




Dziwnie pustoszeje nasz ogród 
kwiaty oddają swoje kolory 
blednącemu niebu

pszczoły milkną 
choć cały sierpień 
były takie niepokorne

motyle są bardziej przejrzyste 
niż powietrze wokół nich

ptaki – jakby już nie nasze – odlatują 
zostawiając spłoszone spojrzenia

tylko drzewa jeszcze
toczą zażarty bój
o każdą kropkę zieleni liścia
choć trawa już im
nie pomaga

ostatnia pożegna się z nami brzoza 
kiedy założy zimową suknię 
albo brązowy dąb 
chwyciwszy się z drugim za bary

książka pod orzechem 
zamknęła ostatnią kartę

przyszedł po nich 
złoczyńca czas 

i powoli zachodzi 
ten rok
..............................
poczekamy razem
na następny

na blask kwiatów
pogodne niebo
niepokorne pszczoły
połyskliwość motyli
powrót ptaków
niosącym nam
południowy blask
zwycięstwo drzew – brzozy i dębu
– jak to obiecali

otworzymy nową księgę 
i poczekamy wspólnie
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Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej (Ofiar Getta), autorstwa Bogumiła Zagajewski ego(rzeźbiarz) i Janusza Tarabuły (malarz), ulica Niecała, 
foto. Stanisław Turski
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1. „Nowy wspaniały świat”

Banałem jest twierdzenie, że wiek XX był stuleciem 
rewolucji: w polityce i życiu społecznym, w gospodar-
ce i technice, nauce i sztuce. Komunizm i narodowy so-
cjalizm, faszyzm i nacjonalizm – to znamiona minionej 
epoki. Wbrew ortodoksyjnym strukturalistom istnie-
je pośredni, a nierzadko i bezpośredni, wpływ ideologii 
na kształt dzieł sztuki, na badania naukowe. Przerażające 
zbrodnie komunistów dokonywane w Meksyku, a nade 
wszystko w Rosji Sowieckiej, planowa eksterminacja lud-
ności na terenach opanowanych przez Niemcy pod wo-
dzą Adolfa Hitlera, łagry i niemieckie obozy koncentra-
cyjne, ludobójstwo w Kambodży rządzonej przez PolPota 

– to najważniejsze, ale przecież nie jedyne, znamiona „no-
wego wspaniałego świata”. Artyści i uczeni niejednokrot-
nie ochoczo świadczyli usługi totalitarnym oprawcom. 
Ograniczę się do paru nazwisk-symboli: Majakowski, 
Brecht, Hamsun, Sartre, Picasso, Hemingway.

W Niemczech w 1919 r. powstał Staatliches Bauhaus 
(Dom Budownictwa), założony przez Waltera Gropiu-
sa, który proponował odrzucenie „klasowej pychy” oraz 
zgodne współdziałanie rzemieślników i artystów celem 
stworzenia nowoczesnej, tj. prostej i funkcjonalnej, archi-
tektury. Bauhaus stał się ruchem artystycznym oraz szko-
łą sztuk pięknych o zasięgu wybiegającym poza Niemcy. 
Tacy architekci (poza wymienionym uprzednio Gropiu-
sem) jak: Le Corbusier, Wright, Niemeyer – zmieniali ob-
raz miast na znacznych obszarach świata od Europy, oby-
dwu Ameryk, po Azję i Australię. Równocześnie pewne 
koncepcje tych budowniczych budziły nierzadko niechęć 
swoją ortodoksyjnością i odhumanizowaniem, np. „Wizja 
idealnego miasta” nakreślona przez Le Corbusiera, choć 
w intencji projektanta miało to być miasto-ogród. Bliskie 
pomysłom francuskiego architekta były plany polskiego 
twórcy – Oskara Hansena (przykład: Osiedle im. J. Sło-
wackiego w Lublinie).

Przełomowe w sztuce europejskiej stały się wczesne 
lata 20. minionego stulecia. Wtedy w proteście wobec ide-
alnej (w zamierzeniu), zracjonalizowanej architektury ze 

stali, szkła i betonu powstawały ruchy kontestacyjne: da-
daizm, futuryzm, surrealizm. Ci młodzi zbuntowani arty-
ści odwoływali się do freudyzmu, do alogiczności (pozor-
nej) marzenia sennego. Dramatopisarze fascynowali się 
oszałamiającymi osiągnięciami naukowymi (np. teorią 
względności). Ich stosunek do owych nowatorskich tez 
był jednak zróżnicowany – od zachwytu do dezaprobaty, 
a nawet kpiny. Oczywiście literatów najbardziej ciekawi-
ła psychoanaliza i to w wersji zaproponowanej przez Zyg-
munta Freuda, w mniejszym zakresie jego uczniów: Jun-
ga i Adlera, choć patrząc z dłuższej perspektywy czasowej 
to oni okazali się bardziej wiarygodni, a nade wszystko 
pragmatyczni. Dotyczy to zwłaszcza Adlera – twórcy psy-
chologii indywidualnej.

Zanim jednak zajmiemy się akcją tragifarsy Witkace-
go, winniśmy postawić pytanie zasadnicze dla proble-
matyki tego eseju. A brzmi ono następująco: Czy teo-
ria naukowa (obojętnie stara czy nowa) może stać się 
przedmiotem dzieła literackiego? Dodajmy, że nie idzie 
tu o popularyzację konkretnego osiągnięcia naukowego, 
lecz o samoistne dzieło sztuki , jedynie inspirowane po-
glądami uczonego X lub Y. Oczywiście literatom łatwiej 
pisać o życiu artystów, polityków czy uczonych, tymcza-
sem tacy pisarze, jak: Bruno Winawer (1883–1939), An-
toni Cwojdziński (1896–1972), wreszcie Friedrich Dür-
renmatt (1921–1990) interesowali się bardziej dziełem 
niż jego twórcą. A na początku była kpina, próba ośmie-
szenia freudyzmu; tego zadania podjął się S. I. Witkie-
wicz (pseud. Witkacy) w dramacie Wariat i zakonnica 
(1921, teatr: 1924).

 2. W kręgu psychoanalizy

Już sam podtytuł Nie ma tego złego, co by na jeszcze 
gorsze nie wyszło jest wymowny. Utwór ten posiada duży 
ładunek komizmu, jeśli rozważa się go w oderwaniu od 
biografii autora. Mnie jednak nasuwa się mimowolnie 
świadomość wykorzystania przez Witkacego (może bez-
wiednego) tragedii, jaka rozegrała się po ujawnieniu jego 
romansu z aktorką Ireną Solską (narzeczona popełniła 

KOMEDIA NAUKOWA
Witkacy, Winawer, Cwojdziński, Dürrenmatt

Stefan 
Kruk
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samobójstwo). Witkacy wstrząśnięty tą śmiercią, do któ-
rej przyczynił się tak bezdusznie, wyruszył z Bronisławem 
Malinowskim do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ze-
tknął się z tropikiem i egzotyką Indochin, ale także z nar-
kotykami. Reminiscencje tego pobytu w „tropikach” ode-
zwą się wielokrotnie w twórczości dramatycznej tego 
nieodpowiedzialnego artysty.

Bohaterem Wariata i zakonnicy jest poeta Mieczy-
sław Walpurg (oczywista aluzja do Nocy Walpurgii), któ-
ry znalazł się w celi furiatów szpitala psychiatryczne-
go, dokąd trafił po śmierci narzeczonej. Leczą go dwaj 
rywalizujący ze sobą lekarze: dr Jan Burdygiel, stosu-
jący tradycyjną metodę kuracji polegającej na „powol-
nym truciu nieuleczalnych pacjentów”, oraz dr Efraim 
Grün, „psychoanalityk ze szkoły Freuda”. Ten drugi psy-
chiatra wykazuje szczególną energię w pracy nad pacjen-
tem zakutym w kaftan bezpieczeństwa. Mianowicie pra-
gnie doprowadzić Walpurga do rozpoznania kompleksu, 

który – zdaniem lekarza-nowatora – spowodował choro-
bę. W tym procesie wstępowania w głąb świadomości ma 
być pomocna młoda zakonnica, 22-letnia Siostra Anna 
(w Teatrze Dramatycznym w Warszawie [1959 r.] grała ją 
fascynująca Lucyna Winnicka, Walpurgiem był Wiesław 
Gołas). Poeta dostrzega urodę zakonnicy, budzi się w nim 
pożądanie, ale gra miłosna wymaga wzajemnego pozna-
nia. Siostra Anna decyzję wstąpienia do zakonu podjęła 
po samobójczej śmierci ukochanego (zauważmy tę syme-
trię w położeniu partnerów). Poeta, niczym sam Witkacy, 
rozprawia o „perwersji w sztuce” i o „nienasyceniu formą”, 
gdy w istocie oczekuje zaspokojenia innego nienasycenia. 
Siostra Anna wzruszona dramatem osobistym pacjenta, 
nadto urzeczona jego urodą, uwalnia Walpurga z kaftana 
bezpieczeństwa, ten natychmiast wykorzystuje sytuację, 
by zadość uczynić swoim pragnieniom, co mu przycho-
dzi tym łatwiej, że zakonnica nie stawia oporu, bowiem 
jest gotowa dzielić z nim życie. →

Program do spektaklu 
Wariat i zakonnica 
St. I. Witkiewicza, 
(premiera 14 maja 1976 r.),  
Teatr im. J. Osterwy 
w Lublinie,
Autor Andrzej Kot.
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Farsa wymaga jednak komplikacji. Rano, gdy 
w ramach konsilium lekarskiego pojawia się dr Burdy-
giel, Walpurg uśmierca go ciosem ołówka (!) zadanym 
w skroń tradycjonalisty. Przytomny tej scenie dr Grün 
triumfuje, zdaniem psychoanalityka, Walpurg dokonał 
aktu zabójstwa powodowany zazdrością o kobietę, a za-
tem jego kompleks miał podłoże erotyczne i tym samym 
został rozwiązany. W scenerii gwałtownej burzy, szale-
jącej na zewnątrz szpitala, poeta symuluje samobójstwo. 
Zgładzenie Burdygiela również okazało się kuglarstwem, 
gdy na scenę wkracza Walldorff, dyrektor zakładu, w to-
warzystwie właśnie owego tradycjonalisty, a także „zmar-
twychwstałego” poety (kukła jego ciała nadal wala się na 
podłodze) oraz byłej zakonnicy, która wróciła do pier-
wotnego imienia („Alinka”), Walpurg zaś przeobraża się 
w „Miecia”; oboje zafascynowani sobą ubrani w cywil-
ne, eleganckie kostiumy. Doktor Grün „osłupiał” na ten 
widok, podobnie Siostra Przełożona, która towarzyszy-
ła lekarzom w ich rutynowych czynnościach. Dyrektor 
poleca zamknąć psychoanalityka w celi Walpurga wraz 
z s. Przełożoną (jest nią księżna Zawratyńska) oraz dwo-
ma Posługaczami. Akcję utworu kończy „rukopaszna-
ja schwatka à la manière Russe”. Tak oto freudysta padł 

ofiarą nowatorskiej metody leczenia pacjentów. Trudno 
o bardziej zjadliwą krytykę teorii Zygmunta Freuda.

W nieco łagodniejszym, bo żartobliwym, tonie pojawi 
się psychoanaliza w komedii R. H. Inżynier Brunona Wi-
nawera (1923 r.). Wprowadza on do utworu motyw sy-
mulacji choroby umysłowej, spowodowanej względami 
mieszkaniowymi (dramatyczny brak mieszkań w wyni-
ku działań I wojny światowej oraz dalszej walki w obro-
nie granic Rzeczpospolitej). W lokalu odziedziczonym po 
ciotce przez inżyniera Heista mieści się obecnie zakład 
psychiatryczny, kurujący pacjentów metodą Zygmun-
ta Freuda. Przedmiotem żartów jest dr Faustyna Córuś, 
fanatyczna freudystka, nadto transwestytka, co obecnie 
w dobie LGBT przysporzyłoby jej sporo gorliwych obroń-
ców. Nowemu właścicielowi lokalu, niemającemu „dachu 
nad głową”, nie pozostaje nic innego jak granie roli „wa-
riata”. Motyw symulacji choroby umysłowej, jak dalej zo-
baczymy, pojawi się również w Fizykach Dürrenmatta.

Naturalnie nie wszyscy pisarze dystansowali się wobec 
psychoanalizy, przeczą temu konkretne dokonania lite-
rackie, tak w dziedzinie powieści, jak też dramatu. W ich 
gronie ważne miejsce zajmuje Antoni Cwojdziński. On 
pierwszy użył terminu „komedia naukowa”. Państwowy 

Bruno Winawer

Stanisław Ignacy Witkiewicz
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Instytut Wydawniczy udostępnił w 1968 r. obszerny tom 
zawierający siedem utworów realizujących założenia pro-
gramowe dramaturga, m.in. Freuda teorię snów1 (prapre-
miera: Teatr Mały, filia Teatru Polskiego w Warszawie, 
1937 r.).

„Piętnem naszych czasów – czytamy we wstępie do tej 
edycji – jest nauka, stała się dziś religią, więc czemu teatr 
nie wpuszcza jej na scenę, jak w średniowieczu wpusz-
czał misteria? – pytałem w latach dwudziestych z kawiar-
nianym ogniem podsycanym studiami matematyki i fizy-
ki na uniwersytetach we Lwowie, Krakowie i Warszawie”.

Zauważmy – autor ma za sobą studia uniwersyteckie 
w zakresie nauk ścisłych: matematyki oraz fizyki; jest to 
nowe zjawisko w literaturze. Cwojdziński podjął jeszcze 
inne studia, bardziej praktyczne, mianowicie przez dwa-
naście lat był najpierw adeptem sztuki aktorskiej w stu-
dium Reduty, następnie aktorem w teatrach poznańskich 
i krakowskich, w latach 1933–1936 zgłębiał tajniki reży-
serii w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w War-
szawie. Inspiratorem Cwojdzińskiego do wszechstronnego 
poznania „kuchni” scenicznej był Juliusz Osterwa. Kiedy 
bowiem Cwojdziński zwierzył się twórcy Reduty ze swe-
go planu pisania sztuk na temat najnowszych teorii na-
ukowych, Osterwa „obiecał, że wystawi taką sztukę, jeżeli 
ją napiszę, i wysunął tylko jeden, ale za to trudny waru-
nek: nim zacznę pisać, poznam scenę…”. W rezultacie po 
12. latach Cwojdziński przekazał Osterwie do wystawienia 
Teorię Einsteina (1934 r.), a trzy lata później Szyfmanowi 
Freuda teorię snów (Teatr Mały, 1937 r.). Powodzenie tych 
inscenizacji było oszałamiające: pierwszą komedię grano 
przez 3 sezony (łącznie 525 spektakli), drugą 130 razy.

W tym kontekście jasnym staje się wybór aktorki 
(Ona) na główną postać komedii Freuda teoria snów. Jej 
partnerem jest literat (On). Trzecią figurą występującą 
w tle akcji stał się narzeczony artystki, ułan Władysław. 

„Za mundurem panny sznurem…?” – u Cwojdzińskie-
go jest inaczej. Aktorka jest umówiona z chwackim juna-
kiem, lecz miast udać się do kawiarni, zjawia się w pra-
cowni autora komedii, nad którą pracuje jej teatr, pod 
pretekstem konsultacji w braku – jej zdaniem – logiki 
w postępowaniu postaci przydzielonej jej przez reżyse-
ra inscenizacji. No, bo jak można wytłumaczyć fakt nie-
dotrzymania słowa, w sytuacji decydującej o jej przy-
szłym życiu? Narzeczony bowiem żąda dowodu miłości, 
co prawdopodobnie nastąpiłoby tego samego wieczoru. 
Literat wyjaśnia aktorce, że podświadomie ona nie chce 
się złączyć z owym „Władeczkiem”, gdyż woli jego – au-
tora komedii. Ona stanowczo zaprzecza, żąda dostępu do 
telefonu. A gdy wreszcie weźmie do ręki słuchawkę, On 
odłączy połączenie. Komedia omyłek? Niezupełnie. To 

1   Antoni Cwojdziński, Komedie naukowe, PIW, Warszawa 1968, ss. 654.

raczej nieuświadomione (podświadome) podchody mi-
łosne z obojga stron. Spontaniczny pocałunek kończy 
proces wzajemnego rozpoznania uczucia, czy też owego 
freudowskiego libido.

Na prapremierze w Teatrze Małym postać aktorki kre-
owała piękna i elegancka Janina Romanówna, partnero-
wał jej Mariusz Maszyński, aktor nie mniej znany i uta-
lentowany. Reżyserował Edmund Wierciński – wybitny 
aktor oraz pomysłowy inscenizator.

Blask i groza nowoczesnej fizyki

Świt nowej rewolucji w fizyce, jakiej nie było od czasów 
Isaaca Newtona (1642–1729), nastąpił na przełomie XIX 
i XX w. Znaczyły go odkrycia w zakresie promieniotwór-
czości (W. K. Röntgen, Piotr i Maria Curie). Ale prawdzi-
wego przełomu dokonał Albert Einstein (1879–1955), 
który przestrzeni absolutnej oraz czasowi i ruchowi abso-
lutnemu Newtona przeciwstawił teorię względności cza-
su i przestrzeni. Einstein dowodził, że istnieje wielość cza-
sów, zaś względności czasu towarzyszy względność relacji 
przestrzennych. Swoją teorię ogłosił w 1905 r. (tzw. spe-
cjalna teoria względności), dziesięć lat później Einstein →

Antoni Cwojdziński
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opublikował „uogólnioną” teorię względności. Pojawiły 
się w niej pojęcia: „przestrzeni skończonej”, „przestrzeni 
nie-Euklidesowych”. Nie ma też stałości takich pojęć jak: 
ruch oraz siła, które zależą od odległości wobec ciał (np. 
planet w przestrzeni astronomicznej).

Wykład tych nowych idei, budzących także sprze-
ciw i niedowierzanie, nie był przedsięwzięciem łatwym, 
zwłaszcza w takim ujęciu, by mógł je zrozumieć tzw. zwy-
czajny człowiek. A jednak Antoni Cwojdziński nie uląkł 
się trudności i podjął eksperyment zademonstrowania 
podstawowych tez Teorii Einsteina ze sceny, a entuzjazm 
publiczności przeszedł najśmielsze oczekiwanie nie tyl-
ko autora komedii, lecz również reżysera, który – jak pa-
miętamy – wymógł na Cwojdzińskim solidne opanowa-
nie rzemiosła teatralnego.

Naturalnie dramaturg – nowator – nie zdołał przekonać 
do swej koncepcji wszystkich umysłów, zwłaszcza bardziej 
wymagających krytyków. Tadeusz Boy-Żeleński – przy-
chylny wszelkim nowinkom, przede wszystkim obyczajo-
wym – napisał recenzję pochlebną. Innego zdania był klerk 

– Karol Irzykowski i swej opinii nie zmienił do końca okre-
su międzywojennego. Co zarzucał ten surowy krytyk po-
etyce Teorii Einsteina? Twierdził, że Cwojdziński podjął 
się zadania przerastającego kompetencje literatury pięk-
nej. Nadto wytykał autorowi szereg usterek szczegółowych, 
recenzję zakończył oceną miażdżącą: „Wystawienie sztuki 
nie było takie dyletanckie jak jej treść”2.

Publiczność była innego zdania, mianowicie doceniła 
pomysł autora polegający na tym, by paradoksalne z po-
zoru tezy oraz pojęcia związane z teorią względności wło-
żyć w usta nie tylko specjalistów (Profesor, Literat mają-
cy wiedzę z zakresu filozofii), lecz także tzw. prostaczków 
(Włodek – syn profesora, Helenka – jego córeczka, Bab-
cia, Stefcia – maszynopistka, a zwłaszcza służąca Mary-
nia). Na przestrzeni trzech aktów komedii demonstrują 
oni w zabawny sposób znaczenie poszczególnych tez teo-
rii Einsteina. A oto dwa konkretne przykłady:

1/ Marynia uzasadnia istnienie czwartego wymiaru: 
„Jakby tak nagle stanął tu w pokoju ktoś, co nie przyszedł 
ani z przodu, ani z tyłu, ani z boku, ani z góry, ani z dołu, 
ani znikąd – to nie rozumielibyśmy, co się stało. A on 
mógłby przyjść skądinąd. Nie z pierwszego i nie z dru-
giego, i nie z trzeciego ino aż z czwartego wymiaru. Bo 
jest jeszcze czwarty. Uczeni rachowali, rachowali i wyra-
chowali, że jest”3.

2/ Futbolista Włodek objaśnia naturę czasu: „Jak lu-
dzie myśleli, że czas jest bezwzględny, taki co istniał, choć 
nie było jeszcze świata, to [zwrot] <na początku cza-
su> nie miał sensu. Taki czas nie może mieć początku. 

2   Karol Irzykowski, Recenzje teatralne, PIW, Warszawa 1965, s. 417.

3   Antoni Cwojdziński, Komedie naukowe, PIW, Warszawa 1968, s. 43.

Dopiero teraz, jak wiemy, że czas jest względny, widać, że 
musiał mieć początek (…) Czas jest zawsze związany z ja-
kimś ciałem (…), dopiero jak powstała materia, to zna-
czy świat, powstał czas. Więc musiał mieć kiedyś począ-
tek” (tamże, s. 47).

Na tym nie koniec – w czasie gdy Profesor wygłasza 
publiczny wykład na temat teorii względności, Marynia 
wciąga resztę domowników do adaptacji tez Einsteina do 
pojęć biblijnych, zwłaszcza do opisu stworzenia świata 
(Księga Rodzaju) oraz jego kresu (Apokalipsa). Stenoty-
pistka proszona jest o spisywanie „złotych myśli” domo-
wych metafizyków. Dochodzą oni do wniosku, że dusza 
ludzka może w dowolnej chwili opuścić ciało (żyje wtedy 
poza czasem), a potem do niego powrócić. A „skoro ma-
teria może przejść w energię, to znaczy, że Pan Bóg mógł 
stworzyć świat” (s. 35/36). „Dawniej nauka ani rusz nie 
mogła pogodzić się z religią, a teraz wszystko klapuje” (s. 
37) – konkluduje Marynia.

Ta erupcja twórczości filozoficznej amatorów przybie-
ra jednak zaskakującą postać, bo oto drugą część prelek-
cji Profesora bezwiednie podmieniono, wkładając w jego 
usta tezy, których w pierwotnej wersji nie było. I tak fizyk, 
który dotąd nie zapuszczał się w rejony teologii, zdespe-
rowany odczytał do końca tę uzupełnioną część wykła-
du. Wrażenie było porażające – najpierw długie milczenie, 
potem huragan braw trwających kilka minut. Ale pre-
legent tego już nie słyszał, bowiem zawstydzony mimo-
wolną „zdradą” nauki chyłkiem wysunął się z sali. Resz-
ty dowiedział się od przyjaciela Henryka (Literat), który 
dotrwał do końca owego spotkania.

