sienkiewicz daje wyjaśnienie co do ję-
zyka w Krzyżakach:

 – Studiowałem przede wszystkim akta 
grodzkie i miejskie, gdzie w tekst łaciń-
ski względnie niemiecki wplątane są czę-
sto polskie zeznania świadków. Tam zna-
lazłem mnóstwo starych wyrażeń i form, 
dawno zaginionych. Dość dużo dostar-
czyła mi ich także gwara góralska w Ta-
trach, z wyłączeniem Zakopanego, gdzie 
ów stary i tak cudownie zachowany język 
popsuł sie.

Sienkiewicz mówi o najbliższych pro-
jektach podróżniczych, literackich itd.:

 – Ze Lwowa wracam do Warszawy. 
Lato podzielę między Zakopane i Nor-
mandię. Mam nadto w projekcie większą 
podróż – chcę pojechać do Indii. Jest to 
mój dawny zamiar. W tej chwili wstrzy-
muje mnie dżuma i głód, które tam panu-
ją. Może wybiorę się na jesieni.

 – Czy z tą podróżą związane są pla-
ny literackie?

 – Nie. Będzie to mój wypoczynek. Być 
może napiszę co drobnego, ale chciałbym 
przez jakie pół roku nic nie robić. Potrze-
buję spokoju.

 – Czy to prawda, że Sienkiewicz za-
mierza porzucić powieść dla dramatu?

 – Nie, pozostaję przy powieści. Jedno 
drugiego nie wykluczałoby zresztą, mógł-
bym nawet sam scenizować moje utwory, 
ale nie zrobię tego.

Rozmowa zeszła na przeróbki sce-
niczne z Quo vadis i z Krzyżaków, któ-
re wkrótce ukażą się na scenach w An-
glii. Sienkiewicz sądzi, że z powieści jego 
dałoby się zrobić wiele dramatów – np. 
kontuszowych.

Skupiwszy cały zasób sił w swojej 
twórczości, Sienkiewicz nie śledzi do-
kładnie nowego ruchu literackiego i nie 
przywiązuje do niego wielkiej wagi:

 – W obozie dekadentów – mówił – za-
uważyłem dziwną cechę: mianowicie to, 
że teorie wyprzedzają dzieła sztuki. Do-
tychczas było zawsze przeciwnie i było 
to, zdaje się, naturalne. We Francji ro-
mantyzm w poezji zainaugurował Wiktor 
Hugo Ernanim – u nas Mickiewicz. Do-
piero potem powstały spory teoretyczne, 
polemiki, definicje.

Mało zajmuje się Sienkiewicz objawa-
mi życia społecznego, przynajmniej po-
przestaje na obserwacjach najogólniej-
szych. Wschodnią Galicję zna niewiele.

 – Przez Lwów przejeżdżałem tylko na 
wschód. Kilka razy jednak byłem na po-
lowaniach w Galicji u moich przyjaciół. 
Znam Podhorce i uważam je za skarb 
wprost nieoszacowany.

Z ciekawością dowiedział się o wy-
padku w Zbarażu, gdzie ludność oparła 
się oddaniu pod budowę szkoły placu ko-
ścielnego, o którym sądzi, że kryje w so-
bie szczątki „świętego” Podbipięty.

 – Legenda ta – rzekł – wytworzyła się 
widocznie na poczekaniu, na podstawie 
powieści, bo postać Podbipięty, tak samo 
jak Zagłoby, jest urojona. Prawdziwym 
jest tylko szczegół o rycerzu, który pod 
Grunwaldem ściął za jednym zamachem 
trzy głowy krzyżackie, a którego zrobiłem 
przodkiem Podbipięty.

[2. V 1900] 

Tekst podano tutaj według „Kuriera 
Porannego” 2. V 1900, nr 120 („Ze Lwo-
wa” 30. IV), co jest zapewne przedrukiem 
ze „Słowa Polskiego” dodatek literacki do 
nr 209. Dodatku tego nie ma w naszych 
bibliotekach.
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Sienkiewicz o swojej twórczości

Niegdyś na pytanie: jak tworzę? – odpowiedziałem, że 
tworzę jak kucharka, która nie lubi, aby jej zaglądano do 
garnków. Mówić o sobie jest zawsze niezbyt przyjemnie. Po-
nieważ Pańska ankieta ma na celu objąć wszystkich żyjących 
polskich pisarzy, przeto nie chcąc się wyłączać, odpowiadam 
na zawarte w niej pytania, co następuje: 

1) Jak powstaje pomysł artystyczny, na to trudno jest od-
powiedzieć. Może on powstać pod wpływem wszelkich po-
budek, pod wpływem uczuć i idei osobistych albo zaobser-
wowanych w otoczeniu; pod wpływem prądów społecznych, 
wypadków dziejowych, pod wpływem patriotyzmu i uczuć 
humanitarnych. Poddaje, a raczej podsuwa go czasem natura 
i jej zjawiska, czasem przeczytane książki, widziane obrazy, 
słowem: wszelkiego rodzaju pobudki działające na wyobraź-
nię artystyczną i jednocześnie na uczucie. 

Objaśniam to przykładami z moich własnych utworów: 
Szkice węglem powstały z obserwacji stosunków wiej-

skich po uwłaszczeniu, które to uwłaszczenie wytworzyło 
(dziś już na szczęście zasypaną) przepaść między dworem 
a chatą. 

Trylogia. Z rozczytywania się w kronikach i pamiętnikach 
z epoki, którą odczuwałem artystycznie mocniej niż inne 
okresy dziejów – i z chęci pokrzepienia serc. (...) 

Quo vadis. Z wczytywania się w Tacyta, za czym poszły 
inne źródła – z wrażeń zebranych podczas dłuższego poby-
tu w Rzymie. 

Krzyżacy. Z odczucia chwały narodowej w przeciwień-
stwie do dzisiejszej narodowej niedoli. 

W pustyni i w puszczy. Z miłości do naszych dzieci i ze 
wspomnień podróżniczych. 

2) Każdy pomysł leży we mnie długo i jeżeli tak można 
rzec, fermentuje, nim się do niego nie zabiorę. Przykład: Za-
głobę wprowadziłem do Ogniem i mieczem, aby całość obra-
zu nie była zbyt posępna, tymczasem wyrósł mi on na jedną 
z głównych postaci i przewędrował przez trzynaście tomów. 
Nieraz w ciągu pracy wprowadzam nowe figury dla pełni ży-
cia lub dla dokładniejszego przeprowadzenia przewodniej 
idei. 

3) Ponieważ myślę, że najwyższą sztuką i najgłębszym 
psychologicznym zadaniem pisarza jest stworzenie żywego 
człowieka, który zostaje w pamięci ludzkiej jako typ, prze-
to staram się tworzyć postacie mające nie tylko ogólne, lecz 
i indywidualne cechy życia i charakteru. 

4) Schematów nie spisuję. Powieści nie rozkładam z góry 
na rozdziały i nie wyznaczam sobie, co w którym będę pi-
sał. Zostawiam to logice rzeczy i naturalnemu rozwojowi 
wypadków. 

5) Jakkolwiek pisanie nie przychodzi mi wcale z łatwo-
ścią, rękopisy moje wyglądają dość czysto, albowiem prze-
kreślam naprzód w myśli wszelkie zdania i określenia, któ-

re nie wydają mi się malownicze i silne. Wolę takich pisarzy, 
którzy trudno piszą, ale których łatwo się czyta, niż takich, 
którzy łatwo piszą, a trudni są do czytania.

6) Unikam przewagi słów nad treścią, aby nie wpaść 
w popis stylowy i w literacki barok – i aby zjawiska opisy-
wane nie ginęły tak pod nadmiarem określeń, jak w zimie 
giną wszelkie kształty pod śnieżną zadymką. 

7) Pracuję od dziesiątej rano do trzeciej, o ile pozwala mi 
na to panujący u nas zwyczaj rozporządzania czasem pisa-
rzów na wszelkiego rodzaju cele publiczne, a nawet prywat-
ne. (...) 

9) Podczas natężonej pracy największym odpoczynkiem 
umysłowym jest dla mnie polowanie i w ogóle ruch. Sypiam 
koło ośmiu godzin na dobę. Co do odżywiania się – jem, co 
mi dadzą. 

Zapomniałem dodać, że większą część moich powieści 
(prawie wszystkie prócz nowel) pisałem z dnia na dzień, 
odsyłając zaraz napisane kartki do druku. Ale w ogóle jest 
to metoda wymagająca wielkiej czujności, niewygodna 
i niebezpieczna.

Henryk Sienkiewicz, O swojej własnej twórczości,
[w:] tegoż, Wiersze i inne drobne utwory, Warszawa 1951.

Pomnik Sienkiewicza w Kielcach
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Bajki

– Lekarze –

Jan cierpiał na duszności od dawnej już pory
I na ciężar na piersiach – a jako człek chory,
Stracił apetyt, wychudł, policzki mu zbladły,
A liczył jeno na to, że z promienną wiosną
Może wróci mu zdrowie i siły mu wzrosną.

Raz więc, gdy na wpół drzemiąc, z chorobą się biedzi,
Wpadli do jego chaty najbliżsi sąsiedzi:

Michał, Aleksy, Karol – chłopiska jak tury...
Z zazdrością na nich patrzył ów chudziak ponury,

Z zazdrością!!
Lecz że jak nam wiadomo, każdy się uważa

Za mędrszego od wszelkich doktorów lekarza,
Więc sąsiedzi nuż radzić! Rzecze Michał: „Wedle

Mnie, tobie mogą pomóc tylko tłuste knedle.”
Lecz Aleksy wnet krzyknął:

 „Głupia rada taka,
Gdyż tobie dobrze zrobi jeno kulebiaka,

Zwłaszcza, najdroższy Janku, jeżeli ją czasem
Zakąsisz starym sadłem i popijesz kwasem.”

Na to Karol: „Ty bydlę! Próżno go rozczulasz,
Jemu nie kulebiaka potrzebna, lecz gulasz!”

„Tyś sam bydlę! chcesz po łbie!” – Aleksy odpowie.
I nuż się grzmocić wzajem, po plecach, po głowie,

Potem dwóch z nich jednego z całej siły wali.
W końcu przygnietli Jana, lecz jeść mu nie dali

Ni gulaszu, ni knedli, ani kulebiaki.

Czy myślicie, że Jan stąd wysnuł morał jaki?
Nie. On chociaż głód wielki w pustym brzuchu czuje,

Wciąż się jeszcze namyśla, kto go poratuje,

Kto z tych trzech szczerze radzi, a kto łże obłudnie...
I tak myśląc – z dnia na dzień coraz bardziej chudnie.

Pierwodruk bajki z r. 1915 lub 1916 w „Jednodniówce” Koła Ziemianek. Poznań 1916, s. 
18. – I. Chrzanowski, w którego papierach znajduje się autograf, ogłosił go niedokładnie w 

„Tęczy” 1937, nr 1. Tekst obecny wg pierwodruku zgodnego z autografem.
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– Wilk i kozieł –

Raz basior napotkawszy capa rzekł doń: „Bracie,
Pragnąłbym z duszy, serca uczynić coś dla cię.

Chcę cię cywilizować, zwilczyć jednym słowem.
Sierść masz lichą, wytartą, a tak – futrem płowym
I puszystym porośniesz, będzieć ciepło w zimie,

Wraz i siły nabierzesz... Już ci się nie imie
Lada kurta do łydek, bo wilczy ród znany!
Dla nas przecie stworzone owce i barany.

Mamy prawo zjeść wszystko, co jest do zjedzenia:
To święte prawo wilcze! A gdy do plemienia

Naszego będziesz liczon, świat będzie twój cały.”
Na to odrzecze kozieł: „Zaszczyt to niemały,

Lecz nie widzę sposobu. Kozłem mnie stworzono,
Kozłem był dziad mój, ojciec; kozim mlekiem łono

Matki mnie wykarmiło. Jakaż na to rada?”
„Poradzim – wilk odrzecze – więc naprzód wypada,

Bym cię zasymilował, to znaczy zadławił,
Następnie schrustał, połknął, a w ostatku strawił.

Wtedy przejdziesz w krew moją, zmienisz się w me kości
I w mych dzieciach do późnej przejdziesz potomności.”

Cap tylko brodą trzasnął: „Uważ, panie drogi,
Że Pan Bóg dał mi na łbie bardzo twarde rogi,

Więc nim mnie zwilczyć zdołasz, to przed tą odmianą
Jeszcze ci moje rogi diablo w gardle staną.”
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– Kwiaty i krzemienie –

Szlachta rośnie, jak kwiaty, w górę, z bożej woli;
Chłopi – są to krzemienie przyrosłe do roli.

Raz brandenburska świnia wpadłszy w polską grzędę
Rzekła: „Biorę tę ziemię i na niej osiędę.

Tu królestwo me będzie, które ryjem zorzę
I nowe państwo świńskie w tych stronach założę.”

To rzekłszy jęła prychać na wyścigi z dziatwą.
Poszło jej łatwo.

Więc tak, jako przystało na waleczną świnię,
Wyrywa kraśne róże, smukłe georginie,

Toż jaskry, co jak tęcza migocą się wiosną,
I stokrocie, co rude w polskich sadach rosną.

Pryska wciąż, a tu lecą na obydwie strony
Złote i purpurowe kwieciste korony.

Wreszcie ich zbrakło. Świnia wznosi ryj do góry
I kwik triumfu puszcza ponad same chmury,

Po czym kładzie się spocząć. Wtem ją w brzuch coś tłoczy;
Locha zrywa się wściekła, pyskiem pianę toczy:
„To krzemienie – zawoła – wyrzućmy je z roli!”

Więc znów ryć poczną. Nagle: „Mamo, ryj mnie boli”,
Zakrzyknie jedno z prosiąt. – „I mnie krew już bucha”,

Woła drugie. Lecz locha w zapale nie słucha,
Łeb zasadza w zagony aż po samo ciemię

I tak rwie, tak rozdziera nieszczęśliwą ziemię,
Aż jej ryj pękł na dwoje. Wówczas z wstydem wraca

I tak rzecze do prosiąt: „Kinder! próżna praca:
Pyszne kwiecie tej ziemi łatwo wprawdzie ginie,

Ale krzemienie zmogą nawet pruską świnię.”

Pierwodruk Pisma zapomniane i nie wydane, s. 479-480. Autograf bajki jest w Muzeum 
Kieleckim, w Oblęgorku zaś znajduje się odpis ręką Marii Sienkiewiczowej.
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– Metamorphosis –

Raz zapytał koń pewien krewnego mierzyna:
„Powiedz mi, miły bracie, co jest za przyczyna,

Że tak stronisz ode mnie? Wszak nad jednym błoniem
Ubiegła nasza młodość; jesteś jak ja koniem!
Żyliśmy zawsze zgodnie do dzisiejszej chwili
I wspólnieśmy od wilczej paszczy się bronili.

A dziś co?” – 
„Dziś – rzekł mierzyn – ja jestem tutejszy,

Daleki dla cię, obcy – a że tam to zmniejszy
Dawną miłość – tym lepiej. Innymi zaś słowy,
Ja jestem nie koń żaden – lecz osieł krajowy.

Dla moich interesów inną biorę postać
I choć z końską kulturą – osłem pragnę zostać."

Pierwodruk pt. „Koń i mierzyn” u Ejsmonda, s. 135. Chrzanowski (Pisma zapomniane i nie wydane, 
s. 481), daje „z papierów rodzinnych”, tekst, powtórzony tutaj pod obecnym tytułem.
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– Brody dla kóz –

Barbam capellae cum impetrassent ab Iove, hirci
maerentes indignari coeperunt etc...

Gdy kozy od Jowisza uzyskały brody,
Oburzyły się capy. „To – rzekną – urody
Męskiej przecie oznaka! Kozice brodate

Zechcą się równać z nami!” A zaś Jowisz na te
Skargi wzruszył ramiony i tak prawi: „O, źle

Jeden z drugim w tej sprawie rozumujesz, koźle...
Oszukały się kozy, gdyż głupio prosiły;

Więc mają wasze brody – lecz bez waszej siły.”

Morał stąd płynie jasny jak słońca promienie,
Że można znieść spokojnie... równouprawnienie1.

[1907]

1 Przypisek tłumacza

Pierwodruk u Ejsmonda, s. 136. Teks, powtórzony tutaj za Pismami zapomnianymi i nie 
wydanymi, s. 482, pochodzący „z papierów rodzinnych”, wykazuje drobne odchylenia stylistyczne. 

W Oblęgorku zachował się autograf z odmiennym morałem-zakończeniem.
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Sienkiewicz o Lubelszczyźnie
i dziełach lubelskich autorów

O Rzeczpospolitej Babińskiej

Od paru dni Warszawa podziwia już 
w salonie artystycznym Krywulta obraz 
Matejki Rzeczpospolita Babińska. Jest 
to jedno z najznakomitszych dzieł kra-
kowskiego mistrza. W surowym trzy-
many stylu Chrzest Warneńczyka, znaj-
dujący się w tymże salonie, jakkolwiek 
wspaniały i poważny, wygląda niemal 
urzędowo wobec tego nowego malowi-
dła, kipiącego życiem, humorem, swo-
bodą. Do poder bnych wrażeń, jakich 
doznajemy patrząc na Rzeczpospoli-
tą Babińską, nie przyzwyczaił nas do-
tąd Matejko. Z poprzednich jego płócien 
biła jakaś ogromna powaga i majestat 
dziejów, a często przemawiała ich trage-
dię… Odchodziło się od nich z pochylo-
ną głową, jak się wychodzi z wysokich 
a posępnych naw gotyckich, w których 
ogrom, pomroka i tajemniczość świateł 
barwnych przejmują duszę uroczysto-
ścią. Przy tym w dzisiejszych piersiach, 
skarlałych i nie żyjących ani życiem ta-
kim, ani podobnym do dawnego, nie 
było prawie miary do mierzenia tych po-
staci tak wielkich, tak lapidarnych. To 
byli inni ludzie, równie jak innymi są 
homeryczni, równie jak innymi są rzeź-
bieni dłutem Michała Anioła – za wiel-
cy, za surowi, tym bardziej że widziani 
z jednej, dziejowej tylko strony swego 
żywota. Teraz mistrz postanowił ukazać 
to życie i z innej strony – nie na kotur-
nach dziejowych, ale w swobodzie pry-
watnej i – widz odchodzi od obrazu z po-
godnym uśmiechem, z tąż samą prawie 
próżną wszelkiej troski wesołością, jaką 
kipi cały obraz i wszystkie jego posta-
cie. Rzeczpospolita Babińska! Któż nie 
wie, co to jest? Kto nie słyszał o weso-
łym panu Pszonce i jego państwie w któ-
rym tchórz bywał hetmanem, niedowia-
rek kapłanem, pijak piwnicznym, jąkała 
mówcą, a królem?...

Pytał o to ciekawie i Zygmunt Au-
gust, kto będzie królem w takiej Rze-
czypospolitej, na co mu pan Pszonka 
odpowiedział:

– Boże uchowaj, byśmy za życia 
Twego, Miłościwy Panie, mieli obierać 
innego króla. Panujesz nad Polską, pa-
nujże i w Babinie. 

Król się śmiał, a za nim dwie 
Rzeczypospolite.

Któż bo nie należał do tego babiń-
skiego państwa! Wszelkie znakomito-
ści i wszyscy dygnitarze składali u gra-
nic jego urzędową powagę, by wśród 
jabłoni, w sadach pana Pszonki, wypo-
cząć, pożartować i spędzić czas w naj-
wykwintniejszym towarzystwie, które-
mu równego dostarczyć mogły chyba 
Włochy same.

Oto na obrazie prymas Dzierzgowski 
siedzi na środku w fioletach i purpurze, 
koła niego kupi się działalność więk-
szej części osób. Pan Pszonka niesie 
księciu Kościoła dyplom na obywate-
la Rzeczypospolitej i śmieje się sam tak 
szczerze, tak wesoło, że aż miło na nie-
go patrzyć. Obok niego Trzecieski da-
lej doktor Montana, Firlej i Myszkow-
ski. Za Modrzewskim pan Kaszowski, 
sędzia lubelski, znany z humoru i dow-
cipu, patrzy spod okularów na prymasa. 
Wszyscy się śmieją i widocznie baczą, 
jak też arcybiskup przyjmie dyplom. 
Może w nim będzie jaka przymówka, że 
prymas nie dość gqrliwy był w wierze, 
że trochę kręcił w swoim czasie z Boną, 
że chciał sejm zwoływać wbrew woli 
Zygmunta Augusta, że był przeciw Bar-
barze, a później ją koronował. Podobno 
w zyciu prymasa było wiele rzeczy, da 
których można by się przyczepić – ale 
książę Kościoła zna się widocznie na 
żartach, głowę w tył przegiął, ręce roz-
łożył, jakby klaskać zamierzał. Zresztą 
widocznie jest w dobrym humorze. Bo 
też i miejsce i czas wyborne. Lato, niebo 
błękitne, pogoda przepyszna! Naokoło 
sad pełen jabłoni, złoty owoc błyszczy 
wśród liści. Sama natura usposabia do 
wesołości, a przy tym i puchary krążą . 
Oto Mikołaj Rej musiał już niejeden wy-
chylić, bo rozsiadł się godnie, nogę zało-
żył na nogę, rękoma ułapił się za kolano 
i jowialną, tłustą twarz zwrócił z trochę 
złośliwym uśmiechem w stronę, gdzie 

siedzi ksiądz Orzechowski z żoną. Orze-
chowski patrzy, jak w tęczę, w pryma-
sa, ale może chce tylko kłopot pokryć, 
bo Rej robi jakieś przymówki do jego 
sukni i żony, a wyżej, między gałęzia-
mi, nad Orzechowskimi, kołysze się na 
huśtawce błazen Gąska. Nogi zadarł do 
góry, głowę zaś zwraca na dół i podaje 
pani Orzechowskiej jabłko, jakby chciał 
mówić: „Ewa skusiła nim Adama, a tyś 
jeszcze lepsza, boś skusiła księdza.” Za 
tą przepyszną grupą Oleśnicki, Lupa 
Podlodowski i inni wychylają kielichy, 
śmieją się i krzyczą.

Po drugiej stronie obrazu, za pryma-
sem – pani Pszonkowa i kilka innych 
kobiet, niżej Patrycy, Bekwark z lutnią 
w ręku, Bartosz Paprocki, na koniec Ko-
chanowski i Marcin Bielski leżą na zie-
mi i grają w szachy.

Co jest znakomitszego w całej Rze-
czypospolitej Polskiej, to zebrało się 
w ogrodach pana Pszonki: statyści, po-
eci, hisforycy, najwykształceńsi ludzie 
r.Je tylko kraju, ale niemal czasu swe-
go. Zabawa nie zakrawa bynajmniej na 
orgię. Jest to wybryk wesołego humoru 
przepysznych renesansowych czasów – 
wysokiej cywilizacji, która poczyna już 
być wykwintną, ale jest jeszcze młodą, 
pełną życia, sił, barwy i zapału. Jest ona 
zarazem swobodną i pełną tolerancji. 
Oto tam bawią się i weselą ludzie naj-
różnorodniejszych wiar. Będą oni na ka-
tedrach wiedli z sobą dysputy, będą się 
zwalczać pismem, ale w sadzie jabłon-
kowym pana Pszonki podają sobie ręce 
z wyrozuniałością. Ludzie tych czasów 
będą także nieco później, przybywszy 
w poselstwie do Paryża, zawstydzać nie-
uctwo francuskich panów... Rządy ła-
godne, sumienie swobodne, stąd ta we-
rwa, ten humor, ta swoboda, którą tak 
po mistrzowsku odczuł i oddał Matejko. 
Widz odchodzi od tego obrazu z pogod-
nym uśmiechem, ale i z pewnym zado-
woleniem, pokrewnym dumie. Bo jakie 
to jednak świetne dzieje, cała tamta epo-
ka! Pomyśleć tylko, co w tych samych 
czasach, gdy w Krakowie, na akademii, 
słuchacze liczyli się na tysiące, a szkoły 
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w całym kraju na dziesiątki tysięcy, co 
w tych samych czasach działo się gdzie 
indziej. A choćby i ta zabawa w Pszon-
kowych sadach, co za przepyszny od-
blask włoskiego renesansu I Wrażeń po-
gody, jakie otrzymuje się na widok tego 
obrazu, trudno prawie opisać, zwłaszcza 
że z obrazów Matejki otrzymujemy je 
tak rzadko. Jest to jakiś nowy tan w to-
nach mistrza, niespodziewany uśmiech 
przeszłości, która właśnie dlatego, że nie 
przedstawia się nam ze strony wielkiej, 
przemawia nadzwyczaj silnie, nadzwy-
czaj zrozumiale, jakby po dzisiejszemu.

Oczywiście, wspiera to wszystko mi-
strzowska technika, mistrzowskie wy-
konanie · obrazu. Dość spojrzeć raz je-
den na przepyszną linię głów, żeby się 
przekonać, że i pod względem wyko-
nania jest to jedno z najwyższych dzieł 
Malejki. Indywidualność pojedynczych 
twarzy równie tu wybitna, jak w innych 
obrazach mistrza, a ileż w każdej cha-
rakteru, choć wszystkich ogarnia jedna 
wesołość. Ciała rzucone niedbale, jak 
być powinno. Znać, że tych ludzi nie 
krępuje etykieta ani jakieś poważne za-
danie, że odpoczywają, że bawią się, że 
wszystko oddycha swobodą. Perspekty-
wy, przestrzeni i powietrza więcej tu niż 
w jakimkolwiek obrazie Matejki. Nie 
ma żadnego stłoczenia. Swoboda musia-
ła się i w tym wyrazić. Koloryt odpowia-
da harmonijnie całości: jest żywy, bar-
dzo żywy, a jednak oczu widza nic nie 
uderza, ani jedna jaskrawa barwa. Nad 
wesołością ziemi, nad ludźmi i sadem 
jabłoni zwiesza się, jak wspomniałem, 
błękitne, może nawet za błękitne niebo 
lata, które zbliża się ku zbożnej, owoc-
nej jesieni...

O Adamie Bartoszewiczu, profesorze 
szkoły bialskiej, nauczycielu 
(m.in.) J.I. Kraszewskiego

Zamek bialski napisany został przez 
Bartoszewicza jeszcze w r. 1849. Po-
jedyncze jego ustępy były przerabiane 
w różnych czasach w miarę przybywa-
jącego materiału i ogłaszane w czasopi-
smach. Obecnie Zamek bialski wychodzi 
po raz pierwszy w całości w wydaniu Or-
gelbranda z uwzględnieniem rozszerzo-
nych ustępów. 

Jest to nader ciekawa opowieść o lo-
sach miasteczka Biała, które w dzisiej-
szych czasach nazywa się Białą Podlaską, 

niegdyś zaś znane było pod nazwą Biały 
Radziwiłłowskiej lub Książęcej. Pierw-
sza nazwa o tyle jest niestosowną, że 
miasto owo nigdy nie leżało w granicach 
województwa podlaskiego. Miało ono od 
dawna pewne znaczenie, jako grodek le-
żący na samej granicy Korony i Litwy, 
powstawanie jego okryte jest jednak po-
mroką. Przypisują założenie Biały Pio-
trowi Białemu, należącemu do magnac-
kiej litewskiej rodziny Kiszków, która 
wszelako ród swój wywodziła z Mazow-
sza. Po Kiszkach miało miasto z okolicz-
nymi włościami przejść w dom radziwił-
łowski. Jest jednak i inne podanie, które 
silniej stwierdza historia. Mówi ono, że 
Biała była własnością również możnego 
rodu Illiniczów. Ostatni z tych Illiniczów 
zrobił układ na przeżycie z ks. Mikoła-
jem Sierotką, synem Mikołaja Czarne-
go. Illinicz był bezdzietnym, a przy tym 
bliskim krewnym Sierotki – nie wiedział 
tedy, komu by fortunę oddać. Z drugiej 
strony, Sierotka, gorliwy katolik po ojcu 
dysydencie, wybierał się na niebezpiecz-
ną w owe czasy podróż do Ziemi Swię-
tej, z której nie wiedział, czy wróci, układ 
więc stanął łatwo. Jakoż (mówi podanie) 
pojechał i przepadł. Sądzono, że zginął. 
Wrócił jednak; wracając na Białę usły-
szał z dala już dzwony kościelne i po-
grzebowe śpiewy.

– Kogo chowają? – spytał wówczas 
spotykanych mieszczan.

– Ostatniego potomka wielkiego 
rodu, wojewodę Illinicza – brzmiała 
odpowiedź.

Właściwie jednak ród nie wygasł, 
jeno jego linia magnacka. Inni Illiniczo-
wie, zwyczajna szlachta, może dotych-
czas są na Litwie. Autor w tym miejscu 
poświęca obszerny ustęp tak zwanym ro-
dom wygasłym. Według niego potomko-
wie wielu z tych rodów, tegoż nazwiska 
i tegoż herbu, żyją dotąd; ale gdy wyga-
sła linia magnacka, mówiono: ród wy-
gasł. W takim wypadku fortuna prze-
chodziła częstokroć nie do domów tegoż 
samego nazwiska, ale do najbliżej spoki-
rewnionych. O mało co się to nie zdarzy-
ło z Zamościem, który po śmierci woje-
wody sandomierskiego byłby niechybnie 
przeszedł w dom Wiśniowieckich, gdy-
by się w porę nie zgłosił daleki krewny, 
a raczej imiennik i jednoherbowiec. Mar-
cin Zamoyski.

W ten sposób i na mocy ukła-
du Biała przeszła z rąk Illiniczów do 
Radziwiłłów.

Odtąd zwą ją Białą Książęcą albo Ra-
dziwiłłowską. Jakoż jej losy odtąd łączą 
się ściśle z losami tego przemożnego 
domu tak, że opowiadanie staje się zara-
zem historią Radziwiłłów. Chętne prze-
siadywanie ich w zamku bialskim przy-
czyniło się niemało do rozrostu miasta.

Znaczenie jego powiększyło się jesz-
cze, gdy niejaki Wilski Sciborowicz 
ufundował w Biały akademię. Książęta 
popierali tę fundację, która to przycho-
dząc do stanu kwitnącego, to upadając 
przetrwała jednak wszystkie burze, jakie 
przeszły nad Rzecząpospolitą, i istniała 
aż do chwili podziałów.

Stolicą Radziwiłłów był Nieśwież, 
ale prawie zawsze ktoś z nich miesz-
kał w Biały. Mieszkały tam też i księżne 
wdowy, jak Katarzyna, siostra Jana So-
bieskiego, i Anna Sanguszkówna, wdo-
wa po Karolu Stanisławie. Obie te panie 
były błogosławieństwem Biały i ca-
łej okolicy. Za Anny dom radziwiłłow-
ski wzmógł się jeszcze w dostatki przez 
odziedziczenie dóbr słuckich po Olelko-
wiczach, o które spierali się Sapiehowie, 
a nawet i król. Starszy syn Anny, ordy-
nat i hetman (Rybeńko). osiadł na Nie-
świeżu, Białą zaś i dobra słuckie odzie-
dziczył chorąży litewski, Hieronim.

Z tego czasu pochodzą podania 
o okrucieństwach Radziwiłłów. Był Hie-
ronim dziwakiem, samotnikiem i despo-
tą. W więzieniu bialskim jęczała wów-
czas niejedna ofiara. a i szubienice nie 
próżnowały. Typ to pokrewny słynne-
mu staroście Kaniowskiemu, ale jeszcze 
mniej wart. Swoją drogą, był Hieronim 
najpotężniejszym magnatem w Rzeczy-
pospolitej. Trzymał sześć tysięcy wyćwi-
czonego wojska, z którym zresztą tylko 
Żydów straszył, bo nic nigdy nie zdziałał.

Dziedzicami dóbr jego zostali: ksią-
żę Karol „Panie Kochanku”, urodzony 
z Wiśniowieckiej, i młodszy brat jego 
Hieronim, urodzony z Mycielskiej. Bia-
ła przypada młodszemu – który wzrastał 
pod opieką Karola. Opieka ta jest naj-
lepszym świadectwem charakteru słyn-
nego „Panie Kochanku”, matka bowiem 
nawet nie mogła być troskliwszą o syna, 
jak on był o brata. Za tych czasów Bia-
ła przeszła mnóstwo klęsk, bo wojna 
srożyła się nad krajem. Familia obległa 
i zniszczyła znacznie i Nieśwież, i Białą, 
potem ocierały się o nią i obejmowały ją 
kolejno to wojska rosyjskie, to konfede-
rackie. Było to wówczas, gdy ks. Karol 
chronił się za granicę. Poznał tam mło-
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dą księżniczkę Thurn-Taxis i zaślubił ją 
bratu swemu Hieronimowi. Ale małżeń-
stwo nie było szczęśliwe. W niezgodach 
pośredniczył aż dwór rosyjski, powsta-
wały one jednak ciągle na nowo. Jedyny 
syn z tego małżeństwa, Dominik, należy 
już do nowszej historii.