Akt III komedii poświęcony jest refleksji nad zbież-
nością pewnych zwrotów zawartych w Biblii z główny-
mi tezami teorii względności. Ale teraz dyskutują ze sobą 
nie amatorzy, lecz fachowcy. Profesor zdołał ochłonąć po 
emocjach prelegenckich i teraz nie gniewa się na domow-
ników za interpolowanie do tekstu jego odczytu owych 
zwrotów:

„Profesor: W nauce dzieją się rzeczy olbrzymie – w fi-
zyce, w genetyce, w cybernetyce – rzeczy całkiem nowe 
(…) Oni (domownicy) przynajmniej chcieli je wchłonąć, 
więc starali się powiązać z rzeczami znanymi – ze starą 
Biblią…” (tamże, s. 73).

Do rozmowy przyłącza się Włodek, który znalazł 
w Apokalipsie stosowny cytat i pragnie podzielić się z oj-
cem swoim odkryciem: Anioł zstępujący z nieba oznaj-
mia, że „czasu więcej nie będzie” (s. 74).

„Profesor: To tylko jeszcze jeden punkt zgodności Bi-
blii z fizyką” (s. 75).

Te cytaty świadczą o pogodzeniu się uczonego z ro-
dziną, która ośmieliła się uzupełnić jego wykład. Profe-
sor przyznał rację amatorom twierdzącym, iż względność 
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czasu i przestrzeni znajduje potwierdzenie w tekstach 
biblijnych.

Karol Irzykowski taki sposób referowania teorii Einste-
ina nazwał dyletantyzmem, lecz – jak już stwierdziłem – 
publiczność warszawska z lat 30. XX w. była innego zda-
nia. A w sztuce – inaczej niż w nauce – bardziej ceni się 
gust zwykłego odbiorcy niż ocenę zoila.

Cwojdziński w swojej komedii dał obraz fizyki zwycię-
skiej, rozjaśnionej blaskiem odkrycia naukowego. Trzy-
dzieści lat później Friedrich Dürrenmatt nakreśli inną 
wizję tej nauki. Ma za sobą tragedię Hiroszimy i Naga-
saki, a w świecie współczesnym ostrą rywalizację mię-
dzy Wschodem (Rosją Sowiecką) a Zachodem (głównie 
z Ameryką). Awanturnicza polityka Nikity Chruszczo-
wa stawiała świat na krawędzi zagłady nuklearnej. Arty-
ści mogli stanąć po jednej lub drugiej stronie i czynili to. 
Szwajcarski dramaturg, prozaik i publicysta wybrał inną 
drogę, w komedii Fizycy (1962 r.) – o zakroju ponadcza-
sowego moralitetu – ukazał swoisty bunt uczonych, a ra-
czej ich dezercję ze świata realnego, tego, jaki nas otacza, 
do zakładu psychiatrycznego, mniemając, że tu politycy 
ich nie wytropią i nie użyją do swoich niecnych planów. 

Dürrenmatt dziedziczący tradycję sztuki narodów nie-
mieckiego obszaru językowego świadomie wprowadza do 
swoich utworów motywy makabry, wątki sensacyjne, sy-
tuacje groteskowe. Na marginesie można przypomnieć 
obrazy Ukrzyżowania takich artystów jak: Grünewald 
i Cranach, które świadczą o podtrzymaniu gotyckiej eks-
presji silnie akcentującej cierpienie. Warto też porównać 
opracowania tych samych wątków baśniowych w ujęciu 
Francuza Charlesa Perraulta oraz Niemców braci J. i W. 
Grimmów (np. baśni o Czerwonym Kapturku). Otóż 
Dürrenmatt, syn pastora, wpisuje się w kanony estetyki 
gotyckiej (w znacznym stopniu – germańskiej).

W zakładzie psychiatrycznym garbatej doktor Matyl-
dy von Zahnd znajduje się trzech osobliwych pacjentów, 
którzy nazywają siebie: Newtonem, Einsteinem, trzeci Jan 
Wilhelm Möbius miewa wizje króla Salomona. Wszyscy 
trzej są fizykami i to wybitnymi przedstawicielami swo-
jej dziedziny badań. Najbardziej odkrywczym z nich jest 
Möbius, który od 15 lat ukrywa się przed światem. „Ne-
wton” i „Einstein” okazują się agentami wywiadów wiel-
kich mocarstw, przybyli do zakładu dr von Zahnd celem 
porwania genialnego kolegi po fachu, lecz ten oznajmia, 
iż spalił swoje dzieła świadom ich groźnego potencjału. 
W tej sytuacji skruszeni agenci, w istocie solidaryzujący 
się z Möbiusem, postanawiają razem z nim spędzić resz-
tę życia w odosobnieniu. Ale ich nadzieja legła w gru-
zach, bowiem dr von Zahnd, członkini klanu dysponują-
cego ogromną fortuną, zdołała sfotografować strona po 
stronie cały dorobek naukowy Möbiusa zanim on uległ 
spaleniu, wybudowała już zakłady do produkcji śmiercio-
nośnej broni. Dr von Zahnd jest obłąkana i nie cofnie się 
przed niczym. W tej sytuacji dezercja wybitnych fizyków 
okazała się szlachetnym gestem bez znaczenia.

Podsumowanie

Komedia naukowa jako nowy gatunek dramatyczny 
miała krótki, ale ciekawy żywot. Zrodziła się w latach 20. 
XX w., a swój epilog miała na początku lat 60. tegoż stu-
lecia. Bruno Winawer temat nowych, modnych teorii na-
ukowych wykorzystywał do satyry społecznej. Stanisław 
Ignacy Witkiewicz zaś kpił z psychoanalizy w ujęciu Zyg-
munta Freuda. Tylko Antoni Cwojdziński okazał się gorli-
wym, i aprobatywnym, propagatorem: teorii względności, 
psychoanalizy, genetyki, cybernetyki, a także parapsycho-
logii (głównie telepatii). Jak dotąd była to najpoważniejsza 
próba wprowadzenia komedii naukowej (poświęconej na-
uce) do repertuaru teatralnego. Naśladowców autora Tem-
peramentów nie widać, a szkoda, bo era Internetu dostar-
cza kopalni tematów. Zatem wszystko jest możliwe?!

Stefan Kruk

Friedrich Dürrenmatt
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Stary Słoń

Julian 
Kawalec

Pan profesor, o którym tu będzie mowa jest specja-
listą w dziedzinie zoologii. Zwierzęta i ich naturalne śro-
dowisko – tak się nazywa cykl jego wykładów na znanej 
w stolicy wyższej uczelni.

Mają wielkie powodzenie te wykłady, przychodzą 
na nie nie tylko studenci bezpośrednio zainteresowa-
ni przedmiotem, ale też młodzi ludzie z innych wydzia-
łów, przychodzą także starsi; chyba dlatego, że pan profe-
sor wykłada nie o zwyczajnych zwierzętach domowych, 
nie krowy, nie konie, nie owce i inne zwierzęta hodow-
lane, a zwierzęta żyjące na wolności, dzikie, i do tego eg-
zotyczne, były przedmiotem jego studiów i naukowych 
obserwacji.

Wiele razy wyjeżdżał do Afryki, Azji na inne dalekie 
kontynenty, zapuszczał się w dżungle, przebywał w buszu, 
poznał dobrze życie dzikich zwierząt i można też powie-
dzieć bez przesady, że te zwierzęta pokochał. A więc przy-
ciągało też ludzi na te wykłady to dziwne, może aż prze-
sadne, rozkochanie starego profesora w przyrodzie, które 
sprawiło, że umiał on prześcignąć własne oczy i precyzyj-
ne mikroskopy i umiał odejść daleko od chłodnych ścian 
laboratoriów i dotrzeć do – można by rzec – duszy przy-
rody i zbratać ją z duszą człowieka.

Do swojego naukowego wywodu lubił wplatać frag-
menty, które miały w sobie coś z sentymentalnej poezji, 
coś jakby z modlitwy. Można by też powiedzieć, iż były 
podobne do wolno, bardzo wolno śpiewanej pieśni.

Nie mówił – zwierzęta i ich naturalne środowisko, lecz 
– zwierzęta i ich ojczyzny, ich domy bez dachów i ścian, 
ich łoża bez pościeli, chyba że szerokolistne gałęzie pla-
tanów uznamy za dach, a strącone wiatrem suche liście 
z drzew uznamy za pościel, chyba że zmotane, gęste liany 
wznoszące się jak zielone mury uznamy za ściany, prerię 
za izbę bez granic, a busz za rozścielony puszysty dywan.

Nie sposób tu przytoczyć dokładnie całych wykła-
dów pana profesora ani nawet dłuższych fragmentów; 
szkoda, że nikt ich nie nagrał i nie zapisał. Można te-
raz co najwyżej próbować odtworzyć pewne wyrwa-
ne części, które mocniej utkwiły w pamięci, na przy-
kład ten o dżunglach, gdy pan profesor po omówieniu 

naukowych danych popadł nagle w lekką zadumę, 
uśmiechnął się tak jakoś dziwnie, jakby do samego sie-
bie i powiedział – nie bójcie się dżungli, w niej miesz-
ka dobry duch, zaufajcie dobremu duchowi dżungli, dla 
którego dzień jest nocą, a noc dniem, zaufajcie mu, a nic 
złego się wam nie stanie. A o buszu i o prerii tak mó-
wił – busz to taka pół-dżungla, on wiecznie zazdrości 
dżungli i dlatego duch buszu chce dorównać potężne-
mu duchowi dżungli, on jest jak wieczne marzenie, jak 
sen o potędze. Preria jest wielką izbą świata, którą wiatr 
wiecznie i nieustannie zamiata.

A pustynia, pustynia to już zupełnie posprzątana izba, 
choć trochę te oazy zakłócają porządek.

Takie to dziwne profesorzysko z tego pana profeso-
ra. Można powiedzieć profesorzysko, bo był wielki, tęga-
wy i pochylony, o dużych nogach i dużych rękach, głowa 
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w siwej czuprynie, i twarz długa i do tego ten długi nos. 
Słuchacze jego wykładów mówili na niego – słoń.

Już dawno powinien pójść na emeryturę, ale nie szedł, 
wciąż rwał się do tych swoich niezwykłych wykładów.

O dzikich zwierzętach też dziwnie mówił, zupełnie 
inaczej niż inni wykładowcy z wydziału zoologii. O lwach 
mówił – bracia lwy – nigdy samo – lwy, a zawsze – bra-
cia lwy. Nawet przy najbardziej ścisłych danych było – 
bracia lwy; i było też – słuchacze to zapamiętali – bracia 
lwy, myśliciele dżungli i buszu, lubią położyć się na cie-
płym kamieniu i zadumać, szczególnie u schyłku dnia, 
gdy słońce stacza się do horyzontu. O czym myślą, mogę 
was zapewnić drodzy, że nie o upolowaniu gazeli. Wciąż 
pytacie o czym, może o losach dzikich kotów, o narzuco-
nej im wbrew ich woli konieczności mordu...

Wbrew ich woli – dziwicie się, że tak powiedziałem 
i może się sprzeciwiacie – mówił pan profesor, potrząsa-
jąc swoją dużą, siwą głową.

Ale nieraz obserwowałem gonitwę brata lwa za sio-
strą gazelą – przerwał na chwilę, bo po tych jego ostat-
nich słowach na sali wykładowej dał się słyszeć ściszo-
ny wprawdzie, ale wyraźny śmiech; ale zaraz mówił dalej 
– nie śmiejcie się, naprawdę było tak, że już ją dopadał, 
już miał wykonać ostatni sus i skok na jej grzbiet, już 
miał rozwartą paszczę i nagle się zatrzymał, a ona pogna-
ła w busz. Pytacie dlaczego... Wiem dlaczego, zachwycił 
się nagle jej urodą, poraziło go piękno i postanowił po-
darować jej życie. Tak to bywa z braćmi lwami moi dro-
dzy słuchacze.

O gazelach mówił oczywiście – siostry gazele, a bywa-
ło, że nawet ładniej – siostrzyczki, a niekiedy – dziewecz-
ki. Rozmaicie nazywał te zwierzęta, bo też mówił na nie 
– białe panny, baletnice...

Podobnie było z innymi zwierzętami, każde darzył 
przyjaźnią, nawet miłością, przytulał je do swojego do-
brego starego serca.

O wszystkich mówił pięknie, do naukowych przeka-
zów o każdym z nich wplątywał tę swoją sentymentalną 
poezję; o wszystkich zwierzętach mówił pięknie, ale naj-
piękniej o słoniach.

Nie mogło być przecież inaczej, bo o słoniach mówił 
,,Słoń”.

Gdy zaczął ten wykład, sala zabrzmiała śmiechem. 
Wiem, dlaczego się śmiejecie – powiedział dobrotliwie, 
dlatego, że „Słoń” mówi o słoniach.

Słonie, a nie lwy – jak się mylnie utarło – są króla-
mi wolnych dzikich zwierząt, panują nad dżunglą i bu-
szem. Gdy maszeruje brat słoń ziemia drży pod jego no-
gami, dumny brat lew schodzi mu pokornie z drogi, brat 
tygrys przestaje szczerzyć zęby i lękliwie podwija ogon. 
Kłaniają mu się drzewa i krzaki, choć łagodny jest ten 

król, łagodny, bo naprawdę potężny. Gdy biegnie groma-
da braci słoni, blednie nawet niebo, ale niekiedy spłoszy 
słonia maleńki jak motyl koliber, gdy mu wwierci do ucha 
swój pisk, albo ruda afrykańska łasiczka, gdy go podrapie 
w stopę. Ale taki popłoch nie przynosi ujmy, bo to dowód 
pokory. Tak mówił pan profesor o braciach słoniach, dość 
długo mówił o starych słoniach. Oto niektóre jego słowa 
– stare słonie wiedzą, kiedy umrą, są zaprzyjaźnione ze 
śmiercią i ona w tajemnicy przed stadem daje im znak, 
kiedy i gdzie mają się spotkać. Po otrzymaniu takiego sy-
gnału stare słonie sporo czasu poświęcają na oglądanie 
świata, chcą się wszystkim napatrzeć, różnym szczegółom 
w dżungli, a także szerokim przestrzeniom od horyzontu 
do horyzontu. Chcą uzbierać jak najwięcej widoków i za-
brać je z sobą na to umówione ze śmiercią miejsce. Bra-
ciom i siostrom ze stada także się przyglądają, najdłużej 
własnym dzieciom, wnukom i prawnukom; lubią patrzeć, 
jak się bawią w jeziorze, oblewając się dla psoty strumie-
niami wody wypuszczanej z trąb. W dniu śmierci taki 
stary słoń oddala się od stada, idzie wolno, ogląda się co 
chwila i patrzy na swoich, żal mu odchodzić, z pewno-
ścią zbiera go na płacz, ale słoniowi nie wypada ronić łez.

Wie, dokąd ma iść. Zwykle jest to miejsce zatajone głę-
boko w skalnej zapadlinie, gdzie słonie mają swój cmen-
tarz. Gdy się tam dowlecze, nie jest już w stanie zrobić ani 
jednego kroku, ma to wyliczone co do metra i co do minu-
ty. Więc kładzie się na bok, wygodnie, z trąbą wyciągnię-
tą na całą długość i umiera. Dusza słonia od razu idzie do 
nieba, niesie ją tam aż dziesięciu aniołów, bo jest wielka.

O śmierci starych słoni pan profesor mówił na jednym 
ze swoich ostatnich wykładów. Kilka dni po tym wykła-
dzie zasłabł nagle za katedrą, gdy mówił o antylopach. 
Zdążył powiedzieć, uśmiechając się miło i patrząc przez 
duże okno sali na słoneczny dzień – antylopy to pół zwie-
rzęta, pół ptaki; gdy biegną to chyba dłużej są w powie-
trzu niż na ziemi, bo ledwie ją trącają.

To zdążył powiedzieć i osunął się na podłogę. 
Taki był początek jego długiej, nieuleczalnej – jak się 

okazało – choroby.
Leżał w swoim dużym, pięknym dwupoziomowym 

mieszkaniu w wolno stojącym domu na obrzeżu miasta. 
Miał liczną, kochającą go rodzinę, ale z opieką były od 
czasu do czasu trudności; no bo żona niewiele od niego 
silniejsza, a dzieci i dorosłe już wnuki, w ustawicznej po-
goni – można powiedzieć – w wielkim wyścigu do po-
sad i zarobków.

Siadywał czasem ktoś z rodziny przy łóżku, ale na 
krótko…

– Muszę już pędzić tato, mamy ważne zebranie, przy-
jeżdża amerykański sponsor – usprawiedliwiał się szyb-
ko syn. →
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– A ja jestem stary słoń – odpowiedział mu ojciec.
– Posiedziałbym jeszcze, ale dziś rozstrzyga się sprawa 

holdingu – usprawiedliwiał się wnuk.
– Stare słonie są mądre – odpowiedział dziadek.
– Będzie też na tapecie sprawa marketingu...
– Stare słonie nie maja złudzeń...
– Wiesz tato, to się będzie odbywać w interkontynen-

talnym biznes klubie.
– Stare słonie są odważne.
– Zagranicznych będzie sporo, głównie z Ameryki.
– Stare słonie odchodzą samotnie.
– Najważniejsza jest kooperacja resortów i wejście 

kapitałów.
– Stare słonie nie godzą się, aby je odprowadzać.
Lekarstwa pomogły co nieco i były dni, że o własnych 

siłach wstawał z łóżka i spacerował po pokoju. Gdy był 
sam, powtarzał.

– Ja jestem stary słoń, ja jestem stary słoń, gdybym tyl-
ko mógł się lepiej poruszać...

Zagraniczne lekarstwo – o dziwnej, długiej nazwie – 
sprawiło, iż pewnego dnia mógł o własnych siłach wyjść 
do ogrodu, a po jakimś czasie zrobić o własnych siłach 
spacer do pobliskiego lasu.

Któregoś pogodnego dnia w połowie czerwca, gdy 
żona wróciła z zakupów, nie zastała go w domu. Potem 
z pracy przyszły dzieci i wnuki, zaczęły się nawoływania, 
poszukiwania. Sąsiad widział go, jak szedł podpierając się 
laską w kierunku najbliższego świerkowego zagajnika. Są-
siad mówił, że profesor był zadowolony i pokrzykiwał – 
ja jestem stary słoń – i śmiał się.

Dość długo trwały poszukiwania, prawie trzy dni.
Wreszcie go znaleziono, okazało się, że nie uszedł da-

leko, leżał w głębokim kamienistym żlebie, niedaleko 
wzniesienia zwanego Maćkowym Pagórkiem.

Leżał na boku, tak jak leżą umarłe słonie.
Mimo iż był potężnym mężczyzną to jednak nie mógł 

równać się z prawdziwym słoniem.
Jego duszę mogło z powodzeniem zanieść do nieba 

dwóch aniołów.
Julian Kawalec
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Pisarz

Tadeusz 
Skoczek

Julian Kawalec. Nazwisko to otwierało kiedyś 
wszystkie drzwi literackiej realności. Nie tylko zresz-
tą literackiej. 

Artysta niepospolity, rzeźbiarz losów współcze-
snych pokoleń Polaków, kronikarz dziejów całych 
warstw społecznych, sumienie pokolenia awansu cy-
wilizacyjnego drugiej połowy dwudziestego wieku, 
dokumentalista przemiany narodu robotniczo-chłop-
skiego w społeczeństwo industrialne, sumienie klasy 
chłopskiej zatracającej w dążeniu do cywilizacji tra-
dycyjne wartości oraz wielowiekowy ethos chłopski, 
konsekwentny i krytyczny zarazem spowiednik inteli-
gencji w pierwszym pokoleniu, rzadko zresztą udzie-
lający rozgrzeszenia.

Nazwisko to otwierało kiedyś wrota literackiej real-
ności. Otwierało...

Dziś, na progu trzeciego tysiąclecia literatura egzy-
stuje w getcie środowisk nie tyle inteligenckich co in-
teligentów. Więdnie bez promocji w świecie biznes pla-
nów i public relations.

Książka nie jest już towarem oczekiwanym, debiuty 
po czterdziestce są rzeczą powszechną, a z działalno-
ści twórczej żyją tylko nieliczni. Obecnie rośnie poko-
lenie SMS-ów, telefonów komórkowych, komputero-
wych maniaków i korespondencji internetowych. Kto 
chciałby tracić czas na czytanie rozleniwionej prozy, 
pełnej powtórek, znaków przestankowych, niezrozu-
miałej już składni i staroświeckich określeń. Komu jest 
potrzebna refleksja nad zapachem trawy, rozmową la-
sów i gór, smakiem ziemi, niezmierzona liczba okre-
śleń zjawisk przyrody czy niezliczona feeria nazw wła-
snych chwastów pospolitych...

Komu potrzebna jest literatura?
Na szczęście wiele z tych pytań posiada jedynie re-

toryczną naturę. Na szczęście literatura rozwija się 
choć w tempie niezwykle spowolnionym i przy zupeł-
nym braku obiektywizmu krytyki. Na szczęście znaj-
dują się jeszcze entuzjaści spotkań, dyskusji, salonów 
literackich. Sztuka ma już obecnie nieco zmodyfiko-
waną funkcję. Już nie uczy, nie wychowuje, czasami 

nie chce zachwycać. Malarstwo, rzeźba czy tak ostatnio 
popularna sztuka szokowania organizowanymi wystawa-
mi z pomocą mediów masowych i mecenatu prywatnych 
firm – rozwijają się efektowniej i efektywniej. Literatu-
ra przenosi się do snobistycznych nieco salonów, które 
są też specyficzną formą promocji, miejscem elitarnych 
spotkań i rozmów.

Dobre i to.
W krakowskim Salonie Literackim – Jana Poprawy 

obchodzono w 1996 roku 80. urodziny Juliana Kawalca, →
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promując – wydaną specjalnie na tę okazję – bibliofil-
ską edycję opowiadania pod tytułem ,,Imieniny”. Była 
to pierwsza pozycja Biblioteki Salonu Literackiego. Se-
ria ta w chwili obecnej przekroczyła już liczbę dwudzie-
stu tomików. Wydano w niej wiele znaczących tytułów 
wielu ważnych autorów. Literatura wróciła niestety spod 
strzech do salonów, stała się kaprysem transformacji 
ustrojowej. Mimo przeciwności rozwija się, trwa.