Dzielił on losy ks. Józefa Ponia-
towskiego i Napoleona. Brał udział we 
wszystkich niemal wojnach, wreszcie, 
ranny pod Lipskiem, zmarł we Francji 
bez męskiego potomka. Z dwóch żon, 
z którymi się kolejno rozwodził, miał 
tylko córkę jedynaczkę, Stefanię, któ-
ra poślubiwszy ks. Wittgensteina, wnio-
sła w ten dom fortunę bialska-słuckich 
Radziwiłłów.

Na tym kończy Bartoszewicz swo-
je opowiadanie o zamku bialskim. Dziś 
on w ruinach, na których wraz z mcha-
mi wyrastają tylko podania ludowe – to 
o dobroci księżn Katarzyny i Anny, to 
o okrucieństwach Hieronima. Opowia-
danie Bartoszewicza nadzwyczaj jest zaj-
mujące. Ścisłość historyczna wcale tu nie 
przeszkadza nastrojowi prawie powie-
ściowemu, bo same dzieje mnóstwo za-
wierają w sobie epizodów godnych pióra 
powieściopisarza. Uczty zamkowe, zjaz-
dy pierwszych w Rzeczypospolitej ma-
gnatów, odwiedziny królewskie, wese-
la, klęski i wojny, które przeciągały nad 
miastem, wreszcie podania ludowe, rzu-
cające romantyczne światło na miejsco-
wość i na potężny ród, który w niej wła-
dał, dostarczają mnóstwo szczegółów, 
z których snuje się ciekawa opowieść. 
Bartoszewicz przy tym, gdy chciał, umiał 
być nie tylko suchym kronikarzem, ale 
i odtworzycielem przeszłego życia peł-
nym malowniczości. Taką właśnie ma-
lowniczością odznacza się jego Zamek 
bialski, a sprawia ona tym przyjemniej-
sze na czytelników wrażenie, że kryje się 
pod nią ścisła historyczna prawda.

O Zygmuncie Sarneckim (1837–
1922) dramaturgu, właścicielu 
Bychawy, dyrektorze Teatru 
w Lublinie. Komedie Zemsta 
pani hrabiny i  Febris aurea, 

recenzowane przez Sienkiewicza, 
powstały w Bychawie

Ponieważ rubryka ta nosi nazwę 
„Mieszanin”, mogę więc bez sztucznych 
fejletonowych połączeń przejść do in-
nych utworów dramatycznych. Są nimi 
prace dramatyczne Zygmunta Sarnec-

kiego. Przed kilku tygodniami wyszedł 
pierwszy tom obejmujący komedie: Ze-
msta pani hrabiny, Febris aurea i mały 
obrazek sceniczny Nad ranem. Pierwsze 
dwie były wystawione na scenie war-
szawskiej; co do trzeciego – nie pamię-
tam. Zemsta pani hrabiny jest prawdo-
podobnie debiutem Sarneckiego na polu 
komedii. Utwór to w całym znaczeniu 
tego wyrazu salonowy, którego treść po-
czerpnięta ze świata uważającego się 
i uważanego za śmietankę towarzyską. 
Tu z góry wypadnie mi powiedzieć, że 
Sarnecki nie tylko jest konserwatystą 
z przekonań, gwoli czemu świetliste bar-
wy swej palety nakłada najczęściej na 
osoby pochodzące ze starych lub tytu-
łowych rodów, ale i arystokratą ze sma-
ku, z czego znowu płynie, że najchętniej 
obraca się w tak zwanej wyższej sferze 
towarzyskiej. Mówię to bez ogródki raz 
dlatego, że osobistych przekonań auto-
ra krytykować nie myślę; po wtóre – on 
sam zapewne ich się nie wypiera, a po 
trzecie, że rzuca to pewne światło na za-
lety i wady jego utworów. W Zemście 
pani hrabiny występuje tedy świat kar-
mazynowy i utytułowana albo właści-
wiej: złota młodzież, i modne kobiety 
najlepszego tonu. Bohaterowie: Zawiej-
ski, Grodzki, hrabia Janusz, margra-
bia Villaret i wielu innych, są to ludzie 
mniej więcej zamożni, żyjący z odzie-
dziczonych majątków, nie robiący nic 
a nic, nie rolnicy, nie kupcy, nie adwo-
kaci, nie doktorzy, nie literaci, ale raczej 
błyskotliwi panicze, tacy, którzy za Lu-
dwika XIV byliby zapewne muszkiete-
rami, szliby menuetowym krokiem do 
szturmu i wołaliby na Anglików: „Pano-
wie, strzelajcie pierwsi!" Ale w dzisiej-
szych czasach, w braku innego zajęcia, 
wygładzają paznokcie, bywają w towa-
rzystwie, kochają się, czasem pojedyn-
kują i na tym koniec. Damy odpowied-
niej sfery, gdyby nie tualeta, przygody 
buduarowe i dziewicze sentymenta, bę-
dące tym w stosunku do wielkiej miło-
ści, czym np.: La priere d'une vier~e do 
wielkiej muzyki, także nie wiedziałyby, 
co robić na świecie. Całemu temu świa-
tu, który ktoś nazwał „bardzo ładnym", 
brak jednej bagatelnej rzeczy„. idei. 
Co najwięcej, mówi się w nim czasem, 
gdy mowa o innym świecie: „Czego oni 
właściwie od nas chcą?" Poza tym nic. 
Oczywiście nie mam tu na myśli ludzi 
pracy z wyższego świata, ale sferę zło-
tą. Gdy się tedy pisze z owej sfery zło-

tej sztukę, która nie ma być satyrą, skąd 
wziąć idei, skąd zdarzeń, myśli, namięt-
ności i ludzi wybiegających poza grani-
cę konwenansu? Podobno próżno szu-
kać! Znajdzie się romans i intryżka 
osnuta przez złośliwą babinę – romans, 
jakich tysiące, intryżka, jakich tysiące – 
a zatem, co gorzej, komedia w paryskim 
duchu, przykrojona na polski sposób, 
komedia... jakich tysiące. W Zemście 
pani hrabiny jest elegancja, wytworność 
i pewna werwa, autor przepowiada co 
najmniej zręcznego pisarza na scenę, ale 
nie ma nic nowego ani w charakterze, 
ani w zawikłaniu. Zresztą zwykły to los 
pierwszych prób. Nie chcę przez to po-
wiedzieć, by Sarnecki naśladował kogoś 
bezpośrednio lub żeby poczerpał z ja-
kiego autora, ale niemniej faktem jest, że 
np. Febris aurea jest owocem obserwa-
cji naid społeczeństwem i samodzielnej 
myśli, Zemsta zaś z całym swoim tabo-
rem osób i zawikłań owocem przejęcia 
się salonową komedią francuską, które 
to przejście tym widoczniejsze, że sfe-
ra, sama w sobie kosmopolityczna i kon-
wencjonalna, nic też ze siebie nie .dała. 
Bo posłuchajmy: Bogaty Wacław Za-
wiejski poznaje siostrę przyjaciela swe-
go Gustawa Grodzkiego i łatwo zapal-
ny z natury, zapala się ogniem miłości. 
W tejże pannie Julii kocha się bogaty 
Żyd nazwiskiem Goldberg, a z powoła-
nia bankier, i nawet szablonowy bankier.

W walce szlachcica z bankierem po-
piera szlachcica hrabina Aurora, która 
niegdyś łaskawą była na młodego Wa-
cława, teraz zaś pragnie go ożenić jak 
najprędzej. Bankier jednak, szpakami 
karmiony, zmienia postać rzeczy, daje 
bowiem do zrozumienia hrabinie, że 
Wacław opowiada całemu światu a daw-
nym z nią romansie. Pani Aurora posta-
nawia tedy mścić się. Wacław i Julia są 
już narzeczeni, ona więc namawia Julię, 
by zerwała. Julia zgadza się, bo jedno-
cześnie Wacław stracił majątek. Nastę-
puje zerwanie, potem pojedynek Wacła-
wa z bratem Julii, potem hrabina poleca 
Goldberga, co idzie me łatwo, bo Julia 
nagle po zerwaniu spostrzega się, że ko-
cha Wacława„. Tu następuje trochę łez, 
westchnień i poetycznego cierpienia, 
potem jednak panienka dla dobra mamy 
i opinii świata zgadza się jako ofiara na 
bankiera, gdy nagle Gustaw, Wacław 
i mąż hrabiny wpadają, rzecz się wyja-
śnia i smutek panny zmienia się na ra-
dość z Wacławem.
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Prawdopodobieństwo szczegółów 
scenicznych niewielkie, motywa czę-
sto niewystarczające, we wszystkim 
brak oryginalnych pomysłów. Najlep-
szą chyba postacią w sztuce jest hr. Ja-
nusz, mąż Aurory. Ten, przy swych lek-
kich i pustych pozorach sportsmana, ma 
tyle siły charakteru, że umie imponować 
żonie. Dlaczego jednak ta żona tak się 
kręci, intryguje i mści, autor nie wytłu-
maczył. Byłoby lepiej, gdyby na dys-
krecji Wacława zależało jej wiele, choć-
by cały los i cała przyszłość. Ale tak nie 
jest właściwie: skoro raz poszła za mąż, 
to czy Wacław będzie mówił, czy mil-
czał, ani ją to bardzo grzeje, ani ziębi. 
Ludzie i tak wiedzą, co o niej trzymać, 
a mąż oświadcza jej wyraźnie: „Pani 
wdowia przeszłość do mnie nie należy". 
O co więc chodzi? Tego rodzaju charak-
tery, jak hrabiny, o opinię niewiele dba-
ją; albo więc pani Aurora jest z natury 
niezwykle zaciętą, albo mści się dlatego 
tylko, by w zamąconych ludzkich sto-
sunkach autor mógł łatwiej wyłowić in-
trygę do komedii.

Zresztą czarne i białe charaktery po-
trzebne są w sztuce choćby dla propor-
cji. Białym kobiecym – jest Julia. Ten 
typ młodej dziewczyny, popsutej trochę 
przez świat, modę i czcze życie, w której 
budzi się uczucie, a pod wpływem uczu-
cia uczciwość – dobrze jest znany. Za-
pewne wielu tworzyło go przed Sarnec-
kim, a niezawodnie wielu po Sarneckim; 
widzieliśmy go niejednokrotnie i na na-
szej scenie. Bez wielkiego pesymizmu 
powiedzieć można, że w pierwszej swej 
połowie, tj. gdy broi, jest on wielce ży-
ciowym – w drugiej, gdy pokutuje, bar-
dzo sztucznym. Taka Julka z począt-
ku chce przede wszystkim iść bogato za 
mąż, potem kocha i skłonna jest do ofiar. 
Ach, jak ona się zmienia „na awantaż!” 
Takie to sobie głupiutkie jest w pierw-
szym akcie, a takie zbiedzone, sympa-
tyczne i wzniosłe, gdy zasłona spada 
ostatecznie. Pozwólcie jednak panowie 
zauważyć, że w życiu więcej jest kon-
sekwencji... Julia w Zemście pani hrabi-
ny zmienia się zbyt nagle, a przy tym nie 
ma za grosz samowiedzy. Oto jest na-
rzeczoną Wacława; tymczasem hrabi-
na przychodzi i mówi, że trzeba zerwać. 
A Julia?... przykłada zapewne palec do 
policzka i pyta naiwnie: – Dlaczego? – 
A ur o ra. Il est completement ruine. – Ju-
lia. C'est triste! A słowo dane mu przez 
mamę? – Aurora: Bagatela – ma.ma je 

cofnie! – Julia: A świat co na to powie? 
(Doskonale!) – Aurora: Świat za rok za-
pomni, świetne nowe małżeństwo...

– Julia: C'est drole – nie mam pocią-
gu do drugiego małżeństwa etc.

I taż sama panienka, prowadząca taką 
rozmowę, po zerwaniu zamienia się 
w kobietę tkliwą, kochającą i cierpiącą – 
w jedną z takich, które bywają błogosła-
wieństwem bożym dla człowieka, które-
go pokochały... „C'est drole! Był w niej 
materiał” odpowie autor. Dobrze, ale na-
leżało go okazać. Aż do chwili zerwania 
panna Julia była dobra jedynie do... kon-
tredansa. Należało zaznaczyć, że choć-
by mimowiednie, ale kochała, i kochała 
silnie; inaczej nagła jej zmiana staje się 
niespodzianką, a niespodzianki dobre są 
w dzień imienin, ale nie w sztuce.

Następuje ofiara Julii! Jak wiado-
mo, skutkiem rozłączenia, braku na-
dziei, a głównie kłopotów finansowych 
matki Julia zgadza się iść za Goldber-
ga. Jest w takich postanowieniach pe-
wien efekt zgrozy, którego lubią używać 
autorowie, ale kwestia, czy go używać 
powinni? W rzeczywistości cóż to bo-
wiem jest, gdy szlachetna dziewczyna, 
kochająca inne.go, oddaje z jakichkol-
wiek powodów rękę takiej figurze, jak 
Golberg? Ma to swoją drugą stronę tak 
ohydną, jak ohydnym jest handel cia-
łem i wstydem. Przecież taka dziew-
czyna musi przyrzec Goldbergowi mi-
łość, wiarę i posłuszeństwo, a następnie 
zrzucić z czoła welon ślubny i pozostać 
z nim sam na sam w małżeńskim pokoju 
a następnie żyć przez długie dni i lata.„ 
I wówczas co? Wówczas chwilowa ofia-
ra zmienia się w stałą sromotę. Wolno 
zresztą młodym dziewczynom działają-
cym pod wpływem chwili i rozpaczy nie 
rozumieć wszelkich następstw, ale po-
winien baczyć na nie autor ze względu 
na widzów. Widz bowiem może pozo-
stać sceptykiem. W życiu nie brak pa-
nien, które sprzedają się za pieniądze 
nie kochanym bankierom – zupełnie do-
browolnie, a ten handel nieraz zapewne 
ubiera się w pozory rozpaczy z zawie-
dzionej miłości lub ofiary dla rodziców. 
Są kobiety, które byle znalazły pozór, 
byle mogły się same sobie wydawać po-
etyczne, byle akt niewiary, handlu, ego-
izmu mogły osłonić czymkolwiek, czy 
niby – posłuszeństwem, czy niby – ofia-
rą, gotowe spełnić czyn najniższy. Z po-
wodu takich cień niedowiarstwa może 
upaść na każdą i żadne zgorzkniałe ser-

ce istotnie nie obroni się podejrzeniu 
i pogardzie, a przez to i w sztuce spla-
mi się sceptycyzmem widzów postać, 
która w zamierzeniu autora miała po-
zostać jasną aż do końca. Może się to 
trafić zwłaszcza wtedy, gdy nie wytłu-
maczą i nie odkupią jej jakieś powody 
istotnie nieprzeparte. Ale takich powo-
dów nieprzepartych nie ma Julia. Poło-
żenie finansowe jej matki jest kłopotli-
we i nic więcej. W ogóle niebezpieczny 
to efekt takiej ofiary, a jednak nie unik-
nął go i Narzymski w Epidemii, co dziw-
niejsza, uczynił to później, bo Epidemia 
późniejsza jest od Zemsty. I u niego cór-
ka zgadza się dla uratowania rodziców 
iść za bankiera, ale tam położenie jest 
istotnie prawie tragiczne, a ofiara zazna-
czona silniej, bo dziewczyna wyrzekł-
szy: „Zgoda!” – pada jak martwa – Ju-
lia zaś mówi tylko: „Czego ode mnie 
chcecie? Widzę, że muszę ulec waszej 
woli pomimo mego serca. Rozkazujcie, 
wszystko zrobię”.

A zgodziwszy się na koniec na Gold-
berga, zaznacza swe cierpienie w nastę-
pujący sposób:

– Daruje mi mama... głowa mnie 
boli... pójdę do siebie... odpocznę.

I na tym koniec. – Na obronę Zemsty 
pani hrabiny można powiedzieć ta tyl-
ko, że była ona pierwszą próbą, po wtó-
re: objawem poniekąd naśladowni-
czym salonowej komedii francuskiej, 
zatem nie rzeczy istotnego natchnienia 
i tego czegoś, co człowiekowi piszące-
mu mima woli kładzie pióro w rękę; na 
koniec, że sfera jałowa nie dodała sama 
z ·siebie nic do dobrych chęci autora.

Na obronę jednak autora powiedzieć 
można co innego, a mianowicie, że na-
stępną jego sztuką była Febris aurea.

Nie wiem, co pisano o Zemście pani 
hrabiny, to jednak pewna, że bywają 
sztuki niedocenione trochę przez kryty-
kę, a trochę przez publiczność. O Febris 
pisano pochlebnie, ale ile pamiętam, nie 
dosyć pochlebnie, bo jest to jedna z lep-
szych sztuk, jakie po polsku napisano. 
Wyznaję, że nie wiedząc dokładnie, ile 
lat upłynęło między pierwszym utwo-
rem Sarneckiego a drugim, nie umiem 
sobie zdać genetycznie sprawy, jak au-
tor Zemsty mógł napisać Febris aurea. 
Mówię to nie dla osłodzenia pigułki, bo 
w ogóle nie umiałbym się na to zdobyć, 
ale dlatego, iż takie jest moje p1rzeko-
nanie, które zresztą wielu podziela. Róż-
nica między tymi sztukami jest taka, że 
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w Zemście jest chęć napisania komedii 
i nic więcej, w Febris jest życie. Tu nie 
występują już malowane cacylale z salo-
nów, ale ludzie, i to ludzie różnych cha-
rakterów, temperamentów, usposobień, 
war;tw społecznych, w swoim rozwoju, 
w starciach, jakie zetknięcie się wywo-
łuje, tu występują morituri i resurrecturi 
w szerokim i szeroko zamierzonym ma-
lowidle. Autor myślał, dostrzegał, czuł. 
Jest zawsze konserwatywny, woli „uro-
dzonych” od „sławetnych” i „pracowi-
tych”, ale to jego rzecz i przekonanie, do 
którego ma prawo. Poza tym dał sztu-
kę mimo niektórych wad obmyślaną sa-
modzielnie, złożoną z nadzwyczaj bo-
gatych pierwiastków i zorganizowaną. 
Przede wszystkim pociąga mnie w niej 
bogactwo materiału. Szlachta, Żydzi, 
dorobkiewicze, ekonomowie, nowożyt-
ni spekulanci, stare matrony, dzisiejsze 
kokietki i dzisiejsze szlachetne dziew-
częce postacie plączą się w niej w ogól-
ną, żywą działalność. Obmyślić do-
brze każdą postać, związać to wszystko 
'i popłynąć do końca – było już niema-
łą sztuką.

O Władysławie Kornelu 
Zielińskim (1836–1895), autorze 
nowel, opowieści. Zieliński był 
współpracownikiem „Kuriera 
Lubelskiego”, autorem  Opisu 

Lublina (1876) i Monografii Lublina 
tom I Dzieje m. Lublina ( 1878) 

Ze wspomnień żołnierza przez Wł. K. 
Zielińskiego. Jeśli osoby działające w da-
nej powieści nie popełniają wbrew chę-
ciom autora nadzwyczajnych głupstw 
lub nielogiczności, jeśli jako pomysły nie 
są prostymi nonsensami, jeśli ich dzie-
je są zwyczajnym zbiegiem ludzkich 
spraw, tedy tematu nie ma co krytyko-
wać, bo wszystko zależy od tego, jak go 
autor obrobił, czy umiał patrzeć głęboko, 
malować żywe dusze ludzkie i tworzyć 
w sposób artystyczny. Z tego względu 
nie krytykujemy treści Dwóch pojedyn-
ków, bo właśnie jest ona tego rodzaju, 
że marnemu pisarzowi mogła dać spo-
sobność do zrobienia rzeczy marnej, do-
bremu do dobrej. Jest to historia dwóch 
braci, z których jeden jest pilny, praco-
wity, pilnujący domu. drugi – bałamut 
i utracjusz. Pierwszy chował się w szko-
łach, właśnie dlatego wyszedł na dzielne-
go człeka, drugiego zepsuło wychowanie 
domowe. Może być nawet, że w tej róż-

nicy wychowania i w jej skutkach leży 
tendencja autora, lubo zaznaczona sła-
bo, nie przeprowadzona konsekwentnie 
i nie uwidomiona w czynach. Mówimy: 
nie uwidomiona, bo takich samych zbo-
czeń, jakich dopuścił się starszy braci-
szek, chowany w domu, mógł dopuścić 
się niejeden młodzieniec, który odebrał 
wychowanie publiczne, zatem zbocze-
nia nie są wynikiem wyłącznie domowej 
edukacji. Oto rzeczony Staś, synek ma-
muniny, siedzi w Paryżu, robi długi, mar-
twi ojca i matkę, potem wraca z Paryża, 
potem znów tam ucieka, na koniec spoty-
ka pewną hrabinę kokietkę, kocha ją, za-
bija jej męża w pojedynku, potem pragnie 
się z nią żenić, ale gdy ona przekłada nad 
niego bogatego Anglika, strzela w głowę 
jej i sobie. Taka jest historia syna mar-
notrawnego. Jakiś wielki talent opowie-
działby nam historię wielkiej namięt-
ności, zstąpiłby w ciemne tajniki duszy 
ludzkiej i rozjaśnił je własnym światłem, 
ale p. Jarosław Bogarya ślizga się po 
wierzchu, tworzy tuzinkowe figury, ga-
wędzi, marudzi, opowiada powszednio, 
szaro, pospolicie, nudnie, co wszystko 
sprawia, że historia Stasia zająć by mo-
gła chyba tylko jego krewnych lub co naj-
więcej – osobistych znajomych.

Nielepiej udaje się autorowi z cno-
tliwym synem. Józio siedzi w domu, 
pracuje, ma charakter szlachetny, po-
święca się, na koniec znajduje swoją 
Marynię i ma się z nią żenić, gdy wtem 
sąsiad przebija mu pierś szablą w po-
jedynku. Znowu opowieść dobra dla 
krewnych. Jeśli autor w miłości Józia 
do Maryni nie umiał znaleźć nowych 
tonów, nowych obrazów, prawdziwych 
drgnień · serca ludzkiego, jeśli tego sto-
sunku nie umiał namalować jak pięk-
nego obrazu, to cóż kogo może obcho-
dzić Józio razem z Marynią? Państwo 
Dąbrowscy po stracie synów są bardzo 
biedni, ojciec umiera, matka z małym 
funduszem" przenosi się do miasta, ale 
właściwie mówiąc, takich zajść, spraw 
i nieszczęść dużo bywa na świecie, 
a zatem nie ma co zajmować nieznajo-
mych losami państwa Dąbrowskich, bo 
każdy ma swoje własne kłopoty. Au-
tor jest człowiekiem rozsądnym, nie ma 
w jego powieści nic krzykliwego, ale 
rozsądek nie jest talentem, gdybyśmy 
zaś na usprawiedliwienie powieści po-
wiedzieli, że wieczory zimowe są bar-
dzo długie i że podczas nich lepiej czy-
tać cośkolwiek, niż nic nie czytać, autor 

nie byłby nam zapewne wdzięczny za 
taką obronę.

Do kategorii rzeczy powszednich 
w beletrystyce zaliczamy także pamięt-
niki Ze wspomnień żołnierza. Są one pi-
sane tak sobie, dość poprawnie, miejsca-
mi dość żywo, czasem dość zajmująco, 
czasem dość nudnie, w ogóle dość mier-
nie. Takie rzeczy zyskują niezmier-
nie, gdy się je opowiada prywatnie, ale 
w druku tracą na wartości, bo brak im 
tego czegoś, co dzieło prawdziwego ta-
lentu odróżnia od tysiąca innych. Au-
tor jeździł do Wenecji, widział gołębie 
na placu św. Marka, potem był ofice-
rem austriackim, stał garnizonem tu 
i owdzie, czasem się bawił, czasem nu-
dził, jeździł w okolice, zawierał znajo-
mości na Węgrzech i zwiedzając cie-
kawe miejsca, notował sobie podania 
do różnych starych zamków, skał i rzek 
przywiązane. Podania takie bywają cza-
sem nader zajmujące, zwłaszcza gdy się 
zna miejscowość, a czasem nader po-
etyczne, zwłaszcza gdy się je umie opo-
wiedzieć w sposób niepowszedni. Tego 
jednak ostatniego „zwłaszcza” brak au-
torowi. Samo życie oficerskie, znajo-
mości w Węgrzech i w Czechach mało 
mają interesu. Autor nie powinien zapo-
minać, że dla niego są to wspomnienia – 
dla czytelnika rzeczy obce i obojętne… 

Opowiadanie ożywia się, gdy au-
tor przechodzi do wspomnień z woj-
ny francusko-austriackiej. Słychać tam 
przynajmniej trochę szczęku oręża. Ar-
mia bije się walecznie, ale .rejteruje 
jeszcze zawzięciej – a bitą jest jeszcze 
waleczniej. Rzeczy te znane są zresztą 
i z historii. Z opowiadania widać tylko, 
że istotnie żuawy i turkosi napędzali co 
się nazywa strachu białym mundurom. 
Z tej wojny autor tyle widzi, ile maże 
widzieć porucznik, nie ogarnia więc ca-
łości ani nawet umie sobie zdać spra-
wy z bitew – widzi tylko, że każda koń-
czy się rejteradą. W podobnych opisach 
malowniczość stanowi jedyny i głów-
ny przymiot – tej zaś brak. Natomiast, 
gdyby pobieżność lub powierzchow-
ność była prostotą, autor miałby zaletę 
prostoty. Opowiadanie nie kończy się 
z wojną. Autor prowadzi je dalej, po-
nieważ jednak a dalszym ciągu można 
powiedzieć tylko toż samo, co i o czę-
ściach poprzednich, kończymy zatem 
naszą wzmiankę.

Wyczytał ZWF
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Pojedyncze plutony strzelców i au-
striackie patrole, odpocząw szy na Ryn-
ku kilka godzin, poszły za nieprzyjacie-
lem na północ aż pod Tumlin. W mieście 
zostały tylko grupy nowo zwerbowa-
nych, które rozmieszczono w Szkole 
Handlowej i w zabudowaniach folwar-
ku Piaski. Dwudziestego drugiego po-
jawiła się reszta strzelec kich kompa-
nii. Zakwaterowane zostały w dawnych 
koszarach rosyj skich. Sztab ponownie 
zajął gmach gubernatora. Tylko Soko-
li Beliny byli nieobecni. Podzieleni na 
dwa patrole krążyli między Końskimi, 
Suchedniowem a Starachowicami śle-
dząc ruchy ustępującego wroga.

Na płotach, ścianach domów i słu-
pach ogłoszeniowych pojawiły się; 
odez wy Komisarza Wojsk Polskich 
doktora Emila Bobrowskiego. Wzywa-
ły ludność do serdecznego przyjmowa-
nia polskich żołnierzy, udzielenia im 
wszelakiej pomocy. Nakazywały usu-
nięcie rosyjskich na pisów z szyldów 
i urzędów, otwarcie sklepów i budyn-
ków publicz nych. Zabraniały podnosić 
ceny żywności. Monety rosyjska i au-
striacka, jednakowo papierkowa, jak 
i metalowa, pozostawały w użyciu. Do-
tychczasowi wójtowie nadal winni peł-
nić swoje obo wiązki. Powaga i spokój 
na każdym kroku. Odezwy apelowa-
ły do patriotycznych sumień, wzywa-
ły co zasilania rekrutem narodowych 
szeregów.

Rozkaz Komendanta odczytany wie-
czorem w poszczególnych miejs cach 
zakwaterowania budził różnorakie od-
czucia: żałość i zado wolenie, zwątpie-
nie i nadzieję, nawet zawstydzenie.

"Żołnierze!
Wśród powszechnej bierności nasze-

go społeczeństwa wypadki dziejowe za-
skoczyły Polaków, zostawiając ich bez 
określonych decyzji, bez możliwości 
jednolitego i silnego postępowania...

Wystąpiliście jako garstka, w Kiel-
cach i pod Brzegami wstrzymaliście 
przemoc odwiecznego wroga, zasłania-
jąc sobą to, co  już było wolne od strony 
najeźdźcy. Obecnie naród budzić się za-

czyna i nie chce nas zostawić samotny-
mi, tak, jak byliśmy dotychczas.

W Krakowie zawiązał się Naczel-
ny Komitet Narodowy z; wszystkich 
stronnictw polskich, który za zgodą au-
stro-węgierskiej monarchii ma wysta-
wić Legiony Polskie dla walki z Rosją. 
Po porozumieniu się z tajnym Rządem 
Narodowym w Warszawie, zgłosiłem 
w swoim i waszym imieniu przystąpie-
nie do organizacji szerszej, zapewnia-
jącej wojsku polskiemu większe środki 
i silniejsze dzia łanie.

Według umowy, zawartej między 
Naczelnym Komitetem Narodowym 
a dowódcą naczelnej armii austriackiej, 
oddziały nasze mają być kadrami dla 
formujących się Legionów.

Dziękuję wszystkim szarżom i żoł-
nierzom za trudy i prace dotąd uczynio-
ne, i chcę wierzyć, że zapał i dyscypli-
na wojskowa, które dotąd wykazujecie, 
będą dostateczną siłą, by przyszłe Le-
giony natchnąć pewnością zwycięstwa...

Szef sztabu generalnego – Kazimierz 
Sosnkowski 

Komendant główny – Józef 
Piłsudski"

Kiedy rozkaz przeniknął do miesz-
kańców, przycichły złowrogie głosy, 
że to żydowska robota, która całkowi-
cie zgubi Polskę. Strach przed powro-
tem "naszych" i represjami burzącymi 
dotychczasową stabilizację powoli ustę-
pował. Zaczynała się organizacyjna go-
rączka wokół "polskiego wojska".

Na zebraniu w lokalu Towarzystwa 
Muzycznego powołano Ligę Pogoto-
wia Wojennego Kobiet. Na czele za-
rządu stanęła Lucyna Kozłowska. Biu-
ro Ligi uruchomiono w gmachu byłego 
internatu gimnazjum przy Konstantego. 
Siedem maszyn do szycia furczało od 
świtu każ dego dnia do późnych godzin 
wieczornych produkując po parę setek 
sztuk bielizny, derek na konie, biało-
-czerwonych chorągiewek do taborów, 
onuc, chlebaków, worków. Kilka ko-
biet oddelegowano do pracy w kuch-
niach polowych, by przeszkoliły ku-
charzy wojsko wych. Powołano kursy 

sanitarne. Szewcy z ulicy Dużej i We-
sołej, mimo trudności ze skórą i rzemie-
niem, codziennie przekazywali wojsku 
nowe buty. Cieszyły się one wielkim 
powodzeniem przede wszystkim pośród 
oficerów. Podobnie rymarze ze Staro-
warszawskiej. Ich siodła dość szybko 
zaczęły uchodzić za najlepsze. Jedno 
z nich zakupił sam Belina.

Skarbniczka Obywatelskiego Komi-
tetu Polskiego Skarbu Wojskowe go – 
Aleksandra Szczerbińska – przeżywała 
szczególnie radosne chwile. Strzelec-
ki skarb, do tej pory zawsze chudy i pu-
sty, zaczął napełniać się bezimiennymi 
ofiarami, dochodami z obywa telskich 
kwest organizowanych w miejskim par-
ku, w kościołach i kawiarni Króla, dat-
kami z ulicznych zbiórek. A kieleccy 
zie mianie dość jednomyślnie opodatko-
wali się na rzecz wojska po 20 koron au-
striackich z włóki pola ornego i 12 ko-
ron z włóki łąki. Wiele do roboty miało 
również biuro werbunkowe przeniesio-
ne z budynku magistratu, do biskupiego 
zamku. Młodzież ochoczo zgłaszała się 
do szeregów. Wkrótce musiano utwo-
rzyć nowy batalion pod komendą Flor-
ka. Wytężone zabiegi sztabu, jego szefa 
i Komendanta wreszcie zaczęły odnosić 
pozytywny skutek. "Zastępczy front", 
jaki uczy niono z Kongresówki w miej-
sce dobrze przygotowanego do powsta-
nia Zagłębia Dąbrowskiego, wkrótce 
miał się stać głównym frontem walki.

Batalion Florka zakwaterowano 
w budynku Szkoły Handlowej. Dołą-
czono do niego wcześniejsze grupy re-
krutanckie tam ulokowane. Szymek, 
choć usiłował trzymać się Zadory, tra-
fił do Florka, a kolega pomaszerował 
"w pole". Do grupy jego przydzielony 
zos tał Zbyszek Blacharski i Szaja Kurt-
zban oraz kilku chło paków z młodszych 
klas. Znajome ściany, szkolne pomiesz-
czenia i koledzy, których rozpromienio-
ne twarze co chwilę migały w tłumie, 
napawały radością. Noce były bezsen-
ne. Do szkoły nieustannie przybywa-
ły nowe grupy ochotników, upychano 
ich po salach. Olbrzymi tłok. Podłoga 

Stanisław Rogala

Strzelcy i Sokoły
(fragmenty powieści)
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okrutnie twarda. Koc niewiele ją umi-
lał. I ciągle ruch, gwar, mocne wraże-
nia. Rano gorąca herba ta z kotłów paru-
jących na szkolnym podwórku i kawał 
szarego chleba. Pierwszy wojskowy po-
siłek. Potem przemundurowanie z cy-
wilnych ciuchów w rosyjskie szynele, 
zielone rubaszki, plecaki, pasy, które 
przywieziono z magazynów przy Zam-
kowej. I masywny jak armata werndel, 
20 grubych ładunków nabojowych i ba-
gnet sięgający kolan. Podział na plutony. 
Ze Zbyszkiem i Szają tra fili do jednego. 
Niewiele starszy od nich podoficer zro-
bił listę plutonu. Prosił tylko o pseudo-
nimy. Zagłoba, Kmicic, Bohun, Michał, 
Skrzetuski, Zbyszko, Maćko – padały 
nazwiska sienkiewi czowskich postaci. 
Ale równym powodzeniem cieszył się 
Żerom ski: Radek, Zygier, Olbromski, 
Cedro, Wysocki; także Bartosz, Zawi-
sza, Chodkiewicz, Walery... Nie mogli 
oderwać się od poznawanej w ta jemnicy 
przed szkolnymi inspektorami historii 
od marzeń o bohaterach i wielkich czy-
nach, zapomnieć o zakazanych snach. 
Szymek podał za pseudonim swoje 
imię. Miał sporo czasu na wymyślenie 
ciekawego pseudonimu, a ostatnim mo-
mencie podał swoje imię. Może dlate-
go, że jego dziad też był Szymkiem. Od 
obiadu ćwiczenia zwrotów z karabina-
mi. Potem krótki odpoczynek w cieniu 
na trawni ku dla wysłuchania wykładu 
z regulaminu. Od rana dnia następnego 
znowu musztra. Marsz dwójkami wokół 
szkolnego placu, zachodzenie w czwór-
'ki. Zwroty w prawo, w lewo, do tyłu, 
salutowanie. Po gęstej zupie i kawałku 
mięsa na obiad wymarsz "w pole", czy-
li na błonia za szkołą w kierunku Do-
łów Siekluckiego. Ćwiczenia sekcjami. 
Zachodzenie oddziałami, rozwijanie 
frontu, zmiana szyków, schody. "Do 
ataku,! Formuj się!" Rozsypany w lewo 
i w prawo rząd przyczajonych sylwetek. 
"Cel! Pal!" Głośne repetowanie, uno-
szenie karabinu do oka, staranne celo-
wanie i suchy trzask zamka. Ale strza-
łu nie słychać, dymu nie widać. Dostali 
tylko po 20 ładunków. Szkoda na ćwi-
czebne strzelanie. Przydadzą się na Ru-
skiego. "Naprzód! Za Polskę!" Szybki 
bieg do najbliższego drzewa albo kępy 
trawy, aż zatykało w piersiach, rzęziło 
w płucach.

Podobnie ćwiczyli w zastępie skau-
tów, więc Szymek dobiegał pierwszy, 
błyskawicznie niknął w zagłębieniach. 

Kule sołdatów nie sięgały go. "Na ba-
gnety! Bij! Zabij!" I to nie było mu 
obce. Dawny kij zastąpiony został przez 
prawdziwy karabin. Równie długi, tyl-
ko cięższy i trzeba z nim trochę uwa-
żać. Przeciwnik na ćwiczeniach to jesz-
cze nie wróg, to kolega. Bagnet ostry, 
sam leci do ciała. Wypad jedną nogą do 
przodu, pchnij i krok w tył. Raz, dwa, 
trzy. Nie patrz na bagnet, nie obcieraj go 
z krwi, szukaj następnego wroga! Raz, 
dwa, trzy! Też szło mu nie najgorzej. 

Już trzeciego dnia ćwiczeń instruktor 
polecił Szymkowi, by wystąpił przed 
szereg i pokazał, jak on to robi. Dyna-
micznie, zdecydowanie. Nie dać wrogo-
wi czasu na zastanowienie się, na przy-
miarkę, na uniknięcie ciosu, nie dać mu 
szans. Tak! Właśnie tak! Powtórz! De-
monstrował, a inni obserwowali. Po-
tem mógł odpoczywać, już miał to 
opanowa ne wystarczająco dobrze. Szy-
mek jednak ćwiczył na równi z innymi. 
Nie dlatego, by się popisywać. Chciał 
być zmęczony do granic wytrzymałości, 
zagłuszyć myśli nieustannie powracają-
ce do ostat niej rozmowy z Aleksandrą, 
potem ociekającym z czoła wymazać 
z oczu jej widok, gdy pociągała go na 
fotel... Ćwiczył i ćwiczył, lecz zmęcze-
nia ciągle było mało. Przed wieczorem 
powrót w wojskowy m szyku. Trąbka 
gra. Tupot nóg już równomierny. Lewe 
ręce kiwają się w rytm trąbkę i śpie-
wu. Bo to wojsko idzie. Polskie wojsko 
strzeleckie. "Oj, żebyś ty miała kawale-
ra strzelca".

Któregoś dnia podczas powro-
tu z ćwiczeń Szymek spotkał Pułkow-
nika-Włodka. Był w batalionie Saty-
ra. Razem z Kułagowskim, Józkiem 
Stachurskim i Antkiem Kurkowskim. 
W jednym batalionie i w jednej sekcji. 
Ledwie ich rozpoznał. Strzeleckie mun-
dury i maciejówki bardzo zmieniały. 
W pierwszym odruchu chciał podbiec 
do nich, podać rękę i zapytać o resztę 
chłopaków ze skautowskiego zastępu. 
Lecz z szeregu wychodzić nie wolno 
pod żadnym pozorem. Tylko pozdro-
wili się uniesieniem ręki i radosnym 
uśmiechem.

W sobotę na błoniach za szkołą od-
był się przegląd batalionu. Przed dłu-
gim szeregiem wyprężonych piersi, 
błyszczących oczu żarliwie wpatrzo-
nych komendanturę przedefilował na 
kasz tance Komendant Główny, oby-
watel Mieczysław. Pół konia za nim 

szczupły szef sztabu – obywatel Ry-
szard. I jeszcze kilku wyższych ofice-
rów, których trudno było rozpoznać. 
Konni zatrzymali się pośrodku szeregu. 
Obywatel Mieczysław i cała reszta sa-
lutowali szablami. Ryknęły w pozdro-
wieniu młode żołnierski głosy. Kara-
biny poszły w górę i salwa wstrząsnęła 
powietrzem. "Jak orzech zgryzł" – z za-
dowoleniem określił ją Florek. Kasztan-
ka Komendanta, zarekwirowana w ma-
jątku Czaple Małe, stała niespokojnie. 
Strzygła uszami, drobiła w miejscu, 
jakby przeszkadzał jej suchy i donio-
sły głos jeźdźca lub strachała się kolej-
nej salwy. Komendant informował, że 
powołany w Krakowie 16 sierpnia Na-
czelny Komitet Narodowy przedwczo-
raj przemianował oddziały strze leckie 
na Pierwszy Pułk Piechoty Legionów 
Polskich. W skład Pułku wchodzi pięć 
batalionów: pierwszy – Żegoty, drugi 
– Norwi da, trzeci – Rydza, czwarty – 
Wyrwy, piąty – Karasiewicza oraz od-
działy: konny – Beliny, wywiadowczy 
- Światopełka, sanitarny  doktora Roup-
perta i żandarmeria – Kostki. Stanowią 
zaczątek Legionu Zachodniego pozo-
stającego pod dowództwem obywatela 
generała Rajmunda Baczyńskiego. We 
Lwowie tworzy się Legion Wschodni. 
Wojsko Polskie stało się faktem! Z tej 
okazji jutro odprawiona zostanie msza 
polowa, do udziału w której zobowią-
zuje wszystkich swoich żołnierzy. Czo-
łem! Niemilknący okrzyk "Huraaa...!" 
Karabiny bez komendy poszły w niebo 
i gruchnęła kolejna salwa.

Konni odjechali. W zwartym szyku, 
z dumnym śpiewem "Hej, strzelcy-kra-
kusy, stawajcie co żywo!" powróciły 
kompanie do koszar.

Po obiedzie miał być czas wolny, ale 
kompanijny chciał, by jego podwładni 
popisali się jutro najlepiej, więc zarzą-
dził dodatkową musztrę na placu szkol-
nym. Miał być czas wolny i od wiedziny 
w domu, może również u Aleksandry. 
Skończyło się na obłędnym chodzeniu 
wokół kwadratowego placu. Na cho-
dzeniu, które w konsekwencji i tak nie 
zadowoliło kompanijnego, a nadzieja 
na odwiedziny choćby późnym popołu-
dniem spełzła na niczym. Kompanijny 
był nieubłagany.

Od godziny chodzili wokół placu, 
a krok ciągle się mylił. Zawsze któryś 
z plutonowych, sekcyjnych lub żołnie-
rzy za wcześnie zaczął, później skoń-
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czył albo "wysko czył z szeregu "jak Fi-
lip z konopi" i należało przemierzać plac 
jeszcze raz. Kompanijny denerwował 
się. Na prze glądzie było tak wspaniale 
a tutaj same niepowodzenia. Najwięk-
sze ofermy! Dziady zaprzańskie! Pie-
rony kołtuńskie! Nawet Woj tek, który 
chodził w parze z Szymkiem, a któremu 
to chodzenie nie sprawiało do tej pory 
najmniejszych trudności, już kilka razy 
zmylił krok. Co spojrzał w stronę ogro-
dzenia, zza którego patrzyły na nich 
tłumy gapiów, to pomyłka. Sekcyjny 
wzywał go dwukrotnie, udzielał repry-
mendy, ale na Wojtka to nie działało. 
Jego dubeltówka, której nie zgodziłby 
się oddać nikomu za żadne skarby, do 
tej pory noszona na ramieniu dziarsko, 
przewyższająca wszelaką inną bron, tak 
wysoko ją trzymał, opadała coraz ni-
żej, niknęła w szarości werndli i dwuru-
rek. Wojtek bladł, kraśniał i też usiłował 
się skurczyć. Aż w którymś momencie, 
gdy zawracali koło szop na opał zimo-
wy, znikł, prysnął między szopami do 
budynku. Nikt z funkcyjnych tego nie 
zauważył, tylko Szymek miał kłopot, 
by niepostrzeżenie znaleźć parę dla sie-
bie. Tajemnicze zniknięcie Wojtek wy-
tłumaczył po późnej tego dnia kolacji. 
Pośród tłumu gapiów za ogrodze niem 
stał ojciec. To ten zażywny jegomość 
w czapie z lisa mimo sierpniowych 
upałów, z podkręcanym wąsem i taba-
ką wiecznie trzy maną pod nosem. Stał 
i uważnie lustrował szeregi. Syn wbrew 
jego woli poszedł do piechoty a nie do 
konnicy. Wojtek nie lubił koni, które 
inni uważali za świętość, nie chciał wą-
chać ich "podogonia". Odchodząc, za-
brał ojcu jednego "hollanda". Broń ta, 
swoją oryginalnością i wartością "kil-
ku wiosek", wzbudzała zazdrość po-
śród wszystkich "deptaczy" buskich la-
sów i pól. Firma "Holland" sprzedawała 
swoje dubeltówki tylko parami, wsza-
koż każdy myśliwy winien mieć strzel-
ca-służącego do nabija nia jednej broni, 
gdy z drugiej strzelał. Wojtek nie liczył 
na taki luksus. Drugi egzemplarz został 
w dom. Probablement ojciec nie mógł 
pogodzić się ze stratą broni ani wyba-
czyć synowi piechoty, gdyż w jego po-
szukiwaniu trafił spod Chmielnika aż 
do Kielc. Cependant płonne były jego 
nadzieje. Wojtek czmychnął we właści-
wym momencie, a na jutrzejszą mszę 
zapowiadał, że nie pójdzie, jeżeli nie 
znajdzie zastępczej broni. W najgor-

szym przypadku posunie się do jeszcze 
jednej kradzieży.

– Uwierz, waść , że za "hollanda" oj-
ciec by mnie za uszy z sze regu wycią-
gnął. Publicznego despektu narobił – 
kończył Wojtek.

Te jego "waść, waszeć" utrzymywały 
dystans między nim a rozmówcą. Fran-
cuskie lub łacińskie wtrącenia nadawa-
ły mowie posmak dawnej szlachetczy-
zny, do której miał dans une certaine 
mesure prawo, cependant o ciec posia-
dał we władaniu spory dwór w Śladko-
wie Dużym. Początkowo Szymek są-
dził, że zgry wa się, potem przestało mu 
to przeszkadzać, od pewnego czasu na-
wet sprawiało przyjemność.

– A jeżeli przegramy albo zgubisz 
dwururkę?

– Nie daj Bóg! Impossiblement! 
Przecież pójdą za nimi wszyscy, Piłsud-
ski ogłosił narodowe powstanie. Nie daj 
Bóg! – powtórzył ciszej niby złowróżb-
ne echo. – Następne pokolenia nie da-
rują nam. To, waść, byłby historyczny 
despekt...

– Ciszej, obywatele – doleciało od 
drzwi, przy których zwykł zasiadać sek-
cyjny. Umilkli.

W porannym słońcu kompanie jedna 
za drugą dziarsko maszerowały ulicami. 
Krocząca na ich czele orkiestra strażac-
ka podawała rytm. Nogi wyciągały się 
same, usta szeroko otwierały. Śpiew był 
gromki, wesoły. Mógł radować serca. 
Na chodnikach wiwatujące tłumy ludzi. 
"Niech żyją Strzelcy i Polscy Sokoli! 
Niech żyje Polskie Wojsko!" Wystar-
czyło kilkanaście dni, by mieszkańcy 
miasta zmienili stosunek do zapaleń-
ców, którzy z "motyką rzucili się na 
słońce cara". Zewsząd kwiaty i uśmie-
chy. Wielu z cywilów przyłączało się do 
żołnierzy, chociaż funkcyjni byli nieza-
dowoleni. Co chwilę musieli porządko-
wać szyki, przepędzać intruzów. Cywi-
le byli sympatyczni, oby jak najwięcej 
takich, ale wojsko to wojsko. Podczas 
paradnego marszu czynili wiele zamie-
szania. Co robić? Dobrze że w przerwał 
piosenki trąbki podawały marszowy 
rytm, porządkowały krok. Wszyscy na 
Plac Panny Marii.

Ołtarz urządzono u stóp dzwonnicy. 
Wysoko na jej ścianie zawisł na złoco-
nym dywanie wielki Krzyż a pod nim, 
równie duży, Orzeł Biały. Z boków, po-
niżej – flagi. Ta najbar dziej upragnio-
na, biało-czerwona i czarno-żółte sprzy-

mierzeńców. Kwiaty, kwiaty. Pełno 
kwiatów. Świeże gałęzie brzóz, wiot-
ka wi klina, która gęsto porasta brzegi 
pobliski j rzeki. Bez i pe largonie. Zie-
leń i kwiaty znoszone były przez kiel-
czan od samego rana, teraz paradnie 
stroją ołtarz. Po obydwu jego stronach 
w niewielkiej odległości niemiecka 
i austriacka kompanie honorowe. Będą 
asystować w mszy jako wojska sprzy-
mierzeńców. W rozkazie Komendan-
ta określone zostało wyraźnie "wojska 
sprzymierzeńców". Pośrodku honorowa 
kompania strzelecka, która kwaterowa-
ła i ćwiczyła na Piaskach. Tuż za nią So-
koli Beliny. Dwa pełne plu tony. Tadek 
Kurnatowski, Wacek Brodowski, Bolek 
Bronikowski, Stach Topolski, Artur Za-
torski, Alek Dormer, Malanowski, Ku-
łandyka... wspaniale prezentowali się 
na koniach. Dumni i zadziorni, jakby 
świat istniał tylko po to, żeby ich podzi-
wiać. Wiele też dziewczyn uśmiecha-
ło się do nich nie bacząc na dostojność 
chwili. Za beliniakami rozwinięte szy-
ki strzeleckich batalionów. Równanie 
i krycie w rzędach i szeregach idealne, 
jakby żoł nierz ten ćwiczył musztrę od 
lat. Radosne uśmiechy, pełne zazdro-
ści i dumy spojrzenia cywilów, którzy 
wypełniali zakamarki pla cu. Było ich 
dużo, bardzo dużo. Ulice: Kapitulna, 
Mała, Duża, Nowa, 3 Maja nabite były 
głowami dokąd sięgał wzrok. Na balko-
nach okolicznych domów również tłu-
my. Nawet na drzewach i na gzymsach 
murów.

Do mszy służyli dwaj Strzelcy i dwaj 
Sokoli. To wielkie wyróżnienie dla 
nich. Z prawej jego strony na wściela-
nym krześle siedział Komendant. Jak 
zwykle w szarym stroju strzelca bez 
dystynkcji. Obok niego sędzia Ottman, 
obecnie austriacki komisarz na powiat, 
w kolorowym mundurze podporuczni-
ka Obrony Krajowej. Dalej nie miecki 
pułkownik Landszturmu, któremu Ko-
mendant przed rozpoczęciem mszy zdał 
raport, jeszcze dalej prezydent miasta 
i niższej rangi sztabowcy. Wszyscy za-
słuchani i zapatrzeni w kapucyna, ojca 
Kosmę. Słowa duchownego więzły 
w gardle, wyciskały łzy z oczu. Biskupa 
Łosińskiego nie było, chociaż chodziła 
do niego specjalna strzelecka delegacja. 
Już w godzinie wkroczenia Strzelców 
do Kielc udał się do niego Komendant 
ze sztabem, chcąc pozyskać dla sprawy 
administratora diecezji. Biskup odmó-
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wił nawet pobłogosławienia "buntowsz-
czików", podległemu klerowi zabro-
nił mieszać się do "ziemskich spraw". 
Od mszy również się odżegnał. Ojciec 
Kosma przywędrował ze Strzelcami aż 
z krakowskiego klasztoru, a miejscowi 
księża przez ulicę nie przeszli... Kapu-
cyn z góry rozgrzeszał za każdego za-
bitego wroga. To żołnierski obowiązek. 
Bóg wybacza zabijanie w imię sprawie-
dliwości, i pychę wybaczy, i każdą ucie-
chę, która przybliża zwycięstwo...

Szymek jeszcze trochę przesunął się 
w lewo, by sięgnąć nogą schodka, z któ-
rego wysokości mógłby ogarnąć wzro-
kiem większą ilość zgromadzonych. 
Zochnę już dostrzegł w tłumie. Ona 
jego też. Uśmiechnęła się radośnie i po-
kiwała ręką, choć Kosma wzywał wte-
dy do pokory, do skromności. Chciała 
podejść do niego bliżej, lecz zatrzyma-
ły ją żołnierskie szeregi. Znikła na mo-
ment. Kiedy znowu się pojawiła, obok 
niej stał ojciec. Co chwilę przecierał 
dłonią oczy i pochylał się, jakby coś 
komuś tłumaczył. Może obok ojca sta-
ła matka, ale dryblasy nie pozwalali jej 
dostrzec? Matka, była małego wzro-
stu. Kiedy Kosma wezwał młodych do 
szeregów powstańczych, tłum cywi-
lów gwałtownie zafalował, za moment 
w miejscu zajmowanym przez rodzi-
nę pojawił się Igor. Igor tutaj! Uchodził 
przecież za zagorzałego ateistę. Uczest-
niczył co prawda w porannym śpiewie 
szkolnym proszącym Boga o zachowa-
nie cara, nawet uczę szczał na lekcje re-
ligii, ale wymagał tego kostyczny re-
gulamin szkoły. Lecz na mszy nikt go 
jesz cze nie widział, chyba że przy spe-
cjalnych okazjach chodzili do kościoła 
całą szkołą. O swoim ateizmem obnosił 
się, wzbudzając spore zainteresowanie 
młodszych uczniów. Teraz, zapatrzo-
ny w ołtarz, gorliwie się modlił. Chy-
ba o ustalenie nazwisk kolegów, którzy 
przystąpili do Strzelców, mu chodziło, 
by po zakończeniu wakacji przekazać 
ich nazwiska inspektorowi... Przecież 
po wojnie Polska będzie wolna. Już oni 
postarają się o to. Nie będzie carskiego 
inspektora... Ojciec zniknął i nie mógł 
go odszukać.

Szukał dalej. Pewny był, że schodek 
prowadzący do kościoła nieco powięk-
szy pole obserwacji. Zamienił się miej-
scami z Wojtkiem, któremu po wczoraj-
szym incydencie z ojcem nie zależało 
na afiszowaniu swojej obecności, a na 

mszę przyszedł bez broni, jak wielu in-
nych. Od razu też Szymek wyrósł po-
nad szereg. Mógł dokładniej obserwo-
wać plac, lepiej przyjrzeć się twarzom. 
Przeważały młode, pełne radości, wpa-
dające w stan uniesienia w miarę jak oj-
ciec Kosma zagrzewał słowami. Wiele 
dziewczyn płakało, a chłopaki, zdawa-
ło się, już ciągnęli do werbunku. Rów-
nież starsze twarze wyzbyły się zwykłe-
go dosto jeństwa, powagi i codziennej 
szarzyzny. Promieniowało z nich zde-
cydowanie na walkę, gotowość ponie-
sienia największych ofiar. Wypłowiałe 
oczy nabierały blasku, nierzadko zale-
wały się łzami. 

Szymek był zaskoczony tłumem 
kielczan uczestniczących w mszy, lecz 
nie on go najbardziej interesował. Cią-
gle krążył oczami po twarzach, szu-
kał. Nie mógł uwierzyć, że Aleksandra 
nie przyszła. To nie jej święto ani nie 
jej msza co prawda, ale... tutaj był on. 
Wiedziała przecież, że będzie. Nie mó-
wił jej o tym, nie miał takowej okazji, 
lecz wywnioskować z zachowania lu-
dzi, z ru chu wojska w stronę kościoła, 
ze śpiewów i dźwięków orkiestry chyba 
nie było trudno. Skąd wiedziała Zoch-
na, ojciec, matka? Albo skąd wiedziały 
te tłumy? Nie było żadnych zarządzeń 
ani rozka zów o stawieniu się na Placu 
Panny Marii. Msza trwała już drugą go-
dzinę, pewnie i słychać ją było w całym 
mieście, jej dom bardzo blisko... Ojciec 
Kosma krzyczał, rzucał klątwy na obo-
jętnych... Kupiec Jakimow mignął kilka 
razy między głowami. Starał się go nie 
zgubić, mając nadzieję , że doprowadzi 
go do Aleksan dry. Lecz Jakimow był 
mocno podenerwowany na buntowsz-
czyków, więc szybko przemykał mię-
dzy szeregami, czujnie rozglądał się na 
boki... Ojciec Kosma kończył: "Niech 
żyje!" Okrzyk jego powtórzony został 
tysiąckrotnie. Przed front strzeleckiej 
kompanii honorowej wyskoczył oby-
watel Ignacy – jej komendant. Uniósł 
szablę i krzyknął:

– Salwa honorowa! W górę cel! – 
opuszczając szablę dodał –  Pal!

Czwarty pluton obywatela Ignace-
go huknął ogniem. Inne plutony poszły 
jego śladem, gdyż wiadome było, że na-
stępnej komendy nie będzie. Ale salwa 
nie wypadła "jak orzech zgryzł", roz-
dzieliła się na szereg gromkich kano-
nad. Obłoczki dymu ze starych werndli 
zaległy nad Placem. Od ulicy 3 Maja dał 

się słyszeć śpiew, który szybko rozprze-
strzeniał się i ogromniał.

Boże, coś Polskę przez tak liczne 
wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją 

miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolność racz nam zwró-

cić, Panie.
Msza zakończyła się, ale śpiew nie 

ustawał. Pieśń za pieśnią płynęły nad 
miastem. Na rozkaz Komendanta po-
szczególne kompanie i bataliony za-
częły odchodzić do swoich rejonów za-
kwaterowań. Cywile czekali aż ostatni 
żołnierz opuści Plac. Narodowy śpiew 
nie milkł.

Po tygodniu wytężonej pracy woj-
skowej w mieście pojawiły się dziw-
ne pogłoski. Dotychczasowy spokój 
zapewniał zwycięski pochód przez Lu-
belszczyznę 1 i 4 armii austro-węgier-
skiej a szczegól nie zwycięstwa pod 
Kraśnikiem i Komarowem. Sprzymie-
rzeńcy do tarli pod Opatów, zajęli Ostro-
wiec i Wierzbnik. Generał Korda toczył 
bój o Iłżę, piechota z korpusu genera-
ła Kummera dotarła pod Józefów. 3 i 4 
Dywizja Landwery Korpusu generała 
Woyrscha zajęły Szydłowiec i Radom 
i też w dalszym pochodzie kierowały się 
na Lubelszczyznę. 14 Dywizja Kawale-
rii generała Nowikowa, która miała za-
bezpieczać mobilizację i prowadzić roz-
poznanie, zepchnięta została na północ. 
Uszła w bagna i lasy roz ciągające się 
nad Pilicą, gdzie zaległa na kilkudnio-
wy odpoczy nek i zregenerowanie sił. 
Przybywały do niej garnizony z miast 
zajmowanych przez wojska niemiec-
kie i austro-węgierskie. Ściągały rów-
nież liczne oddziały graniczne. Nowi-
kow dość szybko rósł w siłę i zaczynał 
zagrażać tyłom 1 ar mii austro-węgier-
skiej. Pogłoski o jego sile i aktywności 
roz chodziły się błyskawicznie. Opowia-
dano o dziesiątkach tysięcy jazdy rosyj-
skiej, która szła z Warszawy na Kiel-
ce i Kraków. Na lewym brzegu Wisły 
miał się pojawić generał Miszczenko 
z masą kawalerii kierowanej dla znisz-
czenia przede wszystkim Kielc i Strzel-
ców. Rosyjskie rozpoznawcze statki 
powietrzne wzbudzały zdenerwowa-
nie. I chociaż jednego z nich zestrzelo-
no, a załogę wzięto do niewoli, zrobiły 
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swoje. Strach przed powrotem Rosjan 
ogromniał, carskie oddziały rozrastały 
się nad ludzką siłą. Niewiele pomagała 
surowa dyscyplina zaprowadzona jed-
nakowo pośród żołnierzy jak i cywilów. 
Koło prochowni rozstrzelano Strzel-
ca za usiłowanie gwałtu. Drugiego za 
kradzież chleba przesunięto do kuch-
ni do najpodlejszej czynności – obiera-
nia ziemniaków. Władyce za brak przy-
obiecanego pieczywa za rekwirowano 
piekarnię. Rozstrzelano pięciu męż-
czyzn za zbyt gorliwe roznoszenie plo-
tek. Mimo wszystko informacje o woj-
skach rosyjskich rozchodziły się nadal. 
Do Komendanta przy nosił je zwykle 
podpułkownik pruski dowodzący nie-
miecką częścią załogi. Choć ucho-
dził za dzielnego żołnierza, wykazywał 
prze sadny niepokój. Komendant nie 
sprawdzał informacji, nie wierzył w ich 
prawdę, lecz miasto otoczył szerokim 
pierścieniem wywiadowców. Patrole 
Beliny zapuszczały się pod Radom, Ło-
puszno, Końskie robiąc dziennie po 80 
kilometrów. Jeźdźcy zajeżdżali konie, 
zbijali siodła na kotlety, do krwi ranili 
plecy od długich, niezdatnych do kon-
nej służby karabinów. Równie ofiarnie 
funkcje wywiadowców pełniły kobiety 
z Ligi Pogotowia Wojennego. Na żela-
znych furmankach tłukły się samotnie 
po wertepach aż pod Warszawę, Piotr-
ków, Dęblin. Wywiadowcy dostarczali 
uspakajających informacji.

Jednak kawaleria Nowikowa zapusz-
czała się coraz dalej od rzeki. Niektó-
rzy widzieli ją już pod Kielcami, a na-
wet pod Krakowem. Oczywistym było, 
że takie informacje nale żało przypisy-
wać sennym przywidzeniom. Lecz kie-
dy Austriacy przegrali bitwę o Lwów, 
a armia Dankla i grupa Kummera zo-
stały w znacznej części rozbite, nato-
miast wojska rosyjskie ciągle stacjonu-
jące w Królestwie wzmocniły 4 armia 
generała Everta i 9 armia generała Le-
czyckiego, zagrożenie stało się realne. 
Komendant postanowił bronić miasta, 
otoczyć je łańcuchem okopów.

Od środy przez trzy dni bataliony 
wychodziły w pole do kopania rowów. 
Szczególną uwagę zwrócono na Szy-
dłówek, gdzie od Warszawy i Skarży-
ska spodziewano się wroga najwcześ-
niej. Utrzymanie wzgórza wznoszącego 
się nad miastem dawało poczucie więk-
szego bezpieczeństwa. Do kopania ro-
wów zgłosiło się na ochotnika kilku-

dziesięciu cywilów, ale jeszcze więcej 
tylko obserwowało wzmagania ze ska-
listą ziemią i sceptycznie kręciło gło-
wami. Nie wszyscy byli przekonani, że 
obrona miasta ma szansę powodzenia. 
Pośród gapiów kilkakrotnie pojawiał 
się kupiec Jakimow. Na dwukołowym 
wózku przywiózł wyroby tekstylne 
i usiłował sprzedawać je żołnierzom. 
Bystro strzelał ślepiami. Kiedy przepę-
dzono go z okopów, przeniósł się do cy-
wilów, ale nie zrezygnował ze śledze-
nia przy gotowań. Szymek obserwował 
go bacznie. Podczas ostatniej wizyty 
w domu Jakimowa kupiec strofował go 
za przystąpienie do Strzelców. 

Po mszy i odmaszerowaniu do koszar 
zarządzono czas wolny. Można było 
odwiedzić swoich. Była przecież nie-
dziela, a ostatni tydzień wojsko uczci-
wie przepracowało na ćwiczeniach. Pa-
trole Beliny nie stwierdziły obecności 
żadnych sołdackich od działów w pro-
mieniu wielu wiorst. Szymek niemal 
biegiem udał się do domu Jakimowa. 
Ludzie, wydawało mu się, z oburze-
niem spoglądali na niego. Żołnierzo-
wi nie wypadało biec ulicą. I to biec do 
Rosjanki. Lecz pragnienie jak najszyb-
szego ujrzenia dziewczyny, wyjaśnie-
nia tajemnicy jej nieobecności na defi-
ladzie i mszy przeważyły. Tyle przecież 
obiecywała przy pożegnaniu. Musiało 
przeszkodzić jej coś bardzo ważnego. 
Jakimow był w domu. Nie okazał za-
skoczenia wizytą Szymka, ale obserwo-
wał go długo i uważnie. Może nawet był 
zadowolony? Długo potrząsał jego ręką 
niby w serdecznym uścisku.

– Wam, mołodoj czełowiek, nie nada 
pristupat' k buntowszczl kam. Eto pro-
tiw woli jego Wieliczestwa. Możet nie 
ponrawit'sia. Żal' was, jesli by czto ni-
bud’... – w którymś momencie rozmo-
wy szczerze wyznał kupiec patrząc mu 
w oczy. Aleksandra wyszła wtedy do 
kuchni po herbatę.

Szymek zaczął zastanawiać się 
nad przekonywującą odpowiedzią. 
 Jakimowowi spieszyło się, nie czekał na 
nią. A może to Szymek nie chciał od-
powiadać i ukrył się w zadumie? Uwa-
gę skupił tylko na Aleksandrze. To było 
wygodniejsze. Kupiec wyszedł. Wyja-
śnienie nieobecności Aleksandry na de-
filadzie i przed kościołem utonęło w ka-
skadzie słów i pocałunków...

Podczas tamte j wizyty Jakimow 
krytykował go za narodowy czyn, nie-

mal namawiał do porzucenia strzelec-
kich szeregów, a przy kopaniu rowów 
kupiec był pierwszy. Kiedy do oko-
pów podszedł ojciec, by podać Szym-
kowi kawał chleba ze słoniną, Jakimow 
przy glądał mu się uważnie. Długo od-
prowadzał ojca wzrokiem. Szymko-
wi wydawało się że kupiec zbyt czę-
sto, a zawsze niby przypadkowo, zjawia 
się tam, gdzie są Strzelcy, zadaje mnó-
stwo pytań, zainteresowany jest każ-
dym szczegółem. Jednak wspomnienie 
jego córki, tej wspaniałej i nierozważ-
nej Aleksandry przysłaniało wątpliwo-
ści i podejrzenia. Pewnie wynikały one 
tylko z jego przewrażliwienia?

Okopy, zdały się, wystarczająco 
zabezpieczać miasto przed atakiem. 
Szczególnie atrapy armat zrobione 
z kloców drewna i ustawione na nasy-
pie tak, żeby wróg zauważył je z daleka. 
Przyszły kolejne dni spokoju, umilkły 
złowrogie pogłoski o sołdackiej konni-
cy i ponure wieszczenie ulicznych dzia-
dów. Wojsko mogło przygotowywać 
się do przysięgi.