Wychodząc z dobrych krakowskich tradycji, zainicjo-
waliśmy warszawski salon artystyczny. Formuła nieco szer-
sza, bo i jej animatorzy bardzo szeroko patrzą na problemy 
współczesnej kultury. Dr Jan Sęk – gospodarz Salonu Pol-
skiego, u progu nowego wieku, niczym przed 100 laty Go-
spodarz z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego zechciał za-
inicjować idee spotkań poświęconych sztukom wszelakim. 
Do dialogu zaprosił specjalistów z wiedzy o teatrze i muzy-
ce, a przede wszystkim artystów. Zaprosił literatów, profe-
sorów historii i dziejów literatury, znawców mediów i pro-
blemów migracji. Zaprosił intelektualistów i humanistów, 
ludzi pióra, palestry, komputera oraz pasjonatów kultury.

Tego typu aktywność możliwa stała się dzięki powoła-
niu Fundacji im. Karola E. Lewakowskiego, oraz poprzez 
starania jej prezesa Witolda Knychalskiego. Dobrym pro-
gnostykiem na przyszłość zdaje się być fakt, że o pomoc 

redakcyjną poproszono niżej podpisanego, a o wsparcie 
edytorskie Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą z Boch-
ni, inicjatorów tak znakomicie rozwijających się krakow-
skich salonów. 

Dobrym znakiem jest też fakt, że Salon Polski Jana 
Sęka inauguruje sędziwy (choć na szczęście tylko zapi-
sem metrykalnym) Julian Kawalec.

I znów inauguracji salonu towarzyszy bibliofilski druk. 
„Stary słoń”, jak się zapewne przekonają czytelnicy, to in-
teresujące opowiadanie ma też akcent warszawski. Miej-
my cichą nadzieję, że któraś ze stołecznych oficyn zechce 
przypomnieć prozę autora „Tańczącego jastrzębia”, „Zie-
mi przypisanego”, „Ścieżki wśród ulic”, „Zwalonego wią-
zu”, ,,W słońcu”, „Ukraść brata”, ,,W gąszczu bram” i wie-
lu innych tytułów, powieści, opowiadań i wierszy. Wybór 
dzieł osiemdziesięciopięcioletniego wybitnego autora 
byłby na pewno interesujący i potrzebny.

Julian Kawalec.
To nazwisko otwierające kiedyś drzwi literackiej real-

ności. Dla nas Julian Kawalec otwiera nadal literackie sa-
lony. Ad multos annos mistrzu!

Tadeusz Skoczek
(fragment posłowia, którym opatrzono wydanie „Starego Sło-
nia” w serii Biblioteki Salonu Literackiego)

Salon literacki Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy) w Warszawie
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Od prozy do poezji

Stanisław 
Rogala

Do niedawna nazwisko Juliana Kawalca kojarzyło 
się głównie ze stojącą na wyso kim poziomie prozą. Od 
1992 roku – druku pierwszego tomu wierszy Kochany 
smutek, a w roku 1995 drugiego Te dni moje – kojarzy 
się również z poezją. Lecz proble my, które pojawiały się 
w jego prozie, nie zostały bezpośrednio przełożone na ję-
zyk poezji, jeżeli w ogóle zostały przełożone.

Złożoność artystycznego świata ujmuje poeta w sym-
bolikę bardzo prostą, acz bar dzo kawalcowską: 

Dwa drzewa we mnie rosną 
Dwa drzewa we mnie szumią 
Drzewa niezgodne 
Drzewa przeciwne
W metaforze tej wskazuje nie na rozróż nienie rodza-

jowe swojej twórczości (proza – poezja), lecz na dychoto-
miczną złożoność świata: życie zewnętrzne, definiowalne, 
nie mal namacalne; i życie wewnętrzne – du chowe, które-
go walory są zmienne.

W świecie Kawalca bardzo ważne miej sce zajmuje 
przyroda. By ją właściwie spo strzec, musimy się pochy-
lić, przyjąć na ple cy i ją, i swój garb. Świat bywa okrut-
ny, pe łen wojen, śmierci, głodujących dzieci. Jest rzeźnią, 
wielkim zarzynaniem (jak u Śliwiaka). Zbiorowe mordy 
człowiek nazywa deli katnie: wojną, bitwą; ich ofiary okre-
ślają bezduszne cyfry. W konszachtach z człowiekiem-
-mordercą pozostaje ziemia nabrzmiała od krwi. Krew 
jest źródłem wszędobylskiej czerwieni, a ta z kolei jest za-
przeczeniem ja sności, bieli. W kolorystycznej wizji świa-
ta ważną funkcję pełnią blask – symbol młodo ści, i sza-
rość – symbol starości.

W przemienności kolorów dokonują się dzieje świata 
postrzegane jako wznoszenie miasta. Miasto przepełnio-
ne jest gwarem, cierpieniem, bólem, kataklizmami, woj-
nami (czy to echo antyurbanizmu Kawalca poja wiającego 
się w drugim okresie jego twór czości prozatorskiej?). Bu-
dowa miasta jest wizją apokaliptyczną w wymiarze mini-
mum (mrowiska). Poeta pragnie uciec z niego.

Człowiek ukrywa w sobie drugi świat. Ten objawia się 
agresją, egoistycznym zachowaniem, nieokiełznanymi 
popędami. Dlatego cechami jego egzystencji (i pozna nia) 

są ból i cierpienie. Nawet nie zasługuje na współczu-
cie. (Współczuć można jedynie poecie, który jest zdol-
ny pochylić się nad więdnącym kwiatkiem, rozdeptanym 
mrowi skiem, podjąć rozmowę z upadłą gwiazdą). Z czło-
wiekiem może spotkać się twarzą w twarz tylko spróch-
niałe drzewo, gdyż, mi mo różnego przebiegu czasowego, 
ich życie upływa równolegle.

W wierszach Kawalca pojawia się reflek sja dotyczą-
ca bytu ostatecznego z elementa mi stoicyzmu. Dni życia 
płyną niezauważe nie, ale nieustępliwie, przynoszą radość 
i ko nieczność odejścia. Poeta próbuje definio wać pojęcia, 
określić materią niebytu. 

Co to jest nic 
Bo tam idę – pyta dramatycznie. Odzywa się w nim 

sceptyk, który swój dy stans wobec świata zaznacza, iro-
nią (budo waną słownictwem środowiskowym), drwi ną, 
zwątpieniem w przeznaczenie i przesiąk nięty narodowy-
mi treściami krajobraz pol ski. Filozoficznym tendencjom 
tej poezji służy analityczny tok wiersza zmierzający ku 
poincie o refleksyjnym zabarwieniu. ■

Dedykacja Juliana Kawalca dla Stanisława Rogali wpisana na kartach 
tomu Te dni moje
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Poszedłem do szewca i mówię mu - 
Uszyj mi buty panie majstrze 
Weź najlepsze prawidła 
I uszyj mi mądre buty 
Żebym mógł pójść tam, gdzie nie mogę trafić 
Zapłacę ci dobrze 
Nikt dotąd ci tak nie zapłacił 
Wsypię ci do mieszka 
Całe złoto mojej tęsknoty 
I wszystkie niezniszczalne jak brylanty 
I brylantowo połyskujące ogniki bólu 
I wiele innych klejnotów 
wsypię do twojego mieszka 
który ukryłeś na dole w małej szafce 
żeby wśród szewskich przyborów 
wyglądał jak rzecz nieważna 
niegodna czułej ręki złodzieja 
ale musisz mi za tę sutą zapłatę
Uszyć dobre i mądre 
Takie mądre i odważne buty 
Które mnie zaprowadzą do miejsca 
Gdzie bury wilk podaje młodą koniczynę 
Choremu jagnięciu 
Gdzie kat zrywa 
Ze znudzonej szubienicy wisielczy sznur 
Złoci go, usztywnia 
I wykonuje z niego złote koła 
Dzieciom do zabawy i świętym na aureole 
Gdzie wiotka księżniczka 
Pochyla się nad szczurzym gniazdem 
I otula je białym puchem 
Panie majstrze, uszyj mi takie buty 
Poszukaj odpowiednich prawideł 
I zrób mi takie buty 
 bierz za nie co chcesz

Takie buty Guzik
Mam już dość
Tego starego natręta
Trzyma cię za guzik
I mówi, mówi ...
Do znudzenia
Nie możesz się
Od niego odczepić
I niczego bardziej
Nie pragniesz
Niż tego
Żeby sobie już poszedł
Ale pomyśl
Wszyscy omijają
Starego gadułę
I nikt mu
nie podaje ręki
Został mu tylko
Twój guzik
który upolował
znienacka
I chwycił go
Jak ostatnią
Deskę ratunku
Stój spokojnie
I podciągaj tonącego
Do brzegu
I nie cofaj się
Zbyt gwałtownie
Aby się nie zerwała nitka

Ciężkie dźwigał marzenie 
Bo szukał perły w śmietnikach 
Od rana do wieczora przetrząsał 
Śmiecie na obrzeżu miasta 

Tym sposobem jego marzenie 
Z każdym dniem rosło 
 stawało się coraz cięższe

Perła

Wiecznie przez świat, od początku do końca 
Biegnie kobieta z dzieckiem na ręku 
To co jest i to co będzie dźwiga 
Wodospad jego łzy 
I uśmiechnięty ślad stopy na lazurowym wybrzeżu 
Wszystko co będzie jego, już jest jej 
Nie czeka na przebieg czasu, czasem włada 
wiele lat spina w sekundę 
bo oto dźwiga młodzieńca i już starca 
Który wyciąga do niej suche sczerniałe ręce 
z kosmykami swych siwych włosów 
wyrwanych z głowy 
Kobieta mała myszka, wijąc się wśród bólów 
Myślała, że urodzi dziecko 
Mała myszka urodziła górę

Kobieta
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Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu 
Bandera Szeptycki OUN

Skąd się wziął Bandera?

Marek A. 
Koprowski

Nazwisko Stepana Bandery kojarzy się Polakom 
z naj większymi zbrodniami ukraińskich nacjonalistów. 
Stworzył ruch, a raczej nadał mu kierunek, który naj-
pierw dał się we znaki terrorem, a później – w czasie II 
wojny światowej – ludobójstwem. Taka była jego wdzięcz-
ność za to, że władze RP okazały mu łaskę i karę śmierci 
przez po wieszenie za działalność terrorystyczną zamieni-
ły na doży wotnie więzienie. Jego sadystyczne skłonności, 
wynikające z zakompleksienia: bezwzględność, koniecz-
ność stałego imponowania innym i wybitna inteligen-
cja pchały go na piedestał i w końcu uczyniły przywód-
cą i symbolem.

Stepan Bandera, choć nadał zbrodniczy, nazistow-
ski i ludobójczy kierunek, nie urodził się bynajmniej 
w rodzi nie zbrodniarza. Przeciwnie, był synem ortodok-
syjnego i fanatycznego popa greckokatolickiego, jak jesz-
cze przed I wojną światową nazywano w Galicji księży 
tego obrząd ku. W koleżeńskich kręgach określano go, jak 
innych księ żych synów, mianem „popowycza”. Urodził się 
w 1909 r. na plebanii księdza Andreja Bandery, probosz-
cza parafii Uhrynów Stary, w ówczesnej Galicji, należą-
cej do Austro-Węgier i rządzonej przez cesarza Francisz-
ka Józefa I. Nie był herosem, który wyróżniałby się wśród 
rówieśników budową ciała. Wprost przeciwnie, posturę 
miał nikczemną. W dojrzałym życiu osiągnął niespełna 
metr sześćdziesiąt wzrostu. Kolegom mógł zaimpono-
wać tylko intelektem, do rozwijania którego miał znacz-
nie lepsze od innych wa runki. W domu ojca była duża 
biblioteka, złożona z ksią żek wydanych w języku ukra-
ińskim. Bandera chłonął je, tym bardziej że jako choro-
wity chłopak często musiał leżeć w łóżku. Sięganie po 
książki było więc dla niego normal nym odruchem. Naj-
bardziej jednak kształtowała młode go Stepana atmosfe-
ra domu rodzinnego. On sam napisał o tym w kwietniu 
1959 r w autobiografii: 

„Dziecięce lata przeżyłem w Uhrynowie Sta-
rym, w domu moich rodziców i dziadków, wyrasta-
łem w atmos ferze ukraińskiego patriotyzmu i żywych 
narodowo-kultu ralnych, politycznych i społecznych tra-
dycji. W domu była wielka biblioteka, często zjeżdżali się 

do niego uczestnicy ukraińskiego narodowego życia Ga-
licji, krewni i ich znajo mi, na przykład wujkowie: Pawło 
Hłądzinśkyj – jeden z za łożycieli «Masłosojuzu» i «Silśko-
ho Hospodarija», Jarosław Wesołowśkyj – poseł do wie-
deńskiego parlamentu”. 

Można sobie wyobrazić, o czym rozmawiano w domu 
Banderów, skoro mały chłopczyk, przysłuchujący się roz-
mowom starszych, wyrósł na zajadłego nacjonalistę. 

W czasie I wojny światowej przez rodzinną wieś 
Bande rów czterokrotnie przechodził front. Dom Bande-
rów został częściowo zniszczony podczas ostrzału arty-
leryjskiego. W 1918 r., mając niespełna dziesięć lat, Ban-
dera był świad kiem próby budowy ukraińskiego państwa →
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w Galicji. Jego ojciec mocno się zaangażował w tworze-
nie nowych struk tur. Był jednym z organizatorów prze-
wrotu w powiecie kałuskim  i ustanowienia w nim władzy 
ukraińskiej. Drugim był miejscowy lekarz. Jak pisze Ban-
dera, całe rodzinne ży cie Banderów było wtedy podpo-
rządkowane tym wydarze niom. Ojciec Bandery uczestni-
czyły w formowaniu struktur politycznych i wojskowych 
nowego państwa. To wszyst ko, jak pisze Bandera, kształ-
towało jego świadomość. Był pewnie dumny z ojca, któ-
ry został posłem do parlamentu Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej – ZURL. Walki z wojskami polski-
mi, które przystąpiły do stłumienia rebe lii ukraińskiej 
i odzyskania Małopolski Wschodniej, też zro biły swoje, 
zwłaszcza że rodzina Banderów musiała uciekać przed 
„polskimi agresorami” za Zbrucz. Ojciec Bandery brał 
udział w walkach z Polakami jako kapelan ukraińskiej ar-
mii. Do domu wrócił latem 1920 r., obejmując tak jak 
po przednio stanowisko w Uhrynowie Starym. Do koń-
ca życia nie przestał obwiniać podłych Lachów o zagar-
nięcie Mało polski Wschodniej i likwidację ukraińskie-
go państwa. Ni gdy nie mówił o Polakach inaczej, jak 
o okupantach. Jego zgorzknienie pogłębiła śmierć żony 
w 1922 r., za którą też obwiniał Polaków. Stepan Bandera 
od ojca przejął niena wiść do Lachów, Kacapów, czyli Ro-
sjan, i Żydów. Ojciec wpoił mu ją w czasie szkolnej edu-
kacji. Bandera nie chodził do szkoły podstawowej. Całą 
wiedzę z jej zakresu zdobył w domu. Gimnazjum ukraiń-
skie w Stryju Bandera zaliczył w 1927 r. Mieszkał wtedy 
u dziadków. W tym czasie kon tynuował też swoją nacjo-
nalistyczną edukację w „Płaście”. Nie brał jednak udziału 
w zajęciach sportowych, gdyż bar dzo mu dokuczał reu-
matyzm stawów. Puchły mu kolana. Od czwartej klasy 
Bandera działał w podziemnej Organi zacji Średnioszkol-
ników. Szybko awansował do jej kie rownictwa. W 1927 
r. wrócił na rok do rodzinnego domu w Uhrynowie Sta-
rym. Według jego zapisków zajmował się wówczas pra-
cą w gospodarstwie, animował oficjalnie dzia łalność kil-
ku legalnych ukraińskich organizacji. Nieoficjal nie stał na 
czele komórki Ukraińskiej Wojskowej Organi zacji. Uru-
chomił jej aktywność we wszystkich okolicznych wsiach. 

W 1928 r. Bandera przeniósł się do Lwowa, gdzie pod-
jął studia na wydziale agronomicznym politechniki. Stu-
dia te były przykrywką dla jego antypolskiej podziemnej 
działal ności. Przyznaje to sam, pisząc: „Najwięcej czasu 
i energii w swoim studenckim okresie przeznaczałem na 
rewolucyj ną i narodowowyzwoleńczą działalność”. Po-
chłaniała go na tyle, że „[...] na drugi plan schodziło za-
kończenie stu diów”.

Bandera jeszcze przed rozpoczęciem studiów wykony-
wał zadania zlecone przez UWO. Gdy podjął studia, jego 
związki z organizacją jeszcze bardziej się zacieśniły. Miał 

nie tylko umacniać jej potencjał w powiecie kałuskim, 
z którego pochodził, ale również tworzyć jej tajne komór-
ki wśród studentów. Do bezpośredniej działalności terro-
rystycznej się nie nadawał ze względu na mizerną posturę 
i kiepski stan zdrowia. Przepychał się jednak do przo-
du, nadrabiając braki fizyczne intelektem i skrajnymi 
antypol skimi poglądami. Do OUN wstąpił natychmiast, 
gdy zaczę ła działać we Lwowie. Szybko w niej awanso-
wał. Torował sobie drogę nacjonalistyczną, nazistowską 
żarliwością, któ ra znajdowała poklask u jego rówieśni-
ków, należących do OUN. W 1930 r. stanął na czele wy-
działu kolportażu kra jowej Egzekutywy OUN. Zajmował 
się rozprowadzaniem ulotek i literatury nacjonalistycznej. 
Szybko oddano mu jeszcze kierowanie wydziałem tech-
niczno-wydawniczym. W 1931 r. dodatkowo zaczął od-
powiadać za oddział zajmu jący się sprowadzaniem wy-
dawnictw nacjonalistycznych z zagranicy, czyli po prostu 
ich przemycaniem i rozprowa dzaniem. W tym samym 
roku objął kierownictwo całego re feratu propagandy 
Krajowej Egzekutywy OUN. W 1932 r. objął funkcję za-
stępcy krajowego prowidnyka, a w połowie 1933 r. pro-
widnyka OUN na terenie kraju. Musiał odpo wiednio za-
prezentować się na dwóch konferencjach OUN w Pradze 
i Gdańsku, a później na trzeciej w Berlinie, że Ko nowalec 
zgodził się na powierzenie mu tej funkcji. Sprzyjała mu 
też sytuacja w Małopolsce Wschodniej. Policja znacznie 
przerzedziła szeregi UWO i OUN, aresztując wielu czoło-
wych działaczy obu organizacji, która w tym czasie zaczę-
ła zlewać się w jedną, do czego Bandera dążył od dawna. 
W tym czasie w OUN narastał między starymi działacza-
mi a nowym pokoleniem konflikt o władzę i metody dzia-
łania. Młodzi uważali weteranów walki z Polską w 1919 
r., któ rzy utworzyli UWO, a później OUN, za dziadków, 
którzy stetryczeli i zjełczeli i powinni już zająć się opo-
wiadaniem bajek wnukom. Uważali ich za przegrane po-
kolenie, które nie potrafiło stworzyć niepodległej Ukra-
iny i których do tychczasowe metody się nie sprawdziły. 

Bandera, jak wynika z jego zapisków, opowiadał się za 
podjęciem totalnej walki z państwem polskim. OUN po-
winna według niego stać się organizacją masową, obej-
mującą swym zasięgiem wszystkie skupiska środowisk 
ukraińskich, nie tylko w Małopolsce Wschodniej, ale i na 
Wołyniu. OUN powinna zwrócić też uwagę na chłopów 
i robotników, a nie adresować swojej działalności tylko 
do młodzieży i inteligencji. Oprócz dotychczasowych 
form pracy politycznej i bojowej, OUN powinna orga-
nizować wielkie masowe akcje, w których uczestniczyły-
by najszer sze kręgi ukraińskiego społeczeństwa. Bandera 
postulował też podjęcie działań przeciwko ZSRR. Akcje 
bojowe przeciwko Polsce sugerował skiero wać przeciw-
ko przedstawicielom władz i policji. We wrześniu 1933 
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r. Bandera polecił wszcząć tak zwaną „akcję antyszkol-
ną”. Miała ona być manifestacją, sugeru jącą, że ukraiń-
skie dzieci są wynaradawiane i pozbawione możliwości 
nauczania w języku ukraińskim. Polegała na masowych 
włamaniach do szkół, demolowaniu ich wnę trza, bez-
czeszczeniu portretów dostojników państwowych i pol-
skiego godła narodowego, a także wybijaniu szyb. Wła-
dze bezpieczeństwa już 12 sierpnia otrzymały informa cje 
o przygotowaniach do akcji, ale nie były na tyle liczne, 
żeby przed każdym budynkiem postawić silny patrol. Ini-
cjatorami akcji w terenie byli przebywający na wakacjach 
studenci należący do Junactwa OUN, które szybko stało 
się siłą napędową OUN. Podsumowaniem akcji miał być 
zamach na kuratora Lwowskiego Okręgu Szkolnego. Tu 
policja stanęła na wysokości zadania. Spodziewając się, 
że nacjonaliści ukraińscy będą go chcieli zamordować, 
podob nie jak wcześniej kuratora Stanisława Sobińskiego, 
spoczy wającego już na Cmentarzu Łyczakowskim, przy-
dzieliła ochronę obecnemu kuratorowi. Członek OUN 
Seweryn Meda zaczaił się pod domem urzędnika. Je-
den z wywia dowców, Michał Tendaj, od razu uznał go 
za podejrzane go i usiłował zatrzymać. Meda go postrze-
lił i rzucił się do ucieczki. To samo zrobiła ochraniająca 
go bojówka. Pościg policji zakończył się częściowym suk-
cesem. Rano Sewe ryn Meda został aresztowany, a w cią-
gu dnia zatrzymano jeszcze dziesięciu Ukraińców po-
dejrzewanych o przygoto wanie zbrodni. Meda został 
skazany przez sąd doraźny na karę dożywotniego wię-
zienia. W sierpniu następnego roku przed sądem stanę-
li i zo stali skazani inni członkowie OUN, uczestniczący 
w przy gotowywaniu nieudanego zamachu. W tym po-
stępowaniu Seweryn Meda został skazany na dwanaście 
lat więzienia, Julijan Iwanczuk na piętnaście lat, Ołek-
sander Łućkyj na sześć, Wasyl Medwed na pięć, Wasyl 
Fedynśkyj otrzymał do odsiadki dwa lata. Sam Bandera, 
który polecił przepro wadzić zamach, uniknął uwagi po-
licji. Oficerom rozpraco wującym nacjonalistyczny ruch 
ukraiński nie mieściło się zapewne w głowie, że ktoś tak 
nędznej postury, niemal pół inwalida, może być hersztem 
zbrodniczej organizacji…

Herszt tymczasem rozkazywał mordować dalej. 
Realizu jąc wytyczne Jewhena Konowalca, głównego ko-
mendanta OUN, rezydującego w Berlinie, zorganizował 
zamach na Konsulat Radziecki we Lwowie. Polska popra-
wiała swoje stosunki z ZSRR i OUN na polecenie Niemiec 
miała ten pro ces jeżeli nie zablokować, to przynajmniej 
utrudnić. Bandera przystąpił do szukania ochotnika, któ-
ry pójdzie do konsu latu ZSRR i zastrzeli konsula. Była to 
oczywiście pierwsza część planu. Samo zabicie konsula 
w miejscu jego pracy nie było zbyt spektakularne. Nie da-
łoby wielkich zysków po litycznych ani propagandowych. 