Piątego września ustawiono Pułk na 
Szydłówku wzdłuż warszawskiej dro-
gi. Nieobecne były tylko plutony peł-
niące służbę frontową i konne patrole. 
Austriackie bluzy, rosyjskie rubaszki, 
ubranie cywilne, a nawet góralski strój 
ludowy okrywające nie których ochot-
ników, mocno kontrastowały z szary-
mi mundurami i ma ciejówkami. Żoł-
nierski przyodziewek tworzył kolorową 
mozaikę dokładnie oddając trudności 
aprowizacyjne wojska. Od miasta zbli-
żało się kilka automobilów z oficera-
mi w austriackich mundurach. Między 
przybyłymi głównodowodzący Legio-
nem Zachodnim – generał Baczyński, 
szef sztabu Komendy Legionów – ka-
pitan Za górski, przedstawiciel Naczel-
nego Komitetu Narodowego – podpo-
rucznik Sikorski oraz kilku adiutantów. 
Generał przyjął raport Komendanta 
o gotowości pułku do przysięgi, uści-
snął jego dłoń, przywitał się z oficerami 
Strzelców i w asyście przeszedł przed 
frontem pododdziałów. Bacznie obser-
wował młode twarze uczniów, studen-
tów, robotników. Przeszedł i zawrócił 
w stronę namiotu, pod którym ojciec 
Kosma zaczął odprawiać mszę polową. 
Tym razem celebrantowi towarzyszy-
li trzej miejscowi księża: ksiądz Hub-
ner, ksiądz Górski i ksiądz Pilniak. Ten 
ostatni chyba, jeszcze kleryk, bo taki 
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młody. Przybyli wbrew zakazowi bi-
skupa. Ojciec Kosma pospieszył się 
z mszą, nie czekał na oficerów. Wiatr 
nazbyt tar gał namiotem, mógł go ze-
rwać. Msza krótka. Słowa księ dza głu-
szyło wycie wiatru, łopot namiotowe-
go płótna i szelest deszczu. Na koniec 
jeszcze Kosma przypomniał obowiązki 
żołnier skie w służbie ojczyzny i w służ-
bie Pana. Chciał rozgrzać zziębnięte ser-
ca, skulone ciała. Nie udało mu się. Do-
brze znali swo je obowiązki, szczególnie 
te względem ojczyzny. Gdyby było ina-
czej, staliby z drugiej strony drogi i ga-
pili się na wojskowy ceremoniał, jak 
czyniły to setki cywilów albo siedzieli 
w cie płych domach. Fale deszczu roz-
mazywały twarze gapiów, nie pozwa-
lały dostrzec żadnego znajomego. Le-
dwie umilkł Kosma, na podwyższenie 
wskoczył Sikorski. Mówił krótko. Wła-
ściwie nie mówił, czytał odezwę Na-
czelnego Komitetu Narodowego. Słowa 
podporuczni ka rzucane powoli i do-
nośnie sięgały najbardziej oddalonych 
szeregów. "Legioniści! Przysięga na 
wierność sztandarowi ma związać was 
nierozerwalnie z wielkimi wypadkami, 
jakie toczą się przez naszą ziemię. Spada 
na was najwyższy zaszczyt być współ-
twórcami przyszłych losów narodu... 
Żołnierze! W Polskim Legionie pod 
polską komendą idziecie kruszyć kajda-
ny niewoli..." Huknęło okrutnie, błysk 
oślepił wytrzeszczone oczy. Podporucz-
nik przerwał na chwilę. "Jeszcze Polska 
nie zginęła. Patrzą na was rycerze 31-
go i bojownicy 63-go..." Znowu huknę-
ło. Raz, drugi i trzeci. Jakby burza nie 
chciała, żeby przedstawiciel Naczelne-
go Komitetu odczytu odezwę do koń-
ca. "Legioniści – z wami honor, z wami 
przyszłość Narodu, z wami wolna Pol-
ska. – Przysięgnijcie. Walczcie. Zwy-
ciężajcie." Mimo deszczu i wichru echo 
powtórzyło: "...z wami przyszłość Na-
rodu, z wami wolna Pol ska." Zrobiło się 
gorąco. Gorąco w sercu i na ciele. Ge-
nerał Baczyński już nie powinien od-
czytywać artykułów wojennych. Chlu-
snął zimną wodą na rozpalone twarze, 
niby zaciął deszcz i wiatr. Deszcz, któ-
ry nieco ucichł. Wiatr, który nieco ze-
lżał. Miejsce na podwyższeniu zajął 
kapitąn Zagórski. To był znak. Przed 
szeregi wystąpili oficerowie. "Do przy-
sięgi!" – padła komenda. Oddziały ob-
nażyły głowy, pawe ręce poszybowały 

do góry. Kapitan Zagórski zaczął dono-
śnym głosem:

– W obliczu Boga Wszechmogące-
go przysięgam, że Jego Cesarskiej Mo-
ści, naszemu Najjaśniejszemu Monar-
sze i Panu...

Szeregi powtarzały zgodnym chó-
rem. Głośno, wyraźnie.

– ...Franciszkowi Józefowi I, z Bo-
żej łaski cesarzowi Austrii, Królowi 
Czech...

Nieoczekiwanie głosy powtarzają-
ce za kapitanem zaczęły się łamać, za-
nikać, jakby fale deszczu uderzającego 
ostrymi powiewa mi, porywały je i roz-
nosiły gdzieś.

– ...Królowi Apostolskiemu Węgier...
Szeregi umilkły. Znowu dał się sły-

szeć tylko świst wiatru. To nie sprzy-
mierzeństwo, to oddanie się w niewolę. 

– ...Królowi Polskiemu! wierność 
i posłuszeństwo zachowam.

Ostatni grzmot przeleciał niebem, 
odchodząca burza jeszcze raz huknęła 
i powtórzyła za Zagórskim dodane do 
przysięgi słowa: "Królowi Polskiemu..."

Szymkowi zrobiło się cieplej. Już 
miał wyłamać się z chóru, jak zrobi-
li to inni i nie tylko całkowicie zamilk-
nąć, ale nawet wyjść z szyku... "Królo-
wi Polskiemu wierność i posłuszeństwo 
zachowam!" – ryknął, jakby sam jeden 
chciał przekrzyczeć resztę głosów. Zro-
biło mu się gorąco. Teraz radośnie po-
maszeruje do koszar, a gdy zajdzie po-
trzeba, pójdzie na bagnety. Nie będzie 
się oszczędzał.

Do Koszar wracali raźno. Choć prze-
moknięte mundury kleiły się do ple-
ców, wiatr ciągle zacinał ostrymi po-
dmucham, przenikał do ciała, śpiewali. 
Mimo to na drugi dzień między żołnie-
rzami krążył wierszyk, który Szymek 
powtarzał z zadowoleniem:

Apostolski generał
raz przysięgę odbierał.
Wiara bardzo się cieszyła,
ręce, nogi podnosiła.
Taka frajda ci była.
Czy kto stoi, czy kto siądzie,
czy na morzu, czy na lądzie,
czy kto tłusty, czy mizerny
zawsze Austrii będzie wierny.
O, Jezu, miłosierny.

Pod Daleszycami pojawiły się 
wzmocnione patrole Nowikowa. Z pół-
nocnego wschodu, od Suchedniowa po-
woli nadciągały duże oddziały kawale-

rii. Pod Sandomierzem gromadziły się 
liczne woj ska carskie. Z Końskich wró-
ciła Kadrówka ustępując przed Moska-
lami. Austriacy postanowili wycofać się 
za Wisłę. Komendant nie chciał tego 
uczynić, nie chciał jeszcze raz stać się 
"ucie kinierem z 63 roku", czyli Langie-
wiczem. Już raz uchodził z tego mia-
sta. Więcej nie będzie. Obsadził okopy 
swoimi batalionami. Postanowił bronić 
się tutaj. Przemyśliwał, czy nie wyjść 
wrogowi naprzeciwko w samsonow-
skie lasy. Gęstwina drzew i zaskoczenie 
mogły zniwelować przewagę dalekono-
śności i szybkostrzelności broni sołda-
tów. W razie niepowodzenia, był czas 
na odskok i podążanie lasami wzdłuż 
kolei i szosy Miechów-Kielce do Kra-
kowa, nawet przeskok ku Pińczowowi 
i powtórzenie nad Nidą niefortunnego 
kontredansu Langiewicza. Tyle różnych 
możliwości tylko nie ucieczka z miasta, 
które mimo początkowej oziębłości po-
mogło zorganizować wojsko. Niechby 
jeden szczęśliwy bój, a potem nawet od-
skok... Zalegli w okopach, zaczaili się 
i czekali.

Komendant placu, pruski podpuł-
kownik, użył fortelu, by wycofać Strzel-
ców z miasta. Rzekomo pod Staszowem 
po jawił się Nowikow. Powinni wydać 
mu bitwę. On ze swoimi landszturma-
mi czuje się słaby. Prosi o pomoc. Jed-
nocześnie z Komendy Legionów przy-
szedł telegram. Pułk powinien razem 
z Prusakami i Austriakami maszerować 
na Staszów. Rekrutów odesłać pocią-
giem do Krakowa. Więc to nie uciecz-
ka, nawet nie odwrót. To wyjście na 
spotka nie z wrogiem, który pod Staszo-
wem może się ich nie spodziewać. To 
wojskowy manewr, mający doprowa-
dzić do zwycięskiej bitwy. Inaczej nie 
może być.

Pierwszy poszedł z grupą podpuł-
kownika Rossa Sosnkowski z 1, 3 i 4 
batalionem. Plutonem ułanów dowo-
dził chorąży Olicz, który jako pierw-
szy dezerter z wojska rosyjskiego zgło-
sił się do nich z koniem i w pełnym 
uzbrojeniu. Pociągnął za sobą kilku uła-
nów. Wpław przebyli Nidę pod Brzega-
mi nie zważając na gęstą kanonadę Ro-
sjan, którzy nieco późno zorientowali 
się w ich ucieczce, ani na ogień Strzel-
ców. Komendant ruszył dopiero po po-
łudniu o czternastej z 2 i 5 batalionem 
oraz z resztą sokołów Beliny. Powoli 
niknęli w szarym kurzu drogi...
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Jednak nie wszystkie pododdziały 
wycofały się na czas z okopów pod Dą-
brową. Jedna sekcja 3 i dwie 4 kompanii 
batalionu Herwina zostały w kilku głę-
bokich lejach po granatach najcięższego 
działa. Goniec z rozkazem o odwrocie 
padł w połowie drogi. Nim sami zo-
rientowali się, że strzelcy odskakują do 
tyłu, było za późno na jakikolwiek ma-
newr. Moskale teren między nimi a resz-
tą bata lionu dokładnie pokryli ogniem. 
Trzykrotnie podejmowali próby odsko-
ku, ale padało ich dwóch, trzech i resz-
ta zawracała. W za głębieniach od strony 
wroga zasłaniało ich kilka drzew i jakieś 
spalone zabudowanie, więc ogień nie za-
wsze był celny. Natomiast na tym kilo-
metrowym pasie piasku padał każdy, kto 
odważył się pokazać. Batalion nie miał 
siły ruszyć im z pomocą, był mocno wy-
krwawiony. Musieli radzić sobie sami.

Na kryjówkę wybrali leje układające 
się w podkowę. Pomiędzy nimi wygrze-
bali menażkami niezbyt głęboki rów po-
zwalający prze dostać się na kolanach 
i łokciach z jednego dołu do drugiego. 
Tyłem oparli się o resztkę zabudowań. 
Od frontu nadsypali piasku do takiej 
wysokości, by klęcząc, móc swobod-
nie strzelać. Artyle ryjskie leje zamienili 
w szańczyk Kmicica. Sienkiewiczowski 
bohater, wzór obywatelskich cnót i ry-
cerskiego rzemiosła, wska zywał tylko 
jedną drogę. Musieli nią pójść. Postano-
wili trwać w szańczyku do końca. Szko-
da tylko, że w takim oddaleniu od War-
szawy i że zamiast atakować krakowską 
bramę, bronić się muszą. Dowodzenie 
przejął sierżant Szumny, który niedaw-
no awansował i przeniesiony został ze 
służb kwatermistrzowskich do forma-
cji frontowych. Nie wiadomo, dlaczego 
w chwili odwrotu znalazł się w okopach 
pod Dąbrową. Jako batalionowy adiu-
tant winien być przy Herwinie. Teraz 
usiłował stworzyć z rozbitków zwarty 
oddział. Połączył wszystkich jeden plu-
ton i podzielił na trzy wzmocnione dru-
żyny. Każdej przydzielił do obrony je-
den lej. Zalecał oszczędzanie amunicji. 
Właśnie amunicja, jej niewielka ilość, 

stanowiła największą troskę sierżanta. 
Szumny liczył na szybką pomoc. My-
ślał, że wyprowadzi tych wspaniałych 
chłopaków z pułapki, jak jego dziad po-
wstaniec usiłował to zrobić pod Kołym-
skiem z grupą zesłańców. Dziadkowi 
nie udało się, kozacy wyłapali ich w cią-
gu dwóch tygodni, ale jemu – ostatnie-
mu z Szumna... Uwolni z pułapki i po-
prowadzi na folwark zajmowany przez 
Rosjan, a do którego zostało niewie-
le ponad milę. Urządzą jeszcze jedną 
Somosierrę. Bagnetami, gdy nie stanie 
amunicji, wyrąbią sobie drogę... Sier-
żant Szumny szybko zamieniał swoje 
myśli i pragnienia w rzeczywistość, da-
jąc ponosić się fantazji. Gdyby ich było 
więcej i mieli wypoczęte konie – marzył 
dalej – nie czekałby na żadną pomoc. 
Trzy drużyny to niewielki czambulik, 
z którym przy sprawnym dowodzeniu, 
wiele można by...

Zza wzgórza zamykającego hory-
zont od północnego wschodu, skąd do 
tej pory nadlatywały tylko artyleryj-
skie szrapnele, pojawił się oddział kon-
nicy. Szarżowało na nich z pół szwa-
dronu drago nów. Drużyny Szumnego 
przywarły do ziemi. On sam, ukryty 
za pa lisadą piasku, starał się opanować 
drżenie ręki, w której dzier żył dziadko-
wą szablę. Przybył z nią z Szumna do 
Strzelców i no sił, choć kapralowi nie 
przysługiwała taka broń. Teraz postano-
wił wykorzystać ją jak najlepiej. Bę-
dzie nią wydawał rozkazy, niech błyska 
w słońcu. Jeżeli nadarzy się okazja, po-
sieka niejednego psubrata. Dziadek wie-
lokrotnie nurzał ją w sobaczej krwi... 
Drużyny huknęły jedną i drugą salwą. 
Kilku dragonów osunęło się na ziemię, 
kilka koni pocwałowało bez jeźdźców. 
Dwa zwierzaki wywinęły kozła, chcia-
ły poderwać się i pognać za resztą, ale 
strzaskane nogi nie uniosły grzbietów. 
Sierżant przysłonił oczy ręką. Za drago-
nów przyznałby najwyższe odznacze-
nie, ale za konie powiesi...

– Oszczędzaj konie, sobako! Co ci 
winien zwierzak? – dopadł do najbliż-
szego strzelca i zamierzał zdzielić go 

szablą. Obok jego głowy zaświstały 
kule. Postanowił odłożyć karę na póź-
niej. Powinien się natychmiast schować. 
Za palisadą najbezpieczniej... 

Po kolejnej salwie dragoni zawrócili. 
Nie taki straszny był ten pierwszy atak. 
Jeszcze posłali za uciekającymi kilka 
ładun ków. Oni nie mieli żadnych strat. 
Szańczyk Kmicica wyśmienicie zdał 
pierwszy egzamin.

Szymek odetchnął i brudną ręką ob-
tarł zroszone potem czoło. Ten atak 
udało im się odeprzeć, ale czy podoła-
ją następnym? Wykorzystując przerwę 
w walce na jego odcinku, obserwował 
przez lornetę pożyczoną od Wojtka zma-
gania prowadzone na lewym skrzyd-
le. Widział wszystko bardzo dokład-
nie. Szymek jako pierwszy zameldował 
się Kubie, chcąc odbić tamte ciamajdy. 
Jego przykładem poszła rzesza ochotni-
ków. Nikt nie dostał pozwolenia. Mo-
gli tylko biernie się przyglądać. Wojtek, 
po ostatnim ataku awanso wany na plu-
tonowego w trzeciej kompanii, pobiegł 
na odprawę do kompanijnego. Zosta-
wił mu lornetkę. Kilku strzelców z jego 
sekcji – uniknęli oni śmierci od pocisku, 
który uderzył w środek odcinka – zo-
stało przydzielone do drużyny Szymka 
w charakterze uzupełnienia.

Przesunął szkła. Wielka niby balon 
kobieca postać zasłoniła na moment pole 
obserwacji. Oderwał lornetę od oczu.

Ze sto kroków w przedzie wzdłuż 
ich okopów biegła... Jordana. Po kolo-
rowych i zwiewnych spódnicach, czar-
nych i zawsze rozwia nych włosach 
poznałby ją nawet w największej ciem-
ności. Na ra mieniu miała opaskę z czer-
wonym krzyżem. Więc jednak przystą-
piła do łapiduchów. W taborach jako 
pomoc kuchenna męczyła się okrutnie, 
często żaliła na nieustanne zmywanie 
garów, obieranie ziem niaków, skubanie 
drobiu. W cygańskim życiu nie przy-
wykła do ta kich robót. Co innego ogni-
sko, kubeł z bąblującą zupą i gwiazdy... 
Odgrażała się, że zostanie markietanką, 
ucieknie z taborów, od Kostka też, jeżeli 
nie załatwi jej przeniesienia do sekcji sa-

Szańczyk Kmicica
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nitarnej. Widać dopięła swego. Dooko-
ła co rusz rozrywały się pociski, mięk-
ko pacały karabinowe kule. Jordana nie 
zwracała na to uwagi. Biegła do ranne-
go, może już martwego, który czer nił 
się na piasku blisko sołdackich okopów. 
Biegła prosto pod wraży ogień.

– Jordana! – krzyknął.
– Żakire! – odkrzyknęła mu, poma-

chała ręką i już biegła dalej.
Szalona dziewczyna. Dopadła czarnej 

plamy na piasku. Przez chwilę szukała 
w niej życia, po czym zostawiła w spo-
koju i prze skoczyła do następnej. Sołda-
ci urządzili polowanie. Strzelali za nią, 
lecz żaden nie mógł trafić, jakby Jorda-
ny nie imały się kule. Matka opowiada-
ła, że Cyganie znają najróżniejsze czary 
i zaklęcia. Wszystko mogą zaczarować. 
Pewnie to prawda. W biegu od jednej do 
drugiej plamy zniknęła za pagórkiem.

Na Szańczyk Kmicica szedł kolejny 
atak. Już nie dragoni lecz piechota. Ta 
zawsze była groźna ze względu na swoją 
powolność w przemieszczaniu się, czy-
li uporczywość z konieczności, jak to 
inni określali. Szła co najmniej kompa-
nia. Cztery zwarte szeregi zagęszczone 
na krótkim odcinku. Atakowali plutona-
mi. Szli i strzelali bez ustanku. Strzel-
cy czatowali w nędznych oko pach. Po-
zwalali sołdatom podchodzić. Musieli 
przecież oszczędzać ładunki. Szum-
ny przykucnął na lewym kolanie w mo-
dlitewnym geś cie, wspierał się na sza-
bli niby na pokutniczym kosturze. Nisko 
zwiesił głowę. Chyba już nie marzyła 
mu się Somosierra?

Sołdaci, nie napotykając oporu, pod-
chodzili do szańczyka coraz pewniej. 
Mniej też strzelali. Nagle powstrzymał 
ich krzyk i gwałtowna salwa:

– Jezus Maria ognia!
Zakotłowało się pośród nacierają-

cych. Jedne szeregi zaczęły wchodzić na 
drugie czyniąc dodatkowe zamieszanie. 
A grupka stra ceńców ciągle nie przesta-
wała pluć ołowiem. Jakby strzelała co 
najmniej kompania, a nie garstka niedo-
bitków. Kompania, batalion... Niedawna 
pewność siebie opuściła sołda tów. Po-
jawił się strach. Znowu kilku wyłama-
ło się z szyku. Ktoś zaczął uciekać. Jego 
przykładem poszła reszta, nie pomo-
gły naga ny oficerów. Strzelcy mocniej 
dali ognia. Kilku wyskoczyło z do łów, 
by pójść na bagnety. Szumny powstrzy-
mał ich. Zawrócili, posyłając za sołdata-
mi kolejne ładunki. Nagle zamek w tym 

i w tamtym karabinie uderzył sucho, 
bez odpa lenia, bez targnięcia ramieniem 
i obłoczka dymu z lufy. Ten i tamten 
strzelec chciał zmienić magazynek, ale 
w torbie nie znalazł innego. Zostało im 
niewiele naboi. A artyleria odcinek pola 
pomiędzy nimi a resztą batalionu nadal 
zalewała ogniem. Kolejne działo, które 
do tej pory biło gdzieś dalej, skierowa-
ne zostało przeciwko szańczykowi. Wy-
jątkowo duże. Wstrzelało się dopiero za 
piątym pociskiem. Lecz ten jeden cel-
ny wystar czył, by uczynić znaczne spu-
stoszenie. Trafił w najbardziej wysunię-
ty ku przodowi lej. Dwaj jego obrońcy 
zostali rozerwani na strzępy, dwóch 
wiło się od ran. Jeden, przerażony stra-
chem, wyskoczył z dołu i pędził prosto 
na wroga wymachując rękami. Krzy-
czał przy tym "Jezus Maryja! Jezus Ma-
ryja!" Nie pomogły wezwania Szumne-
go. Po dwudziestu, trzydziestu krokach 
ustrzelony został niczym kaczka. Ocala-
łą resztę drużyny sierżant wezwał do sie-
bie. Następne uderzenia pocisków były 
mniej celne, ale też wyrządzały szkody. 
Przedpiersie szańczyka uległo całkowi-
temu zniszczeniu, a zagłębienia zosta-
ły w znacznym stopniu zasypane przez 
fontanny piasku. Chaotyczne próby ich 
pogłębienia niewiele skutkowały. Po pół 
godzinie, nim umilkło działo, wyszedł 
kolej ny atak.

Szymek przeżegnał się i zaczął szep-
tać: "Ojcze nasz, któryś jest..." Zdawał 
sobie sprawę, że strzelcy są wyczerpa-
ni, brakowa ło amunicji, zostało ich le-
dwie kilkunastu. Dotrwać do zmroku, 
z nadejściem którego wolno im ma-
rzyć o pomocy, będzie bardzo trudno. 
Wprost niemożliwe. Nawet tej jednej 
godzinki, w ciągu której ciemne plamy 
już zalegające w lesie ogarną ich swo-
ją ciemnością.

Na wzgórzu z północnego wscho-
du znowu pojawili się konni. Najpierw 
wysokie papachy, z których znaczna 
część przyozdobiona była kolorowymi 
kitami, nisko pochylone nad końskimi 
łbami za czerniły się na tle nieba. Potem 
groźnego widoku dopełniły ka rabinki 
jeszcze przewieszone przez plecy i bla-
do połyskujące szable. Na czele koza-
ków jechał oficer wystrojony szczegól-
nie kolorowo. Szymek przyjrzał mu się 
uważnie. Zawszeć to dobrze zapamię-
tać dowódcę prowadzącego oddział do 
nierównego boju. To Szulkin... Szy-
mek mocniej przycisnął szkła do oczu, 

wstrzy mał oddech i patrzył nie dowie-
rzając. Czy to prawdopodobne? Szul-
kin tutaj? na czele znacznego oddzia-
łu kozaków? Co prawda syn zastępcy 
komendanta mógł tak szybko awanso-
wać, ale przecież pod Czarkami mie-
rzył do niego starannie... po strzale ko-
ziołkował niby zając... Szulkin dobrze 
prezentował się w siodle, ostro bódł 
konia ostrogami. Na miejskich zawo-
dach hippicznych często zbierał na-
grody. Do jego dyspozycji była prze-
cież stajnia kozaków kwaterujących 
w koszarach przy Prostej. Na koniach, 
a szczególnie na hippice znał się nie-
źle. Bódł konia ostrogami i coraz bar-
dziej wysuwał do przodu. Za nim po-
dążała chmara jeźdźców. Przyczajeni 
w dołach strzelcy odpalili resztę ładun-
ków... Niecelnie. Nikt nie powalił się 
z konia. Szable błysnęły w świetle do-
gasającego dnia. Przeszli po nich... Za-
wracali ost rym łukiem. Następna szar-
ża powali ostatnich ocalałych. Jeszcze 
tylko kilku strzelców szykowało się do 
walki na bagnety. Sześciu albo ośmiu. 
"Ojcze nasz, któryś..." Z przeraże-
nia nie mógł poli czyć. Jednak ośmiu. 
Uformowali się w podwójna linię. Na 
ich cze le dzielnie stał Szumny. Z jego 
prawego policzka szeroką strugą spły-
wała krew. Nie zważał na to. Czekał 
z lekko uniesioną szablą.

Niespodziewanie od batalionu Her-
wina ruszyła ku nim pomoc. Za póź-
no. Niewielka grupa dziwnie umun-
durowanych i uzbrojonych żoł nierzy. 
Stare werndle, fuzje pamiętające stycz-
niową noc, szable zakrzywione tatar-
skim sposobem, piki a nawet dębowe 
laski sta nowiły ich uzbrojenie. Podob-
ne odzienie: zniszczone sukmany, sze-
rokie cerowane spodnie, kubraki prze-
pasane żołnierskim pasem i maciejówki. 
To najodważniejsi ze służb kwatermi-
strzowskich. Na ich czele biegł Kostek... 
prowadził do ataku swój pluton obozo-
wych ciurów.

Kozacy zawrócili i bez przeszkód 
przeszli po strzelcach.

W szańczyku zapanowały bezruch 
i cisza, jakby nikt nie przeżył. Teraz na-
pastnicy szykowali się na tych dziwacz-
nych śmiałków, którzy wykorzystując 
częściowe umilknięcie artylerii, ruszy-
li przeciwko nim. Szulkin wyciągnię-
tą szablą wskazywał cel kolejnej szarży.

Za przykładem obozowych ciurów 
poszli inni strzelcy. Bez roz kazu sko-
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czyło ich z pięćdziesięciu. Starali się do-
gonić Kostka, lecz on i jego towarzysze 
byli już blisko kozaków. Padły strzały. 
Zwarli się. Jezus Maria!

– Sekcja za mną! – Krzyknął Szymek 
i bez zastanowienia skoczył w tamtym 
kierunku. Miał bardzo daleko, musiał 
biec z półtora kilometra, lecz nie brał 
tego pod uwagę. Ruszyli za nim jego 
chłopcy, tylko strzelcy Wojtka pozosta-
li w okopie.

Właściwie było już po walce. Dooko-
ła panowała martwa cisza. Skądś z da-
leka, jakby z okopów ciągnących się na 
prawo i lewo, dochodziły przytłumione 
huki. Gdzieś tam ciągle walczono. Tu-
taj panowała martwa cisza. Jeszcze tyl-
ko kilku łapiduchów krążyło po polu. 
Kozacy Szulkina wycofali się dawno. 
Strzelcy powrócili do okopów.

W ostatnim starciu Szymek miał swój 
niewielki udział. Chyba w połowie drogi 
huknęło kilka dział. Przypadli do ziemi. 
To jednak nie przeciwko nim skierowa-
ne były pociski. Poszły bokiem. Szulkin 
walczył ze strzelcami, którzy ruszyli od 
Herwina niejako w drugim rzucie. Pew-
nie z Kostkiem i jego ciurami już sobie 
po radził? Przeładowali i posłali mu kil-
ka ładunków. Szulkin, wzięty w dwa 
ognie, nie widząc szansy powodzenia, 
dał sygnał do odwrotu.

Teraz na tym miejscu było pusto. 
Mimo niedawnego deszczu piasek prze-
sypywał się sucho. Rannych już zabra-
no. Łapiduchy zabierali ciała poległych. 
Dopadł do nich, pytał o Kostka. Żaden 
nie umiał nic sensownego powiedzieć, 
bezradnie wzruszali ramionami. Do-
wiedział się jeno, że rannych zabrali do 
Krasnej, potem przez Suskowolę mia-
no powieźć ich do Radomia. Odprawił 
chłopa ków z sekcji, Rusznicy powie-
rzył dowodzenie nimi, a sam ruszył we 
wskazanym kierunku.

Nie spodziewał się tego po Kost-
ku, takiej brawury i odwagi, takiej lek-
komyślności. Gitarzysta, kabareciarz 
ze szkolnych zabaw, klasowy wesołek, 
fircyk lubiący popisywać się przy każ-
dej okazji. Obdartus, dekownik! Musiał 
to zrobić? Ratować kompana! Przecież 
Szumny do niedawna był jego przełożo-
nym. Na wszyst ko mu pozwalał. Więc 
jakaś solidarność obowiązywała nawet 
poś ród dekowników. Błazen, takiej sy-
tuacji nie mógł przepuścić. Na oczach 
całego batalionu, pułku, taki Zagłoba 
w gorszym wydaniu...

Znalazł Kostka w na pół rozwalo-
nej stodole pośród kilku rannych. Miał 
obandażowane piersi i głowę, głównie 
prawą stronę. Na policzek spod zaczer-
wionego od krwi płótna wypływał ropo-
waty płyn jakby mazidło. Twarz okrut-
nie blada, nieruchoma, niby uszło z niej 
wszelakie życie. Kostek umiał świetnie 
udawać, umarlaka też. W szkole był naj-
lepszym krotochwilnikiem. Dopadł do 
niego i chciał chwycić za ramię, poszar-
pać, krzyknąć, żeby przestał żartować, 
to nieprawda. On żyje! Powstrzymał 
się w ostatnim momencie. Tuż obok na 
słomie leżeli inni ranni również zaban-
dażowani i znieruchomiali. W wypeł-
niającym stodołę mroku przypomi nali 
białe kokony. Nie wolno było zakłócać 
ich spokoju. Zmobilizował się, ostroż-
nie dotknął ręki Kostka. Przez ciało ran-
nego przeleciał pojedynczy dreszcz. 
I otworzyły się oczy. Jasne, zawsze pa-
łające blaskiem i radością oczy. Jednak 
udawał!

– Ty diable rogaty! – tym razem 
chwycił go za ramię.

Usta Kostka wykrzywił grymas bólu.
– Aleś odstawił komedię! – puścił 

ramię.
Oczy Kostka napełniły się jeszcze 

większą radością, a skrzywienie ust za-
mieniło w szeroki uśmiech. 

– Po coś tam lazł?
– Musiałem – z trudem wyszep-

tał Kostek. Widać było, że nawet sło-
wa sprawiają mu ból. Autentycznie był 
ciężko ranny .

– Musiałeś? Po co? Nie lepiej było 
trzymać się taborów...

– Ginęli ludzie...
– Ludzie giną na każdej wojnie. Mo-

ich ledwie połowa została!
– To koledzy...
– Wojna nie wybiera: kolega, przyja-

ciel, przełożony. Zginęli za ojczyznę.
Na znowu znieruchomiałej twarzy 

Kostka pojawił się ironiczny grymas. 
Ironii, sarkazmu, drwiny ze wszystkiego 
to on zawsze miał w sobie wiele, błazen.

– I coś dobrego zrobił?
– Ja tego nie chciałem...
To cały Kostek. Chętnie odda-

wał głodnym kolegom swoje kanap-
ki, mówiąc, że on nie może dużo jeść, 
bo to przeszkadza w śmiechu, a prze-
cież w domu czeka go jeszcze po-
rządny obiad, przed którym nie sposób 
się wymigać... Potem śmiał się z ła-
komczuchów do końca lekcji. Kanapki 

kupował jakoby u starej, zaropiałej Ży-
dowicy, w sklepie której klientelą były 
tylko muchy i robaki. A przecież wszy-
scy wiedzieli, że do wieczora, może na-
wet do następnego rana, będzie głodny. 
W domu starej praczki nie przelewało 
się. Niechęt nie brali kanapki.

– Nie chciałeś, ale jak największy 
idiota polazłeś pod szab le kozaków 
Szulkina. Bohater! Ty miałeś wątpli-
wości idąc na wojnę, Dymitrowi nie za-
drżała ręka. Po coś to zrobił, Kostek?

– Nie żałuję... musiałem...
I po ostatnim, wymuszonym w mę-

kach słowie z twarzy jego odpły nęło 
wszelakie życie. Usta pozostały pół-
otwarte, oczy nieruchome. Dopiero po 
długiej chwili, kiedy Szymek już miał 
biec po lekarza, oczy Kostka drgnęły. 
Jeszcze raz starały się uśmiechnąć. Bły-
snął w nich promień radości.

Do stodoły wszedł ojciec Kosma.
– Ojcze, on umiera... to mój szkol-

ny kolega, przyjaciel! Niech ojciec coś 
zrobi...

– Synu, ciało jego należy do lekarza, 
a dusza do Boga. Nie zbadane są wyroki 
opatrzności. Może nadszedł jego czas? 
Co Bóg zechce, spełni się.

– Bóg to nie śmierć, choć zawsze za 
nią stoi. Kostek walczył za ojczyznę.

– Dzisiaj Bóg to ojczyzna. Poświęce-
nie dla niej jest poświęceniem dla Boga.

– A człowiek...
– Bóg to również człowiek, więc 

jemu należy się poświęcać przede 
wszystkim... – ojciec Kosma uczynił 
ręką gest zniecierpliwienia, jakby odpę-
dzał natrętną muchę i uwolniwszy się od 
rąk Szymka, poszedł do rannego. Z ha-
bitu wydobył kawałek lusterka. Przysta-
wi je do ust Kostka.

– Jeżeli słyszysz mnie, żałuj za 
grzechy.

Wargi Kostka drgnęły. Po chwili sły-
chać było wymuszony szept:

– Nic... nie uczyniłem... dla Boga...
– Wiele uczyniłeś, synu. Bardzo wie-

le. Byłeś mu wierny, odpo wiedziałeś na 
jego wezwanie. Nie męcz się dłużej, od-
poczywaj w niebiańskim spokoju. Ża-
łuj za grzechy. Odpuszczam ci je w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. 
Przyjmij, bracie, wiatyk Ciała Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, który niech cię 
strzeże od złego nieprzyjaciela i zapro-
wadzi do życia wiecznego. – Ojciec Ko-
sma wetknął w rozchylone usta okru-
szynę chleba, kilka razy po chylił się nad 
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rannym, jakby składał mu hołd i powoli 
uczynił na piersiach i czole znak krzyża. 
Znieruchomiał w modlitwie. Kiedy po-
ruszył się, oczy Kostka, martwo utkwio-
ne w mroku pod szczytem stodoły, przy-
słonił powiekami. – Dóminus noster 
Iesus Christus, Fiĺius Dei vivi, qui beáto 
Petro Apóstolo suo dedit potestátem li-
gándi atque solvéndi...

– Miro kamlipen! Miro kamlipen! – 
okrutny krzyk rozdarł ciszę modlitwy 
i śmierci. Do stodoły wbiegła Jordana. 
Widząc Kosmę pochylonego nad ciałem 
zawahała się tylko przez moment i już 
dopadła zwłok. Ojciec Kosma ustąpił jej 
miejsca, poszedł spowia dać innych ran-
nych. Jordana raz i drugi przywarła do 
stygnących rąk. Z głowy zdarła cienką 
chustkę, rozerwała ją pośrodku i ułoży-
ła na twarzy zmarłego. Wierzyła, że jego 
dusza może jeszcze wrócić do ciała. Na-
leżało jej to umożliwić poprzez odkry-
cie nosa i ust. W cygańskim świecie ta-
kie przypadki się zdarzały. Od ran nego 
leżącego po sąsiedzku zabrała menaż-
kę. Zaczęła okrążać zwłoki Kostka. Co 
dwa kroki ulewała z menażki niewiel-
ką ilość wody, szeptała przy tym jakieś 
zaklęcia. Kiedy wody zabrakło, ze znie-
cierpliwieniem odrzuciła żołnierskie na-
czynie i usiadła przy głowie zmarłego. 
Znieruchomiała, zapadła w wielogo-
dzinne milczenie.

Szymek czekał, licząc na to, że Jor-
dana w końcu przemówi. Próby nawią-
zania z nią kontaktu nie skutkowały. 
Wyszedł przed stodołę, usiadł na pniu 
powalonego drzewa i znowu czekał. 
Mrok zapadał powoli, powoli też otu-
lał go, wchłaniał. Jacyś ludzie wchodzili 
i wychodzili ze stodoły, przynosili i wy-
nosili rannych, rozmawiali między sobą 
ściszonymi głosami. Nikogo nie pozna-
wał, nie odróżniał cieni od fizycznych 
postaci, nie słyszał słów, a tych pojedyn-
czych, które wypowiadane głośniej do-
cierały do jego uszu, nie rozumiał. Trwał 
w ciemności będąc przekonany, że poza 
nią, nic więcej nie ma.

Wieczorem wstał i ruszył w kierun-
ku odgłosów odległej strzela niny. Tylko 
ona docierała do jego uszu i świadomo-
ści, tylko ją rozumiał. Drogami przepy-
chały się jakieś wojska. Dookoła powta-
rzano: Odwrót! Fordulat! Der Rückzug! 
Ustup! Wozy amunicyjne, taborowe, 
ambulanse sanitarne, kuchnie, piecho-
ta, ranni, grupki jeźdźców – wszystko 
razem chaotycznie. Spychano się z dro-

gi, pokrzykiwano, kłócono, miejscami 
dochodziło do wal ki. Niewyobrażalny 
harmider i bałagan. To cofali się Au-
striacy i Węgrzy. Czesi odeszli znacznie 
wcześniej. 

Szymek przez morze wojska będą-
cego w odwrocie przebijał się z trudem, 
lecz wykorzy stując pola, wolne odcin-
ki rowów i poboczy dróg powoli posu-
wał się w kierunku dogasającej strze-
laniny. Po dwóch godzinach do tarł do 
wioski, która wydawała mu się znajo-
ma. Na jaśniejszym od wybuchów ho-
ryzoncie widać było znaczny garb. To 
chyba wzgórze, które tyle razy atakowa-
li, a o które już czwarty dzień toczył się 
zacięty bój? Tak, to Laski. Górą przele-
ciał szrapnel. Rozsypał się w pobliskim 
ogrodzie wywołując w gałęziach drzew 
głośny szelest. Odruchowo pochylił się, 
przywarł do ziemi, a kiedy złowieszcze 
bzykanie kulek ucichło, skoczył za róg 
ocalałego domu. Przez okno pozbawio-
ne szyb, w świetle ogarka świecy, widać 
było dwie postacie nerwowo biegające. 
Austriacki oficer i żołnierz. Do drew-
nianej skrzyni pakowali papiery. Nad-
leciał kolejny szrapnel, a potem tuż za 
domem wybuchł artyleryjski granat. Po-
trząsnęło ścianami. Z domu wyskoczył 
żołnierz. W ręce miał białą szmatę. Usi-
łował przywiązać ją do kołka, a kołek 
zaczepić na obramowaniu drzwi tak, by 
szmata wystawała ponad strzechę. Ręce 
drżały mu, nie mógł dobrze umocować 
szmaty. Spadała, ledwie podnosił ko-
łek. Pojawił się oficer. Już w drzwiach 
wrzeszczał:

– Du Tölpel, Satrap, Drückeberger, 
Lump... Unglucklich dieser Vater, der 
dich erzeugt hat! Wie kann man mit 
solchen Saldaten den Krieg gewinnen? 
Fluch über diesen Bauch, in dem dein 
plumpes Wesen ausgewachsen ist!

Przerażony gefreiter stał obok wyprę-
żony jak struna i powtarzał:

– Jawohl! Jawohl!
Oberleutnant dopadł do niego, czymś 

uderzył w twarz aż mlasnęło, wyrwał 
z rąk kołek z białą szmatą i sam zaczął 
go mocować. Kołek dopiero teraz doce-
nił ważność sytuacji, poczuł właściwy 
respekt przed porucznikowską szarżą 
i zawisł zgodnie z jego wolą. Ale wte-
dy zza rogu pojawił się zdecydowany na 
wszystko Szymek.

– Ty cesarski tchórzu – poddajesz się! 
Komu? – dopadł do kołka, wyrwał go 
z uchwytu i odrzucił daleko.

– Was, was maachst du Jäger? We-
ißt Jäger nicht, daß die Deuts chen den 
Kampf um Warschau verloren und zie-
hen am ganzen Front zurück? Es droht 
uns die Einkreisung. Der Rückzug des 
kaiserlichköniglichen Heeres wurde 
von Oberkommando geplant! Hab acht! 
Ich stelle euch vors Gericht, ich lasse 
erschießen...

Szymek nie słuchał dłużej rozhiste-
ryzowanego oberleutnanta, odwrócił się 
i odszedł w mrok.

– Jäger, halt! Eure Name, Abteilug... 
ich f inde dich....

Długo jeszcze przez ciemność prze-
bijał głos porucznika, lecz Szymek nie 
zwracał na niego uwagi. Szedł w kie-
runku rozbłyskującego wybuchami 
wzgórza. To nieprawda, że Komen-
dant się wycofał... Nieprawda! Prze-
cież w okopach ktoś ciągle walczy. Biją 
w nie rosyjskie działa, kulomioty maca-
ją seriami, a oni odgryzają, się co nie-
co. Może nie tak mocno, jak to należa-
ło czynić, lecz przecież leguny zawsze 
byli w mniejszości, zawsze oszczędza-
li amunicję. Przyspie szał kroku w mia-
rę jak Rosjanie natężali ogień. W poło-
wie wzgórza minęło go kilku strzelców. 
Biegli do wioski. Jeden z nich krzyknął:

– Zawracaj! Tam już nikogo nie ma.
Zawracajtamjużnikogoniema! To 

niemożliwe! Tam jest jego sekcja, jego 
pluton, kompania, batalion, pułk. Tam 
są wszyscy!

Działa ucichły, kulomioty też. Zro-
biła się cisza i okrutnie czarna ciem-
ność. Nic ich nie zagłuszało ani nie roz-
świetlało. Zaczął biec. Odgłosy kroków 
i jego oddech przydawały ciemnoś ciom 
nieco ludzkiego wymiaru. Ale nie był 
sam. Po kilkunastu metrach usłyszał ja-
kieś przytłumione głosy dochodzące 
z boku. Chciał je usłyszeć dokładniej, 
zrozumieć. Skręcił w ich kierunku. Od 
razu osadził go krzyk:

- Stoj! Kto idu? Ruki wwierch!
Nim zorientował się, obskoczyło go 

kilku sołdatów. Już nie miał w ręce uko-
chanego manlichera ani maciejówki na 
głowie. Leżał na ziemi przyduszony 
ciężkimi sapogami.

Stanisław Rogala
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Worek na Polaków
Łotwa ma 64 589 kilometrów kwa-

dratowych powierzchni, na statystycz-
ny kilometr kwadratowy przypada sta-
tystyczny Polak, czyli Łotysz z polskim 
pochodzeniem, oprowadzam po Win-
dawie statystyczne 0.5 wycieczki z Pol-
ski na rok, bo mniej więcej raz na dwa 
lata przybywa tu zorganizowana gru-
pa z kraju – żartuje bez przekonania 
Wiktor Bagieński, prowadzając mnie 
w kierunku XIII-wiecznego zamku Ka-
walerów Mieczowych, najstarszego za-
chowanego obiektu tego typu w Kur-
landii. Idziemy ulicą Pils, secesyjne 
fasady kamienic z przełomu XIX i XX 
wieku przypominają, że nie tak daw-
no był to główny trakt miasta. Nie ma 
jednego worka na łotewskich Polaków 
– robi ruch ręką, jakby próbował odgo-
nić jakąś uprzykrzoną myśl – dzielą się 
na różne kategorie. Do pierwszej na-
leżą potomkowie tych, którzy zapusz-
czali tu korzenie od XVI aż po począ-
tek XX wieku. Wrośli w Łotwę, mówią 
po łotewsku, z pokolenia na pokolenie 
przekazują polską tradycję i polski ję-
zyk. Są nieuleczalnie chorzy, ich choro-
ba nazywa się: tęsknota za Polską. Wie-
dzą, że nie wrócą, bo nie mają gdzie 
ani po co. Druga kategoria to potom-
kowie sezonowych robotników rolnych. 
Silni fizycznie i pracowici, ale poziom 
wykształcenia i inteligencji niski: sta-
nowili tanią siłę, która w okresie mię-
dzywojennym szerokim strumieniem 
płynęła za chlebem z polskiej wsi. Męż-
czyźni za sezon, gdyby życie brać sta-
tystycznie potrafili zarobić średnio 563 
łaty, kobiety mniej, bo tylko 369, ale 
i tak przy ówczesnym kursie około dwu 
złotych za łata było to niezłym zarob-
kiem – wcześniej wspólnie sprawdza-
liśmy dane z 1926 roku. Łotewski ani 

w ząb, polski pożal się Boże, kiedy wy-
buchła wojna nie mieli jak wrócić, było 
ich tutaj prawie 26 tysięcy. Fizycznie 
tu, ale głową u siebie w Polsce, wszyst-
ko traktowali jako tymczasowe, to prze-
kazali w genach swoim dzieciom. Wie-
rzą w cuda, chcą wracać, tylko kto na 
nich czeka? Ci z najnowszej, powojen-
nej emigracji, którzy przybyli w okresie 
postalinowskiej odwilży z polskich Kre-
sów: Białorusi, Ukrainy, o tych nawet 
szkoda mówić. Nie znają języka łotew-
skiego, nie znają polskiego, ale są kato-
likami i uważają się za Polaków. Gło-
wą i nogami siedzą w rosyjskim okopie. 
Nie mają obywatelstwa, o świecie wie-
dzą tyle, co im powie Putin, bo Łotwa 
jest w zasięgu moskiewskiej propagan-
dy. Ich językiem jest rosyjski, ich Pol-
ska nie leży w Polsce, o czym tu rozma-
wiać? Ani tak, ani tak, czyli nijak.

Mnie tu zna co drugi pies, urodzi-
łem się w Windawie, chodziłem do ło-
tewskiej szkoły – dodaje, zanim zdąży-
łem spytać, do której z kategorii zalicza 
siebie – I tu chyba umrę. Ale gdzie zo-
staną pochowane moje dzieci, nie mam 
pojęcia: moja córka jest w Holandii 
(mąż Polak, trójka dzieci), syn miesz-
ka i pracuje w Anglii. Nie muszę być 
prorokiem?

Gdzie car nie może...
Jestem, a skoro jestem, to chwała 

Bogu, musiałem mieć jakichś przod-
ków. Mama urodziła się w 1919 roku 
w Łatgalii, takie to były czasy, że gdzie, 
nikt nie pytał. Jeśli chodzi o ojca, mam 
jego zdjęcie zrobione na Bałkanach, 
kiedy miał 2 lata. O tym, gdzie tak na-
prawdę się urodził, dowiedziałem się 
dopiero w ubiegłym roku, syn odszu-
kał jego metrykę. Wyszło, że w Londy-
nie 29 grudnia 1920 roku. To oczywi-

ście wszystko w pierwszej kolejności 
wina dziadka, który, jak dzisiaj byśmy 
powiedzieli, był przedstawicielem han-
dlowym i szukał nabywców na Bałka-
nach na maszyny do uprawy roli. Nie 
dał się przekonać, że rosyjskie kobiety 
są najpiękniejsze. Z carskim paszpor-
tem urzędnik Stefan Jazep Bagieński, 
związany z jakimś nieokreślonym bliżej 
departamentem ministerstwa rolnic-
twa, właściciel 50- hektarowej posia-
dłości w Łatgalii, w okolicach jeziora 
Łubań, przed I wojna światową poje-
chał na wystawę rolniczą do Anglii. 
Tam poznał sekretarkę: pannę Marga-
ret z domu Campbell, pochodzącą ze 
Szkocji, zatrudnioną w firmie produku-
jącej silniki do traktorów i innych ma-
szyn. Dalej było już bez niespodzianek: 
najpierw się zakochał, a później ożenił, 
ślub wziął podobno w 1916 w ambasa-
dzie Wielkiej Brytanii w Petersburgu. 
Kto dzisiaj wie, jak to naprawdę było? 
Przed II wojną, a może zaraz po wej-
ściu komunistów dziadek się rozwiódł 
z babcią, panowało przekonanie, że za-
brała mojego ojca i wróciła do Anglii. 
W rzeczywistości, zamieszkała w Rze-
życy, podobno potajemnie prowadzili 
korespondencję. Dziadek zmarł w 1948 
roku, pochowany został na cmentarzu 
w Nagli. Jeszcze mniej wiadomo o jego 
ojcu, czyli moim pradziadku, który uro-
dził się w Rzeżycy w witebskiej guberni, 
jeśli się nie mylę w 1876 roku. W wieku 
21 lat mieszkał w Warszawie na ulicy 
Chmielnej 16, zachowały się jego do-
kumenty. Dwadzieścia lat temu byłem 
w Warszawie, niby kamienica o nume-
rze 16 stoi, schody stare, drewniane, 
ale czy przetrwała wojnę, czy odbudo-
wana, kto wie? Inna sprawa, co tam 
robił? Gdybym był miłośnikiem fanta-
styki, mógłbym podejrzewać, że studio-

Wojciech Pestka

Niebieska łotewska

Legenda mówi, że niebieskie krowy, żyjące w morzu, należały do Juras Mate (Matki Morza). 
Przed wschodem słońca wychodziły czasami na brzeg, by paść się na plażach i nadmorskich 
wydmach. Kiedyś, podczas strasznego sztormu, zginęła większość rybaków w wiosce. Juras 
Mate podarowała wtedy niebieskie krowy kobietom, by mogły wykarmić osierocone dzieci.

Gdzie woda w morzu czysta, trawa zielona, a krowy… niebieskie?
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wał medycynę, bo podobno w Rydze, 
gdzieś, w jakimś muzeum, jest dyplom 
lekarski na takie nazwisko. A tak – ko-
niec, kropka i tyle.

„Zakryta zona” na końcu świata
Jeśli przypominasz sobie filmy 

o aborygenach żyjących w rezerwatach 
– poradził mi Wiktor – to wybierz się 
na Kolkę. Sprawdziłem: w 1992 roku 
rząd łotewski utworzył ściśle chro-
niony obszar obejmujący 12 wiosek 
i przylądek Kolka, nazwany Wybrze-
żem Liwońskim (coś w rodzaju rezer-
watu dla Liwów, czasem nazywane-
go liwońskim państwem, jako że ma 
własną flagę o barwach symbolizują-
cych las, piasek plaż, morze – zielono-
-biało-niebieską, a w szkołach obowią-
zującym językiem jest liwski). Jak się 
okazuje, Liwowie stanowią jedną z naj-
mniejszych narodowości świata: po-
dobno (według danych z 2000 roku) na 
Łotwie żyje 177 osób podających się 
za Liwów, z nich zaledwie kilka włada 
liwskim językiem. Pojawili się na tych 
terenach około 5 tysięcy lat temu, po 
raz pierwszy określenia „levioni” użył 
w 76 roku n.e. w zapiskach Rzymianin 
Pliniusz Młodszy. Sami nazywali siebie 
„mieszkańcami wybrzeża” (po liwsku 
raandalist). Spychani na przestrzeni 
wieków przez plemiona Bałtów, czyli 
dzisiejszych Łotyszy, dotarli z czasem 
do miejsca, gdzie kończył się ląd, a za-
czynało morze. Na swój koniec świa-
ta, czyli na przylądek Kolka. Centrum 
kulturowe „państwa Liwońskiego” 
znajduje się we wsi Mazirbe, tam każ-
dego roku w pierwszą sobotę sierpnia 
odbywa się festiwal, na którym przy-
pominana jest narodowa liwska muzy-
ka, obrzędy i historia. Kolka: wystarczy 
popatrzeć na gonione wiatrem wzdłuż 
wybrzeża jasnoniebieskie fale Morza 
Bałtyckiego, naprzeciw którym ruszają 
spiętrzone, ciemnozielone zastępy z ( 
nazywanej tu małym morzem) Zatoki 
Ryskiej. W miejscu, gdzie fale się zde-
rzają (a podobno linia jest stała, nieza-
leżnie od pory roku i pogody), wzlatu-
ją w powietrze gejzery morskiej wody, 
kipi piana, dając wrażenie pokazu ma-
gii, spektaklu przygotowanego przez 
żywioły. Kolka to miejsce, gdzie wy-
stępują różnego rodzaju magnetyczne 
i przyrodnicze anomalie, tam fizycznie 
czuć działanie jakichś niezbadanych sił 
natury – zachęcał mnie Wiktor z pasją 

rasowego przewodnika. W czasach so-
wieckich utworzono tu rejon zamknię-
ty, obowiązywały specjalne przepustki. 
Brzeg uznano za państwową granicę, 
wysiedlono część rdzennych mieszkań-
ców, a pozostałych, żyjących głównie 
z połowów, odcięto od morza: pobyt 
na plaży był traktowany jako narusze-
nie granic. W lasach zlokalizowano ści-
śle tajny obiekt (na miejscu osady Irbe-
ne), składający się z trzech potężnych, 
szpiegowskich radioteleskopów. Dwa 
z tych radioteleskopów ocalały, mimo 
że zostały przeznaczone do wysadze-
nia w momencie opuszczenia Łotwy 
przez wojsko (średnica czaszy więk-
szego to 32 metry, ósmy co do wiel-
kości na świecie). Towarzyszył im za-
mknięty wojskowy garnizon liczący 3 
tysiące mieszkańców z pełnym zaple-
czem socjalnym, sklepami, kinem, do-
mem kultury, przedszkolami... Może 
tak będzie wyglądała ziemia po przej-
ściu kataklizmu: poczerniałe oczodo-
ły okien w opuszczonych blokowi-
skach, przewrócone dziecięce huśtawki 
na szkolnym boisku, wyrwane z zawia-
sów drzwi sklepów, zarastające drze-
wami osiedlowe drogi. „Proletariusze 
wszystkich krajów łączcie się”. Prze-
pisuję z wydawanej w rosyjskim języ-
ku codziennej łotewskiej gazety („So-
wietskaja Wenta”, poniedziałek 23 
lutego 1981 roku, cena 2 kopiejki, wy-
chodzi od 29 czerwca 1940 roku) zna-
lezionej w kącie gościnnego pokoju na 
czwartym piętrze tego upiornego blo-
kowieksa wiersz z tytułowej strony: 
Partii zadanie –/Naród/ Do zwycięstwa 
prowadzić,/Ogień, zapalony przez Le-
nina,/ Z pokolenia na pokolenie,/ Jak 
sztafeta nieść. (A. Bałodis) [tłumacze-
nie autora]. 

Uczucie, jakbym dotknął rozkładają-
cego się trupa.

Co komu pisane…
Windawa jest naszym najdalej na 

północ wysuniętym portem przeładun-
kowym, który nie zamarza zimą. Kiedyś 
po kilka statków przybijało codziennie 
do nabrzeży po węgiel, nawozy, ropę, 
na redzie ustawiała się kolejka. A dzi-
siaj? Dobrze jeśli dwa, trzy masowce 
na tydzień wpływają do portowego ka-
nału, inna sprawa, że przy ujściu Wen-
ty powstały nowe terminale i w nich 
przeładowuje się gaz, ropę, chemika-
lia – pamiętam ten odcień żalu w gło-

sie Wiktora Bagieńskiego, kiedy spo-
tkaliśmy się po raz pierwszy. Łotwa 
walczyła z kryzysem: gospodarka skur-
czyła się o jedną czwartą, panowa-
ło bezrobocie, cięto płace, zmniejszo-
no emerytury, wzrost cen ograniczył 
ruch turystów w letnich miesiącach za-
pełniających urokliwe, ciągnące się ki-
lometrami piaszczyste, nieskazitelnie 
czyste plaże. Windawa mnie urzekła 
zabudową stanowiąca niezwykłe po-
łączenie awangardowej, nowoczesnej 
architektury, z wielką starannością 
wkomponowanej w otoczenie i starych, 
niskich, drewnianych domostw. Z jed-
nej strony refleksy światła: płaszczy-
zny szkła, w których przeglądają się 
płynące leniwie chmury oraz ruszają-
ce na spotkanie morza jachty i potęż-
ne samochodowe promy, wyrastające 
na kilka pięter w górę ponad czerwo-
ne dachy starych, zabytkowych kamie-
nic. Z drugiej: wąskie, brukowane po-
lnym kamieniem uliczki, przy których 
przycupnęły stare, drewniane rybackie 
chaty, ledwie wyczuwalny zapach wę-
dzonych ryb. Urzekła perfekcyjną dba-
łości o szczegóły i widoczną na każdym 
kroku organizacyjna zapobiegliwością. 

Mówią, co komu pisane – przywo-
łuje ludowe powiedzenie, kiedy py-
tam, dlaczego Windawa. – Ojciec skoń-
czył polską średnią szkołę w Rzeżycy 
w 1941 roku, tam poznał moją mamę, 
która na stałe mieszkała w Dyneburgu, 
maturalny bal został przerwany: wy-
buchła wojna, Hitler uderzył na Rosję. 
Przyszły teść załatwił mu przydział do 
kolei, pobrali się w 1943 roku. Koniec 
wojny zastał ich w Kurlandii, ojciec 
podjął pracę w łączności, dostał miesz-
kanie w Windawie. I tak sobie całkiem 
zwyczajnie, po cichu, przyszedł czas na 
mnie. Przecież nic nie jest tylko dobre 
albo złe – szuka po kieszeniach zapal-
niczki – może z wyjątkiem papierosów. 
Ale po co szukać złego, tych dziur w ca-
łym jest wystarczająco dużo. 

Zupełnie inna opowieść
Ta historia bierze początek w Łuż-

kach (dziś teren Białorusi) w czasach 
carskich, pradziadek miał pięciu chło-
paków, nie było dla nich ani ziemi, ani 
pracy, jednym słowem dali się wcią-
gnąć w komunistyczny spisek i musie-
li uciekać. Uciekali w kilku grupach, 
dziadek przez Szwecję do Norwegii, 
babcia przez Odessę, Niemcy inną dro-
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gą… [po przeczytaniu tekstu moja roz-
mówczyni napisze z dezaprobatą w ma-
ilu: „Nie mówiłam, że wszyscy bracia 
zostali wciągnięci do komunistów i że 
dla nikogo nie było ani ziemi ani pracy, 
tylko że siostra dziadka wciągnęła go 
do tego. Bo jeden z braci ziemię otrzy-
mał (to naturalnie), a o reszcie po pro-
stu nic nie wiem. A babcia pojechała za 
dziadkiem do Norwegii po prostu bo 
go kochała i godziła się na to, czym się 
zajmował. Zrobił pan z nich całą spi-
skową rodzinę, beee... :(”.]. W każdym 
razie w Oslo się pobrali, tam urodziło 
się pierwszych dwoje dzieci i wtedy za-
kończyła się I wojna światowa, powsta-
ła Republika Rad. Dziadek postanowił 
wracać z Norwegii, moja mama w każ-
dym razie urodziła się w Rostowie, do 
Łużek, które znalazły się w Polsce, do-
tarli po 1918 roku. Dziadek wciąż 
miał sentyment do komunizmu, wierzył 
w ideę równości i braterstwa tak moc-
no, że postanowił w 1924 roku osiąść 
w komunistycznym raju, by w Peters-
burgu (który wkrótce zamieniono na Le-
ningrad) kształcić swoje dzieci. Bardzo 
szybko się zniechęcił do kraju rządzo-
nego przez robotników i chłopów, zde-
cydował się na ucieczkę, ale nie zdążył: 
2 stycznia 1926 roku zmarł na serce. 
Babcia z trójką małych dzieci w Lenin-
gradzie przeczekała II wojnę światową, 
przeżyła blokadę. Waleria, moja mama, 
wyszła za mąż za oficera marynarki 
wojennej, Rosjanina urodzonego w Ka-
liszu, jego ojciec, a mój dziadek ze stro-
ny ojca był carskim inspektorem szkol-
nym w Polsce. Tak więc urodziłam się 
7 października 1945 roku w Leningra-
dzie na święto Matki Bożej Różańco-
wej – powoli, dobierając starannie sło-
wa snuje swoją opowieść pani Helena, 
żona Wiktora. 

Co pamiętam z tamtych czasów: dro-
gę z domu do szkoły, drogę z domu do 
kościoła, śnieg, deszcz. Lato zwykle 
spędzaliśmy w Łużkach, do Leningradu 
wracaliśmy na zimę. Kiedy miałam 14 
lat, rodzice się rozwiedli, mama, któ-
ra z wykształcenia była technikiem kre-
ślarzem, rzuciła wszystko i zamiesz-
kałyśmy w Rydze. Tam wskazano nam 
kościół Matki Boskiej Bolesnej, wo-
kół którego gromadzili się Polacy. 
W 1963 roku skończyłam szkołę śred-
nią w Rydze i zdawałam na polonisty-
kę w Wileńskim Instytucie Pedagogicz-
nym. Miejsc było 20, zdawało 25 osób, 

dwie z zagranicy: koleżanka ze Lwo-
wa i ja, z Rygi, wszyscy zostali przy-
jęci, studia ukończyło 18 osób. Dzie-
kanem był prof. Włodzimierz Czeczot, 
kierownikiem katedry prof. Genadiusz 
Rakitski, panowała prawdziwie rodzin-
na atmosfera. Równolegle prowadzona 
była polska grupa na kierunku matema-
tyczno-fizycznym. Zdążyliśmy, mieliśmy 
szczęście, bo w 1969 zlikwidowano fi-
lologię, polonistykę włączono do Wy-
działu Języków Obcych jako Oddział 
Języka Polskiego. Odpracowałam stu-
dia, wówczas byli na uczelniach pełno-
mocnicy do spraw zatrudnienia i każdy 
student otrzymywał nakaz pracy, wró-
ciłam do Rygi. Nigdzie nie chcieli mnie 
przyjąć, nie należałam do partii, nie 
miałam rekomendacji komsomołu, zro-
biłam nawet prawo jazdy na trolejbus, 
w końcu zostałam operatorem w kinie 
„Tejka” [po łotewsku Baśń – przypis 
autora]. Tak przepracowałam 19 lat.

Parówki i statystyka
W niedzielę o 8 rano miasto wyglą-

da jak opustoszałe: po ulicach przemy-
kają koty, parkowe fontanny rozpyla-
ją w powietrzu wodną mgłę, nad głową 
krzyczą mewy, jedynie z portu dobie-
ga łoskot uderzających o siebie z siłą, 
przetaczanych po bocznicach wago-
nów. Nie ma kogo spytać o drogę, błą-
dzę po ulicach, szukając katolickiego 
kościoła Świętego Krzyża. Na szczę-
ście mam ze sobą mapę miasta. Tego 
komunizmu w Polsce było jak mięsa 

w parówce, Kościół mógł działać bez 
przeszkód. Tu było inaczej ale wciąż 
obowiązuje stereotyp: Polak – kato-
lik. Dla nich w kościele o godzinie 9 
jest odprawiana polska msza – zachę-
cał mnie Wiktor. – Przed wojną według 
ksiąg meldunkowych mieszkało w Win-
dawie stu dwudziestu trzech Łotyszy 
z polskim pochodzeniem, teraz z po-
wojennymi przybyszami jest ich około 
pięciuset. Zobaczysz tutejszych Pola-
ków na własne oczy. W ławkach starsze 
kobiety, znoszone płaszcze, niemodne 
fryzury, w sumie jakieś osiemdziesiąt 
osób w wieku powyżej sześćdziesięciu 
lat. Tylko czterech mężczyzn. Z mło-
dzieży: dziewczyna na oko osiemna-
stoletnia i nieco starszy chłopak. Cztery 
osoby w tak zwanym wieku produk-
cyjnym. Uproszczona statystyka chwi-
li. Modlitwy po polsku, kazanie po ro-
syjsku. Proboszcz, w białym habicie 
paulina, o. Marcin Wirkowski, przy-
były jakieś pięć lat temu do Winda-
wy, rozkłada ręce: tych co znają polski, 
można policzyć na palcach. Wniosek 
końcowy jest taki: ewangelicy, którzy 
w Kurlandii przeważają, mają około ty-
siąc dusz, pozostali, czyli prawosław-
ni, katolicy, baptyści łącznie następny 
tysiąc. Razem niech to będzie dwa ty-
siące. W Windawie mamy czterdzieści 
cztery tysiące mieszkańców. Moje pyta-
nie – Wiktor znów sięga po papierosa 
– jak nazywa się Bóg, który ma władzę 
nad duszami pozostałych czterdziestu 
dwóch tysięcy?