Postanowił więc, że za machowiec po zamordowaniu kon-
sula nie będzie uciekał, pozostanie w konsulacie i odda 
się w ręce policji. Następnie będzie miał proces, na któ-
ry przyjdzie stado ukraińskich adwokatów, którzy wy-
głoszą antysowieckie przemówie nia i poinformują opi-
nię publiczną o Wielkim Głodzie na Ukrainie. Na proces 
przyjdzie wielu przedstawicieli prasy, którzy nagłośnią 
sprawę. To zaś na pewno nie spodoba się Sowietom, dą-
żącym do ukrycia Wielkiego Głodu przed opi nią publicz-
ną. Będą mieli o to pretensje do władz polskich. Wybrano 
do tej akcji młodego studenta, mającego osiemna ście lat. 
Bandera liczył, że dzięki temu zamachowiec nie zo stanie 
skazany na karę śmierci, tylko dostanie dożywotnie wię-
zienie. Stanie się więźniem politycznym, który dokonu jąc 
mordu na przedstawicielu zbrodniczego państwa, chciał 
zwrócić uwagę całego świata na głodową śmierć milio-
nów Ukraińców w państwie sowieckim. Bandera liczył 
zapew ne, że proces we Lwowie zostanie wykorzystany 
przez ban derowską propagandę na zachodzie Europy do 
budzenia antysowieckich nastrojów w tamtejszych spo-
łeczeństwach. Być może Bandera liczył też na powtórze-
nie casusu zabójcy Petlury, którego sąd uwolnił od kary, 
ponieważ uznał, że mścił się on za pogromy Żydów do-
konywane przez armię Petlury w czasie wojny domowej 
na Ukrainie.

Do dokonania zabójstwa został wybrany absolwent 
lwowskiego gimnazjum Mykoła Łemyk. Bandera spotkał 
się z nim osobiście, podbudował go ideologicznie i udzie-
lił ostatnich instrukcji. Łemyk, wykonując rozkaz Bande-
ry, wszedł do konsulatu przy ul. Nabielaka, ale prawdopo-
dobnie nie wytrzymał nerwowo i zastrzelił niewłaściwego 
człowieka. Zamiast konsula Grigorija Łapczynśkowo za-
bił kierownika kancelarii Aleksija Majłowa, pracownika 
so wieckich służb wywiadowczych. Łemyk ranił też inne-
go pracownika konsulatu – Iwana Dżugaja. Gdy przybyli 
pol scy policjanci, napastnik, zgodnie z instrukcją Bande-
ry, nie strzelał do nich i bez oporu pozwolił się areszto-
wać. Zamach Łemyka postawił władze Lwowa w trudnej 
sytu acji. One także brały udział w ocieplaniu stosunków 
z ZSRR. Tylko co z Politechniki Lwowskiej wyjechała 
do tego państwa pierwsza naukowa wycieczka studen-
tów i absolwentów w celu zapoznania się z przemysłem 
sowieckim, a zwłaszcza przemysłem naftowym na Kau-
kazie. Policja zawiesiła wyda wanie dwóch ukraińskich 
pism i rozpoczęła masowe aresz towania. Pod konsulatem 
wzmocniono posterunki policji. Wydział Bezpieczeństwa 
Urzędu Wojewódzkiego wydał też zakaz antysowieckich 
manifestacji i wieców oraz wywiesza nia żałobnych cho-
rągwi w dniu 29.10 1933 r., ogłoszonym przez ukraińskie 
środowiska Dniem Żałoby Narodowej dla uczczenia ofiar 
głodu na Ukrainie. →
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Policja przeprowadziła też rewizje w kancelariach ad-
wokatów: W. Starosolskiego, S. Fedaka i S. Szuchewycza, 
podejrzewanych o związki z OUN. Przy okazji procesów 
ukraińskich terrorystów związani z nimi adwokaci za-
wsze urządzali propagandowe nacjonalistyczne orator-
skie popi sy. W efekcie rewizji policja aresztowała dwóch 
synów Sta rosolskiego – Jurka i Ihora. Rozprawa przed są-
dem doraźnym przeciwko Łemykowi rozpoczęła się 30 
października 1933 r. Przed rozpoczęciem rozprawy na 
salę sądu przybyło ośmiu ukraińskich adwo katów, któ-
rzy zajęli wszystkie miejsca na ławie obrońców. Wśród 
nich zasiadł senior ukraińskich obrońców dr Kost Łewić-
kyj, który bronił jeszcze M. Siczyńskiego – mordercę na-
miestnika A. Potockiego, oraz S. Fedak, Ł. Hankewycz, 
O. Maritczak, O. Nazaruk, S. Szuchewycz, S. Bilak i W. 
Staro solski. Wszyscy mieli już rozpisane przez Bande-
rę role, ale sędzia nie pozwolił na żadne przedstawienie. 
Ograniczył liczbę adwokatów do dwóch – Szuchewycza 
i Starosolskie go. Później z powodu choroby Starosolskie-
go sędzia do puścił jeszcze do obrony S. Bilaka. Rozprawa 
biegła szyb ko i Łemyk za zabójstwo sowieckiego dyplo-
maty otrzymał wyrok dożywotniego więzienia. 

On jednak nie zamierzał się łatwo poddawać i chcąc 
po kazać siłę „młodych”, postanowił zorganizować 
spektaku larny zamach, na który starzy działacze emigra-
cyjni nigdy by się nie odważyli. Postanowił wykorzystać 
do tego nie tylko lwowskie struktury OUN stale prze-
śladowane przez policję polityczną, ale także krakowski 
oddział tej organi zacji. Należeli do niej głównie studen-
ci wchodzący w skład „Ukraińskiej Studenckiej Hroma-
dy” w Krakowie. Liczyła ona czterysta osób, głównie słu-
chaczy Uniwersytetu Jagiel lońskiego, Wyższej Szkoły 
Handlowej, dwuletniej Szkoły Pedagogicznej, Akademii 
Sztuk Pięknych i Akademii Gór niczej. „Hromada” była 
oficjalnie zarejestrowana i otrzy mywała dotacje z rekto-
ratu. Nie wszyscy z tych czterystu studentów należeli do 
OUN, co wiązało się z określoną pro cedurą. Członkowie 
OUN tworzyli oczywiście jądro ukra ińskiego akademic-
kiego środowiska. Jak wspomina ak tywny ówczesny dzia-
łacz OUN Mychajło Kłymyszyn: „[...] wokół OUN była 
jeszcze wielka ilość szczerze oddanych sympatyków, zna-
nych ze swojej gotowości stanąć na każ de wezwanie orga-
nizacji”. Z dalszych wywodów Kłymy szyna wynika, że ci 
sympatycy, niebędący członkami OUN „[...] wykonywa-
li takie, albo inne zadania, biorąc udział na swój sposób 
w bojowo-rewolucyjnych działaniach”. Moż na przyjąć, 
że wszyscy studenci należący do krakowskiej „Hroma-
dy” w ten czy inny sposób byli związani z OUN i wspiera-
li ją w swojej antypolskiej działalności. Przyznaje to zresz-
tą sam Kłymyszyn, konkludując: „[…] nie można było 
dokładnie powiedzieć, że ten czy inny w Organizacji był, 

a ten nie był. Można było tylko postawić pytanie, na ile 
on był czynny jako członek OUN”. 

Krakowska komórka OUN, do której należał Kłymy-
szyn, zajmowała się między innymi przerzutem przez 
granicę nie legalnych materiałów, głównie prasy, wydaw-
nictw i broni. Kłymyszyn razem z Jarosławem Karpyn-
ciem zajmował się przerzutem kunowskiej kontrabandy 
przez granicę polsko-czechosłowacką w Cieszynie. Dwój-
ka ta zajmowała się tak że przerzutem paczek z bronią do 
Gdańska. Przeprowadza ła też przez granicę na Olzie lu-
dzi, udających się na różne spotkania, w tym Stepana Ban-
derę. Gdy Bandera dowiedział się, że Karpyneć studiuje 
chemię, polecił mu stworzyć „bo jowe chemiczne labora-
torium OUN”. Pilny student, jak pisze Kłymyszyn, całymi 
dniami zaczął przesiadywać w Bi bliotece Jagiellońskiej, 
poznając tajniki produkcji materiałów wybuchowych ze 
składników łatwo dostępnych w apte kach i drogeriach. 
Według Kłymyszyna „[...] za swoją pracę powinien do-
stać doktorat z chemii”. Bandera dał mu sto pięćdziesiąt 
złotych na pierwsze wydatki dla wykorzystania „ekspery-
mentalnej pracy”. Karpyneć dostał też polecenie od Stepa-
na Bandery, by wynajął sobie osobne mieszkanie, prze stał 
rzucać się w oczy i nie angażował się w inną działalność 
organizacyjną. Karpyneć szybko zorganizował laborato-
rium i uruchomił produkcję bomb i granatów. Pierwsza 
ich partia została umieszczona w skrzyni i przewiezio-
na do Lwowa dla wypróbowania, gdyż w okolicy Krako-
wa bano się dokonać prób w obawie przed dekonspiracją. 
Próby przeprowadzone przez OUN wypadły pomyślnie. 
Jedna z bomb wykonanych przez młodego chemika wy-
buchła przed pociągiem jadącym z Krakowa do Lwowa. 
Była to bliźniacza bomba tej, którą zrobił dla Mykoły Łe-
bedzia na specjalne zamówienie. Policja polska wpadła 
jednak na trop laboratorium Karpyncia. Po pełniła jed-
nak błąd. Nie dokonała nalotu ani rewizji, tylko go ob-
serwowała, licząc zapewne, że doprowadzi do całej siat-
ki. W głowach oficerów kierujących rozpracowywaniem 
ukra ińskiego środowiska w Krakowie nie mieściło się, że 
mają przed sobą terrorystę, który przygotowuje bombę 
do zabi cia ministra spraw wewnętrznych. Karpyneć sam 
szybko się zorientował, że ma doczepiony ogon. Poinfor-
mował więc Kłymyszyna, że za nim chodzą „chatraky”. 
Podkreślił też, że jest tego całkowicie pewny. Kłymyszyn 
nakazał mu szybko zwinąć cały interes. Razem wyrzu-
cili większość materiałów i sprzętu na miejskie wysypi-
sko. Byli jednak niekonsekwent ni. Pozostawili dwa ko-
sze z najdroższymi „ingrediencjami”. 14 czerwca o piątej 
rano krakowska policja rozpoczęła jed nocześnie areszto-
wania wszystkich znanych im działaczy OUN. Zatrzyma-
ła Kłymyszyna, a także Karpyncia z kosza mi zawierający-
mi najcenniejsze wyposażenie z laborato rium. W sumie 
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pod kluczem znalazły się dwadzieścia dwie osoby. Wśród 
nich, ku swojemu zdziwieniu, Kłymyszyn na podwórku 
więziennym zobaczył Stepana Banderę, Jarosła wa Stećkę 
i Rostysława Wołoszyna. 

Według Kłymyszyna 14 czerwca 1934 r. „[...] polska 
po licja rozpoczęła przygotowane od dłuższego czasu 
general ne uderzenie na OUN nie tylko w Krakowie, ale 
także we Lwowie i w całej Zachodniej Ukrainie”. 

Jak dalej pisze Kłymyszyn – „Zaraz pierwszego wieczo-
ru nam wystukali więźniowie, że w Warszawie koś za-
bił ministra spraw wewnętrznych Polski Bronisława 
Pierac kiego”. 

Kłymyszyn być może istotnie nie wiedział, że bom-
ba, którą zamówił Mykoła Łebeź, była użyta podczas za-
machu na ministra Pierackiego. Być może nie przypusz-
czał nawet, że dokonali go Ukraińcy. Także polska opinia 
publiczna początkowo była zdezorientowana i nie bar-
dzo wiedzia ła, kto odważył się na taki akt. Przyzwycza-
jono się do za machów dokonywanych przez ukraińskich 
nacjonalistów, ale do tej pory miały one miejsce głów-
nie w Małopolsce Wschodniej. Zamach na Pierackiego 
miał zaś miejsce w sto licy Polski, w samym jej centrum. 

Bronisław Pieracki był też nie byle kim. Pełnił funkcję 
ministra spraw wewnętrz nych. Był jednym z najbliż-
szych współpracowników Mar szałka Józefa Piłsudskie-
go, walczył w Legionach, należał do POW, od 1918 r. słu-
żył w Wojsku Polskim, dowodził między innymi obroną 
jednego z odcinków we Lwowie w czasie walk z Ukra-
ińcami. Pełnił później szereg odpowie dzialnych funkcji 
w armii i rządzie. Po śmierci Tadeusza Hołówki jako je-
den z nielicznych polityków opowiadał się za porozumie-
niem z Ukraińcami. Według jego deklaracji, gdyby Ukra-
ińcy w państwie polskim byli obywatelami rze czywiście 
lojalnymi, to wówczas mogliby korzystać z praw przy-
sługujących wszystkim obywatelom państwa. Pierac-
ki uważał też, że rząd powinien znaleźć bezpośrednią 
drogę dotarcia do ludności ukraińskiej. W MSW został 
przygoto wany memoriał pt.: „Mniejszość ukraińska”, któ-
ry światło dzienne ujrzał już po śmierci Pierackiego. Jego 
dążenia do dotarcia do społeczeństwa ukraińskiego po-
nad głowami li derów zagrażały ich pozycjom i podcinały 
gałąź, na której siedzieli terroryści z OUN-UWO. Dlatego 
postanowili zgła dzić Pierackiego, pogłębiając przy okazji 
przepaść między Ukraińcami a Polakami. →

Pogrzeb ministra Bronisława Pierackiego zamordowanego 15 czerwca 1934 roku, zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, domena publiczna
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Tuż po zabójstwie, dokonanym w Warszawie przed 
klubem towarzyskim przy ulicy Foksal, śledztwo ruszy-
ło w różnych kierunkach i wersja, że zamach był dzie-
łem ukra ińskich nacjonalistów, była jedną z wielu. Bardzo 
szybko jednak stała się podstawową. Placówka wywia-
du z Gdań ska zameldowała, że na statek niemiecki, pły-
nący do Szcze cina, wsiadł bardzo podejrzany Ukrainiec. 
Władze polskie natychmiast skojarzyły ten fakt z zama-
chem i podjęły na tychmiastową interwencję, by go za-
trzymać. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Statkiem 
płynął Mykoła Łebedź, główny koordynator zamachu. 
Uciekał z Polski, wykorzy stując kanały niemieckiego wy-
wiadu, na rzecz którego od dawna pracował. Przedostał 
się do Wolnego Miasta Gdań ska, z którego wypłynął stat-
kiem, kierując się na zachód. Li czył zapewne, że w Niem-
czech znajdzie bezpiecznie schro nienie. Miał przy sobie 
specjalną kartę podróżną, wydaną przez Konsulat Rzeszy 
w Gdańsku na nazwisko Skyba. Dokument ten zwalniał 
jego właściciela z obowiązku po siadania paszportu. Pol-
skie służby wieczorem 22 czerwca poinformowały centra-
lę, że podejrzany Ukrainiec znajduje się na statku „Preus-
sen”, który opuścił Gdańsk. 

Ambasador RP w Berlinie Józef Lipski podjął z po-
lecenia Warszawy natychmiastowe działania na rzecz 
zatrzyma nia Łebedzia. Pomijając drogę służbową, przez 
niemieckie MSZ zwrócił się o pomoc bezpośrednio do 
centrali gestapo w Berlinie. Oficer dyżurny skwitował 
jego prośbę krótkim „Jawohl, Ekscelencjo!” i kapitan 
„Preussen” został dro gą radiową poinformowany o po-
dejrzanym na pokładzie. Otrzymał też polecenie niedo-
puszczenia do jego ucieczki. W Świnoujściu statek zo-
stał otoczony przez policję dyspo nującą motorówkami. 
W obecności polskiego konsula, któ ry przybył ze Szcze-
cina, Łebedź został od razu aresztowa ny i przesłuchany. 
Rano odstawiono go do Berlina, gdzie poseł Lipski u szefa 
SS i Gestapo – Reichsführera Heinri cha Himmlera podjął 
starania o natychmiastową ekstrady cję Łebedzia do Pol-
ski. Okazało się, że Himmler nie mógł podjąć sam decy-
zji i pojechał do kanclerza Adolfa Hitlera. Ten nakazał 
przekazać natychmiast Łebedzia Warszawie. Przy okazji 
Himmler poinformował Lipskiego, że osobi ście przesłu-
chał aresztowanego i uważa, że to on był głów nym orga-
nizatorem zamachu na ministra Pierackiego. Tuż przed 
wylotem samolotu z Łebedziem do Polski, jego wy lot zo-
stał wstrzymany. Okazało się, że ktoś interweniował u Hi-
tlera, by go nie wydawać. Był to najprawdopodobniej szef 
Abwehry, dla którego Łebedź pracował jako agent. Po-
nowna interwencja Lipskiego u Himmlera spowodo-
wała jednak, że Hitler zgodził się na wydanie Łebedzia 
Polsce. Specjalnym samolotem i w policyjnej asyście zo-
stał odsta wiony do Warszawy. 27 czerwca konsul Rzeszy 

w Gdań sku napisał w swoim raporcie: „Stwierdziłem, że 
Skyba jest zasłużonym funkcjonariuszem naszej służby 
wywiadow czej. Osoby zasługujące w pełni na zaufanie 
twierdzą, że nie ma on z morderstwem nic wspólnego. 
Przesadny po śpiech we włączeniu się do akcji naszej po-
licji może bar dzo niebezpiecznie zaszkodzić służbie wy-
wiadowczej”. Później na przyjęciu Himmler w zaufaniu, 
jak dżentelmen powiedział Lipskiemu, że: „[...] elementy 
starego reżimu […] współpracowały z ukraińskimi terro-
rystami przeciwko Polsce”. Himmler podkreślił też, że nie 
było dla Gestapo łatwo wydać osobę, która „swego czasu 
pracowała dla in nego resortu niemieckiego”. 

Sprawa miała być może drugie dno. Niektórzy bada-
cze sugerują, że głównym celem ukraińskich nacjonali-
stów w Warszawie nie był Pieracki, ale goszczący aku-
rat w War szawie minister Goebbels, polityk dążący do 
zacieśnienia stosunków z Polską i wspierający propol-
ską publicystykę w Rzeszy. Łebedź jako niemiecki agent 
Abwehry wiedział o próbach montowania niemiec-
ko-polskiego sojuszu i być może chciał pierwotnie za-
bić Goebbelsa, którego Pieracki na kilka godzin przed 
śmiercią miał żegnać na dworcu kole jowym w Warsza-
wie. Dlatego zamachowiec był uzbrojony w bombę, któ-
ra rzucona w odpowiednim momencie mogła zabić obu 
ministrów. Śmierć Goebbelsa spowodowałaby ochło-
dzenie stosunków Berlina z Warszawą i uniemożli-
wiłaby zawarcie między stronami porozumienia w kwe-
stii ukraińskiej, które dla dalszej działalności ukraińskich 
na cjonalistów miało kolosalne znaczenie. Bez zewnętrz-
nego poparcia Ukraińcy nie mogliby prowadzić żadnej 
działal ności wrogiej w Polsce. Gdy zamach na dworcu 
okazał się niemożliwy do przeprowadzenia, Łebedź na-
kazał zabić tylko ministra Pierackiego. 

Jego zabójstwo nie miało być tylko „karą” za walkę pol-
skich władz z ukraińskimi nacjonalistami, ale sygnałem 
do mobilizacji mniejszości ukraińskiej na całym świe-
cie! Miało zmobilizować zwłaszcza diasporę ukraińską 
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych po to, by wspar-
ła finansowo na cjonalistów w walce z państwem pol-
skim. Łebedź przy wiązywał dużą wagę do propagandy. 
W momencie aresz towania znaleziono przy nim notat-
ki, w których widnieje: „Akt, jego wykorzystanie i ska-
pitalizowanie. Obozy kon centracyjne. Wyroki a może 
śmierć niektórych w kraju, by przeciwstawić się, musi-
my stworzyć grupę ludzi bojową… Jeszcze może nastą-
pić zryw pojedynczych wsi i powiatów. Mała partyzant-
ka. Wydać komunikat z naświetleniem aktu (za pomstę). 
Rozpowszechnić w prasie legalnej i za pomo cą ulotek na 
wsie”. Łebedź pisał trochę bezładnie. Jako wytrawny agent 
Abwehry mógł zorientować się na statku płynącym do 
Szczecina, że jest pilnowany i zapisywał tylko oderwane 
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myśli. Nie zamierzał się rzucać w odmęty Bałty ku. Chciał 
stać się ofiarą polskiego terroru i wystąpić w są dzie. 

Według prokuratora Władysława Żeleńskiego, prowa-
dzącego śledztwo w sprawie zabójstwa Pierackiego, po-
licja polityczna posiadała informacje, że OUN planuje za-
mach terrorystyczny, w tym na samego ministra spraw 
wewnętrznych. Nie przypuszczała jednak, że organiza-
cja zamierza tego dokonać w Warszawie. Spodziewała 
się ra czej, że OUN może spróbować dokonać zamachu 
w trakcie podróżny inspekcyjnej Bronisława Pierackie-
go do Lwowa, dlatego przygotowywała wielką akcję ude-
rzeniową, mają cą rozbić terrorystyczne struktury OUN. 