Krowa – walizka
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Włamywaczka i kowboj
Skończyłem średnią szkołę i pojecha-

łem do Rygi, by studiować radioelek-
tronikę, ale kiedy się jest młodym, myśli 
się trochę głupio, studiów nie skończy-
łem, zacząłem pracować w najnowo-
cześniejszej wówczas w ZSRR fabryce 
półprzewodników – Wiktor niechęt-
nie wraca do tamtych czasów. – Pola-
cy trzymali się razem, początkowo były 
to wspólne działania, chyba nawet pod 
szyldem Towarzystwa Przyjaźni Pol-
sko-Radzieckiej, później, od 1978, Klu-
bu Przyjaciół Polski „Polonez”, pro-
wadzonego przez Wandę Puke w Domu 
Kultury Budowniczych. Żonę poznałem 
na balu maskowym w 1980 roku, była 
przebrana za włamywaczkę, ja byłem 
kowbojem. Pobraliśmy się w 1982 roku, 
dwa lata później dostałem w spadku po 
ojcu mieszkanie w Windawie. Po je-
denastu latach pracy w półprzewodni-
kach zacząłem wszystko od początku 
w wytwórni przemysłowych wentyla-
torów w Windawie. A poza godzinami 
pracowałem jako instruktor w kółku ra-
diotechnicznym. Na Łotwie kółka zain-
teresowań: modelarskie, fotograficzne, 
taneczne nigdy nie przestały działać. 
W 1988 powstało Towarzystwo Kultu-
ry Polskiej w Rydze, 18 lutego następ-
nego roku zorganizowałem pierwsze 
zebranie Polaków u nas, w Windawie. 
Później Towarzystwo przekształciło się 
[w listopadzie 1898 – przypis autora] 
w Związek Polaków na Łotwie z Itą Ko-
zakiewicz jako prezesem. Dla niej nie 
było rzeczy niemożliwych. Jeszcze nie 
zdążyli dojechać nauczyciele z Polski, 
a już ruszyła w Rydze szkoła polska, 
w której przez pierwszy miesiąc zaję-
cia z języka polskiego prowadziła moja 
żona, wiadomo było, że bez własnego 
szkolnictwa, własnych mediów nic się 
nam tu nie uda. Entuzjazm w Winda-
wie początkowo był bardzo duży, plany 
też ambitne, zbieraliśmy podpisy, na-
wet miasto dało nam lokal. Wtedy moż-
na było zrobić bardzo wiele, ale jedni 
się bali, inni chcieli na tym zarobić, bo 
Polska była jak lufcik na świat, stamtąd 
szło do nas świeże powietrze. Powstała 
szkółka języka polskiego, później prze-
kształcona w kółko językowe dla dzie-
ci w Domu Twórczości Młodzieży. Ale 
Polska szybko straciła swoją atrakcyj-
ność, zainteresowania rodziców i mło-
dzieży poszły w kierunku Anglii, Włoch, 

Irlandii… Zmniejszała się liczba dzie-
ci, zwiększały wymagania, upadały ko-
lejne firmy, zaczynało się bezrobocie. 
Przyszedł długo wyczekiwany kapita-
lizm a z nim Unia Europejska.

Parada krów w Windawie
Krowy! Wiosną 2002 Windawa 

zmieniła się w niezwykłe śródmiejskie 
pastwisko. Położone w samym ser-
cu miasta, ograniczone z jednej strony 
portowym kanałem, z drugiej szarym 
blokowiskiem z lat sześćdziesiątych. 
Dwadzieścia sześć rzeźb, nawiązują-
cych do wyobrażenia krowy, stworzo-
nych przez najwybitniejszych współ-

czesnych artystów z różnych krajów, 
wzięło udział w Ventspils Cow Paara-
de. Z tamtych czasów zostało ich sie-
dem: krowa podróżnik przypominająca 
walizkę oblepioną nalepkami hoteli – 
wysoka na 4 metry i długa na 7, krowa 
pompa na portowym nadbrzeżu z wbu-
dowanym zaworem z przepompowni, 
krowa majtek w marynarskiej czapecz-
ce i koszulce w pasy… ale z każdym 
rokiem kolekcja niezwykłych krów ro-
śnie. Miasto odwołuje się do legendy, 
chociaż „krowa łotewska niebieska” 
to rasa jak najbardziej realna (latvi-
jas zilā po łot. albo ang. latvian blue), 
niezwykle odporna na warunki klima-
tyczne i choroby, uważana za unikalną 
ze względu na niebieskie ubarwienie. 
Uważa się, że wyhodowali ją około XII 
wieku Liwowie, którzy w tamtych cza-
sach zamieszkiwali około 70% obsza-
ru dzisiejszej Łotwy. W latach 90-tych 
po upadku Związku Radzieckiego nie-
którzy z badaczy zaczęli uważać rasę 
za całkowicie wymarłą, ale udało się 
odnaleźć kilka osobników i odtworzyć 
stado: dziś niebieską krowę hoduje się 
w specjalistycznych gospodarstwach, 
stała się turystyczną atrakcją. I tak, jak 
uratowano język liwski i kulturę pierw-
szych mieszkańców tych ziem, tak uda-
ło się uchronić przed wymarciem rasę 
niebieskich krów.

W tym roku Windawa wróciła do 
pomysłu sprzed dziesięciu lat: zapro-
szono najwybitniejszych twórców z ca-
łego świata do udziału w rzeźbiarskim 
plenerze. Znów w mięście przybędzie 
krów, Windawa, mimo że żyje z por-
tu, postawiła na turystów, jak każde 
z hanzeatyckich miast ma swoją dłu-
gą historię i zabytki – Wiktor zwraca 
moją uwagę na osobliwości architektu-
ry, niezwykłe fontanny, największą na 
świecie ekspozycję okrętowych kotwic 
w parku, po którym kursuje wąskotoro-
wa kolejka z 1916 roku, prowadzi pro-
menadą wybiegająca daleko w morze 
do morskiej latarni, opowiada o miej-
scach zabaw dla dzieci, wiosce przy-
gotowań olimpijskich, bibliotekach, sa-
lach koncertowych… – trzeba być dwa 
kroki przed konkurencją. Ważne, by tu-
ryści wyjeżdżając wierzyli, że niebieska 
krowa, która tu zobaczyli, przyniesie im 
szczęście.

Wojciech Pestka
Fotografie autora

Helena Bagieńska

Wiktor Bagieński
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Pierwsze spotkanie lubelskich biblio-
filów z utworzonego Lubelskiego Towa-
rzystwa Miłośników Książki odbyło się 
28 czerwca 1926 r. O parę lat lub o rok 
wcześniej podobne towarzystwa powstały 
w Warszawie (1921), w Krakowie (1922), 
Poznaniu i Zamościu (1923), we Lwowie 
(1925). Można tu przypomnieć, że w Pary-
żu zorganizowane towarzystwo bibliofilów 
podjęło regularną działalność w 1924 roku.

Prezesem lubelskiego zorganizowane-
go ruchu bibliofilskiego był jego inicjator 
ks. Ludwik Zalewski, dyrektor Gimnazjum 
ss. Kanoniczek, które swój piękny jubile-
usz 90-lecia już obchodziło we wrześniu 
2016 roku. Lata dwudzieste wyróżniały się 
aktywnością i intensywnością działań lu-
belskich bibliofilów. Organizowano od-
czyty poświęcone książkom, wystawy zna-
ków ekslibrisowych, spotkania owocujące 
utworzeniem „Biblioteczki” Towarzystwa, 
która prezentowała nie tylko ciekawostki 
drukarskie, ale także oferowała cenne po-
zycje literackie. Wówczas ukazały się „Sta-
re kamienie. Poezje” współautorów Fran-
ciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza 
ze wstępem ks. Ludwika Zalewskiego i ko-
lejnym numerem 5. 

„Biblioteczki”. W wydanej z okazji 
40-lecia LTMK książki prof. Stefana Woj-
ciechowskiego pt. „O bibliofilstwie lubel-
skim w latach 1926–1976” (Lublin 1976), 
autor podjął się skutecznie uporządkowa-
nia opisu działań LTMK. Pozycję tę ozna-
czono numerem 44. Biblioteczki Towa-
rzystwa, tłoczonej w Oficynie UMCS pod 
kierownictwem Antoniego Dudka.

LTMK swój 90. jubileusz istnienia ob-
chodziło w dwu miejscach, w Bibliote-
ce Wojewódzkiej im. H. Łopacińskiego, 
z którą było związane od początku swo-
jej działalności, oraz w Muzeum im. Win-
centego Pola. W oficjalnej części biblio-
filskiego spotkania prezes prof. Jan Gurba 
wygłosił referat o historii LTMK. Były oka-
zjonalne przemówienia, a także wręczanie 
dyplomów uznania, również medali, przez 
przedstawicieli urzędów marszałkowskie-
go, wojewódzkiego i prezydenckiego m. 
Lublina. Prezes i Zarząd LTMK uhonoro-
wali lubelskich bibliofilów dyplomem „za 
popularyzację polskiej książki – Amor li-
brorum nos unit”. Obecnie lubelskie To-
warzystwo liczy 33 członków. Przypo-

mnijmy, że w latach trzydziestych LTMK 
miało ich 27.

Historia Towarzystwa w Lublinie wska-
zuje, że przeżywało ono też swoje krytycz-
ne lata. 

Tak było w drugiej połowie lat trzydzie-
stych, ale i po roku 1952, po śmierci ks. 
Zalewskiego. 

Zostało wtedy skreślone z ewiden-
cji urzędowej. Jego reanimacja formal-
na nastąpiła kilka lat później. Brak formu-
ły urzędniczej nie wpływał na kompletny 
zanik działań bibliofilów. Zaraz po wojnie 
wydano tomik wierszy Heleny Platty pt. 
„Czerwone akordy”. W 1975 roku „Biblio-
teczka” firmowała bibliofilsko wydaną wy-
powiedź Jana Parandowskiego „O miłości 
do ksiąg”. Zainicjował ją i przygotował do 
druku Stefan Wojciechowski, który wcze-
śniej nagrał przemówienie pisarza wygło-
szone w styczniu tego roku w Wilanowie 
do bibliofilów Warszawskiego Towarzy-
stwa Miłośników Książki.

W sali Biblioteki przy ul. Narutowi-
cza 4 odbyła też uroczystość udekorowa-
nia najwyższym w Polsce bibliofilskim Or-
derem Białego Kruka ze Słonecznikiem 
– Signum Albi Corvi cum Heliantho, usta-
nowionym w Lublinie w 1976 roku Tytuł 
orderu nawiązywał do pierwszej druko-
wanej polskiej książki w Lublinie z roku 
1630 w drukarni Pawła Konrada. Włodzi-
mierz Rudnicki, znany artysta malarz, gra-
fik, bibliofil z Łodzi, wiceprzewodniczący 
Łódzkiego Towarzystwa Bibliofilskiego, 
współpracujący z rocznikiem warszaw-
skiego Towarzystwa Bibliofilów Polskich 
„Akapit”, został wyróżniony tym orderem 
jako 37 Kawaler. Odznaczenie przekazuje 
się zgodnie ze stosowanym już tradycyjnie 
ceremoniałem wpisanym do statutu Kapi-
tuły Orderu – z klękaniem na jedno kola-
no, odczytywaniem po łacinie słów ślubo-
wania, dzieleniem się chlebem specjalnie 
wypiekanym na zakwasie i wzniesieniem – 
tylko przez członków Kapituły! – winnego 
toastu. Teraz już, hamiliton Włodzimierz, 
mógł zaprezentować swoje wydane liczne, 
niezwykle interesujące, oryginalne, wyróż-
niające się druki bibliofilskie.

Wystawę ekslibrisów wykonanych 
przez Henryka Zwolakiewicza urządzo-
no w Muzeum im. Wincentego Pola na 
Kalinowszczyźnie. W wydanym katalogu 

w opracowaniu Zbigniewa Jóźwika omó-
wiono wartościową pracę bibliofilską ar-
tysty, który był malarzem, grafikiem, ale 
także znawcą drukarstwa i doświadczo-
nym drukarzem. Nie obyło się bez oko-
licznościowych przemówień. Mówiono 
o osiągnięciach artystycznych autora eks-
pozycji, ale również dzielono się bardziej 
prywatnymi wspomnieniami m.in przed-
stawiciela rodziny zmarłego w 1984 roku 
artysty czy jego przyjaciół (m.in. Maryli 
Przeszlakowskiej). 

W Bibliotece Wojewódzkiej jest czyn-
na ekspozycja „Rara et curiosa”, książek 
ze zbiorów członków LTMK. Każdy mógł 
przekazać na tę wystawę ze swojej kolekcji 
pięć wybranych przez siebie pozycji, naj-
ciekawszych pod względem bibliofilskim. 
Prezentacja jest bardzo ciekawa i ujawnia 
kierunki bibliofilskich zainteresowań wła-
ścicieli. Trzeba też przywołać kolejną, wy-
daną z okazji 90-lecia, książkę pt. „Ogród 
Białego Kruka” (numer 117. Biblioteczki 
LTMK). To już trzeci tom pod tym tytułem 
różnych wypowiedzi związanych z proble-
matyką bibliofilstwa.

W czasie jubileuszowych spotkań nikt 
nie zastanawiał się ani nie podejmował 
dyskusji na temat obecnej sytuacji książki, 
która przeżywa pewnego rodzaju kryzys. 
Może jedynie

w III tomie „Ogrodu Białego Kruka” re-
fleksją na temat współczesnej roli biblio-
filskich towarzystw nawiązuje do proble-
matyki wagi i pozycji książki Ewa Hadrian 
w publikacji pt. „Ostatni romantycy czyli 
bibliofile w świecie pikseli”. Stawia pyta-
nie: „Czy okopiemy się i będziemy jedynie 
strażnikami tradycji czy też otworzymy się 
na nowe wyzwania, zaakceptujemy nowo-
czesne myślenie o książce i bibliofilstwie”. 
Doceniający i rozumiejący wartość biblio-
filstwa wiedzą, że piękna książka zawsze 
będzie ważną i podstawową formą porozu-
mienia między ludźmi i że „miłość do pięk-
nej książki’, do druku papierowego, nie 
osłabnie, nie zaniknie. Piękna treść książ-
ki jest zawsze godna pięknej dla niej formy. 

10 XI 2016 

Al .Leszek Gzella

90 lat gorącej miłości do książki...
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Rysunek Józefa Tarłowskiego z roku 1982 (ze zbiorów Zbigniewa Jóźwika). Przedstawieni  Komilitoni LTMK
(od lewego górnego rogu): Stanisław Kowalczyk, Al. Leszek Gzella, Jan Gurba, Waldemar Michalski, Zbigniew Jóźwik, 

Henryk Gawarecki, Józef Tarłowski, Stanisław Gołuda, Henryk Zwolakiewicz, Zofia Mikulska, Krystyna Deptułowa 
(w karecie), Józef Styk (powozi), Marek Zdrojewski, Waldemar Łaszkiewicz, Stefan Pawelec, Franciszek Uhorczak.
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W powieści Krzyżacy umieścił Sien-
kiewicz scenę ratowania Zbyszka od to-
pora katowskiego przez Danusię. To bez 
wątpienia jeden z najbardziej znanych frag-
mentów polskiej literatury. Kat oparty na 
mieczu, przed nim skazaniec, w tle biegną-
ca dziewczyna z chusteczką. Sprawa ocale-
nia nie była jednoznaczna. Kasztelan z po-
wieści, któremu przyszło szczęśliwy traf 
urzędowo zatwierdzić, był wielce zafraso-
wany, głośno rozważał kwestię, „że wię-
cej się do prostego ludu i podhalskich zbój-
ników ów obyczaj stosuje niż do szlachty:. 
W komentarzu odautorskim wyjaśniał jed-
nak Sienkiewicz, iż był to obyczaj mocny 
jak prawo.

Powieściowe perypetie popularnych bo-
haterów rozegrały się na krakowskim ryn-
ku w piętnastym stuleciu. A ponad trzysta 
lat późi;iiej, dokładnie w 1731 roku, Lu-
blin oniemiał. Kazimierz Myga, łotr jakich 
na bożym świecie mało, skazany na katow-
ski topór za rabunki, gwałty, morderstwa, 
uniknął śmierci. Dziewczyna, lubelska 
mieszczka, córka szanowanych rodziców, 
okryła prowadzonego na ścięcie łotra białą 
chusteczką. Zamilkły złorzeczenia gawie-
dzi, opadły uniesione w gniewie ręce. Kat 
mógł wracać do domu. 

I nie był to jedyny przypadek ocalepia 
straceńca w tamtym stuleciu. W roku 1747 
w Siedliskach, niewielkim miasteczku koło 
Brzostka na Rzeszowszczyźnie, spod ka-
towskiego topora umknął Wojciech Kucz-
ka, zbój nad zbóje. Elżbieta Kuszoska, wy-
wodząca się z tej co łotr wioski o nazwie 
Kamienica, w męskim przebraniu przedar-
ła się na miejski rynek i zerwaną z głowy 
chusteczką zasłoniła skazańca. Z miejsca 
stracenia i hańby – jak zapisano w starym 
dokumencie – powiedli ich do kościoła po 
błogosławieństwo.

W roku 1769 podobny szok przeży-
li mieszkańcy Krasnegostawu. Bartosz 
Chwała w sądzie miejskim skazany został 
na śmierć za zabójstwo mieszczanina. Nad-
szedł termin egzekucji, kat wyostrzył topór, 
zgromadziło się niemało ludzi spragnio-
nych mocnych wrażeń. Z mściwą satysfak-
cją wpatrywali się w obnażony kark ska-
zańca. Nadaremnie. Nieznana w tamtych 

stronach dziewka zarzuciła chustkę na gło-
wę Chwały. Bez ociągania poprowadzono 
ich do kościoła.

Nadszedł wiek dziewiętnasty i nowe 
czasy. Obyczaj nie był już tak mocny jak 
prawo. W roku 1828, w cyrkule kołomyj-
skim, trzech opryszków stanęło przed są-
dem. Dopuszczali się rabunków i mordów. 
Sędziowie nie byli pobłażliwi. Zapadł wy-
rok najsurowszy, śmierć.

„Dwom dorodnym parobkom - zapisał 
kronikarz tamtych stron - Hucułki zarzuci-
ły swe rańtuchy na głowy, ale ich od kary 
nie osłoniły. Cztery lata później – pisze ów 
nieznany z imienia ni nazwiska kronikarz 
– inna Hucułka myślała, że tym sposobem, 
jak jej starcy opowiadali, uratuje narzeczo-
nego, ale daremnie, bo wkrótce ujrzała go 
na szubienicy”.

Starcy mogli pamiętać jeszcze krasno-
stawskie ocalenie Bartosza Chwały. To 
było przecież zaledwie pięćdziesiąt dzie-
więć lat wcześniej! Niestety, w wieku dzie-
więtnastym zarzucenie chusty na skazańca 
było już pustym, teatralno-folklorystycz-
nym gestem.

Łotrzykowie prowadzeni pod topór by-
wali krzepcy i urodziwi. Tak można wno-
sić z wielu podań. Zdarzało się ponoć, iż 
skazanych młodzieńców próbowały uchro-
nić nie tylko panny, lecz wdowy i ener-
giczne staruchy. Karol Żera, franciszkanin, 
popularny osiemnastowieczny fraszkopis 
i facecjonista, zapisał zgrabną powiastkę, 
jak to kat imieniem Jakub wiódł na miej-
sce kaźni młodego urwipołcia. Drogę miała 
zastąpić im – wspomina Żera – stara baba 
i chciała skazańcowi ocalić życie, byleby 
został jej mężem. Urwis dostrzegł szpeto-
tę staruchy i miał zawołać: „Panie Jakubie, 
wieszaj waćpan!”

Oburzenie hultaja wywołało rozbawie-
nie zgromadzonych. Nie zapomniano jego 
słów, bądź co bądź śmiałych i dowcipnych. 
Z upływem lat powiększyły liczbę przy-
słów polskich. To zgrabne zdanie jeszcze 
zwykło się wypowiadać dzisiaj, kiedy ko-
muś nie w smak czyjaś niefortunna łaska.

Julian Krzyżanowski, historyk litera-
tury i badacz folkloru, twierdził w jednej 

ze swych prac, iż naiwnością byłaby pró-
ba zlokalizowania opowiedzianego przez 
Żerę konceptu szubienicznego. Sam Żera, 
mieszkaniec podlaskiego Drohiczyna, nie 
zaznaczył wprawdzie miejsca zdarzenia, 
lecz wiadomo, że facecje zbierał na terenie 
Podlasia. Są zgrabne, zabawne, autentycz-
ne. Niektórymi jeszcze dzisiaj zabawia-
ją słuchaczy ludowi gawędziarze. Także 
anegdotą o staruszce spragnionej urodzi-
wego młodzieńca. Ale znają szerszy niż hi-
storycy literatury czy folkloryści kontekst 
zdarzenia. Utrzymują, że scenka została 
wyreżyserowana. Szubieniczny koncept 
miał zrodzić się w głowie księcia Hieroni-
ma Floriana Radziwiłła (1715-1760), zaś 
sama historia rozegrała się w Białej Pod-
laskiej. Książę, znany okrutnik, miał zapa-
łać ochotą, by jednego ze swych oficerów, 
młodego i nadzwyczaj przystojnego, oże-
nić ze starą ogrodniczką.

– Prędzej umrę! – miał wykrzyknąć ów 
oficer.

– To się dopiero okaże – zabrzmiała od-
powiedź Radziwiłła.

Niebawem, za błahe przewinienie, ska-
zano oficera na śmierć. Starucha, owa 
bohaterka anegdoty zamierzająca oca-
lić skazańca, miałaby być nikim innym, 
jak kandydatką na żonę upatrzoną przez 
księcia.

Skazaniec odrzucił łaskę. Pozostały po 
nim dowcipne słowa.

Po księciu Hieronimie przetrwała pa-
mięć okrutnika. Wspominał o nim choćby 
Marcin Matusewicz w swych Pamiętni-
kach obejmujących lata 1714–1765. Ma-
tusewicz bywał na radziwiłłowskim dwo-
rze w Białej. Zapisał na kartach swych 
Pamiętników choćby taką tragiczną hi-
storię pewnego Lotaryńczyka, szlach-
cica w służbie wojskowej u Radziwiłła. 
Usłużnie doniesiono księciu, iż Lotaryń-
czyk „miał coś gadać przeciw księciu 
chorążemu, panu swemu". Z rozkazu te-
goż został bezzwłocznie aresztowany, 
skazany i powieszony. Książę – okrutnik 
miał na swym sumieniu niejedno ludzkie 
istnienie. Może faktycznie także młodego 
oficera, którego ostatnie słowa stały się 
popularnym przysłowiem...

Zbigniew Włodziemierz Fronczek

WIESZAJ WAĆPAN!
(Fragmenty powieści „Sienkiewicz mój i wasz”)
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Zamek w Białej Podlaskiej
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Jedni utrzymują, że siódmy cud Pod-
lasia to Okrzeja, drudzy mówią: kopiec 
Sienkiewicza, dla jeszcze innych jest 
nim sam Sienkiewicz.

Przyszły laureat Literackiej Na-
grody Nobla urodził się 5 maja 1846 
roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. 
Ochrzczony został w okrzejskim ko-
ściele ufundowanym przez jego pra-
babkę, właścicielkę okolicznych dóbr, 
Teresę Cieciszowską. W tym też ko-
ściele, w roku 1843, brali ślub rodzice 
pisarza.

Sienkiewicz zmarł w Szwajcarii 
w wieku siedemdziesięciu lat. Był rok 
1916, trwała pierwsza wojna, za rok 
miała wybuchnąć rewolucja bolsze-
wicka, a za dwa lata niepodległa Pol-
ska. Zaczynała się nowa epoka w dzie-
jach Europy i świata. Sprowadzenie 
prochów wielkiego pisarza nastąpiło 
27 października 1924 roku. Wydarze-
nie było niezwykłe, nastrój podniosły, 
w kilku miastach (Bydgoszcz, Gdynia, 
Słupsk, Częstochowa) wzniesiono po-
mniki. Na biednym Podlasiu nie zdo-
łano zebrać pieniędzy na okazały po-
stument. Ludzie byli zbyt ubodzy. Ale 
czyż nie ma rzeczy wspanialszych od 
pomników? A jakże, są! Nic innego 
tylko kopce! Na Podlasiu zrodziła się 
więc idea usypania kopca Sienkiewi-
cza. Inicjatorem, jak można wyczytać 
z historii okrzejskiego kościoła, był bi-
skup Henryk Przeździecki, ordynariusz 
siedlecki. Komitet budowy utworzyli 
zaś Antoni Kresa, proboszcz z Okrzei, 
Stanisław Kurek – organista okrzej-
ski oraz obywatele ziemscy: Majewski 
z Łukowa, Siwiński z Okrzei i Włodar-
ski z Warszawy.

Właścicielem Woli Okrzejskiej był 
wtedy niejaki Bernstein, którego ojciec 
nabył dwór i gospodarstwo od Adama 
Cieciszowskiego, brata matki pisarza. 
Bernstein nie wyraził zgody na usypa-
nie kopca w Woli. Za nic miał senty-
menty, uczucia patriotyczne i wolę na-
rodu. Ziemię pod podlaską piramidę 
nabyto w Okrzei, zaledwie dwa kilome-
try od Woli, tuż za cmentarzem. Prace 
ruszyły we wrześniu 1932 roku.

Przy budowie pracowała młodzież 
szkolna z całego kraju, organizacje 
społeczne i mieszkańcy okolicznych 
wsi. Na plebanii można obejrzeć kil-
ka pożółkłych zdjęć z czasów budo-
wy. Uczniowie ubrani zgodnie z ów-
czesną modą. Chłopcy w pulowerach 
i pumpach, dziewczęta w spódnicach 
za kolana. Każda z warkoczem. Twarze 
uśmiechnięte, ba, szczęśliwe. Pracowa-
no przecież dla idei, niemalże w unie-
sieniu. Budulec znoszono w kastrach, 
drewnianych skrzynkach z wystający-
mi uchwytami, w jakich jeszcze dzisiaj 
murarze rozrabiają cement bądź wapno.

Trwało to pięć lat...
Kopiec ma u podstawy 45 metrów, 

15 metrów wysokości, pochłonął 8 ty-
sięcy metrów kwadratowych ziemi. 
Piętnaście metrów wysokości – niby 
niewiele, krakowski kopiec Kościuszki 
ma 34 metry, piramida Cheopsa, jeden 
z siedmiu cudów świata, 146 metrów! 
Ale na płaskim jak stolnica Podlasiu to 
niebagatelne wzniesienie. A jaki stąd 
widok! Na Wolę Okrzejską, Okrzeję, 
cmentarz, gdzie spoczywa matka pisa-
rza, rozległe przestrzenie pól, łąk po-
ciętych strugami, po sinofioletowe lasy 
na horyzoncie.

Na pomnik Sienkiewicza, ustawiony 
na kopcu, przyszła kolej w roku 1980. 
Rzeźbę wykonał Marian Gardziński 
z Siedlec. Umieszczono ją na samym 
szczycie, w miejscu pamiątkowego ka-
mienia z roku 1938, który zepchnię-
to do podnóża. Odsłonięcie nastąpiło 
w październiku 1981 roku. Sam artysta 
spóźnił się na uroczystość, przez służbę 
porządkową nie został więc dopuszczo-
ny w pobliże honorowego grona. Po-
rządkowi nie dali wiary zapewnieniom, 
że jest twórcą postumentu. Odsłonięcie 
obserwował pośród zgromadzonych, 
zza parkanu. Ludzi zebrało się mro-
wie, emocje narastały wielkie, nastał 
bowiem czas sporów o Polskę. Prze-
mawiało kilkanaście osób. Zabrakło 
jednak wśród nich Stanisława Kurka, 
organisty, żyjącego jeszcze wówczas 
sekretarza historycznego przedsię-
wzięcia. To uchybienie wypomniał or-
ganizatorom Ignacy Moś, Wielkopo-

lanin, twórca poznańskiego Muzeum 
Sienkiewicza.

Historia zna wielu pasjonatów i mi-
łośników twórczości Sienkiewicza. 
Jednym z nich był właśnie Stanisław 
Kurek, organista okrzejski, najener-
giczniejszy i najwytrwalszy z budow-
niczych kopca. Pierwszy pojawiał się 
na placu budowy, ostatni zaś odchodził. 
Całe życie pozostawał niestrudzonym 
przewodnikiem wycieczek zdążających 
podlaskim szlakiem Sienkiewicza. Tłu-
maczył sceny z Quo vadis namalowa-
ne na stropie okrzejskiej świątyni przez 
Kossowskiego, wskazywał na plafony 
Jana Molgi wyobrażające sceny z Po-
topu, na dzieła Smuglewicza, na obraz 
Przemienienia Pańskiego namalowa-
ny w roku 1890 przez Józefa Buchbin-
dera, wreszcie prowadził do katakumb, 
w których spoczywają zwłoki właści-
cieli dóbr okrzejskich oraz fundatorów 
świątyni. Za swą pracę nigdy nie przy-
jął od nikogo grosza. Objaśniał z po-
trzeby serca, dla idei, z chęci przybliże-
nia dzieł wielkiego Polaka, z wiary, iż 
nie było i nie będzie większego pisarza.

Do grona pasjonatów i wielbicie-
li twórczości autora Trylogii zaliczyć 
bezsprzecznie należy wspomnianego 
już Ignacego Mosia. To dzięki jego pa-
sji ocalało wiele bezcennych sienkie-
wiczianów. Wreszcie kustosz z Woli 
Okrzejskiej, Antoni Cybulski. Na Pod-
lasie przybył z Kujaw w połowie lat 
sześćdziesiątych. Muzeum w miejscu 
urodzin wielkiego pisarza otworzył 2 
października 1966 roku.

– To były pionierskie czasy – wspo-
mina. – Chleb dowożono wówczas raz 
w tygodniu.

Są jeszcze dwa muzea Sienkiewi-
cza – w Oblęgorku i Poznaniu. W roku 
1900 uroczyście obchodzono jubile-
usz 25-lecia pracy pisarskiej Sienkie-
wicza. Komitet jubileuszowy ofiaro-
wał pisarzowi mająteczek Oblęgorek, 
gdzie bawił od 1902 roku, najczęściej 
latem. Muzeum w oblęgorskim pałacy-
ku otwarto w roku 1958. W Poznaniu 
Muzeum Sienkiewiczowskie powsta-
ło z bezcennych zbiorów Ignacego Mo-
sia. Otwarto je w roku 1978 w renesan-

SIÓDMY CUD PODLASIA
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sowej kamieniczce na Starym Rynku. 
Muzeum w Woli Okrzejskiej jest naj-
uboższe. Ale żadna wycieczka, która 
przybyła do tego podlaskiego zakątka 
nawet o najbardziej niezwykłej porze, 
nie została odprawiona z kwitkiem. Dla 
każdej Antoni Cybulski znalazł czas. 
Uważał to za swój obowiązek. A przy-
bywają tu nie tylko uczniowie. Wiedzie 
tędy szlak pielgrzymek na Jasną Górę . 
Dla pielgrzymów przygotował kustosz 
cykl wykładów o problemach religij-
nych w Quo vadis.

Od wielu lat na stacjach kolejowych 
w Dęblinie, Łukowie, Siedlcach moż-
na zauważyć tablice z informacjami 
o muzeum. Do Woli Okrzejskiej moż-
na dojechać skręcając z trasy warszaw-
sko-lubelskiej w Rykach. Niewiele już 
w polskim krajobrazie dróg takich jak 
ta do Woli. Na wielu odcinkach bruko-
wana kocimi łbami. Wzdłuż drogi łąki 
z rzeczkami i strugami, stodółki kryte 
słomą, przechylone stare chaty, w któ-
rych dziury pozatykano pordzewiałą 
blachą. I gdzieniegdzie jeszcze rozpa-
dające się wiatraki.

Dworek niewielki, niezbyt okazały, 
pośród resztek starego parku, bez gan-
ku, kryty gontem, sygnalizacja alarmo-
wa na widocznym miejscu. W połowie 
XIX wieku w zadbanym parku stały 
dwa dworki. Dziś po tym drugim po-
została podmurówka. Profesor Wik-
tor Zin utrzymuje, iż to właśnie w tam-
tym, już nie istniejącym, zamieszkiwali 
Sienkiewiczowie. Muzeum mieści się 
więc w budynku administracyjnym, ale 
to bez wątpienia w nim przyszedł na 
świat pisarz, gdyż w roku 1846 właści-
wy dwór był remontowany.

Po wyzwoleniu w dworku Sienkie-
wiczów otwarto szkołę. Obiektu nie re-
montowano, niszczał szybko, warunki 
były fatalne. W roku 1960 Wiktor Zin 
w telewizyjnym wystąpieniu zaape-
lował w dramatycznych słowach, aby 
wybudować szkołę w miejscu urodzin 
wielkiego pisarza. Odzew był natych-
miastowy. Tylko dwa lata były potrzeb-
ne, aby oddać do użytku nowy gmach. 
Ale opuszczony dwór popadł w ruinę. 
Okoliczna ludność wyrwała podłogi, 
ramy okienne, drzwi. Po roku takiej 
dewastacji, w trosce o bezpieczeństwo 
dziatwy szkolnej, należało rozebrać 
ściany.

Antoni Cybulski tworzenie mu-
zeum zaczynał od zera. Nic nie pozo-

stało po dawnych właścicielach . Nie 
było mebli, obrazów, książek. Na ple-
banii przechowywano zdjęcia i księgę 
budowniczych kopca, pełną wzrusza-
jących wpisów. Dziś księga znajduje 
się na honorowym miejscu wśród eks-
ponatów. Jeszcze do niedawna do mu-
zeum napływały dary i książki. Dziś, 
mimo uporczywych próśb, wydawnic-
twa nie kwapią się z nadsyłaniem do 
Woli wznowień Trylogii czy Krzyża-
ków. Na zakup rzeczy pięknych i nie-
zwykłych zawsze brakowało pieniędzy. 
Nie było funduszy na zakup obrazu 
Kossaka Kompania Kmicicowa. Za-
istniała możliwość nabycia obrazów 
Stachiewicza z tematami sienkiewi-
czowskimi. Też okazały się za drogie. 
Pozostaje liczyć na hojność ofiarodaw-
ców. Wnuczka wielkiego pisarza po-
darowała portret swojej matki, grafik 
Antoni Szwaynowski, wywodzący się 
z Litwy, przekazał 30 prac ilustrują-
cych sceny z Trylogii.

– Zdarzają się i tacy wrażliwcy- opo-
wiada Antoni Cybulski – którzy nie 
mogą mówić o Sienkiewiczu bez wzru-
szenia. Bywa, że na pamiątkę zabierają 
stąd garść ziemi.

Sensację w ostatnich latach wywo-
łał fakt, iż o rozparcelowaną posiadłość 
upomniała się córka ostatniego właści-
ciela, Krystyna Bernstein. Dowodzi, że 
muzeum Sienkiewicza mieści się w jej 
zabudowaniach.

Relacje powyższe nie przynoszą wy-
jaśnień, co właściwie jest siódmym cu-
dem Podlasia. Aby uzyskać satysfak-
cjonującą odpowiedź, należy sięgnąć 
po zapomnianą korespondencję Sien-
kiewicza. W roku 1894 pisarz wysto-
sował list do swego przyjaciela Kazi-
mierza Morawskiego. List utrzymany 
był w sarkastycznym tonie, a jedno 
z jego zdań brzmiało, iż gdyby krakow-
ski kopiec Kościuszki trochę podymił, 
to Kraków mógłby iść w porównanie 
z Neapolem.

W tamtym czasie kopiec Kościuszki 
cieszył oko krakowian już od siedem-
dziesięciu lat. Kształtem odwróco-
nej doniczki bez wątpienia przypomi-
nał wulkan. Ale czy ktoś oczekiwał, 
że kopiec zadymi? Nie wiadomo. Dla 
kogóż więc, według autora Trylogii, 
miałby zadymić? Ludziom przenoszą-
cym Kołomyję nad Paryż, wieś Jesio-
ny nad Londyn. Nigdy nie brakowało 
takich, co utrzymywali, że wszędzie 

dobrze a w domu najlepiej. Tym po-
pularnym przysłowiem określa się na-
dal ludzi porzucających rzecz lepszą 
dla gorszej. To oni wówczas, tak wy-
nika z listu, wywoływali irytację pisa-
rza. W roku kreślenia tych zdań liczył 
sobie Sienkiewicz lat 48, był uzna-
nym pisarzem, ale dobre dni miał cią-
gle przed sobą. Nie mógł jednak przy-
puszczać, że i jego sławę upamiętniać 
będzie kopiec. I to kopiec, który 
zadymił! 

Stało się to w roku 1984. Upłynęło 
już wtedy 90 lat od wspomnianej kore-
spondencji. Dym buchający z okrzej-
skiego kopca nie był oznaką koń-
ca świata. – Zadymił, bo jest cudem. 
A cud musi zdumiewać! – i takie ko-
mentarze dało się słyszeć.

W rzeczy samej, położono na nim 
kilka świec dymnych. Po godzinie dy-
mienia przyjechała straż ogniowa z od-
ległej o trzy kilometry remizy. Dym 
ustał. Świeca, nawet dobra (w tym 
przypadku radziecka) całą dobę dymić 
nie mogła. – Wybuchnąłby? – pytało 
dziecko strażaka. Przejęty głosik mal-
ca kazał się domyślać, że i on brał ko-
piec za wulkan. – Gdybym obcasem 
ognia nie przydusił, cała okolica wyle-
ciałaby w powietrze! – skwitował py-
tanie dziarski strażak pełen wyniosłej 
dumy wynikającej z dobrze wypełnio-
nego obowiązku.

W październiku 1994 roku, w sie-
demdziesiątą rocznicę sprowadzenia 
zwłok pisarza, na okrzejskiej pirami-
dzie dymiła kolejna świeca. W dniu 
5 maja, w sto pięćdziesiątą rocznicę 
urodzin pisarza, dym znowu buchnął 
z kopca. Można się domyślać, że nie 
raz ostatni.

W tamtej okolicy nigdy nie brakowa-
ło miłośników twórczości laureata lite-
rackiego Nobla. Być może to miłośnicy 
twórczości Sienkiewicza w oryginal-
ny sposób składają hołd pisarzowi. Ro-
dzi się więc pytanie, czy świecę dym-
ną zapalają niczym lampkę nagrobną, 
czy też podkładają pod nią ogień jak-
by dla żartu z pisarza, na dowód, że ko-
piec dorównał wulkanowi, Okrzeja zaś 
Neapolowi. 

Jedno jest pewne. Kopiec dorów-
nujący wulkanowi zasługuje na miano 
cudu. Siódmego cudu Podlasia.
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W 48 numerze „Gazety Polskiej” 
z roku 1879, stałej rubryce w rubryce 
„Wiadomości bieżące, rozbiory i wra-
żenia literacko-artystyczne” Henryk 
Sienkiewicz zamieścił notatkę następu-
jącej treści:

„Szczytem jednak francuskiej znajo-
mości naszych stosunków jest powieść 
ilustrowana pod tytułem: Metusco, Pala-
din de Lublin. Piszący te słowa kupił ją, 
zachęcony tytułem, w przejeździe z Pa-
ryża do Normandii i dowiedział się z niej 
rzeczy, o których mu się ani śniło. Pomi-
nąwszy samego wojewodę „Metusco”, 
który istniał tylko in partibus infide-
lium, dowiadujemy się z owej powieści, 
że gdy po śmierci Kazimierza W. Habs-
burgowie zajęli cały kraj, rozpoczęła 

się nader krwawa wojna, w której „Me-
tusco” straszny wojownik stał na czele 
tych, co pragnęli Habsburgów usunąć. 
Wojewodzie Metusco, który spodziewał 
się, że po ukończonej wojnie obiorą go 
na króla, pomagał młody i dzielny Jean 
Sobieski. Na nieszczęście, Jean Sobieski 
miał śliczną narzeczoną; z tą narzeczo-
ną Metusco obszedł się tak niegrzecz-
nie, że aż musiała schronić się do lasów. 
Sobieski, nie chcąc poświęcać sprawy 
publicznej, nie zemścił się na „Metu-
sco”, z początku nie wiedział nawet, co 
stało się z narzeczoną, dopiero, gdy woj-
na się skończyła, odnalazł ją, przebaczył 
i ożenił się z nią, mimo iż sama nie czuła 
się go już godną. Naród za to oburzony 
na „Metusco”, nie obrał go królem, choć 

jemu głównie zawdzięczał zwycięstwo. 
W miejsce „Metusco” powołany został 
na tron młody „Żagiello”, po którym 
miał wedle umowy objąć tron Sobieski. 
Czy po tem wyda się komu niedorzecz-
ną genealogia fredrowskiego Geldha-
ba, który ją zaczyna od czasów: „Kie-
dy Krakus świętego zabił Stanisława...”.

Książeczka, której nazwiska autora 
pisarz nie ujawnił, nie została przełożo-
na na język polski. Ale imię wojewody 
Metusco zapadło w pamięci Polaków, 
zwłaszcza lubelaków. Przywodziło na 
myśl imię indiańskiego wojownika, 
stąd nad Bystrzycą całe lata popular-
ny był zwrot „Metusco, Indianin z Lu-
blina”, jakim określano wszelkiej maści 
awanturników, urwipołci i zabijaków.

Znanego porzekadła włodawskiego 
nie znajdziemy w księgach przysłów. 
Jest bez wątpienia pogłosem lektury 
Sienkiewicza. Wiele zwrotów z powie-
ści i nowel naszego noblisty trafiło do 
języka potocznego, wiele słów, scen, 
zwrotów z jego dzieł dało początek kon-
ceptom językowym. Nad Bugiem, gdzie 
nie brakowało czytelników Sienkiewi-
cza i gdzie przecież docierali bohatero-
wie Trylogii, zrodził się zwrot „leczyć 
się jak Bohun we Włodawie”. Przypo-
minamy przysłowie bez podania źródła, 
powołujemy się jedynie na ludowych 
pisarzy, gawędziarzy, ludowych filozo-
fów ziemi lubelskiej (Paulinę Hołyszo-
wą ze Strupina, Błażeja Jaczyńskiego 
z Łęcznej, Stanisława Bojarczuka spod 
Krasnegostawu), którzy swe reflek-
sje, gawędy i opowieści ubarwiali i tym 
powiedzonkiem.

Sienkiewicz bywał w Lublinie, do 
Włodawy nie dotarł. Lublin w Try-
logii Lublin występuje epizodycznie, 
więcej miejsca poświęcił powieścio-
pisarz w swych dziełach Zamościowi, 
w Ogniem i mieczem na karty powieści 
wprowadził Włodawę. Tu, nad Bugiem, 
Bohun liże się z ran, ale także – co istot-

ne dla kompozycji dzieła – powierza 
Rzędzianowi tajemnicę miejsce ukry-
cia Heleny.

Czy we Włodawie było dużo medy-
ków? Nie więcej niż w innych miejsco-
wościach. Bohun wykurował się i miał 
przed sobą burzliwe dzieje. Można za-

ryzykować sąd, iż leczył się bez spe-
cjalnych specjalistów medyków, a siły 
i zdrowie odzyskał. 

Przysłowie jest pochwałą ludowej 
medycyny, stosuje się je jako mniej lub 
więcej zawoalowaną drwinę z chorych 
unikających kontaktów z lekarzem.

METUSCO, INDIANIN Z  LUBLINA

LECZYĆ SIĘ JAK BOHUN WE WŁODAWIE

Rsy. Juliusz Kossak
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Powiedzenie odnotował Sienkie-
wicz we wspomnianej już rubry-
ce „Wiadomości bieżące” w recen-
zji tomu powieści Pan Ślepy Paweł. 
Dziwna powieść – komentował – napi-
sał ją Hodi. „Autora poznaliśmy w Pa-
ryżu – relacjonował dalej recenzent. 
– Jest to z rodu Rusin. Człowiek wy-
kształcony bardzo, rozmyślający, usta-
wicznie zamyślony, pogrążony w so-
bie, posępny – na pozór zamknięty, 
a w gruncie rzeczy nad wszelką mia-
rę uczuciowy. Posiada on pierwszo-
rzędne zdolności. Czytająca publicz-
ność nieraz musiała zwracać uwagę na 
świetne jego korespondencje z Paryża, 
których mnóstwo pomieszczał w swo-
im czasie w „Kłosach”. Potem zmę-
czył się i przestał pisać. Zwaliły się na 
niego liczne nieszczęścia. Miał chwi-
lę zmierzchu i melancholii, co się od-
biło w jego pracach, które stały się za-
wikłane i ciemne, ale potem przyszedł 
do równowagi”.

Hodi to pseudonim Józefa Tokarze-
wicza (1841–1919), publicysty, pro-
zaika, tłumacza, krytyka literackiego, 
uczestnika powstania styczniowego 
(dowódca oddziału).

Co to za tytuł, co za powieść? – ci-
śnie się pytanie. Można odpowiedź sło-
wami Sienkiewicza: „Przestylizowana, 
przerafinowana, przeozdobiona.” I jesz-
cze jedna refleksja naszego mistrza: 
„Co za szkoda, że tak doskonale pisa-
na powieść jest tak źle napisana. Nie ma 
w tym gry wyrazów, ale zupełna praw-
da. Pojedyncze rozdziały, brane osobno, 
mogłyby stanowić ozdobę niejednej po-
wieści: złożone razem, dają całość prze-
ładowaną, antypatyczną, przestylizowa-
ną, przerafinowaną. Autorowi nic się 
nie udało. Chciał mieć Ślepego Pawła 
sympatycznym – Ślepy Paweł jest nie-
smaczny; chciał mu przyznać słuszność 
– czytelnik mu jej nie przyznaje. Ma-
teriał, prawdopodobnie brany z życia, 
wydaje się nieprawdopodobnym może 

właśnie dlatego, że nie masz w nim nic 
ogólnego, że przeszedł do powieści in 
crudo. Autor wypowiada niejedną głę-
boką myśl, ale w powieści studium 
psychologiczne nie jest głębokie. Pod 
względem artystycznym opowiadaniu 
brak plastyki. A jednak nie jest pospo-
licie pisany ten Ślepy Paweł... Szkoda 
tylko, że Hryć zginął w sukni Micha-
ła Anioła jak mucha w morzu – bo też 
kudy Rzym, a kudy Niewyhrycze!”

O powieść Tokarzewicza-Hodie-
go nikt – jak się zdaje – nie pamięta, 
ironia recenzenta-Sienkiewicza war-
ta przypomnienia, ironiczne powiedze-
nie, którym chciał przyszpilić kolegę po 
fachu, znane jak Lubelszczyzna długa 
i szeroka.

Tokarzewicz – jak można mniemać 
– nie poczuł się dotknięty, po latach, 
kiedy powrócił do kraju i osiadł pod 
Warszawą, pisał rzeczowe, konkret-
ne a nie uszczypliwe omówienia dzieł 
Sienkiewicza.

Autorem kpiarskiego powiedzenia jest 
Henryk Sienkiewicz. Szyderstwo było 
reakcją na dzieło Jakuba Goldszmita 
Dramat rodzinny. Goldszmit (urodzony 
w 1848 roku w Hrubieszowie) to szero-
ko znany w XIX wieku pisarz polsko-ży-
dowski, publicysta, wydawca i adwokat. 
(Według jednych źródeł był ojcem Hen-
ryka (ur. 1878 lub 1879), znanego póź-
niej jako Janusz Korczak, według innych 
– stryjem). Już podczas nauki w lubel-
skim gimnazjum zaczął publikować 
w polskiej prasie (od roku 1847 w „Ku-
rierze Lubelskim”). Z pasją i powodze-
niem pisał powieści, tłumaczył z nie-
mieckiego na polski (przełożył Filozofię 
śmiechu H. Spencera), redagował kalen-
darze, choćby Kalendarz Lubelski, Fami-
lijny, Domowo-gospodarski. W trzydzie-
stym trzecim roku życia ogłosił  Dramat 
rodzinny, dziełko nieudane zawiłe, złożo-
ne – wedle Sienkiewicza – z cudzych sty-
lów, wydętej filantropii, skandalicznych 

scen i morza łez wylanych nad upadkiem 
kobiety. Akcja Dramatu rozgrywa się na 
Lubelszczyźnie, w małym miasteczku, 
prawdopodobnie w rodzinnym Hrubie-
szowie. „Gdyby określenie: ni pies ni wy-
dra – coś na kształt świdra nie było try-
wialnym i zużytym, powiedzielibyśmy, 
że dramat jest właśnie czymś na kształt 
świdra. Jest to styl Wiktora Hugo zasto-
sowany do pewnego małego miasteczka 
w Lubelskiem i do Anielci, która w pew-
nej drażliwej chwili nie mogła wołać 
o pomoc, gdyż miała kołdrę na głowie. 
Duch Wiktora Hugo spłodził tę powieść 
w Lubelskiem”.

O książce zapomniano, o Goldszmi-
cie również, powiedzenie było jeszcze 
popularne na Lubelszczyźnie w latach 
międzywojennych XX. stulecia.
______________________

Podobizna H. Sienkiewicza na kartce pocztowej 
z tomu Hrubieszów starą pocztówkią opisany au-
torstwa J. L. Krzyżewskiego

KUDY RZYM, A  KUDY NIEWYHRYCZE

DUCH WIKTORA HUGO
PŁODZI W…  LUBELSKIEM
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W latach 1876–1878 Henryk Sien-
kiewicz odbył pasjonującą wyprawę 
do Ameryki Północnej. Ta najdłuższa 
w życiu polskiego pisarza podróż do-
starczyła mnóstwa obserwacji i wra-
żeń. Pod jej wpływem powstały Li-
sty z podróży do Ameryki oraz nowele 
amerykańskie: Za chlebem, Przez ste-
py, Orso, Sachem, Latarnik.

Latarnika opublikował Sienkie-
wicz w dwutygodniku artystycznym 
„Niwa” ponad 120 lat temu. To bez 
wątpienia jedna z najbardziej znanych 
nowel w literaturze polskiej, rzec na-
wet można: arcydzieło nowelistyki. 
Skawiński, samotny latarnik, zaczy-
tał się w Panu Tadeuszu i zapomniał 
o zapaleniu latarni morskiej. Ta hi-
storia – o czym wiedzą już nieliczni 
– wydarzyła się naprawdę. O tragicz-
nych losach polskiego emigranta do-
żywającego swych dni na posadzie la-
tarnika opowiedziano Sienkiewiczowi 
w Kalifornii. W rzeczy samej latarnik 
nazywał się Sielawa, a zaczytał się nie 
w dziele Mickiewicza, lecz w powie-
ści Zygmunta Kaczkowskiego Mur-
delio. Wspomniał o tym sam Sienkie-
wicz w jednym z listów do „Kuriera 
Codziennego”. Zmienił jednak nazwi-
ska bohatera noweli i zastąpił powieść 
Kaczkowskiego poematem wieszcza.

Sława Zygmunta Kaczkowskiego, 
autora owego legendarnego Murdelio-
na, dawno przeminęła. A swojego czasu 
był jednym z najpopularniejszych ludzi 
pióra w kraju. Ale zajmował się nie tyl-
ko literaturą. Uczestniczył w powsta-
niu w 1846 roku, konspirował w latach 
60 XIX w., został wreszcie wziętym fi-
nansistą i – co naprawdę zdumiewają-
ce – dobroczyńcą Francuzów. To raczej 
niespotykane wśród braci literackiej, 
aby człowiek literatury był osobą ma-
jętną. Kaczkowski jednak dzięki swej 
energii i zdolnościom zdobył olbrzy-
mi majątek. Ale w swej biografii zapi-
sał także brzydkie karty: w roku 1862 
został agentem austriackiego wywiadu. 
W czasie powstania styczniowego taj-
ny sąd obywatelski skazał go na bani-

cję, choć Rząd Narodowy nie potwier-
dził wyroku. Bezsporne świadectwo 
współpracy odkryto dopiero po pierw-
szej wojnie, Kaczkowskiego nie było 
wśród żywych, zmarł w Paryżu w 1896 
roku.

Poza granicami znalazł się w cza-
sie schyłku powstania styczniowego, 
wtedy to – najpierw w Wiedniu, a póź-
niej w Paryżu począł robić błyskawicz-
ną karierę polityczną i finansową. To 
w Paryżu otrzymał Legię Honorową za 
śmiały plan ułatwiający Francji spłatę 
kontrybucji po klęsce w 1871 roku.

Skąd takie talenty ekonomiczne 
u wziętego literata?

Gospodarowania nauczył się w ro-
dzinnej Sanocczyźnie. Tam ojciec ku-
pił wieś, zwała się Bereźnica, syn zaś 
z pasją i talentami administrował. Mło-
dy Kaczkowski szybko dał się poznać 
jako pracowity pisarz, dużo publiko-
wał nie tylko w pobliskim Lwowie, 
a także w Warszawie i Petersburgu. 
W wieku 26 lat znalazł się wśród naj-
znakomitszych pisarzy polskich. Sła-
wę zdobył powieściami osadzonymi 
w czasach Stanisława Augusta, właśnie 
owym Murdeliem, ale nie mniejszą po-
pularnością cieszyły się jego inne dzie-
ła, choćby Starosta hołobucki czy Grób 
Nieczui. Bardem konfederacji barskiej 
uczynił Kaczkowski w swych powie-
ściach Marcina Nieczuję Ślaskiego.

W owym czasie zawadiackich wła-
ścicieli wsi bieszczadzkich nazwano 
„owsianymi”. Echo tego przezwiska 
pobrzmiewa i dzisiaj w określeniach 
„buraczarze” czy „czereśniaki”, jaki-
mi określa się energicznych, wiejskich 
producentów. Gniazdem „owsianych” 
Nieczujów uczynił Kaczkowski wieś 
Bóbrkę, nieodległą od Bereźnicy. To 
zawartymi w Murdeliu opisami dworu 
w Bóbrce, relacjami z awanturniczych 
przygód „owsianych” zabijaków, mie-
szaniną sytuacji tragicznych i komedio-
wych zachwycił się emigrant Sielawa. 
Wzruszenie lekturą powieści pozbawi-
ło go instynktu samozachowawczego 
i spowodowało tragedię. Wyrzucono go 

z pracy, pozostał na starość bez środ-
ków do życia i popełnił samobójstwo.

W czasie, gdy Sienkiewicz podró-
żował po Ameryce, Kaczkowski spryt-
nymi operacjami finansowymi na gieł-
dzie francuskiej gromadził olbrzymie 
sumy. Cóż, w wyniku krachu finanso-
wego utracił ponoć znaczną część ma-
jątku. Stratę przebolał i przypomniał 
sobie o literaturze. Po długim, kilkuna-
stoletnim literackim milczeniu powra-
cał do literatury jako „współzawodnik 
Sienkiewicza”. W roku 1884 ukazały 
się pierwsze tomy Ogniem i mieczem. 
Dzieło zyskało ogromną popularność, 
ale nie zabrakło też surowych kryty-
ków. Byli wśród nich: Bolesław Prus, 
Aleksander Świętochowski, Piotr 
Chmielowski, Tomasz Teodor Jeż oraz 
Zygmunt Kaczkowski.

Twórca Murdelia na łamach war-
szawskiego „Wędrowca” analizo-
wał obraz przeszłości zawarty Ogniem 
i mieczem, zarzucał autorowi ulega-
nie modom literackim, zwłaszcza zdo-
bywającemu popularność naturalizmo-
wi, kwestionował znajomość źródeł 
oraz umiejętność ich wykorzystywania, 
a wywody zamykał pointą: „Ogniem 
i mieczem jest nawrotem do tradycji 
szlacheckiej, zajęciem stanowiska Wi-
śniowieckiego, który traktował wy-
stąpienie Chmielnickiego jako bunt 
chłopów przeciwko panom, dlatego 
w powieści nie ma żadnej myśli dzie-
jowej, jest tylko karykatura (…). Jest to 
przepyszna panorama obrazów histo-
rycznie wiernych i wykonanych z wiel-
kim mistrzostwem, ale nie może być 
uważane za skończone dzieło sztuki, 
a jest zapylonym i krzywym zwiercia-
dłem epoki”.

Kaczkowski, ambitny powieścio-
pisarz i krytyk, nie ograniczył się do 
zrecenzowania dzieła gwiazdora no-
wej literatury, ale – głęboko, a nawet 
święcie przekonany o swej sprawno-
ści literackiej i fantazji – odważnie 
stanął w szranki z rywalem. W roku 
1889 wydał powieść Olbrachtowi ry-
cerze. Zaprezentował czytelnikowi od-

OD KALIFORNII DO BÓBRKI
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mienny model powieści historycznej. 
Zachował najściślejszą wierność źró-
dłom, przedstawił obraz narodu w róż-
nych warstwach społecznych, nie ide-
alizował rycerstwa, raczej wskazywał na 
cnoty mieszczaństwa. Powieść nie miała 
już rozmachu, którym jej autor czarował 
czytelników przed laty, nie przyćmiła 
Trylogii, ale narodowa literatura zyska-
ła dzieło niepospolite.

W czasie, gdy sława rywala spędza-
ła sen z powiek Kaczkowskiemu, jego 
Bóbrka trafiła w ręce Józefa Blizińskie-
go (1827–1893), komediopisarza, konty-
nuatora tradycji fredrowskich, nowelisty, 
etnografa. Bliziński, hreczkosiej, całe 
życie klepał biedę, wytrwale pisywał ar-
tykuły krajoznawcze i folklorystyczne, 
z pasją tworzył komedie, których akcje 
osadzał w dworach ziemiańskich. Dwie 
z nich Pan Damazy oraz Rozbitki, ko-
medie napisane w Bóbrce, grywane były 
jeszcze po wojnie, a i dzisiaj – zdarza się 
– zainteresują tego czy innego reżysera.

•

Za czasów Blizińskiego dwór bobrec-
ki, który w opisach Kaczkowskiego nie 
ustępował zasobnością zameczkowi Fre-
drów w pobliskiej Hoczwi, przestał już 
istnieć. Wreszcie w Bóbrce pojawił się 
sam Sienkiewicz. Bliziński usiłował po-
noć sprzedać wieś młodszemu koledze 
po piórze. Plotka głosiła, że owszem – 
Sienkiewicz chciał kupić Bóbrkę, ale 
z naftą. Pełną nafty była jednak inna Bó-
brka, niezbyt zresztą odległa, spod Kro-
sna. Gdyby Sanocka Bóbrka leżała na 
pokładach ropy, wtedy – można przy-
puszczać – nie aptekarz Ignacy Łuka-
siewicz, lecz literat Zygmunt Kaczkow-
ski zyskałby miano pioniera przemysłu 
naftowego.

Sienkiewicz z Sanocczcyzny powra-
cał do Warszawy, Łukaszewicz mozol-
nie budował rafinerię pod Krosnem, 
a Kaczkowski – literat, pod którego do-
tknięciem wszystko przemieniało się 
w złoto – ratował Francuzów z kłopotów 
finansowych.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Latarnia morska w Kalifornii, Obraz XIX-wieczny, autor nieznany
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Czytanie Sienkiewicza
w WOK w Lublinie

Fotografie Krzysztofa Wasilczyka
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Czytanie Sienkiewicza
w Bibliotece Miejskiej we Włodawie

Fotografie Edyty Pietrzak
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List z Polski 

Kochani Wnukowie.

Znów święta Bożego Narodzenia za 
pasem. Zaczął się Adwent, czas oczeki-
wania na radosne dni z kolędami, opłat-
kiem i choinką w pokoju. Niestety, będą 
to pierwsze święta bez mojej śp. Jadwi-
gi, czyli Waszej babci. Trudno będzie 
mi to przeżyć, choć na pewno niczego 
nam w tych dniach nie zabraknie ani 
w domu, a tym bardziej na stole. Mnie 
na pewno zabraknie Jej krzątaniny, za-
pachu przaśnego pieroga, klusek z ma-
kiem, racuchów na oleju i tego ciągłe-
go dopytywania się o wszystko, czy aby 
już zrobione, niezapomniane, przygoto-
wane... Już nic nie wróci tego, co było. 
Wtedy to mnie trochę denerwowało, bo 
to Ona rządziła w domu przez dobry ty-
dzień. Teraz, gdy Jej nie ma, widzę, że 
robiła to z miłości do mnie i całej rodzi-
ny. Zawsze chciała, żeby było jak naj-
lepiej dla wszystkich, a dopiero potem 
myślała o sobie. Człowiek nie docenia 
tego, co ma, dopóki nie straci. Potem 
zostaje tylko żal. 

Czasem mnie najdzie taka żałość na 
siebie i na cały świat, że można być aż 
tak głupim i nie widzieć rzeczy i spraw 
oczywistych lub opacznie je rozumieć. 
Po latach i Wy zrozumiecie, że świa-
ta nie zbawicie, ludzi nie zmienicie, co 
najwyżej siebie, bo nawet w odniesieniu 
do najbliższych nie jest to takie pewne. 
Zmienia się powłoka świata, ale natura 
ludzka pozostaje od wieków niezmien-
na – grzeszna i uparta. Pan Bóg musi 
być wielkim miłośnikiem piękna, któ-
re stworzył na ziemi i w nie zapatrzo-
ny, nie chce widzieć ludzkiej brzydoty. 
Inaczej dawno by ten świat kopnął w za-
dek. Kościół robi, co może: ogłasza nad-
zwyczajne lata jubileuszowe, rok miło-
sierdzia, przedłuża odpusty za najcięższe 
grzechy, ale jakoś nie widać w ludziach 
poprawy. Ale, co ja tu będę się użalać 
nad sobą. Nikt też nie lubi, jak mu się 
kazania prawi. Jesteście na tyle mądrzy 
i zapewne wiecie, że to nie słowa zmie-
niają człowieka, ale czyny i dobry przy-

kład innych. Otwierajcie się zatem na 
dobrych ludzi i ich dobre uczynki, sami 
też bądźcie dobrym przykładem dla in-
nych, nie tylko z okazji świąt.

Trudno być optymistą, patrząc na 
świat i to, co się w nim dzieje. Tu za-
iste potrzebna jest łaska Boża, aby to 
wszystko zrozumieć i uporządkować. Za 
wielkie pieniądze idą potężne zbrojenia, 
także i u nas, jakbyśmy przy wsparciu 
Ameryki chcieli wywołać wojnę z Rosją 
i to na własnym polu. Amerykanie już u 
nas wylądowali i rzekomo mają odstra-
szać wroga. Wątpię, czy to dla nas naj-
lepsze rozwiązanie. Nie wierzę w szcze-
re intencje Ameryki. Ona zawsze pilnuje 
swoich interesów, nawet kosztem so-
jusznika. Znów chrześcijanie mieliby się 
nawzajem mordować ku uciesze muzuł-
mańskiej gawiedzi? Akurat wtedy, gdy 
my świętujemy 1050. rocznicę Chrztu 
Polski, Rosja stawia pomniki św. Wło-
dzimierzowi, chrzcicielowi Rusi. Taki 
mały „zbieg okoliczności”. Jak wiado-
mo, przypadków na tym świecie nie ma. 

A muzułmanie nadal płyną do Euro-
py, jednak nie widzą powodów, by zmie-
niać swoją kulturę, a tym bardziej akcep-
tować europejskie prawo. Oni wolą do 
nas strzelać bez zbędnej dyskusji i pod-
rzynać „niewiernym gardła”. Nadal pró-
buję zrozumieć przesłanie papieża Fran-
ciszka o otwarciu się na uchodźców, 
które jest niewątpliwie apokaliptycz-
ne. Jeśli papież wzywa nas do takiego 
działania, to widocznie widzi w tym ja-
kiś cel. Może jest nim to, że Europa, jaką 
znamy, musi już umrzeć, by narodziło 
się coś nowego, a nie umrze inaczej jak 
przez silny konflikt religijny, który jest 
nieunikniony. Może papież uznał, że nie 
ma już co ratować starej Europy, skoro 
ona sama skazała się na śmierć? Może 
chodzi o to, że tylko starcie z islamem 
– jak przed wiekami – może przebudzić 
ospałych chrześcijan. Jeśli tak, to trze-
ba sobie jasno powiedzieć, że nie tylko 
przychodzą czasy niepokoju społeczne-
go, wojny, ale także czas „wielkiego uci-
sku”, o którym wspomina Biblia. 

Będę trochę złośliwy i powiem, że 
to wszystko jest przed Wami. Czuję, że 
dzięki Bogu, nie doczekam tych strasz-
nych przygód. Już nie to zdrowie, bo 
wiek ma swoje prawa i wymagania. 
Moja Jadwiga śni mi się co jakiś czas. 
Ja modlę się za Jej duszę, bo tak trzeba, 
a sny te piękne i kolorowe. Zawsze jeste-
śmy gdzieś razem w czasach młodości – 
a to żniwa, a to jakieś dziwne wesele nie 
wiadomo czyje, a my tańcujemy i tańcu-
jemy, aż ona mi znika jak duch. Czasem 
są to wiosenne łąki i my się na nich szu-
kamy w strasznie wysokich trzcinach. A 
na koniec zawsze jest kościół, ludzi jak 
na dawnym odpuście, ciasno jak kiedyś, 
wnętrze zasnute dymem z kadzidła, ja-
kaś uroczysta msza, a my znów się szu-
kamy, widzimy z daleka i chcemy do 
siebie, i nie możemy się przepchać przez 
ciżbę. A jak się przebudzę to zdaje mi 
się, że czuję jeszcze zapach kadzidła i 
słyszę organy, że mógłbym razem z nimi 
śpiewać. Potem wszystko odpływa, a 
za oknem jeszcze noc ciemna i do rana 
daleko. Więc leżę i tak sobie myślę, co 
to wszystko ma znaczyć? Zapewne, że 
niedługo się odnajdziemy i skończą się 
moje sny na zawsze.

Moi Kochani. Dziękuję Wam za 
wszelkie życzenia zdrowia i słowa po-
ciechy na stare lata. Są mi one bardzo 
potrzebne. Wszystkie listy od Was za-
chowuję w komplecie i zamykam w kre-
densie, w pudełku po cukierkach. Może 
będą je czytać kiedyś Wasze dzieci?

Wkładam Wam do koperty listek 
opłatka, którym podzielimy się w Wi-
gilię i ułomek gałązki świerkowej z na-
szego ogrodu. Niech Wam przypominają 
dawne, polskie Boże Narodzenie. Niech 
Was strzeże Opatrzność Boża gdziekol-
wiek będziecie. Wiedzcie, że dziadek 
myślami często jest przy Was i modli się 
o Wasze zdrowie i powodzenie życiowe. 
Ściskam Was mocno i całuję.