Urząd Śledczy we Lwowie, będący na pierwszej li-
nii walki z ukraińskim terroryzmem, szybko wytypo-
wał przy puszczalnego sprawcę, którym w jego opinii 
mógł być Hryhoryj Maciejko, pseud. Gonta. Był już raz 
aresztowa ny w lutym 1934 r. pod zarzutem przynależ-
ności do OUN. Zwolniono go jednak, bo policja nie po-
trafiła tego udowod nić. Gdy po raz drugi policja chcia-
ła go aresztować, okaza ło się, że zbiegł za granicę. Jak się 
później okazało, stał się on zabójcą nie z własnej woli, ale 
zupełnie przypadkiem. Został perfidnie zaszantażowany 
przez Stepana Banderę, który sam bynajmniej nie kwapił 

się do udziału w takich akcjach. Maciejko był zwykłym 
członkiem OUN, dopóki nie wpadł w łapy Bandery. Kie-
rowany ludzkim odruchem, reagując na okrzyki tłumu – 
łapać bandytę! – złapał przy ulicy Dominikańskiej nieja-
kiego Iwana Mycyka, który wła śnie na polecenie OUN 
zastrzelił ucznia ósmej klasy grecko katolickiego małego 
Seminarium Duchownego – Jewhena Bereznickiego, po-
dejrzewanego o współpracę z polskimi władzami bezpie-
czeństwa. Uciekając, Mycyk ciężko ranił robotnika Stani-
sława Świdzińskiego. Maciejko oddał My cyka policji, ale 
Bandera się o tym dowiedział i ostrzegł go, że jeżeli nie 
zgodzi się zabić kogoś na jego rozkaz, wyda go swoim to-
warzyszom, a wtedy jego los będzie przesądzo ny. Przy-
party do muru Maciejko zgodził się zabić ministra. Jak 
pisze Wiesław Romanowski: „Szantaż był jedną z lepiej 
opanowanych przez Stepana Banderę technik zarządza-
nia konspiracyjnym zespołem”. 

Bandera zorganizował także dla Maciejki rewol-
wer i bombę wyprodukowaną przez krakowskie labo-
ratorium OUN. W Warszawie Maciejko został przejęty 
przez Łebe dzia, który przy pomocy Hnatkiwskiej pro-
wadził w stolicy Polski rozpoznanie. Wybierał miejsce 
zamachu oraz drogę ucieczki i opuszczenia Warszawy →
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dla zabójcy. Maciejko był półanalfabetą, który niczego 
nie wiedział o OUN. Organi zatorzy zamachu liczyli się 
z tym, że może zostać zastrzelo ny podczas ucieczki albo 
złapany, co nie przyniosłoby wiel kiej szkody organiza-
cji. Obiecali mu, że jeżeli wyjdzie cało z zamachu, prze-
rzucą go przez Czechosłowację do Amery ki, gdzie bę-
dzie żył bezpiecznie. 

Istnieją co najmniej dwie wersje przebiegu zama-
chu. Jedna ustalona przez polskie władze bezpieczeń-
stwa i dru ga, podana przez sowieckiego agenta, wpro-
wadzonego do emigracji ukraińskiej, mającego rozkaz 
zaprzyjaźnienia się z przywódcą OUN i UWO Jewhenem 
Konowalcem. Za danie to wykonał znakomicie i miał naj-
lepsze informacje wprost z najważniejszego źródła. Wer-
sja przedstawiona przez niego jest wiarygodniejsza, bo 
Konowalec znał ją z relacji i meldunków organizatorów 
i wykonawców mor derstwa Pierackiego. Pewne różnice 
i sprzeczności w usta leniach policji wynikały najpraw-
dopodobniej z różniących się zeznań świadków. Policja 
miała spore trudności, żeby je zweryfikować. Rozbież-
ności w zeznaniach świadków wy nikały z taktyki przyję-
tej przez zamachowców. Maciejko nie działał sam. Miał 
pomocników, którzy mieli za zadanie zmylić ewentual-
ny pościg bezpośredni. Z zadania wywią zali się, nieste-
ty, znakomicie. Maciejko zbiegł, a ustalenie jego portretu 
pamięciowego okazały się niesłychanie trud ne. Każdy ze 
świadków opisywał go inaczej. 

Zamach na Pierackiego był niewątpliwie największym 
sukcesem ukraińskich nacjonalistów w walce z państwem 
polskim, a dla obozu rządowego był to największy cios. 
Całe środowisko piłsudczyków było wstrząśnięte. Pieracki 
był w nim osobą bardzo lubianą. Wyróżniał się spokojem, 
zimną krwią, łatwością wydawania decyzji i bezwzględ-
nością w ich realizowaniu. Idąc wysoko w górę, nigdy nie 
zerwał kontaktu z tymi legionistami, którzy pozostawali 
w cieniu politycznych działań. Często, jak pisał Lepecki, 
bywał w różnych lokalach, gdzie na neutralnym gruncie 
spotykał się z dawnymi towarzyszami broni. 

Ze wspomnień Lepeckiego wynika, że Piłsudski cięż-
ko przeżył śmierć Pierackiego. Nie ma się temu co dzi-
wić. Oto na jego oczach waliła się koncepcja budowa-
nia dobrych związków z Ukraińcami. Już drugi polityk, 
który z jego rozkazu starał się budować trwałe relacje ze 
społeczeń stwem ukraińskim, został skrytobójczo zamor-
dowany! Pił sudski czuł się tak, jakby dostał w twarz rę-
kawicą. Wezwał do siebie natychmiast premiera Leona 
Kozłowskiego oraz głównego doradcę i przyjaciela Alek-
sandra Prystora „Alę”. Po rozmowie z nim zgodził się na 
zastosowanie przeciwko sprawcom mordu środków spe-
cjalnych. Jak relacjonuje Le pecki, marszałek stwierdził: 
„Ja nic nie mam przeciw tej wa szej czerezwyczajce, ja się 

na tę waszą czerezwyczajkę na rok zgodziłem”. Ta „czere-
zwyczajka” to oczywiście „obóz od osobnienia” w Berezie 
Kartuskiej, który miał między innymi ułatwić walkę pre-
wencyjną z terroryzmem ukraińskim. Całą noc po zama-
chu na Pierackiego Piłsudski nie spał. Lepecki wspomina: 
„Tej nocy Marszałek nie poszedł spać. Siedząc w poko-
ju, słyszałem głośną rozmowę, jaką prowadził z sa mym 
sobą, słyszałem bicie pięścią w stół i przejmujące sło-
wa nagany. Już trzecia wybiła, a Marszałek wciąż jesz-
cze miotał się w swojej samotni i dopiero wczesny czerw-
cowy poranek […] skłonił Go do przejścia do sypialni”. 
Tej nocy miotała się też policja, nie wiedząc jeszcze, kto 
dokonał zamachu. Przygotowujący go jednak popełni-
li błąd, a raczej dwa błędy. Rewolwer, z którego oddano 
śmiertel ne strzały do Pierackiego, porzucony przez Ma-
ciejkę, był już użyty do zabójstwa informatora policji we 
Lwowie i szybko sprawcy zostali zidentyfikowani. Analiza 
składu pozosta wionej bomby też doprowadziła do jej wy-
konawców. Mar szałek Piłsudski zgodził się nie tylko na 
utworzenie „obozu odosobnienia”, ale zaaprobował tak-
że podjęcie zdecydowa nych działań, mających ostatecz-
nie zlikwidować zagrożenie ze strony ukraińskich terro-
rystów dla państwa polskiego. 

Mimo że policja we Lwowie była postawiona w stan 
naj wyższej gotowości i dokonywała licznych areszto-
wań, 25 lipca z wcześniejszego rozkazu Bandery na ulicy 
Łyczakow skiej bojówkarz OUN Mychajło Car zamordo-
wał dyrektora najstarszego liceum ukraińskiego we Lwo-
wie – Iwana Ba bija, bliskiego współpracownika metro-
polity Szeptyckie go, dążącego do ułożenia w Małopolsce 
Wschodniej sto sunków z Polakami. W 1919 r. był ofice-
rem w Ukraińskiej Armii Galicyjskiej i walczył z Polaka-
mi, ale po przegranej wojnie uznał, że dalsza walka jest 
drogą donikąd i że lepsze jest porozumienie. W tym du-
chu starał się wychowywać młodzież uczęszczającą do li-
ceum. Dla Bandery to grani czyło ze zdradą. Zabijając Ba-
bija, Bandera chciał wskazać Cerkwi greckokatolickiej jej 
miejsce. Nie wolno jej było mieć aspiracji politycznych 
ani dążyć do dominacji na poli tycznej scenie ukraińskiej. 
Tę rolę Bandera rezerwował dla OUN. Każdy, kto wyła-
mywał się z szeregu, a nie daj Boże szedł na współpracę 
z polskimi władzami, miał być bez względnie likwidowa-
ny. Zabójstwem Babija, oficera Ukra ińskiej Armii Gali-
cyjskiej, Bandera zrywał też z pokoleniem ojców, z tra-
dycją walk 1918–1921, wskazując, że trzeba je odesłać do 
lamusa historii. Celem OUN pod kierownic twem Bande-
ry było podjęcie totalnej walki rewolucyjnej, bez ogląda-
nia się na jakiekolwiek autorytety.

(Fragment książki: Narodziny ukraińskiego nacjonali-
zmu. Bandera, Szeptycki, OUN)

Marek A. Koprowski
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Dwie kobiety
w podeszłym wieku

Wojciech 
Pestka

Kilka słów wstępu
W pracy reporterskiej przytrafiają się czasami za-
skakujące sytuacje, kiedy dwaj nieznający się wzajemnie 
rozmówcy byli w przeszłości świadkami tego samego wy-
darzenia: przebywali w tym samym czasie w tym samym 
miejscu. Ich wspomnienia są pełne różnic wynikających 
z pozycji społecznej, wykształcenia, wrażliwości, ale do-
piero w tym zderzeniu pojawiają się refleksy ponadcza-
sowej prawdy. 

Teodoziję (Odosiję) Płytka-Sorochan poznałem w 2007 
roku podczas zbierania na Pokuciu (Ukraina) materiałów 
do reportażu o życiu Stanisława Vincenza. Drogę wskaza-
ła mi sprzedawczyni małego sklepu z „produktami” przy 
przystanku „marszrutek” w Krzyworówni. Mieszkała sa-
motnie w drewnianym, chylącym się ze starości domu 
na granicy lasu – ścieżka biegła od cerkwi przez cmen-
tarz, a później wzdłuż strumienia przez połoninę. Spędzi-
łem u niej całe popołudnie, rozmowę, która trwała kilka 
godzin, zarejestrowałem na dyktafonie. Cztery miesią-
ce później w Łucku podczas przypadkowego spotkania 
znów padło słowo Kołyma. Poprosiłem znajomych o od-
szukanie Nadiji Artiomowej, więźniarki łagrów wspo-
mnianej w rozmowie – jak się okazało mieszkała w cen-
trum miasta na czwartym piętrze bloku przy ulicy Woli. 
Te dwie relacje splotły się we wstrząsającą opowieść o ży-
ciu więźniów sowieckich łagrów na Kołymie. Reportaż 
„Dwie kobiety w podeszłym wieku” zamieściłem w zbio-
rze Do zobaczenia w piekle (Warszawa 2008). W 2010 
roku w przejeździe z Wierchowiny do Kosowa postano-
wiłem odwiedzić Krzyworównię: w Muzeum im. Iwana 
Franki obejrzałem izbę poświęconą Stanisławowi Vincen-
zowi (w jednej z gablot eksponowano egzemplarz pisma 
„Lublin, Kultura i Społeczeństwo” z reportażem o pol-
skim pisarzu), później z książką w plecaku powędrowa-
łem na połoninę do Teodozji Płytka-Sorochan. Mimo że 
minęły ponad dwa lata od naszego spotkania, wydawało 
mi się, że na mnie czeka – na półce miała odłożone zdję-
cia, o które ją wtedy poprosiłem i tomik wierszy z de-
dykacją dla mnie. W 2012 roku książka Do zobaczenia 
w piekle została przełożona na język ukraiński i ukazała 

się we Lwowie. Wydawnictwo Astrolabia zorganizowa-
ło szereg spotkań autorskich w ramach imprez towarzy-
szących Targom Książki Arsenał w Kijowie. Gościem ho-
norowym spotkania w Łucku w Wołyńskiej Obwodowej 
Dziecięcej Bibliotece była Nadija Artiomowa.

Obu moich rozmówczyń nie ma już na tym świe-
cie, jednak mimo upływu lat wciąż wracam myślami 
do związanych z nimi wspomnień. Porusza mnie i in-
tryguje spokój wewnętrzny i pogoda ducha jaką uda-
ło się im zachować mimo okrucieństwa, wstrząsających 
przeżyć, nieludzkiego traktowania ze strony sowieckie-
go totalitaryzmu.

Wprowadzenie 
Nadija: Moja córka, której dobrze się powodzi, opły-

wa w dostatki, mieszka w Rosji, wybrała się ze swoim sy-
nem w zeszłym roku do Magadanu. Polecieli samolotem. 
Wynajęli taksówkarza na cały dzień. Przywieźli zdjęcia, 
film. Byli w porcie (tutaj przywozili więźniów, „zeka”, 
stąd wieźli ich etapami do obozów wzdłuż całej Kołymy 
– tłumaczył taksówkarz), oglądali pomnik ofiar (wszyst-
kie narodowości na tablicy, podobno nawet Amerykanki 
tu były – pokazywał z dumą tablicę na cokole), zjeździli 
miejsca po obozach (szkoda, kto tu przyjedzie, jaki tury-
sta, ślady się zacierają – ubolewał). Córka się nie przyzna-
ła, że tam urodzona, nie wiadomo, kto on. (Nadija Iwa-
niwna Artiomowa, miejsce zamieszkania – Łuck)

Teodozija: O wujku, który walczył o wolną Ukrainę, 
napisałam w wierszu: kto Boga prosi to wróg strzelać bę-
dzie, a Bóg kule nosi. A o Moskalach i Parasce napisałam: 
obiecali Moskale raj i wolność nam, ja im uwierzyłam 
i w niewolę popadłam, wróciłam z niewoli i doznałam 
niełaski, a z powodu kogo, z powodu Paraski. Byłyśmy 
jak dwie brzozy, białe siostry w płaczu, w Krzyworówni 
jest muzeum Paraski*. Ona mała, ledwie odrosła od zie-
mi, siedzi na ławie z rozdziawionymi ustami, słucha: chcę 
to wszystko zjeść, o czym wujko rozpowiada, za co wojo-
wali – pamiętam jej słowa. Modlitewnik, o którym Mo-
skale mówili, że spalony, przekazałam do muzeum z przy-
kazaniem, aby opisali jego historię. A w kącie sali domu 
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kultury w Wierchowinie, tam, gdzie teraz stoi fortepian, 
czekałam na śmierć, rozstrzelanie. (Teodozija (Odosija) 
Płytka-Sorochan, miejsce zamieszkania – Krzyworównia)

* (Paraska Płytka-Horycwit, 1927–1998, ludowa twór-
czyni i poetka – przypis autora)

Przed rokiem 1918
Nadija: Z dawien dawna moja rodzina wywodzi się ze 

wsi Hołoby w pobliżu Kowla.
Teodozija: Wszyscy rodziliśmy się na Huculszczyź-

nie, w Krzyworówni. Brat mamy był wcielony do armii 
za monarchii w 1914 roku, służył do 1917, zdezerterował, 
w pełnym uzbrojeniu z parą koni i karabinem maszyno-
wym przedarł się do Strzelców Galicyjskich, nazwanych 
później Siczowymi. Kureń jego brał udział w zdobyciu Ki-
jowa w marcu 1918 roku, aż do rozgromienia walczył pod 
komendą Konowalca, dostał się do niewoli u Moskali.

Od uzyskania niepodległości do 17 września 1939 roku
Nadija: Urodziłam się tu w 1923 roku, w Polsce. Po-

wiat kowelski, wieś Hołoby. Ojciec był „chleborobem”, ale 
kim innym mógłby być, używając dzisiejszych określeń: 
producentem rolnym, wiejskim gospodarzem. My przy 
ziemi, handel przy Żydach, po urzędach i na kolei sie-
dzieli Polacy. Żyliśmy zgodnie, jak wielka rodzina, razem. 
Domy ukraińskie, polskie, razem święta: raz u nich i za-
raz u nas, nasze zabawy wspólne, majówki wiosną, zimą 
sanki, kulig na śniegu, ale od Żydów z daleka, niech sobie 
tam po ichniemu. Wieś duża, ludna, prawie cztery tysią-
ce, swoje urzędy, swoja stacja kolejowa, swój kościół i cer-
kiew, tylko pałac Wilgów, ale też mówiono na niego swój. 
I nawet swój stary, czyli polski cmentarz. Szkoła jedna, 
polska, siedmioklasowa, powszechna, nie to, co te czte-
roklasowe po wioskach. Nas w niej zapisywali jako Ru-
skich, ale nikt nie robił różnicy, tylko w domu mówiono: 
ty nie Ruska, ty Ukrainka. W Polsce do 1939 roku sześć 
klas w polskiej szkole skończyłam.

Teodozija: Uciekając od Moskali „wujko” trafił na Po-
laków, zasądzili go na rozstrzelanie, ale wyrwał się, wrócił, 
a kiedy i tu przyszli, ukrywał się, przekradł na Rumunię, 
przeżył tam, zarobił „hroszy”, wrócił, zamieszkał w domu 
za chatą Paraski, w której teraz jest muzeum. 

Mówię o sobie: grzeszna Dozja, urodziłam się 9 czerw-
ca 1921 roku. Brałam nauki jeden rok, na szkołę oddał 
izbę Wasyl Jakibjuk, gospodarz, u którego niejeden raz 
zatrzymywał się Iwan Franko. Co do Polaków, prawda, 
wyszło to brzydko, drugiej klasy nie dochodziłam, bo 
na mnie zawzięli się chłopcy komendanta posterunku 
policji: Roman i Zbyszko. Ale z drugiej strony miałam 
też przyjaciółkę z tego samego roku, Józię Tomaszew-
ska, „szykarną” dziewczynę, piękną „Polaczkę”. Słucha-
łam opowiadań wujka i zastanawiałam się, gdzie jest ta 
Ukraina, o którą oni wojowali, w szkole też o niej nie 
słyszałam.

Do ataku Niemiec 22 czerwca 1941 roku
Nadija: Siódmą klasę już kończyłam w szkole sowiec-

kiej, w Rosji. Na początku, jak przyszyli, to nas nie rusza-
li, był spokój, tylko po cichu wywozili Polaków, policjanci 
uciekli, więc tych, co zostali, lekarza, nauczycieli... Ojca 
zabrali do Armii Czerwonej.

Teodozija: Przyszli Moskale i robili swoje porządki. 
Zaczęli uciekać na zachód inteligenci. Worochta była 
pilnowana, tam była stacja kolejowa, więc szli przez na-
sze „sioło”, przedzierali się przez góry. Punkt, w którym 
się zatrzymywali, etap, był w cerkwi, tam zwykle zosta-
wiali część bagażu, zbędne rzeczy, książki. Szli szlakiem 
tatarskim.

Teodozija (odosija) PłyTka-sorochan, urodzona w Krzyworówni 
w Karpatach 9 czerwca 1921 roku. Aresztowana w 1945, skazana 
na dziesięć lat ciężkiego obozu i dożywotnie zesłanie. Zwolniona 
bez prawa powrotu w 1954 roku, uzyskała zgodę na zamieszkanie 
w rodzinnej wsi w październiku 1956 roku. Autorka trzech tomików 
poetyckich. Zmarła 14 lutego 2017 roku w wieku 96 lat.
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Przez okres Wielkiej Wojny Ojczyźnianej do wyzwolenia
Nadija: Przyszli Niemcy. Pierwsze spędzili Żydów 

„w jeden kutok”, ogrodzony płotem. Młodych i starych, 
dzieci, kobiety, mężczyzn, wierzących w Boga i prze-
chrzczonych: ateistów, agitatorów. Dwa razy ich rozstrze-
liwali w lesie, do jednego dołu. Dopiero wtedy zaczęli ru-
szać nas na roboty, najpierw niby dobrowolnie, zaczęli od 
mężczyzn, dawali wybór: do ukraińskiej policji albo do 
Niemiec. Z tych, co nie pojechali, reszta do batalionów 
pomocniczych albo do lasu. Partyzantka była różna: pol-
ska, ukraińska i komunistyczna, sowiecka. Jedni szli prze-
ciw drugim, a tylko czasami razem, przeciw niemieckim 
żołnierzom. W maju 1943 przyszedł z lasu od ukraińskiej 
armii rozkaz: wszyscy policjanci jak jeden zabrali broń, 
przeszli do UPA. Wtedy zaczęły się prawdziwe represje od 
Niemców – polowania na mężczyzn, nie pytali o nic: kto, 
dlaczego, tylko pod płot i zabity. Straszny czas, kto chciał 
strzelić to szedł i zabijał. Wieś opustoszała, nikt nie zo-
stał, wszyscy uciekli, gdzie kto mógł, ale drzwi do domu 
zostawiali otwarte, samogon, słonina, jajka na stole, żeby 
chaty nie spalili.

Teodozija: Po Moskalach pojawili się Niemcy, zaczęli 
wywozić na roboty. Wtedy przyszedł czas i na mnie, mu-
siałam zarejestrować się w ukraińskim komitecie, żeby 
mnie nie wywieźli poszłam na służbę do cerkwi. Mia-
łam już 20 lat i byłam wielu rzeczy świadoma. Czyta-
łam nocami książki o wielkim głodzie, tam były i takie 
ilustrowane, ze zdjęciami i płakałam, nie mogłam uwie-
rzyć. Z tamtego czasu miałam zostawiony przez ucieki-
nierów z Winnicy modlitewnik. Rozgromili nas Niem-
cy, podejrzewali organizację, cudem przeżyłam, wzięli ze 
wsi na przesłuchania 25 osób, tylko jeden chłopiec wró-
cił, niespełna rozumu. Wtedy już zaczęły się zbierać ko-
biety, szyły koszule dla naszych, szykowały bandaże, pie-
kły chleb.

Wyzwolenie, Armia Czerwona
Nadija: Przez Hołoby przeszła Czerwona Armia, 

o wieś jeszcze zawadzały resztki oddziałów niemieckich. 
Wrócił ojciec i został, mówili o nim „frontowik”, stacjo-
nował w Łucku. KGB w tym czasie nie działało we wsi, 
robili wypady z zaplecza, z tyłów, mieli swoje listy. Oto-
czyli dom, pokazali nakaz podpisany przez wojskowego 
prokuratora. Broni nie znaleźli, bo skąd, szukali radia, 
ale też nie znaleźli, nie mieliśmy radia, w końcu tylko za-
brali książkę „Historia Ukrainy”, to wystarczy: „wot swo-
łocz, chwatit”. 

Noc trzymali w areszcie, gdzieś na tyłach, później było 
śledztwo w Łucku, bili i znęcali się tydzień, na okrągło 
tylko: mów, powiedz, mów kto jeszcze..., zabrali na sąd. 
Brali nas po pięcioro, siadać na podłodze, w pokoju stół, 

za stołem ludzie w mundurach, czytali: ty dwadzieścia, 
ty piętnaście, tamtemu dwadzieścia pięć lat. Prosiłam 
(wstać, o co prosisz sąd, ostatnie słowo), żeby rodziców 
nie wywozili „w Sybir”, wszyscy o to samo prosili. 

Teodozija: Wiedzieliśmy, kto idzie, którędy, cho-
ciaż telefonów nie było. Sotnie stały po tamtej stronie 
gór, jak przyszli Moskale, to z tamtej strony, przez Cze-
remosz trudno było przejść, strzelali. Niemcy wiadomo, 
mordowali, po lasach znajdowaliśmy poczerniałe zwło-
ki, ale nie tak jak Ruscy. Z Polakami nie walczyliśmy, tu 
ich nie było. Wiosną 1945 pojechałam na szewczenkow-
skie święta nad Białym Czeremoszem, wróciłam, a tu nie-
mal z każdej chaty ktoś aresztowany, wujko, Paraseczka 
też, byliśmy zdradzeni przez chłopca, który wokół niej się 
kręcił. Schwytali mnie po tygodniu, ruszyła nocą obła-
wa z Kosiwa, za późno mnie ostrzegli. Zapędzili nas do 
Wierchowiny, tam zabici, ledwie żywi, pomieszani leżeli 

nadija iwaniwna arTiomowa: urodzona w 1923 roku w Hołobach 
w pobliżu Kowla, aresztowana w 1943 roku, skazana na dziesięć lat 
obozu o zaostrzonym reżimie, zwolniona po odbyciu kary bez prawa 
powrotu, po dziesięciu latach przymusowego osiedlenia w Magadanie 
powróciła do Łucka. Zmarła 7 grudnia 2015 roku w wieku 92 lat.
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nasi i ludzie ze świata, mężczyźni i kobiety, wśród nich 
i pop. Wtedy odebrali mi modlitewnik, na spalenie. Stra-
ciłam przytomność, przesłuchiwali mnie, później jesz-
cze raz i jeszcze... bili, kaleczyli, miałam czarne całe pier-
si. Z wszystkiego pisali protokół. Wywozili nas nocą, po 
kilka osób, żeby nie wzbudzać paniki. Było mi wszyst-
ko jedno, chciałam zwrotu modlitewnika, postawiłam 
się. Zapisali mnie na rozstrzelanie. I pewnie by to zrobi-
li, ale wstało już słońce, a oni mordowali tylko po cichu, 
nocą. Komendant „istriebitielnego” batalionu przyniósł 
mi moją książeczkę do nabożeństwa. A ja, żeby znów nie 
odebrali, podałam przez innych mojej mamie. Dopiero 
w 1948 modlitewnik wrócił do mojego domu, długo tu-
łał się po świecie. Tego dnia wsadzili nas do więziennego 
pociągu w Worochcie, ale wagony wyleciały w powietrze, 
nasi wysadzili tory. Część zginęła, przeżyli ze środkowych 
wagonów, „sołowieckich”, dla najstraszniejszych „zeka”. 
Wypiłowali kraty, wyciągnęli nas ze środka i samochoda-
mi powieźli do Stanisławowa. Miesiąc trzymali w piwni-
cy bez okna, na rozmiękłej glinie. Ludzie z celi umierali. 
Sądzili nas 18 sierpnia 1945 roku, to się nazywało „wo-
jenna trojka”. Byłam słaba, przed sądem zagonili nas do 
bani, polewali wodą i zdzierali strupy z kawałkami gliny. 
A w łaźni coś niezwykłego, na korytarzu stały kosze z ja-
godami, wiśniami... w powietrzu unosił się wszędzie za-
pach lata, owoców... i nikt nie spróbował sięgnąć po cho-
ciaż jedną jagódkę. 

Skazali mnie na 10 lat ciężkiego obozu i dożywotnie 
zesłanie.

Wywózka, pierwszy etap.
Nadija: Lipiec gorący, upalny, konwój ze wszystkich 

stron, każdy w czym go zabrali, prowadzili nas na dwo-
rzec kolejowy w Łucku. Odprowadzał mnie ojciec, „fron-
towik”, po trotuarze szedł w mundurze, na początku pano-
wała straszna cisza, prosił żołnierzy z konwoju (pożegnać 
się z córką, pozwólcie, nie pozwolili), ktoś krzyknął pierw-
szy i naraz, jak na komendę, wszyscy: sam krzyk, nie było 
słów. Czekał na nas specjalny pociąg, wieźli nas „eszelo-
nem”, specwagony, kraty zamiast drzwi, w środku kraty. 
Trafiłam do Charkowa na punkt „pieresielenia”, był sier-
pień, upał. Trzy pięciopiętrowe ogromne bloki pełne więź-
niów. Głód (strażnik: jeszcze karmić faszystowską swo-
łocz), dwa razy na dzień rozgotowana dynia na wodzie, 
raz „kusoczok” chleba. Od rana wołanie wisiało w powie-
trzu nad miastem, jak modlitwa: chleba, chleba...

W październiku wsadzili nas w wagony, towarowe, 
zwykłe, po trzydzieści osób, odzież swoja, jaką kto na so-
bie miał, pomiędzy deskami szczeliny, od środka ściany 
pokrywały się lodem, raz na dzień „kipiatok” (wrzątek), 
chleba 400 gram i „bałanda”, zupa na wodzie z posieka-
nych chwastów i plew z ziarna, siedem tygodni jechaliśmy, 
wreszcie: Buchta Nachodka, koniec, japońska granica. 

Teodozija: Z sądu powieziono nas do jakiegoś innego 
więzienia, szykowano transport. Cela z podłogą, prycza-
mi, oknem, przez które wpadało do środka słońce. Ale ani 
siąść, ani się położyć. Zaraz szczury: po rękach, na ple-
cy, w nogach, wszędzie gryzły, tryskała krew. Boże, zmi-
łuj się nad nami... W sąsiedniej celi zagryzły wszystkich 

Czarnohora. Najwyższa część Beskidów Połonińskich
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więźniów, był wtedy dym, straszny smród, chcieli je wy-
truć gazem, bo nie pozwalały wejść za drzwi, rzucały się 
na strażników. Przyszło nam tam być 23 dni, zanim za-
ładowali nas do więziennych ciężarówek, powieźli „wo-
ronami” do Lwowa. Wysadzili nas na pustym placu przy 
kolejowej bocznicy. I wtedy wjechał „szykarny” pociąg, 
sama pierwsza klasa, eleganckie wagony. To wracali na 
łono ojczyzny przesiedleńcy z zachodu, zaagitowani przez 
Moskali, sowiecką propagandę. Otoczyli ich ze wszyst-
kich stron, pociąg odjechał, a wtedy rzucili się na nich, 
odarli ze wszystkiego, do naga, wyglądało, jakby otworzy-
ło się nagle piekło: krzyk, przekleństwa, ujadanie psów, 
płacz, krew, między sobą się bili o łańcuszki, zegarki. To 
nazywało się: ścierwa, praklata faszystowska swołocz. Po-
łączyli nas w jeden konwój i zabrali do więzienia, upchnę-
li w drewnianych barakach. Z Lwowa dalej ruszyliśmy 
dopiero po Nowym Roku, 14 stycznia. Wróble nam to 
wywróżyły, była odwilż, wszystkie, jeden przez drugie-
go pod naszym barakiem baraszkują w kałużach i nagle 
alarm, formują kolumnę, na dworzec, do towarowego po-
ciągu. Na końcu składu taka otwarta, pusta platforma do 
przewożenia drzewa. Pod wieczór pociąg ruszył, rano sta-
je w szczerym polu, wynoszą na platformę trupy z wa-
gonów, nie może nikogo zabraknąć, liczą żeby stan się 
zgadzał. Kiedy dojechaliśmy pod koniec lutego do Nowo-
sybirska, góra ciał była taka, że ostatni wagon nie mieścił 
się pod wiaduktami.

„Toczka pieresielenia” (punkt tranzytowy).
Nadija: W baraku stoimy, dwieście ludzi, pod ścia-

nami piętrowe prycze z żerdzi, kora na okrąglakach, nic, 
żadnego koca, poduszki pod głowę, przerażenie. Akurat 
„Rizdwo” – Boże Narodzenie. Straszna cisza. Nic. I ktoś 
zaczyna cicho płakać. Jedno pociągnięcie nosem, cichy 
płacz. I… dwieście osób na środku baraku szlocha, ryczy.

Teodozija: Nowosybirsk otulała mgła, kapało z da-
chów, nie było mrozu. Zaprowadzili nas na punkt, do ba-
raków. Piecyk był tylko w kącie u blokowej, nie było innego 
ogrzewania. Pracowaliśmy przy rozładunku węgla, ciągnę-
łyśmy sanie, bo nie było koni, wywoziliśmy śnieg, oczysz-
czaliśmy lotnisko. Pod koniec marca, 23 albo 24, kiedy 
uderzyła wiosna i odmarzły na dobre tory, przywieźli ucie-
kinierów, Wiktora i Lidę. Z tej okazji spędzono „zeków” 
z okolicznych obozów na wiec, żeby pokazać ich ciała. Po-
dobno schwytali ich Francuzi i wydali naszym, tak ogłosił 
naczelnik od skazanych, Szewczenko. Zakwitła lipa, zrobiło 
się ciepło, ogłoszono następny etap. Na północ. Naczelnik 
eszelonu, „chachoł”, zatrzymuje nagle pociąg w szczerym 
polu, gdzieś biegną konwojenci, ktoś krzyczy, że będą roz-
strzeliwać, zaczynamy się obejmować, żegnać… i ani jed-
nej łzy. Odsuwają się drzwi wagonu, a on daje nam kwiaty, 

składa życzenia z okazji uroczystości Trójcy Świętej. Z tego 
wszystkiego miałam dziwny sen, sterta siana, w której się 
zgubiłam, wieża z zegarem, na wieży posąg Chrystusa z ko-
roną cierniową, opuszczona głowa...

Obóz przejściowy
Teodozija: Dojechaliśmy do Komsomolska na brzegu 

Amuru, nie było mostu, kończyły się tory. Na drugą stro-
nę powieźli nas promem. A tam sami nasi, wywiezieni ze 
Wschodu w latach 20., częstują nas świeżym śledziem, 
pytają o Ukrainę. Powieźli rzeką, wysadzili z barki na pia-
sek i odpłynęli. W nocy „błatni”, „żuliki” podeszli, za-
czął się krzyk, kradli, gwałcili, zabijali. Statek wrócił rano, 
wysadzili dwu strażników, słońce, ciepło, drugiego brze-
gu nie widać, woda mętna, ale chce się pić. Znów wszy-
scy chorują, następni umierają, gorączka, wrzody. Obóz 
na bagnach, środek lata, sianokosy. Utworzono siedem 
brygad, każda po stu ludzi, całe siano zwozimy na jed-
no miejsce, można się zgubić, przypomniał mi się sen. 
Nad nami muszka, straszna kara, czepia się, w miejscu 
na brwi robią się rany. Dwa lata, może więcej tam byłam, 
w tej biedzie. I wtedy „padoch” Beria. Zlikwidowali obóz, 
powieźli nas promem, później samochodami na północ.

Otwarcie sezonu żeglugowego.
Nadija: Do maja morze było skute lodem. Kiedy pod-

niosło się słońce, przyszedł lodołamacz (sezon żeglugi 
„otkryty”), wsadzili nas na parowiec. Wieźli morzem sie-
dem dni. Wysadzili za wodą, w Magadanie. Połowa maja, 
a tu wszędzie świeży śnieg po kolana. Znów punkt „pie-
resielenia”, bania i odwszawianie. Zostawić: buty, sukien-
ki, ręczniki... co kto na sobie miał, jednymi drzwiami do 
środka i przez drugie drzwi. Buty uszyte z brezentu, na to 
kawałek gumy od spodu (mówią: bieri walonki), sukien-
ka z brezentu, majtki, koszula z szarej bawełny, kufajka, 
czapka. Jak w tym chodzić, nie dali sznurowadła, żeby 
te brezentowe buty podwiązać pod kolanami. Kraj Rad, 
wart radzieckich ludzi, dobrze, że pod „narami” w ba-
raku znalazłam onucę, zrobiłam sznurki, żeby uwiązać 
buty, z czapki wyprułam podszewkę i miałam mały ręcz-
niczek. Wsadzili nas na „gruzawiki” (ciężarowe samo-
chody), wiozą, wiozą i końca nie widać, w tajgę, trzysta 
kilometrów, tylko las albo obozy. Na punktach kontro-
li nie wierzą: dziewczata, szto wy, tu mordercy, bandy-
tów trzymamy. 

Wreszcie koniec drogi, wysiadać, niczego wokół, przed 
nami góry, tam wasz obóz, pod drugiej stronie, trzeba da-
lej na nogach.

Teodozija: Zima zastała nas w przejściowym obo-
zie Buchta Nachodka. W obozie bunt, rozruchy, „błat-
ni” opanowali kuchnię, spalili stołówkę, palą baraki, trzy 
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dni bez jedzenia, ze sobą walczą. Rozpędzali ich wodą, 
strzelali, jak popadnie. Tak to, nad Ochockim Morzem 
w czterdziestym dziewiątym czekaliśmy na otwarcie se-
zonu żeglugowego. Statek daleko na morzu, wożą nas łód-
kami, zamknęli wszystkich w ładowni. Płyniemy, na dzie-
siąty dzień zabrakło chleba, Bunt, „błatni” zdobyli broń, 
noże, biją się między sobą, porobili dziury w burtach, 
sztorm. Statek tonie, tym, co byli przy drzwiach, pozwo-
lili wyjść, potem poczekali, aż woda wszystko zalała i do-
piero uruchomili pompę. Wszyscy w środku się potopili, 
później wyrzucali zwłoki za burtę. 

W obozie przejściowym zaprowadzili nas do „zony” 
faszystowskiej, stosy ciał (wygrażają im: trupy jedzą, 
„ot swołocz”), obok kuchni, niech widzą, wam też trze-
ba, abyście zobaczyły, jeść im nie dają, a nam mówią: 
połuczajtje chleb dziewczata. To nawet dla nas było 
straszne.

Ech Kołyma, piękna rzeka...
Nadija: Powiedziano nam, że będziemy pracować 

w kopalni w pobliżu Kołymy. W naszym obozie baraków 
8, w każdym po 100 ludzi, „nary” piętrowe i gołe okrą-
glaki. Kopalnia ołowiu, zakład pod nadzorem, produk-
cja strategiczna. W sztolniach odpalali ładunki, to, co się 
w wybuchu zerwało – na wagoniki, na I zakład, tam roz-
drabniali, i na II, gdzie mielili, wypłukiwali, czarna czysta 
ruda szła do huty. Dla tych na sztolniach „pajka” solidna: 
1100 gram chleba, kasza dwa razy na dzień, „bałanda”: 
szczaw, kapusta. Dla tych na rozdrabnianiu i młynach 
mniejsza, jedynie 800 gram. Przez jedenaście lat ani razu 
nie miałam tyle chleba, żeby najeść się do syta. Na noc: na 
żerdziach kufajka, poduszka z kaloszy nakrytych czapką, 
w dole brezentowa spódnica, żeby się czymś nakryć, dru-
ga dawała swój waciak, spałyśmy po dwie.

Teodozija: Trafiliśmy do kopalni, w brygadzie nad 
nami „Ruska”, Maryja Woronkowa, sprawiedliwa kobieta, 
„frontowik”, droga zrobiona ludzkimi rękami, ziemia nie 
rozmarza głębiej niż na łopatę, wieczny lód. A w innych 
miejscach z ziemi fontanna ciepłej wody tryska i szyb-
ko opadając marznie, dźwięczy jak szkło. W rzece nurt 
straszny, ale pod wodą lód. Kiedyś wieźli łódkami inną 
brygadę na drugi brzeg, burty obrosły lodem, nabra-
ła wody, kto wpadł do wody, ubranie przymarzło, ruszył 
kilka razy rękoma, krzyknął i został, jak figura z wosku, 
zamarzł. Tam trafiłam do karnej brygady, znaleźli u mnie 
puszkę po konserwie. Ale też uratowałam od pożaru ga-
raż, w którym było 12 ciężarowych samochodów. Prze-
nieśli mnie do pracy w remontowej brygadzie. W składzie 
części zamiennych znalazłam dwa kawałki płótna. Zszy-
łam je w mały ręczniczek, wyhaftowałam na nim koronę 
cierniową, nitkę brązową i niebieską miałam z trykotażu, 

z majtek, a czerwoną z gałgana do wycierania smarów. 
Zakładałam ten ręczniczek na głowę pod czapkę, do ga-
rażu dwa kilometry, człowiek marzł, wieczorem wiesza-
łam na ścianie, bo szpary były zaklejone torfem i kiedy 
wysychał, sypał się na twarz, we włosy. W nocy podczas 
rewizji zobaczył to naczelnik. Numer każdy miał na kola-
nie spodni, kufajce, na czapce i na łóżku. U mnie numer 
1318. Pozbawienie praw i dożywotnia zsyłka za propa-
gandę, pod sąd (kiedy u Marijki Szeczenki znaleźli książ-
kę, to już nigdy jej w baraku nie zobaczyliśmy). Nieży-
wa, sparaliżowana ze strachu nie mogłam nawet myśleć. 
Może dadzą tylko izolator. Nawet się nie rozbierałam, 
bo brali do izolatora, jak kto stał. A tam beton, ciasno, 
z góry dziurawe deski, trudno wytrzymać noc, inaczej 
trup. Wiktor Iwanowicz, naczelnik warsztatów remonto-
wych, dwa lata u niego w brygadzie pracowałam, napisał 
wyjaśnienie, że to ściereczka, jaką znaleziono w skrzyni 
z częściami, dał w nagrodę za dobra pracę. Ale nie bar-
dzo chcieli wierzyć. Dobrze, że nikt nie wiedział, że ja to 
wyszyłam. Cztery litery. S – „sytoj”, s – „serce”, n – na, cz 
– „czużynie”.

W Magadanie
Nadija: W 1954 obóz „zakryli”, wrócili nas w Maga-

dan, w porcie na taczkach woziłam kamienie, sypali nad-
brzeża, w cegielni – ow piecu, przy glinie, gdzie kazali, 
jak widmo rewolucji, na czerwono, w pyle i pocie, czło-
wieka trudno było rozpoznać. Nazwiska się pozaciera-
ły, ale z całego świata tam byli: o „Polaczki”, Rosjanki, no 
Ukrainek większość: z Kowla, Stanisławowa, Poczajewa... 
Po czterech latach „posyłka z doma”, raz na rok: kasza, 
sól, cukier, „sało”, suchary, a mnie nawet przysłali chust-
kę z owczej wełny.

Teodozija: Tam urodziłam się drugi raz, 20 czerw-
ca 1954 roku.

Przypadkowe tematy
Nadija: Amerykanki w obozie. Widzę w obozie, na 

uboczu trzy kobiety. Pytam swoje „dziewczata”, skąd przy-
wiezione, nikt nie wie. Bo „pribałtyka” tu była, one też się 
odróżniały, trzymały osobno: Finki, Litwinki, Łotyszki, 
wysokie, wiotkie, jasne włosy, Niemki i inne narodowo-
ści: Mołdawianki, Gruzinki... Wtedy nam było wszystko 
jedno, czort z nimi, kto by nie był, w obozie jednakowo. 
Ale te jakieś inne: podstrzyżone na dziwną modę, płasz-
cze na nich cienkie, nie nasze i dziwne ubrania, nawet 
buty. Amerykanki, między sobą mówili konwojenci. Za-
brali je, wtedy władza nie lubiła się długo martwić, najle-
piej zastrzelić, zatrzeć ślady, wtedy kłopot z głowy. Teraz 
pisali w gazetach, kto widział, wie, podobno w dokumen-
tach szukają amerykańskich więźniów.
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Cerkiew w Krzyworówni
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Teodozija: Wielkanoc. To było w obozie, w kopalni, 
ktoś powiedział, że to święto zmartwychwstania, Wiel-
ka Niedziela. Przerwaliśmy pracę, zaczęliśmy się modlić. 
Strażnik udawał, że tego nie widzi, został na górze, na 
powietrzu, nie chciał o tym wiedzieć. Wtedy nie zrobi-
liśmy normy. Wszyscy byli w strachu, w poniedziałek 
szychtę z niedzieli rozliczali. Idziemy w kolumnie, osiem 
kilometrów do kopalni, słonko pięknie świeci, wszystko 
się złoci, lśni. Jedni drugich witają. „Chrystus woskres”. 
A tam na miejscu zbiegowisko wokół sztolni, z ziemi 
sterczą poskręcane szyny. Wraca strażnik, blady, kto by 
matce napisał, gdzie zginąłem. Obwał, ziemia się zapa-
dła. Zasypało całą brygadę i konwojentów. Nikt się nie 
uratował.

Pierwszy dzień na wolności 
Nadija: Ubraną tak, jakbym szła do roboty, wyprowa-

dzili mnie za bramę (dzień wcześniej: przychodzę do ba-
raku, zmarznięta na kość, głodna, zmęczona, wszyscy na 
mnie patrzą, ciebie „oswobodzili”, nie dociera do mnie, 
głupi żart, myję ręce, wołają do naczelnika, źle, posadzą 
w izolator, za co, w głowie się kręci, mówi do mnie na 
wy – siadajcie, stoję, melduję: normę wypełniłam, pro-
szę, „nie karajcie”, on: jesteście wolni, podaje papier, a ja 
płaczę, proszę: zostawcie mnie w obozie, gdzie pójdę). 
Zamknęli za mną bramę, boję się odejść, nie wiem, jak 
wolność wygląda (przez noc wywianowali mnie w bara-
ku: podszyli, wyrychtowali kufajkę, poreperowali walon-
ki, rękawiczki pocerowali). Jadę przez miasto autobusem, 
konduktor nie bierze „ze mnie hrosza”, ktoś podsuwa mi 
bułkę (wciska do kieszeni: bieri diewoczka). Szukam sto-
łówki, samo południe, w niej przyjaciółka pracuje, ja-
kiś czas, jak wyszła na wolność, ona mówi: poczekaj, 
odpocznij. Sadza mnie za stół, tam czterech ludzi, przy-
niosła zupę, przyniosła kurę, ziemniaki, przyniosła kom-
pot. Dłubię widelcem, dłubię, wstyd. Zostawiłam kurę, 
nigdy później z takim skurczem w żołądku i żalem nie 
patrzyłam na mięso. 