Dziadek Stach

11 grudnia 2016 roku

L i s t y  o t w a r t e
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Henryk Radej

Wypominki osobiste (cz. II)*

P r o w i n c j i  m o c

Pora odwiedzić znajomych na oko-
licznych cmentarzach, przynajmniej 
raz do roku stanąć nad ich grobami. 
W drodze do Krasnegostawu zatrzy-
muję się przy cmentarzu położonym 
tuż przy szosie w Gorzkowie. Wcho-
dzę w drugą bramkę i alejką idę prawie 
do końca, gdzie już na wyciągnięcie 
ręki pola uprawne i malownicze wzgó-
rza. Aby się upewnić, czy dobrze szu-
kam, dzwonię na telefon komórkowy 
mojej szkolnej koleżanki z Nysy. Po 
chwili w zasięgu wzroku widzę mogi-
łę z epitafium: śp. Marian Błędkowski 
(1924–2002) – nauczyciel z Zagrody, 
Płonki i Rudnika. To ojciec Krysi i jej 
brata Zbyszka. Z różnicą jednego rocz-
nika klasowego w tym samym czasie 
uczęszczałem z nimi do liceum w Tu-
robinie. Prawdopodobnie nigdy w ży-
ciu nie spotkałem ich ojca, ale wiele do-
brego słyszałem o nim od ludzi z tych 
okolic. Zacny człowiek, oddany swo-
jej pasji pedagogicznej, któremu życie 
nie szczędziło doświadczeń (choćby 
tragiczna śmierć Zbyszka). Zobaczy-
łem go dopiero na starych fotografiach 
w szkolnych kronikach w pobliskim 
Rudniku. Miał w sobie coś z arty-
sty, uczył także sztuki – a więc o isto-
cie piękna – i na skrzypcach przygry-
wał dzieciom do piosenek. Pamiętają tu 
o nim, bo grób ukwiecony i wiele lam-
pek na płycie. Zapalam kolejny pło-
mień, a w sercu modlitwę. 

Jeszcze jeden motyw szkolny po-
łączył nas na tym cmentarzu. Jest nim 
nasz wspólny kolega z lat młodości, 
śp. Marek Swatowski (1958–1978) 
z Wielobyczy. Gdy ja kończyłem naukę 
w turobińskim liceum, on dopiero ją za-
czynał i mieszkał w internacie. Kiedy 
w klasie maturalnej poznałem kore-
spondencyjnie (po publikacjach praso-
wych wierszy) Jana Henryka Cichosza, 
okazało się, że obaj są prawie sąsiada-
mi. Nie wiedziałem, że Marek też pró-
buje sił w poezji oraz rzeźbi w drewnie. 
Po maturze nasz kontakt urwał się cał-
kowicie. O jego śmierci dowiedziałem 
się dopiero trzy lata później, kiedy od-

wiedziłem Cichosza w jego rodzinnej 
wsi. Zaprowadził mnie do domu Mar-
ka i wtedy zobaczyłem w ogrodzie po-
zostawione przez niego rzeźby. Chore 
serce nie pozwoliło mu ich dokończyć. 
Po jego śmierci Cichosz zainicjował 
Konkurs Poetycki im. Marka Swatow-
skiego, który doczekał się kilkunastu 
edycji, a tym samym – spopularyzo-
wał nieco jego postać i twórczość. Na 
cmentarnej fotografii Marek taki dale-
ki i obcy. Spoczywa w banalnym gra-
nitowcu, jakich tu pełno. Szkoda, że na 
epitafium ani w formie nagrobka nic 
nie przypomina o jego talencie. Tam, 
dokąd odszedł, zapewne nie brakuje mu 
piękna i poezji.

Dalej już Krasnystaw. Setki razy 
bywałem tu lub przejeżdżałem przez 
to urokliwe miasteczko nad Wie-
przem. Gdy kończyłem podstawów-
kę, sam wybrałem się tu do fotografa 
zrobić sobie zdjęcia potrzebne do do-
kumentów szkolnych. Dziś nie ma już 
w tym miejscu zakładu fotograficzne-
go. Od tamtej pory do dziś w Krasnym-
stawie przestawiają mi się strony świa-
ta – niewiele, ale jednak przesuwają ze 
wschodu na południe, z południa na za-
chód... i tak dalej. Wtedy Krasnystaw 
był „moim” miastem powiatowym. Tu-
taj po raz pierwszy zetknąłem się ze 
szpitalem i komisją wojskową. Z Kra-
snostawskiego Domu Kultury wypoży-
czałem stroje teatralne do przedstawień 
szkolnych i pierwsze książki poetyc-
kie. Przez kolejne lata przyjeżdżałem 
tu na spotkania grupy literackiej „Sło-
wo” i tu sygnowano mój debiutanc-
ki zbiorek wierszy („Wiek zielony”, 
1983). Przez cały ten czas poznawałem 
bardziej przeszłość i ludzi związanych 
z tym miastem. A potem napisałem 
o nim taki wiersz, który do tej pory nie 
miał szczęścia w publikacjach, albo coś 
w nim przekręcano, albo zgubiono stro-
fę (album „Krasnystaw wczoraj i dziś”, 
2006). Jakieś fatum, czy co?

Na krasnostawskim cmentarzu nie 
byłem od lat. Trochę gubię się w to-
pografii pośród ciasnych, cmentarnych 

ścieżek. Wreszcie „telefon do przyja-
ciela” naprowadza mnie na właściwe 
miejsce. Znajduję grobowiec, a na nim 
epitafium: śp. Anna Kicińska (1941–
1989) – poetka, nasza dobra znajoma 
z dawnych lat, koleżanka z grupy lite-
rackiej „Słowo”. Przewlekła choroba 
nie szczędziła jej cierpień, ale to Anna 
inspirowała nas często do działań, rzu-
cała pomysły, skrupulatnie prowadziła 
kronikę grupy. Zawsze spontanicznie 
reagowała na publikacje nasze i o nas. 
Polemizowała w prasie, dbała o nasze 
dobre imię i pisała oryginalne wier-
sze. Ponad ćwierć wieku minęło od jej 
śmierci, a ja nadal słyszę jej głos i prze-
chowuję książki z jej dedykacjami oraz 
papierośnicę, które mi podarowała z ja-
kiejś okazji. Ile dobrych wspomnień po-
trafi wzbudzić skromna postać Anny? 
O zmierzchu zapalam jej światełka na-
szej pamięci. Wieczne odpoczywanie...

W tej samej części cmentarza jesz-
cze jedna, bliska sercu mogiła: śp. Sta-
nisław Bojarczuk (1869–1956), po-
eta-samouk, Petrarkowy uczeń, który 
gospodarzył na ziemi, pasał krowy, był 
miejskim radnym, sam uczył się espe-
ranto, łaciny, dużo czytał i pisał poezje. 
Z oszczędności – a może z biedy – pisał 
kopiowym ołówkiem na marginesach 
gazet, na kwitach i odwrocie różnych 
druków urzędowych. Kiedyś w „Sło-
wie” oglądaliśmy takie właśnie rękopi-
sy Bojarczuka. Sonetami zachwycił się 
dopiero po 50-ce. Nade wszystko uko-
chał tę ziemię i tę formę wiersza. Do-
piero po wojnie wydrukowano jego 
pierwszy i jedyny tomik poezji („Bla-
ski i dźwięki”, 1956 r.). Orędownikiem 
jego śladów w Krasnymstawie był i na-
dal jest wspomniany tu poeta, Jan H. Ci-
chosz, a w Lublinie – popularny pisarz 
Józef Zięba. Przez lata jego wiersze 
i mogiła były trochę zapomniane. Do-
piero od niedawna przeżywa Bojarczuk 
szersze zainteresowanie jego twórczo-
ścią – on, człowiek renesansu, nijak 
niepasujący do realiów PRL-u. W Kra-
snymstawie jedna z ulic nosi jego imię, 
grób ma całkiem porządny, a pisma li-
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terackie drukują jego utwory i artykuły 
o nim. Kilka lat temu ukazał się boga-
ty wybór sonetów tego chłopskiego po-
ety pt. „Linie liryki” (2008 r.), do czego 
niewymiernie przyczynił się mój młod-
szy kolega po piórze, nieżyjący już Ma-
riusz Kargul. Postać Bojarczuka można 
od jakiegoś czasu spotkać na krasno-
stawskim rynku, gdzie doczekał się cał-
kiem ładnej, spiżowej „ławeczki” w po-
staci krzesełka przy okrągłym stoliku. 
Siedzi tam dzień i noc z głową opartą 
na dłoni i przygląda się naszym dziw-
nym czasom.

Śp. Mariusz Kargul (1976–2013) 
pojawił się w Krasnymstawie i znikł jak 
meteor, czyniąc przy tym wiele twór-
czego hałasu i fermentu. Z jego fascyna-
cji literackich i odważnego wchodzenia 
w literackie konteksty ogólnopolskie 
korzystało miasto i region. Sprowa-
dzał tu znanych, czasem kontrowersyj-
nych pisarzy, inaugurował konkursy 
poetyckie i organizował spotkania au-
torskie. Pisał i publikował prowokują-
ce czytelników felietony i artykuły. Był 
współtwórcą i liderem Grupy Literac-
kiej A4. Dwa lata przed śmiercią uka-
zał się jego debiutancki i jedyny tomik 
wierszy pt. „Niewczesny pogrzeb wier-
szoroba” (2011 r.). W dedykacji au-
torskiej napisał mi taką oto sentencję: 
Literatura to świeży oddech z dna umę-
czonych życiem trzewi! W pierwszym 
jej odczytaniu skojarzyła mi się z „Nie-
nasyceniem” Witkiewicza i tak ją od-
bieram dziś. Nikt z nas ani on sam nie 
przypuszczał, że jest śmiertelnie chory. 
Zdążył jeszcze zaniepokoić swoimi po-
mysłami Warszawę i... zabrał się z tego 
świata. Na okładce tomiku uwiecznił 
się z... rybią miną i humorystycznym 
żądaniem w dłoniach: Chcę katafal-
ku z kształcie Złotego Karpia. Nieste-
ty Złoty Karp nie zdobi jego grobowca 
wciśniętego w gęstwinę podobnych, ka-
miennych pomników. Jedynie granito-
wa imitacja otwartej księgi z wyrytym 
na niej tekstem wiersza Mariusza przy-
pomina o jego talencie. Niech odpoczy-
wa na niebiańskich łanach.

Z Krasnegostawu przez Rejowiec Fa-
bryczny i Pawłów przebijam się do Sie-
dliszcza przy drodze z Chełma do Lu-
blina. Od prawie roku Siedliszcze jest 
miastem, ale w okresie międzywojen-
nym, gdy było prowincjonalną osadą 
pełną żydostwa, uczył się tutaj i stąd 
wyfrunął w szeroki świat oraz do an-

Lipa na cmentarzu w Turobinie, ponoć największa w Polsce. Fot. Henryk Radej
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nałów literatury polskiej poeta-żoł-
nierz, śp. Wacław Iwaniuk (1912– 
2001) urodzony w pobliskim Chojnie 
Nowym. Kształcił się także w Cheł-
mie pod czujnym okiem polonisty Ja-
worskiego. Jego młodzieńcze wiersze 
zauważył Czechowicz. Niestety woj-
na brutalnie poplątała ich losy – Cze-
chowicz zginął podczas bombardo-
wania w Lublinie, Iwaniuk znalazł się 
w polskich oddziałach na froncie za-
chodnim. Po wojnie trafił do Kanady 
i do końca życia mieszkał w Toronto, 
gdzie działał i pisał wiersze, także w ję-
zyku angielskim. Był nieprzejednanym 
wrogiem narzuconego Polsce ustro-
ju socjalistycznego, dlatego trafił na li-
stę autorów zakazanych w Polsce. Jego 
twórczość i on sam wrócili do Ojczy-
zny dopiero po 1989 roku na fali doko-
nujących się przemian społeczno-po-
litycznych. Pod koniec życia Iwaniuk 
uważany był za drugiego obok Miłosza 
największego polskiego poetę emigra-
cyjnego. Jego prochy wróciły w rodzin-
ne strony w roku 2006. Dokładnie dzie-
sięć lat temu odbył się w Siedliszczu 
uroczysty pogrzeb poety z udziałem 
kompanii honorowej Wojska Polskiego 
oraz licznie zgromadzonych mieszkań-
ców i literatów. Miejscowa biblioteka 
publiczna nosi jego imię, a młodzież 
szkolna opiekuje się prostym, ale este-
tycznym nagrobkiem poety z jego sen-
tencją: „Wygnany – wrócę.” W Za-
duszki także na płycie grobu Iwaniuka 
znajduję kilka wiązanek kwiatów oraz 
płonące znicze. Pamiętają tu o „swo-
im”, choć urzędowo był on obywatelem 
Kanady, jednak w sercu i poezji został 
Polakiem. Niech Bóg przychyli mu nie-
ba za jego życie pełne szlachetnej walki 
i uduchowienia. 

Prosta i dobra droga prowadzi mnie 
znów przez Krasnystaw na Zamość, 
ale dziś nie w głowie mi renesanso-
we uroki. Tuż przed Zamościem roz-
łożyła się spora wieś Sitaniec z rozle-
głym cmentarzem przy głównej trasie. 
W jego południowej części od stro-
ny drogi na Nielisz bez trudu znajduję 
mogiłę z czarnego granitu z epitafium: 
WĘGRZYNOWIE, prof. polonistyki 
i historii Władysław (1904–1989), Ma-
ria (1901–1989). Zaledwie miesiąc i 10 
dni dzieli daty ich śmierci. Przykład-
nych małżonków pamiętają wszyscy, 
którzy w połowie XX wieku mieszkali 
lub kształcili się w Turobinie, bowiem 

Węgrzynowie z miejscowym liceum 
ogólnokształcącym związani byli od 
początku jego istnienia. On uczył tak-
że w szkole podstawowej, prowadził 
bibliotekę szkolną, jednocześnie przez 
ponad 10 lat kierował pracą kina „Ucie-
cha” w Turobinie. A nade wszystko był 
mężem i ojcem oraz człowiekiem głę-
bokiej wiary i patriotyzmu. Urodził się 
w Sitańcu, a po nauce w gimnazjum za-
mojskim studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. We wrze-
śniu 1939 roku, jako zakładnik, został 
na krótko uwięziony na Zamku Lubel-
skim. Do Turobina trafił po II wojnie 
światowej zesłany tu za karę przez ów-
czesne władze partyjne i oświatowe za 
publiczną aktywność religijną, m.in. 
przewodził delegacji nauczycieli wi-
tających w Zamościu biskupa Stefana 
Wyszyńskiego w czerwcu 1946 roku. 
Po latach byłem świadkiem jego odej-
ścia na emeryturę i przeprowadzki je-
sienią 1971 roku z Turobina do Sitań-
ca. Z kilkoma krzepkimi licealistami 
wynosiliśmy wówczas rzeczy Państwa 
Węgrzynów na wynajętą przyczepę 
ciężarówki. Wtedy to ujrzałem na stry-
chu stos przedwojennych wydań „Ry-

cerza Niepokalanej”, których kilka eg-
zemplarzy za pozwoleniem gospodarza 
mogłem wziąć sobie na pamiątkę. I to 
było moje ostatnie spotkanie z zatro-
skanym, ale uśmiechniętym profesorem 
i jego żoną. Oboje dożyli sędziwego 
wieku i zostali pochowani we wspól-
nym grobowcu na tamtejszym cmenta-
rzu parafialnym. W swojej pamięci nie 
znajduję niczego złego o tych ludziach. 
Zapewne nie tylko ja. Wieczne odpo-
czywanie racz im dać, Panie…

Już po zmroku wracam na rozświe-
tlony płomieniami cmentarz turobiń-
ski położony na malowniczych polach 
pomiędzy Zagroblem a Załawczem. Tu 
najwięcej znajomych żywych i umar-
łych – nie tylko połączonych ze mną 
więzami rodzinnymi. Na starej część 
cmentarza dużo mogił Radejów, bo 
ten ród stąd się wywodzi, choć koliga-
cje przez wieki stały się bardzo rozległe 
i tylko nazwisko świadczy o jednym 
pniu rodowym. Nieopodal kościółka 
przy wschodniej alejce zatrzymuję się 
przed rodzinnym grobowcem, w któ-
rym pochowany jest śp. Józef Radej 
(1902– 1985) z żoną Józefą i synem 
Piotrem. Na płycie widnieją inne lata 

•

– Mariusz Kargul –

Niewczesny pogrzeb wierszoroba

chciałbym aby o moim pogrzebie dobrze mówiono
leżał na katafalku w kształcie złotego karpia

zaszyli go w brzuchu wielkiej ryby
z paszczy wystawała głowa

a zamiast płetwy ogonowej sterczały odnóża
widzieliście jaki był pełny, jak za żywota

a nawet jeszcze trochę napuchł, taki tuczony
stary kawalarz pozostał sobą do końca
kiedy zamykali nad nim wieko trumny

puścił jeszcze bąbla nosem, na pożegnanie

Izbica, 2011

•
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I. Żegnając bliskiego człowieka, który 
odszedł od nas na wezwanie Pana, chcia-
łoby się wiele powiedzieć. „Mówienie 
jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyra-
zić wszystkiego słowami” – czytamy w Pi-
śmie Świętym (Koh 1, 8). Nie da się po-
wiedzieć wszystkiego także teraz, na tym 
naszym dzisiejszym spotkaniu. 

Jeszcze tak niedawno spotykaliśmy się 
z Nim, rozmawiali. A dziś już nie ma Go 
pośród żywych. Może trzeba nam czę-
ściej myśleć o istocie naszego powołania, 
a zwłaszcza o tym, że Bóg jest dawcą ży-
cia i do Niego zmierzamy? Tak mało czasu 
przeznaczamy dla siebie, na głębsze my-
ślenie, refleksję, a jeszcze mniej mamy go 
dla Boga. Śpieszymy się wciąż, nie zasta-
nawiając się nad tym, co naprawdę istotne, 
ważne. Niektórzy z nas zgubili drogę pro-
wadzącą do świątyni. Nawet reżyser zna-
nego filmu sowieckiego Pokuta ostrzegał, 
że „zła jest droga, która nie prowadzi do 
świątyni”. 

II. Nasz drogi brat w Chrystusie, prof. 
Edward Olszewski, historyk, stanął już 
przed Panem dziejów. Teraz wie wszyst-
ko. Poznał to, co w życiu powinno być 
najważniejsze. Mógłby nam teraz wie-
le powiedzieć. Próbuję mówić trochę jak-
by w Jego imieniu. Zastępuję Go nieja-
ko. Chciałbym odczytać to, co dla nas dziś 
najważniejsze. Może zmarły Profesor zna-
nego Uniwersytetu powtórzyłby za świę-
tym Pawłem Apostołem, który upominał 
Filipian i skierował do nich znane słowa: 
„Pragnę owocu, który wzrasta na wasze 
dobro” (Flp 4, 17).

Może śp. Edward, który już stanął przed 
sądem Boga, powtórzyłby z mocą zna-
ne słowa Jezusa skierowane do przewrot-
nych faryzeuszy: „To bowiem, co za wiel-
kie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością 
jest w oczach Bożych” (Łk 16, 15). Może 
nic więcej by nie powiedział tylko te sło-
wa, które uskrzydlały wiele pokoleń ludz-
kich do poświęcania się dla drugiego czło-
wieka i doprowadziły je do niezwykłych 
sukcesów życiowych.

III. Bóg przemawia na różne sposoby. 
Przypomnijmy ostatnie trzęsienie ziemi 
w Umbrii z 30 października 2016 r., które 
zrujnowało wiele miejscowości. Sto tysię-
cy ludzi pozostało bez dachu nad głową.

Nie pomagają dwa wielkie natchnione 
znaki, imiona obrane przez kolejnych pa-
pieży: Benedykta i Franciszka. Niosą ze 
sobą konkretny program życia. Te imiona 
to przestroga i odpowiedź na niszczenie 
chrześcijańskich fundamentów Europy, 

urodzin i śmierci (1900–1975) i we-
dług mnie są mylące. Trzeba będzie 
je zweryfikować w księgach parafial-
nych. W mojej pamięci zachowałem 
go jeszcze aktywnego w latach 80. 
Ten Radej był muzykantem ludowym 
i mieszkał w Załawczu. Dziś trzeba 
stwierdzić, że był wybitnym skrzyp-
kiem. Przed wojną grał w orkiestrze 
turobińskiej prowadzonej przez Jó-
zefa Kosza. Przebywał jakiś czas na 
Wołyniu, gdzie bardzo go ceniono za 
samorodny talent. Grywał na wese-
lach i zabawach wiejskich oraz umi-
lał czas gospodyniom podczas piórni 
[spotkania połączone z darciem pie-
rza]. Podczas rzezi wołyńskiej za-
przyjaźnieni Ukraińcy ostrzegli go 
w porę, dzięki czemu uratował się 
i wrócił do rodzinnego Załawcza. Po 
wojnie organizował także własne ka-
pele, z którymi muzykował nie tylko 
w okolicznych wsiach. Najchętniej 
grał na skrzypcach, ale pamiętam, że 
i na puzonie. W roku 1974 zaintereso-
wałem jego muzykowaniem prof. Je-
rzego Bartmińskiego z UMCS i dzię-
ki temu zachowało się trochę nagrań 
radiowych Józefa Radeja – w tym 
słynna opowieść o wiejskim wese-
lu ilustrowana efektami okołomu-
zycznymi. Jako licealista uczestni-
czyłem w plenerowym nagraniu jego 
pierwszej audycji w cyklu „Z malo-
wanej skrzyni”. Niebawem też zosta-
łem studentem prof. Bartmińskiego 
i pośredniczyłem w jego kontaktach 
z muzykiem. Dziś słynne podróżnio-
ki i oberki w wykonaniu Józefa Rade-
ja można posłuchać z płyt kompakto-
wych wydawanych z muzyką ludową 
Roztocza. Oby Bóg docenił jego pasję 
i zbożne życie! 

W południowej, najwyżej poło-
żonej części cmentarza, w jednym 
ciągu tuż za kwaterami żołnierski-
mi, skąd roztacza się widok na Do-
linę Poru i okoliczne wsie, pocho-
wani są we wspólnym grobowcu 
moi śp. rodzice: Radejowie – Stani-
sław (1931–2001) i Czesława (1934–
2015). Krzyż przy epitafium zdobią 
wyrzeźbione kłosy zboża, pośród któ-
rych jeden jest złamany. Symbolizują 
one ciężką pracę rolnika, która może 
zniszczyć jego zdrowie, a nawet ży-
cie. Ojciec zmarł niespodziewanie 
podczas upalnych żniw po pracy przy 
zbiórce zboża. Zostawił pasiekę i sad, 

i mnóstwo niezrealizowanych pla-
nów. Mama była ze mną równo 60 
lat. Pochodziła z wielodzietnej rodzi-
ny we wsi Wróblowice za Tarnowem, 
skąd widać było pobliski Zakliczyn, 
w dole błyszczała wstęga Dunajca, 
a przy dobrej pogodzie ukazywały 
się szczyty Tatr. Do Zagrobla przyje-
chała na początku 1955 roku, aby na 
resztę życia związać się z moim Oj-
cem, którego poznała dwa lata wcze-
śniej we Wrocławiu, gdy podczas 
przepustki wojskowej zaprosił Ją na 
tańce w Hali Ludowej. Nie minęły 
dwa lata, jak młodzi i pełni optymi-
zmu zaczęli wspólnie prowadzić go-
spodarstwo rolne, borykając się z tym 
wszystkim, co niosła ze sobą rzeczy-
wistość tzw. Polski Ludowej. Na sta-
rych zdjęciach widać, że Mama była 
piękną dziewczyną z długim warko-
czem, który pamiętam z dzieciństwa. 
Z biegiem czasu okazało się, że ma 
też dar kulinarny – przygotowywała 
potrawy z wyczuciem niepowtarzal-
nego smaku i piekła najlepsze w oko-
licy ciasta. Dopóki miała zdrowie, 
kierowała wypiekami i kuchnią wielu 
wesel, nie tylko rodzinnych. W wol-
nych chwilach robiła na drutach swe-
try, rękawiczki, skarpety, serdaczki, 
zyskując sobie życzliwość ich użyt-
kowników. Dopóki mogła, chodziła 
do kościoła z wiankami i zielem, a na 
wiosnę pod kapliczką śpiewała na-
bożeństwa majowe. Dziś na Ich gro-
bie – oprócz kwiatów – pali się kil-
ka dostawionych przez znajomych 
i krewnych różnorodnych zniczy. Do-
póki żyją rodzice, czujemy się dziec-
kiem. Gdy ich zabraknie, od razu się 
starzejemy. Wbrew pozorom, śmierć 
osób bliskich pozwala lepiej rozu-
mieć i doceniać życie, dyscyplinu-
je wykorzystywanie czasu i zbliża 
do Boga. W kolejce do wieczności 
nie ma już nikogo przed nami. Boże, 
okaż miłosierdzie nad nami i nad ca-
łym światem.

Henryk Radej

_______________
* Część pierwsza „Wypominków 

osobistych” ukazała się drukiem w n-
-rze 5(68) „Lublina” z 2015 r. 
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Odszedł od nas człowiek
Egzorta wygłoszona 14 listopada 2016 r. na mszy św. żałobnej śp. Edwarda Olszewskiego 

w kaplicy cmentarnej p.w. Wszystkich Świętych w Lublinie

która bez nich przekształca się w groź-
ną hybrydę dziejową. 

Wróćmy do katastrofy we Wło-
szech. Mimo tak rozległych, ogrom-
nych zniszczeń nikt nie zginął, co jest 
ewenementem w historii. Słusznie 
mówi się o cudzie umbryjskim.

Na głównym placu w Nursji, wśród 
morza gruzów, ostał się niewzruszo-
ny i nietknięty przez kataklizm pomnik 
św. Benedykta, głównego patrona Eu-
ropy. Wielki symbol pełen nadziei. Siły 
przyrody mogą obrócić w ruinę otacza-
jącą nas rzeczywistość, ale benedyk-
tyńsko-franciszkańska idea chrześci-
jańskiej civitas przetrwa. Przetrwa, bo 
jest niezniszczalna. I zawsze się odro-
dzi, bo jest z Boga. Ale za jaką cenę? 
Czy tylko trzęsienia ziemi? Czy nie 
potrzeba takiego spotkania w kaplicy 
cmentarnej jak to nasze?

IV. Odszedł od nas człowiek, któ-
ry czuł się dobrze w różnych środowi-
skach. Jak śmiem tutaj z przekonaniem 
twierdzić, człowiek, z którym dobrze 
czuli się inni. Wielu innych, różnych 
ludzi. Nieraz zastanawiałem się, jak to 
jest, że ktoś potrafi zdobyć się w każ-
dej sytuacji na taką bezpośredniość, po-
zbawioną pozy, szczerą, naturalną? Nie 
wiem, czy znalazłem na to pytanie peł-
ną, wyczerpującą odpowiedź. Ale jed-
no wiem: to pytanie nachodziło mnie 
zawsze, ilekroć spotykałem się ze śp. 
Edwardem Olszewskim. 

Można było Mu tego zazdrościć, ale 
i naśladowanie nie byłoby zbyt trudne, 
gdyby się zdobyć na bezinteresowną 
życzliwość dla ludzi, nie tylko uśmiech, 
bo tego nigdy na twarzy Edwarda nie 
brakowało. Jego zainteresowanie dru-
gim człowiekiem łączyło się natural-
nie z wolą niesienia pomocy. Nie mó-
wię tego ot tak, na wyrost, ale czerpię 
z doświadczeń, jakie miałem w kontak-
tach z Nim, kiedy trzeba było wspólnie 
zastanowić się, jak uporać się z czyjąś 

biedą, kiedy nie wystarczyło dobre sło-
wo, ale potrzebny był także wysiłek, by 
coś naprawić, podać komuś rękę. 

Taki był zawsze w moich oczach, 
w moich z Nim kontaktach, doświad-
czeniach. Jeśli wyniosłem z nich prze-
konanie, że były to spotkania przyja-
cielskie, to jest tu miejsce, by o tym coś 
więcej powiedzieć. 

Edward Olszewski wyrastał w cza-
sach nam bliskim i znanym, bo byliśmy 
mniej więcej Jego równolatkami. Nie 
miał takiego komfortu, jaki mieliśmy 
w pewnym sensie my, duchowni, w du-
żej mierze niezależni od tego, co nas 
otaczało, od partii, od PRL-u, od różne-
go rodzaju nacisków. On często wspo-
minał tamte czasy, swoje w nich dole 
i niedole. Niczego nie krył. W ocenie 
siebie był może nawet zbyt surowy. 

Ale tak naprawdę był sobą wtedy, 
kiedy wchodził w temat będący przez 
dziesiątki lat, aż końca życia, jego 
prawdziwą miłością. To byli Polacy na 
obczyźnie. Poświęcił temu zagadnieniu 
swe, fundamentalne prace, swoiste po-
mniki dotyczące Polonii skandynaw-
skiej. Usiłował wżyć się w tamte śro-
dowiska. Potrafił doskonale wtopić się 
w ich środowisko. Relacjonował spo-
tkania wszędzie tam, gdzie ci ludzie 
żyli. Tworzył obraz nie płaski, jak ka-
wałek papieru, na którym go umiesz-
czono, ale wielowymiarowy, plastycz-
ny, bogaty w szczegóły, czasem może 
nawet drugorzędne, ale znakomicie od-
dające koloryt i bogactwo życia. On 
sam zaczynał tym samym życiem pul-
sować, jak ci, których pamięć i doro-
bek przekazywał potomnym. Szczycę 
się, że towarzyszyłem Autorowi chy-
ba od początku powstawania jego bar-
dzo wartościowych prac o Polakach 
w Skandynawii. Brałem udział w mię-
dzynarodowych sympozjach, które or-
ganizował, dokładałem starań, by pro-
mować Jego książki.

Mówiąc o zmarłym Profesorze, nie 
da się pominąć Jego podejścia do na-
uki; bardziej oschle powiedziałoby się 
metodę. Otóż, jak wyżej powiedziano, 
taka była jego metoda: wydobyć praw-
dę i nic z niej nie uronić. 

Edward Olszewski, uważny obser-
wator, a także wyjątkowy narrator, za-
równo w swoim piśmiennictwie, jak 
i w codzienności był zawsze obecny 
obok drugiego człowieka.

V. Gdy odchodzi ktoś z bliskich nam 
ludzi, przejmujemy jego dziedzictwo. 
Powinniśmy je chronić i upowszech-
niać. Bogactwo życia Zmarłego, które-
go dziś żegnamy, jest ogromne. Prowa-
dzi ono do wielorakich refleksji. To, co 
zostało tylko wspomniane, może nam 
już niejedno powiedzieć.

Kilka razy wymieniane było wy-
mowne imię Edward żegnanego dziś 
naszego Zmarłego współbrata. Wy-
wodzi się ono z języka germańskiego 
i znaczy: obrońca dziedzictwa. Imię to 
daje życiu obdarzonego nim człowieka 
program obrony wartości trwałych, nie-
zniszczalnych. Pochodzą one od Boga. 
A Bóg nie przemija. 

Wartości chrześcijańskie scalają nas 
w jedno. Potrzebujemy ich obecnie 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 
O tym mój zmarły Przyjaciel mówił 
często, bo chciał, byśmy wszyscy sta-
nowili jedno. 

Dlatego w zakończeniu wypada 
znowu nawiązać do Pisma Świętego 
i przypomnieć słowa charakteryzujące 
pierwszych chrześcijan z gminy jero-
zolimskiej. „Jeden duch i jedno serce 
ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 
4, 32). Pięknie to brzmi po łacinie. Jest 
łatwe do zapamiętania. Pierwsi chrze-
ścijanie stanowili: „cor unum et anima 
una”. Niech słowa te pozostaną rów-
nież programem naszego życia.

Amen!
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Henryk Sienkiewicz – Aforyzmy

Bezgraniczność głupoty

Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną.

Kobieta – kwiat

Tyś sama kwiat.

Westchnienia i świeczki

Tylko bardzo małe świeczki gasną od westchnień.

Kobieta a wielki człowiek

Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu!

Kobieta i jej wielbiciele

Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u stóp swych lwa niż mopsa.

Dusza ludzka – jak ptak

Dusza ludzka – jak ptak: gdy wzbije się na pewną wysokość nie tylko 
nie wolno jej spocząć, ale musi tęgo skrzydłami pracować, by się na niej 

trzymać. Inaczej pierwsze lepsza pokusa przyciągnie ją ku ziemi.

Cierpienie i współczucie

Tylko cierpiący umieją współczuć.

Złudzenia miłości męskiej

Potężniejsze dusze męskie czynią dlatego tyle nieszczęsnych omyłek w miłości, 
że przybierają kochane kobiety we wszystkie swoje promienie, nie zdając sobie 

następnie sprawy, że ten blask, od którego olśniewają, jest ich własny.

Muzyka – morze

Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy 
dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna.