Bez prawa powrotu
Nadija: Mieszkałam u mojej przyjaciółki tydzień, 

w końcu znalazłam dla siebie miejsce. Trafiłam do ro-
dziny żydowskiej na służbę, oboje byli naczelnikami, do-
stałam u nich spanie, jedzenie. Każdego miesiąca wzy-
wają do biura meldunkowego (to się nazywało – robią 
„otmietku”), tych, co przyszli, o nic nie pytają, tylko na 
samochód i rozwożą, na Czukotkę, na Alaskę... po ca-
łej Syberii (mój gospodarz tak to tłumaczył: nam trzeba 
ludźmi tereny zasiedlać, wysiadaj i jak sobie chcesz tak 
żyj). Boję się iść na „otmietku”, ale jeszcze większy strach: 
nie iść. Gospodarz dzwoni po znajomych naczelnikach, 

gospodyni odsyła wezwania. Zostałam, widać to było mi 
zapisane. Moi gospodarze posłali mnie na kursy, zostałam 
kucharzem. Żebyś całe życie nie spędziła z chochlą przy 
garnkach, posłali do szkoły, uczyłam się żywienia. Przy-
odziałam się, wyszłam za „czełowieka”, mąż mój ze Smo-
leńska, „zeka”, z tych, co skazani na 25 lat. Darowali mu 
część kary. Dziesięć lat tam żyliśmy bez prawa powrotu, 
w Magadanie urodziła się moja córka. 

Teodozija: Ludzie nie mieli litości, Bóg się zmiłował, 
wyszłam na wolność. Wysłali mnie na osiedlenie bez pra-
wa powrotu. Dostałam taki dokument, „dowierennost”, 
żeby się ruszyć, nawet do sąsiedniej wsi, trzeba się meldo-
wać. Trafiłam się do dobrych ludzi, pracowałam w wiej-
skim kołchozie dwa lata, po 40 rubli wypłacali. W sąsied-
nim kołchozie był więzień taki jak my, wolny bez prawa 
powrotu, pop ze Lwowa, w tajemnicy, przy większych 
świętach odprawiał nabożeństwa, nocą. To było trzydzie-
ści kilometrów w jedną stronę, ale każdy był spragniony 
Boga. Dzieliliśmy się chlebem i zaraz trzeba było wracać, 
być na miejscu przed świtem. Pop pracował jako trakto-
rzysta w kołchozie tamtejszym. Pamiętam pierwszą Wiel-
kanoc na wolności. Pojechaliśmy na dwa traktory kołcho-
zową brygadą jak do pracy, w tajemnicy, nikt nie doniósł. 
Świętowałyśmy pod drzewem w polu.

Powrót do domu
Nadija: Wtedy, po urodzeniu córki, pierwszy raz zdo-

byliśmy się na odwagę, pojechaliśmy w Hołowy. A tam 
drzewa, kwiaty, nawet ziemia pachnie, wszystko takie 
swoje, jakby czekało. I już tylko jedna myśl waliła po gło-
wie. I już nie było spokoju.

Wróciliśmy
Teodozija: Do Krzyworówni wróciłam 30 paździer-

nika 1956 roku. Mama też wróciła, była na zesłaniu 
w Karagandzie. Nasza chałupka przetrwała, pochyliła się, 
zapadł się dach, w środku maliny przerosły podłogę… 
Resztę chałup rozebrał kołchoz, gorsze na opał, lepsze 
na budulec. Katorgi nie zaliczyli mi do emerytury. Na-
pisałam, żeby zrehabilitowali albo dali dokument, że nie 
zasługuję na to. To przysłali pieniądze, za te dziesięć lat 
zapłatę po 50 hrywien przysłali, to nie jest nawet 10 do-
larów za rok pracy. Jeszcze w 1984 roku zrobili rewizję, 
najmniejszego papierka nie zostawili, wszystko, kalen-
darze, książki, listy, zdjęcia, nawet modlitewnik zabrali. 
Oddali tylko dwie rzeczy i książeczkę do nabożeństwa. 
Resztę zatrzymali.

Co mam robić?
Żyję sama, daleko od ludzi. Żyję. 

Wojciech Pestka
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Sam na sam z sobą

Jan 
Henryk 
Cichosz

Urodziłem się 555 lat po uzyskaniu przez Krasny-
staw praw miejskich, 100 lat po zawaleniu się kopuły na 
krasnostawskim kościele pw. św. Franciszka Ksawerego, 
100 lat po śmierci Chopina i 100 lat po Wiośnie Ludów. 
Dodam jeszcze: 80 lat od chwili urodzin Stanisława Bo-
jarczuka, 10 lat po wybuchu drugiej wojny. Dokładnie 
urodziłem się 1 lipca 1949 roku o godzinie 23.30 w Wie-
lobyczy jako drugie dziecko Stanisława i Zofii z domu 
Czwórnóg. Mój poród odbierała akuszerka z sąsiedniej 
wsi Bobrowe. Do szóstego roku miałem białe jak len wło-
sy, które po roku zamieniły swój kolor na czarne. Kiedyś 
jadący taborem Cyganie zobaczywszy mnie mówili, że je-
stem do nich podobny i chcieli mnie ze sobą zabrać. 

Pierwsze zapamiętane obrazy z mojego wczesnego 
dzieciństwa, to jadący od Krasnegostawu w stronę Gorz-
kowa, po tak zwanych kocich łbach, parowy wał drogowy. 
Wtedy to wszystkie dzieci, a w większości chłopcy, bie-
gli co sił w nogach, aby zobaczyć, jak pan Wojciechow-
ski, który tym wałem władał, nabierał wodę z pobliskiej 
rzeczki i węglem podtrzymywał ogień na palenisku. Dru-
gi z obrazów, to średnich rozmiarów spadający w naszej 
wsi balon, który nad Polskę przyleciał gdzieś z zachodu 
z przyczepionym pudełkiem, w którym prawdopodob-
nie były propagandowe ulotki. Pamiętam, jak ten balon 
kilkakrotnie dotykał ziemi i kilkakrotnie unosił go wiatr, 
zanim na dobre wylądował na ziemi. I pamiętam, jak za 
nim biegała niemalże cała wieś z nadzieją, że być może 
w pudełku są amerykańskie dolary.

Do szkoły podstawowej w Wielkopolu chodziłem, 
a raczej biegłem, popychając przed sobą drucianą kul-
baką, ukradzioną z komina mojej babci, fajerkę. Szko-
ła mieściła się w starym budynku, który do roku 1944 
był w posiadaniu Plewińskich mających swoje mająt-
ki w Wielkopolu i Orchowcu. Kierownikiem szkoły był 
pan Andrzej Chmura, żołnierz Września oraz II Armii 
Wojska Polskiego, uczestnik słynnej bitwy pod Budzi-
szynem. Oprócz wspomnianego pana Chmury, podczas 
siedmiu lat spędzonych w tej szkole, uczyli mnie także: 
Alicja Cichosz, Leokadia Mrozek, Maria Żurek i Maria 
Domańska. 

Jedną z największych rozrywek w szkole był comie-
sięczny przyjazd ruchomego kina, obsługiwanego przez 
dwóch panów w czarnych uniformach, nazywany-
mi przez nas kiniarzami, którzy zawsze byli na lekkim 
rauszu. Nie pamiętam, jaki był pierwszy film, lecz do-
skonale zapamiętałem niemalże każdy szczegół kinowe-
go sprzętu, aparatura – dajmy na to – przepięknie terko-
tała, a w chwilach nieuwagi panów kiniarzy zatrzymywała 
się paląc, kawałeczki kliszy. Do mojej rodzinnej wsi tak-
że przyjeżdżali wspomniani kiniarze i już od południa 
przez wielkie głośniki puszczali różnego rodzaju piosen-
ki. A wieczorem niemalże cała wieś oglądała przywiezio-
ny przez nich film. Po wielu latach znalazło to odbicie 
w moim wierszu 

Wiejskie kino. 
Na drzwiach stodoły, ktoś zamiast 
ekranu zawiesił prześcieradło po
niedawno zmarłym. Przed rozpoczęciem 
seansu cała wieś jak zaklęta patrzyła na nie
tylko kiniarz raz jeszcze sprawdzał
staroświecką aparaturę, tak jakby
bał się, że coś nie wypali…
Za chwilę, za moment
Zmartwychwstał czas 

Doskonale pamiętam, jak pod koniec pierwszej kla-
sy, a było to na początku czerwca 1957 roku, wraz z moją 
klasą, pojechałem na tak zwanym żelaźniaku, drogą peł-
ną piachu, przez Niemienice, do domu kultury w Kra-
snymstawie na przedstawienie zatytułowane „Szewczyk 
Dratewka”. Na przedstawieniu siedziałem w pierwszym 
rzędzie i z otwartą buzią chłonąłem każde słowa i ruchy 
aktorów. Dzieciństwo i dorastanie, oprócz szkoły, to czas 
niekończących się zabaw. Zawsze w niedzielne, wiosen-
ne, letnie i jesienne, popołudnia, uzbrojeni w drewnia-
ne karabiny i pistolety, bawiliśmy się w pobliskich lasach 
w wojnę. Przeciwnikami byli koledzy z Wielkopola, a in-
nym razem z Wiśniowa. Ponadto graliśmy; w dwa ognie, 
w siatkówkę, w nożną, pikora, hokeja na lodzie i palanta. →
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Niemalże każdy z chłopców posiadał pistolet na zapał-
ki, łuk i kuszę. W zimie był czas jazdy na łyżwach, san-
kach i nartach, a także skoki narciarskie. Nasze loty koń-
czyły się w granicach od 2 do 14 metrów, albowiem progi 
skoczni były niewielkie, podobnie jak i najazdy na nie. 
Ponadto nasze narty to w większości tzw. samoróbki. 

 Najpierw chciałem zostać górnikiem. Kiedy miałem 
14 lat, pojechałem na Śląsk, a dokładnie do miasteczka 
Wilchwy, była tam szkoła górnicza przy kopalni 1 Maja. 
Obecnie Wilchwy są jedną z dzielnic Wodzisławia Ślą-
skiego. Niestety, po pierwszych odwiedzinach mojej 
mamy zostałem zabrany do domu. Z tamtego czasu za-
pamiętałem wielkie węglowe hałdy i obowiązkowe, wraz 
z całą szkołą, uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. 
Następnie chciałem być frezerem… i zostałem nim, tylko 
tyle, że nigdy tego zawodu nie wykonywałem. Wspomnę 
tylko, że jedną z nauczycielek języka polskiego w zawo-
dówce była pani Maria Haładyjowa. Otóż ta pani prze-
pięknie mówiła nam o słowie pisanym, jak również or-
ganizowała wycieczki do teatrów w Lublinie i Warszawie. 
Wspomnę tylko, że pani Haładyjowa, której mąż był le-
karzem i pochodził z Bobrowego, była także żeglarką 
i współautorką hymnu „O Zawiszy Czarnym”. Po pewnym 

czasie zacząłem uczęszczać do liceum ogólnokształcące-
go, po ukończeniu którego miałem zamiar zdawać na hi-
storię. Ponieważ nauka była wieczorowa, to w dziesiątej 
klasie, na siłę, wcielono mnie do wojska. I tak stałem się 
żołnierzem: biegałem z karabinem po poligonach, a tak-
że kluczem wysyłałem wszelkie, w większości kodowane, 
wiadomości z wielkiej radiostacji. W wolnych chwilach, 
szczególnie w niedzielę, urywaliśmy się wraz kolegą na 
zwiedzanie Żar i okolic. Z tych wędrówek zapamiętałem 
położony na wzniesieniu stary niemiecki cmentarz, któ-
ry nosił jeszcze ślady po artyleryjskich pociskach, a w sa-
mych Żarach opuszczony i zrujnowany w czasie wojny 
pałac.

 Po powrocie z wojska nadszedł czas dokończenia na-
uki w liceum oraz podjęcia pracy w Zakładach Wyrobów 
Sanitarnych (obecnie Cersanit ) w Krasnymstawie. Otóż 
w tych zakładach, niemalże obok mnie, pracował Le-
onard Górski, poeta z powołania, który kilka lat później, 
w imieniu polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, witał w bramach uczelni noblistę Czesława Mi-
łosza. Górski od połowy lat osiemdziesiątych minione-
go wieku mieszka w Nowym Jorku. Także tuż obok mnie 
pracował inny poeta – Edward Krzysztof Rogalski, któ-
ry wtedy mieszkał w Rudniku, a obecnie w Szczecinie. 
W 1976 roku wraz z Leonardem Górskim, Andrzejem 
Dawidem Misiurą, Mieczysławem Szmitem, Edwardem 
Cimkiem, Edwardem Krzysztofem Rogalskim, Markiem 
Swatowskim, powołaliśmy do życia grupę literacką „Sło-
wo”, istniała bez mała dziesięć lat! Ewenementem – na 
skalę krajową – były organizowane przez „Słowo”, przy 
wsparciu Krasnostawskiego Domem Kultury, imprezy 
pod nazwą Koczowiska Literackie. Dwa pierwsze Ko-
czowiska miały miejsce w Wielobyczy, a następne w Bor-
ku i Białce. Miałem już za sobą debiut poetycki. Najpierw 
w Polskim Radiu, a następnie w „Zielonym Sztandarze”, 
w którym wydrukowano mój wiersz. Był inspirowany 
klimatem i wyglądem cmentarza w Gorzkowie. Jednak-
że za swój literacki debiut uważam publikację w „Kame-
nie” w roku 1975. Pierwszy tomik wierszy „Pielgrzym-
ka” (Krasnostawski Dom Kultury) ukazał się zimą 1984 
roku. Później były następne: „Przez otwarte ogrody” (Wy-
dawnictwo Lubelskie, 1988), w lubelskim Norbertinum 
wydałem: „Wieczór autorski” (1990), „Malowanie cza-
su” (1993), „Krajobrazy pamięci (1995), „Przestrzenie” 
(1997), „Czas fotografii” (2000), „Śmierć motyla” (2002), 
„Zegar słoneczny” (2005), „Co dzień” (2007), „In blan-
co” (2010), w warszawskiej Ludowej Spółdzielni Wydaw-
niczej opublikowano mi – w roku 2012 – „Stop – klatkę”. 
I wreszcie, chyba mój najlepszy tomik wierszy „Stacje” 
(TAWA Chełm), który ukazał się w roku moich siedem-
dziesiątych urodzin. 

Rodzina poety: (z prawej) ojciec Stanisław Cichosz, stryj Jan Cichosz
(rok 1938)



→
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Krzyż z roku 1863 (fot. 1939 r.) nieopodal domu poety

Garwolin 1936 rok, żołnierze 1. Pułku Strzelców Konnych. Ojciec poety, Stanisław Cichosz, drugi z lewej
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Gorzków rok 1958. Zofia Cichosz (matka poety) w sukience w grochy

Jan Henryk Cichosz z małżonką Stanisławą. Rok 1975

Rodzeństwo poety. Jan Henryk Cichosz drugi z lewej
Dziadek poety: Jan Czwórnóg, w młodości żołnierz  39 Pułku Strzelców 
Lwowskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
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W moim wieku, świadomie i rozważnie, wyrasta się 
z polityki i otaczającego nas chaosu, jak wyrasta z krót-
kich spodenek chłopiec. Chociaż krótkie spodenki wciąż 
mi są przydatne w pokonywaniu na rowerze lubelskich 
i zamojskich przepięknych przestrzeni.

 
O MOICH RODZICACH I DZIADKU

Moja mama Zofia Cichosz z domu Czwórnóg urodziła 
się 27 listopada 1926 roku we wsi Czysta Dębina w gmi-
nie Gorzków. Przez wiele lat pracowała jako szefowa 
w gospodzie w Gorzkowie. Przez rok była dla mnie i mo-
jego starszego brata nauczycielką, ponieważ ze wzglę-
du na chorobę (polio) mojej starszej siostry nie mogli-
śmy uczęszczać do szkoły. Byłem wówczas uczniem klasy 
pierwszej, a brat ósmej. Mama do 92. roku życia czyta-
ła bez okularów. Uwielbiała Kraszewskiego, przeczytała 
wszystkie jego książki i tysiące innych. Nasza Mama naj-
piękniej czytała nam bajki! Ma już 94 lata, niestety, z po-
wodu demencji już mnie nie poznaje…

Mój tata Stanisław Cichosz (1913–2011) w latach 1935–
1937 służył w 1. Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza 
Napoleona w Garwolinie. W roku 1935 (15 sierpnia) zo-
stał zmobilizowany do 12. Pułku Ułanów Podolskich (12 
szwadron, koń Rusin). We wrześniu walczył pod Mokrą, 

Cyganką i Wołominem. Do niewoli niemieckiej dostał się 
28 września w okolicach Modlina. Po kilkunastu dniach 
zapędzono ich do stalagu w Olsztynku. Stąd w lutym 1940 
roku wywieziono do Bittingen, a następnie do Nouss k. 
Düsseldorfu. Do Polski powrócił pod koniec listopada 
1945 roku. Dodam, że we wrześniu 1939 na wojnę poszli 
także mój stryj Jan Cichosz i wujek Jan Wrona, mąż star-
szej siostry ojca. Przez kilka lat po wojnie Tato pracował 
jako inkasent w Urzędzie Gminy Gorzków. Później pry-
watnie jako cieśla i trochę gospodarzył na niewielkim go-
spodarstwie. Przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

Mój dziadek Jan Czwórnóg (1896–1981) urodził się 
w Czystej Dębinie. Służył w 39. Pułku Strzelców Lwow-
skich i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Był 
bardzo dobrym człowiekiem. We wsi opowiadali, jak za-
prosił na wigilię Cyganów, którzy wtedy stanęli taborem 
w pobliskim lesie. Cyganie przybyli z muzyką, a w rewan-
żu zaprosili rodzinę Czwórnogów do taboru, na Szczepa-
na. Dziadek z babcią udali się w gościnę saniami, wielce 
opatuleni, ponieważ tego dnia był tęgi mróz. Dla Cyga-
nów mróz niestraszny, przed przyjazdem dziadków do 
lasu, ogniskami nagrzali ziemię do tego stopnia, że trze-
ba się było rozbierać z kożuchów.

Jan  Henryk  Cichosz

Stanisław Cichosz (ojciec poety) w 98. wiośnie życia (rok 2011), Zofia Cichosz (matka Poety) w 94 roku życia (rok 2009)

Dziadek poety: Jan Czwórnóg, w młodości żołnierz  39 Pułku Strzelców 
Lwowskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
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Chciałem go za wszelką cenę wygłaskać
a z niego jak na przekór co rusz wychodziły
kolce. Był niepokorny i nie do zniesienia
Od czasu do czasu wyfruwały z niego motyle
i pszczoły. Były urocze wschody, gorące południa
i chłodne wieczory. Budził mnie zawsze o trzeciej
nad ranem cały oblany zimnym potem prosząc
o przecinek lub kropkę. Nie dawał mi żadnych szans.
Zawsze był o krok przed z szelmowsko przymrużonym
okiem. Nie sposób nauczyć się go na pamięć…

Stacja Wiersz

Pełno w nim podkreśleń zakreśleń skreśleń wykrzykników
i znaków zapytania. Tak jakby zapisujący ( spisujący) wszelkie
czyny nie był do końca pewny racji minionych wydarzeń.
Na najbardziej wyblakłych kartkach są miejsca skrzętnie
zatajone ( ukryte) za kleksami opisujące czyny niegodne
bohaterów i wszelkiego rodzaju polityków. Najbardziej
szczere i odważne są strony zapisane jakby w pośpiechu
zapewne w obawie że za chwilę zapuka do drzwi cenzor
lub agresor uzbrojony w wielki karabin. Szkoda że nie ma
ostatniej strony, którą ktoś wyrwał tak jakby w tej najnowszej 
Historii był po stronie cenzora lub agresora.

Stacja Zeszyt do Historii

Pamięci mojej siostry Krysi
Chciałem ten wiersz zapisać atramentem lecz
moje pióro jak nigdy dotąd zaczęło się buntować
kleksami niemalże po każdym ruchu dłoni w obawie
przed banalnością lub przed tym że być może nie
potrafię opisać w sposób należyty pozostawionych
nowych butów i pulsujących ciepłem klamek…
Dlatego teraz długo i uważnie patrzę jak za oknem
Twojego domu, otwartym spadającą w środku nocy
gwiazdą, pęknięte gliniane naczynia pozostawione
same sobie, wciąż bezradnie szukają niczym zbawienia
Starego Garncarza, który ma w dłoniach powrót czasu…

Stacja Wielobycz
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Pełno w nim podkreśleń zakreśleń skreśleń wykrzykników
i znaków zapytania. Tak jakby zapisujący ( spisujący) wszelkie
czyny nie był do końca pewny racji minionych wydarzeń.
Na najbardziej wyblakłych kartkach są miejsca skrzętnie
zatajone ( ukryte) za kleksami opisujące czyny niegodne
bohaterów i wszelkiego rodzaju polityków. Najbardziej
szczere i odważne są strony zapisane jakby w pośpiechu
zapewne w obawie że za chwilę zapuka do drzwi cenzor
lub agresor uzbrojony w wielki karabin. Szkoda że nie ma
ostatniej strony, którą ktoś wyrwał tak jakby w tej najnowszej 
Historii był po stronie cenzora lub agresora.

Nacisnąłem klamkę… i niczego nie było co było.
Tylko w smudze światła frunęły dzbany pełne pamięci.
Stanąłem w pół progu niczym fotograf, który oniemiał
po naciśnięciu migawki…

Stacja Moment

Przed napisaniem wiersza
patrzę na wszystko jak dziecko.
O północy szukam słońca .
Pukam do otwartych drzwi.
Jestem natrętny
jak wygłodniały pies.
Patrzę poza czas.

Przed napasaniem wiersza
raz jeszcze próbuję
spakować dzieciństwo
i zawsze coś mi wystaje
z wielkiego jak Rosja kuferka.
A to kawałek ogrodu
z samotną ławeczką po dziadku.
A to niepotrzebny już nikomu
elementarz Falskiego.
A to krótkie spodenki.
A to staroświecki szkolny kaszkiet.

Przed napisaniem wiersza
uczę się wszystkiego od nowa.

Stacja Przed Napisaniem Wiersza

Przytul się
bo za chwilę
będzie długa noc
i ptak wtulony
w konar mroku
zamilknie na amen.
Później
już tylko
ktoś następny
z białego jak śmierć
prześcieradła
wyciągnie
nitkę przeznaczenia

Stacja Czas

Oto ja, który jestem fanem wszelakich sztuczek
wciąż ślęczę nad zwojami map, ufny w nieomylność
Kartografów i Literę Prawa, doskonale wiedząc, że
nic nie jest Ważne, dopóki się nie dokona…
Porozbierane na czynniki pierwsze wszystkie wątpliwości
oglądam pod światło, stopniowo tracąc ostrość wzroku…
i poczucie czasu. Jak wygłodniały i poobijany pies
obwąchuję wszystkie tropy, dźwigając w plecaku, na
przekór  logice, doskonale podrobione klucze, tak
jakby nie było Wiary w to wszystko, czego jeszcze
nie ma… Oto stoję, przed Tablicą Wielką z okruszkiem
kredy na kredyt

Stacja Rysopis
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Uchwycone w lirycznym obiektywie

Jarosław 
Petrowicz

Pierwsze moje skojarzenie ze stacjami wiąże się 
z Drogą Krzyżową. Jednak wiersze z ostatniego tomu Jana 
Henryka Cichosza w bezpośredni sposób do niej się nie 
odnoszą. Stacje w tomie o tym tytule to zatrzymania, zasta-
nowienia się, ujęcia chwil ulotnych. Jak pociąg zatrzymuje 
się na stacji, tak człowiek zastyga czasami w momentach 
zamyślenia, wspomnienia, poetyckiego odkrycia, olśnienia 
czy po prostu refleksji. Coś mu przyjdzie na myśl, coś za-
uważy, coś sobie przypomni i nie daje mu to spokoju, każe 
stawiać pytania i na nie odpowiadać. Takie chwile w tomie 
pielęgnuje i utrwala Jan Henryk Cichosz. Poeta z dorob-
kiem kilkunastu tomów wierszy zatrzymuje się zatem, by 
powiedzieć: „Zatrzymajcie się! Nie pędźcie tak, bo to nie 
ma sensu! Przyjrzyjmy się sobie i światu!”.

Stąd znamienne wydają się wiersze Stacja Chwila i Sta-
cja Moment. Pierwszy stanowi miniaturę, obraz poetycki, 
przedstawiający kobietę podnoszącą dzban wody, a nad nią 
zastyga obłok i frunąca do ula pszczoła. Warto dostrzec to 
piękno. Jest też bliźniaczy wiersz Stacja Moment, w którym 
bohater liryczny po naciśnięciu klamki i uchyleniu drzwi 

widzi dzbany pełne pamięci i stoi przed nimi oniemiały, 
pamięć ożywia się i zaczyna dominować nad rzeczywisto-
ścią. Inne takie chwile to oczywiście momenty twórczości, 
pisania, kaligrafowania niemal tekstów poetyckich. W liry-
ku Stacja Wiersz (zamiast wstępu) poeta zwierza się z tego, 
że poezja nie daje mu spokoju, nie daje się uładzić, przygła-
skać, wiersz nie daje spać i nie sposób nauczyć się go na pa-
mięć, gdyż staje się nieuchwytny. Ponadto zdaje się czymś, 
co może zawładnąć twórcą. Sztuka poetycka bierze nieja-
ko poetę we władanie. Najbardziej podoba mi się Stacja. 
Przed napisaniem wiersza, w której poeta patrzy na wszyst-
ko oczami dziecka i odkrywa dawny świat.

Pamięć i przeszłość jakby wdzierały się w teraźniejszość 
i chciały dla siebie znaleźć w niej miejsce. Ważne w poezji 
Jana Henryka Cichosza motywy to także mapy i odkrywa-
nie stron z dawnych lat. Wśród nich znajduje się Wielobycz 
– miejsce urodzenia poety. Tekst o tym tytule zadedyko-
wany siostrze, wskazuje też na trudności aktu twórczego 
i refleksję na temat przemijania, Boga, który „ma w dło-
niach powrót czasu…” Bo ten czas jest chyba kluczowym 

Chwile nad fotografią

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

Cenię poezję Jana Henryka Cichosza, śledzę drogę 
twórczą Henia (tym imieniem bliscy znajomi i przyjaciele 
zwracają się do krasnostawskiego poety), kolejne tomy jego 
wierszy otwieram z zainteresowaniem. Henio pisze dużo, 
nie uskarża się na brak czytelników i wydawców. Gdyby 
tworzył w Warszawie, byłby szeroko znany w kraju a pew-
nie i w Europie, mieszka w Krasnymstawie i nie narzeka. 
– Czuję się tutaj potrzebny! – mówi z satysfakcją. Krasny-
staw to miasto z piękną, kilkuwiekową historią. Pisał tu 
wielkie dzieło Korona polska heraldyk ks. Kacper Niesiecki, 
cóż, naraził się swymi wywodami Michałowi Potockiemu, 
krewki wojewody opłacił miejscową łobuzerię, ta powybi-
jała szyby w gmachu klasztoru, w którym Niesiecki przeby-
wał. Henio cieszy się sympatią krajanów i uznaniem władz. 
Już w roku 2001 uhonorowany został przez burmistrza 
„Złotymi Karpiami”! Niezorientowanym podpowiem, 
że dwa karpie uwiecznione zostały w herbie miasta, zaś 

honorowe wyróżnienie pod taką nazwą sławi osoby, któ-
re wyróżniły się pracą na rzecz miasta nad Wieprzem. Do-
konania Henryka docenili ministrowie Kultury i Sprawie-
dliwości, pierwszy wręczył kilka dyplomów, drugi przypiął 
do piersi poety odznakę „za zasługi w penitencjarnej pra-
cy oświatowo-kulturalnej”. Jest bowiem nasz utalentowany 
krasnostawianin pomysłodawcą i organizatorem konkur-
su literackiego dla więźniów! W Krasnymstawie jest sta-
re, solidne więzienie, służyło Rosjanom, Niemcom i nadal 
jest przydatne. Henio przyglądał się transportowanym tu 
więźniom, często z bardzo dużymi wyrokami, postanowił 
nie tyle ulżyć ich doli, co wesprzeć ich ducha. Napisał do 
komendanta list w sprawie spotkania autorskiego dla ska-
zańców. Odbyło się, a jakże, niebawem uzyskał zgodę także 
na organizację konkursu. Nie tylko dla tych zamkniętych 
w krasnostawskich celach, ale osadzonych w więzieniach 
całej Polski! Przez ćwierć wieku czytał poezję „więzienną” 



n u m e r  5  ( 1 0 3 )  l i s t o p a d  2 0 2 0  •  4 3

tematem całego tomu. W Stacji Rysopis poeta przedstawia 
siebie jako bezbronnego wobec losu: „Oto stoję przed Ta-
blicą Wielką z okruszkiem/ kredy na kredyt…”.

Wśród rzeczy, których zadaniem wydaje się utrwale-
nie chwili, a więc zatrzymanie czasu, znajdują się fotogra-
fie. Bohater chodzi zatem ze znalezionym na strychu sta-
rym zdjęciem w dłoni, ale nie może dowiedzieć się, kogo 
on przedstawia. To też stanowi powód do refleksji na te-
mat trwałości życia. Można snuć domysły, ale to na nic się 
nie zda… W liryku Stacja Nie Miałem Odwagi mowa jest 
z kolei o niezrobionych dwóch zdjęciach z pogrzebu sąsia-
da i o tym, że czasem nic nie pozostaje, „Szkoda że za chwi-
lę śnieg zasypie wszelkie ślady…”

Wśród zatrzymanych chwil ważne wydają się również 
wydarzenia z historii tej najbliższej, lokalnej i rodzinnej, 
a zatem znaczące są takie miejsca, jak wspomniana Wielo-
bycz, Izbica, Gorzków. Są przywołane i zatrzymane chwile 
z dawnych lat. Upływ czasu odmienia je także. Powroty do 
kraju lat dziecinnych mogą być rozczarowaniem albo od-
kryciem, że wszystko się zmieniło. Jednak życie ciągle trwa 
i warto doceniać to, że ciągle kryje przed bohaterem nie-
spodzianki, jak na przykład w wierszu Stacja. Nowe Drzwi. 

W Stacji Mojej Mamie na Dobranoc bohater, składając 
życzenia dobrych snów, przywołuje obraz z przeszłości, 
kiedy miał siedem lat, a mama trzydzieści. Oto wędrują 

w maju na odpust do Gorzkowa, żyje cała rodzina, ksiądz 
Roczon wygłasza poetyckie kazania, a Cyganie ciągną dro-
gą. Ale tego świata już nie ma. Nie ma też rzeczywistości 
przedstawionej w liryku Stacja Wiersz Sentymentalny. „Co-
raz częściej budzę się w środku tego wiersza/ przed każ-
dym jego przecinkiem kropką/i zamyśleniem tak jakby to 
wszystko miało mnie/ zaprowadzić do początku…”

I trochę tak jest, że Stacje paradoksalnie stają się po-
dróżą do źródeł czasu, wędrówką pod prąd, zmierzaniem 
na przekór prawom i realiom. Nie należy się temu dziwić. 
Mamy bowiem do czynienia ze sztuką poetycką, aktem 
twórczym, kreacją lirycznego świata. Poezja to wartościo-
wa. Wśród inspiracji literackich dostrzegam Chwilę Wisła-
wy Szymborskiej, jednak autor Krajobrazów pamięci mówi 
swoim osobnym głosem. 

Tom został pomysłowo i estetycznie wydany. Pod wzglę-
dem tematyki i formy stanowi integralną całość. Chociaż 
każdy wiersz „na osobności” jest piękny, to przecież liry-
ki, wzajemnie dopełniając się, powielają to piękno, prze-
kazując artystyczną prawdę o rodzinnej ziemi, jej historii 
i mieszkańcach. Jest to poezja ceniąca sobie prywatność, 
osobista, spokojna i cicha. W neurotycznej rzeczywistości, 
która nas otacza, to są zalety…

Jan Henryk Cichosz. „Stacje” Wydawnictwo TAWA. 
Chełm 2019. ■

i wydawał antologie nagrodzonych utworów. Dziś popula-
ryzuje swą twórczość w Internecie, obok wierszy prezen-
tuje fotografie, jest wszak wrażliwym fotografikiem, także 
wytrwałym cyklistą. Dosiada swego bicykla nie dla samej 
satysfakcji kręcenia pedałami, lecz z potrzeby przemierza-
nia powiatowych i gminnych ścieżek, dróżek i traktów. Do-
ciera tam, gdzie – jak powiadają – wrony zawracają! Foto-
grafuje rozsypujące się drewniane chałupy, kuźnie, mostki, 
młyny, studnie i stodoły. Co tylko się da, co mu wpadnie 
w oko, ocala od zapomnienia. Ot, dusza artysty! Taki wie, 
że każdy budynek, każde drzewo, kapliczka, przydrożny 
krzyż mają swoje historie. Jeśli znikną z krajobrazu, ich 
historie odejdą w niepamięć. Podpowiadałem, by napisał 
przewodnik po gminie, powiecie, Polsce znad Wieprza. – 
Dla czytelników mam wiersze – wyjaśnia. – Nie skąpię im 
wyznań, dzielę się swą zadumą i radością. Wiersz załatwia 
wszystko! Może napiszę sagę rodzinną? – powiada, ale jak 
mi się wydaje, bez przekonania. 

W rodzinie Cichoszów wszyscy kochali się, a i kochają 
nadal, w literaturze, mama Henryka, Zofia, nie rozstawała 
się z książką, kiedy skończyła 90.lat! Henio, podobnie jak 
dziadek Jan Czwórnóg, jest niezrównanym gawędziarzem. 
Z opowieściami dziadka Jana zapoznawał mnie już wiele 
lat temu. Tę o herszcie Rozworze zapisałem w opowieści 

Antygona z Krasnegostawu, którą przełożyli na kilka języ-
ków, także w Grecji. Przed laty dotarliśmy razem do Boro-
wicy, gdzie kiedyś mieszkała i tworzyła hrabina Jaraczew-
ska, pierwsza polska powieściopisarka. Dziś po książki 
Jaraczewskiej sięga niewielu, a kiedyś była uważana za pi-
sarkę wybitną. Od tubylców usłyszałem, że na wiosennych 
rozlewiskach Wieprza od ponad półtora wieku pojawia się 
tajemniczy łabędź.– Duch hrabiny! – powiadają ci, którzy 
nocą widzieli wielkiego samotnego ptaka. Ptaszysko nie 
budzi lęku, ale nikt nie próbuje i nie próbował się do nie-
go zbliżyć. Wyraziłem ochotę przyjrzenia się ptaszysku, ale 
Henio nie podzielał mojego entuzjazmu, Zrozumiałem, że 
poeta w duchy nie wierzy. 

W Wielobyczy, gdzie urodził się, odbył się głośny po-
jedynek lubelskich ziemian: Skawińskiego z Lemańskim. 
W dokumentach zapisano, że panowie posprzeczali się 
o pieniądze. Jan Czwórnóg wiedział jednak, że obaj pano-
wie smalili cholewki do dziedziczki z Borowego. Lemański 
za celny strzał trafił na dwa lata do twierdzy, Skawinski na 
cmentarz w Wielobyczy, u dziedziczki w Bobrowem zaczął 
gościć dziedzic z Zawieprzyc. Ot, samo życie! Warte wier-
sza! I jeszcze nagrobek Skawińskiego z cmentarza w Wielo-
byczy na fotografii Jana Henryka Cichosza, nad którą dłuż-
szą chwilę się zadumałem. ■
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Bociani punkt obserwacyjny Furmanką do kościoła

Wąwóz w Bobrowem
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krasnystaw i okolice  (foto. Jan Henryk CiCHosz) 
Chata za wsią w Wielobyczy

Młyn w Stężycy Łęczyńskiej
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Moje życie z ulicą Niecałą

Stanisław 
Turski

Ulicę Niecałą zobaczyłem po raz pierwszy w odle-
głych już czasach, gdy ponad pół wieku temu zgłosiłem 
się z ojcem do dyrektora powstałego tam właśnie Techni-
kum Kolejowego. Wprawdzie zostałem przyjęty do ogól-
niaka w Wałczu, gdzie mieszkaliśmy, jednakże ojciec 
otrzymał służbowe przeniesienie na Lubelszczyznę i po-
wstał problem mojej dalszej nauki. Tato, ubrany w galowy 
mundur kolejarski z odznaczeniami, przekonywał dyrek-
tora, żeby przyjął jego syna do technikum, chociaż lista 
szczęśliwców była już zamknięta. 

Dyrektor Bernard Piętka, autentyczny Poznaniak, 
który mawiał potem do uczniów: „Nie s p a ź n i a ć  się” 
i taki kazał napis powiesić nad wejściem do szkoły (!) dłu-
go oponował, wreszcie wpadł na pomysł, abym zdawał 
egzamin wstępny razem z dorosłymi.

Egzamin dla zaocznych uczniów odbył się za dwa dni, 
31 sierpnia. Na pisemnym egzaminie z języka polskie-
go podano temat wypracowania: „List do żony z poby-
tu na wczasach kolejowych”. Bałem się odezwać wiedząc, 
że jestem tu półlegalnie, jednak kierując się wyobraźnią 
i odziedziczonym po dziadku Turskim talencie do pisania 
listów, ułożyłem wcale zgrabny liścik. Wspomnę, że dzia-
dek podczas służby w wojsku carskim pisywał listy ofi-
cerom do ich żon, oczywiście, że po rosyjsku! Ponieważ 
zostało jeszcze sporo czasu, na wszelki wypadek, mach-
nąłem charakterystykę chłopa Ślimaka, bohatera „Pla-
cówki” Bolesława Prusa; pisałem ją na egzaminie w Wał-
czu, więc miałem już przetarty szlak. Matematyka poszła 
mi wcale nieźle i tak stałem się przez 5 lat bywalcem szko-
ły przy ul. Sławińskiego 14, nie mając pojęcia, że ulica ta 
miała kiedyś dwie inne nazwy.

Pierwotnie nazywaną ją Niecałą, ponieważ taką była 
faktycznie, gdyż urywała się przed stromym zboczem do-
liny Czechówki, jednak Rada Miejska w Lublinie prze-
mianowała ją w 1936 roku, chcąc w ten sposób uczcić za-
służonego dla Lublina i Polski Kazimierza Wyszyńskiego. 
Zapewnie nie wszyscy lublinianie znają jego postać, więc 
ją przypomnijmy. 

Wyszyński, urodzony w Lublinie w 1890 roku, jako 
piętnastolatek brał udział w strajku szkolnym, za co został 

aresztowany przez carską policję. Będąc studentem histo-
rii na Uniwersytecie Jagiellońskim, działał w Krakowie 
w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, obejmując z czasem 
kierownictwo nad ugrupowaniem. W 1915 roku napisał 
broszurę Kujmy broń, która stała się manifestem Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW). Wyszyński walczył zbroj-
nie w Legionach Polskich. Po powrocie z internowania 
w obozie w Szczypiornie, dokąd trafił za odmowę złoże-
nia przysięgi na wierność władzom niemieckim, rozpo-
czął działalność polityczną. W Lublinie. Na marginesie 
dodam, że internowanie w Szczypiornie przeszedł mój 
– wspominany już – dziadek Franciszek Turski, wcielo-
ny do carskiej armii, który po wzięciu do niewoli przez 
Niemców, także nie zgodził się na złożenie przysięgi wier-
ności, i ostatecznie wylądował w Bawarii jako przymuso-
wy robotnik rolny. 

Podczas wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku, Wy-
szyński brał czynny udział walkach o Lwów, za co został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. W latach 1923–1927 
pełnił funkcję polskiego konsula w Moskwie a następnie 
w Berlinie, gdzie zmarł w 1935 roku. Jego grób znajduje 
się na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Powojenne władze miasta zamieniły nazwę ulicy z Wy-
szyńskiego na Sławińskiego. Nowy patron był przed-
wojennym komunistą, działaczem ruchu robotniczego 
w Hiszpanii, Francji i w Polsce, szczególnie na Lubelsz-
czyźnie. Dziwne, ale dyrekcja naszego technikum oraz 
nauczyciele nigdy nam o tym patronie nie wspominali. 
Znając ich prawicowe poglądy, wcale się im nie dziwię. 
Zresztą Sławiński, zwany przez towarzyszy grubym Jan-
kiem, nosił odstręczający pseudonim „Tyfus”.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 1991 roku, 
radni większością głosów przywrócili pierwotne na-
zwy kilkudziesięciu ulic lubelskich, w tym nazwę ulicy 
Niecałej. 

My, uczniowie Technikum Kolejowego Ministerstwa 
Komunikacji uczyliśmy się w pięknej, kilkupiętrowej ka-
mienicy, która stała na… końcu ulicy Niecałej, a ponad-
to w jej bocznej odnodze. Zaraz za szkołą, stroma skarpa 
opadała ku Dolnej Trzeciego Maja i dolinie Czechówki, 
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jednak nie było do nich dojścia, gdyż drogę zagradzały 
płoty. Niejeden z nas, chcąc sobie skrócić drogę do szko-
ły, podarł uczniowski mundur kolejowy na siatce drucia-
nej. Czekała go wtedy bura albo od nauczycieli albo od 
rodziców. Obecnie ku Dolnej Trzeciego Maja prowadzą 
schody. Od północnej strony skarpa była jeszcze wyższa, 
wznosząc się ponad stawami z karpiami i zabudowania-
mi Centrali Rybnej. Kilkaset metrów za nimi rozpoście-
rał się drugi, zdziczały staw otoczony sędziwymi wierzba-
mi. Dzisiaj pędzą tędy auta, korzystające z dwupasmowej 
alei Solidarności. 

Budynek naszej szkoły o harmonijnym secesyjnym 
uksztaltowaniu wzniosła Jadwiga Bobrowska w 1913 
roku, znana akuszerka i lekarz ginekolog, działacz-
ka na rzecz uprawnienia kobiet. Początkowo w kamie-
nicy działał zakład chirurgiczno-ginekologiczny Lubel-
skiego Domu Zdrowia, a po odkupieniu nieruchomości 
przez Skarb Państwa w 1918 roku mieściła się tu Dyrekcja 
Okręgowa Kolei Państwowych, zaś od 1960 roku wspo-
mniane technikum. Obecnym gospodarzem obiektu jest 
Miejski Urząd Pracy. 

Kamienica, pod względem urody, nie ma sobie rów-
nych na całej ulicy i uchodzi za jedną z cenniejszych 
w mieście. Pomalowana na seledynowy kolor, prezentu-
je wspaniale bogactwo dekoracji architektonicznych, ja-
kimi są m.in. wydatny i kunsztowny ryzalit, nadwieszony 
półkolisty, dwupiętrowy wykusz z kolumnami jońskimi, 
okazały portyk wejściowy, dwa szczyty z otworami okien-
nymi i okulusem, które wieńczą główną fasadę. Dodat-
kowym elementem zdobiącym są gzymsy, które o mało 
co nie stały się przyczyną zawału mojego wychowawcy, 
gdy ujrzał mnie w ekwilibrystycznej pozie podczas ich 
przechodzenia na wysokości drugiego piętra. Od naj-
młodszych lat miałem ciągotki do wspinaczki, a ponadto 
chciałem wyrobić sobie autorytet wśród 44 uczniów, co 
mi się zresztą udało. 

Ulica Niecała, odchodząca prostopadle od ul. Radzi-
wiłłowskiej, liczy około pół kilometra długości. Była wy-
trasowana w latach 60. XIX wieku. Lewa strona ma cał-
kowicie zwartą zabudowę, którą stanowią kilkupiętrowe 
kamienice, powstałe w pierwszych trzydziestu latach ub. 
wieku, natomiast większość domów po prawej stronie po-
wstało pod koniec XIX wieku. Większość tutejszych ka-
mienic wybudowali lub wykupili lubelscy Żydzi z prze-
znaczeniem na mieszkania czynszowe.

Na początku ulicy wznosi się z prawej strony budy-
nek Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubel-
szczyzny. Szkoła powstała w 1917 roku za zgodą władz 
austriackich, które w tym czasie okupowały Lublin. Po-
czątkowo uczęszczały do niej wyłącznie dziewczęta z ro-
dzin żydowskich, zaś od roku szkolnego 1935/1936 naukę 

mogły poobierać dzieci chrześcijańskie, a placówka sta-
ła się koedukacyjna. Patronem szkoły był wówczas Ma-
teusz Antoni Butrymowicz, herbu Topór, działacz Sejmu 
Czteroletniego, mało dzisiaj znana postać, chociaż nie-
zwykle interesująca. Przytoczę tylko najważniejsze o nim 
informacje. Butrymowicz żył w latach 1745–1814, pełniąc 
w dorosłym życiu wiele zaszytych funkcji jak: posła, sę-
dziego grodzkiego w Pińsku, miecznika czy podstarosty. 
Ukończył kolegium jezuickie, był porucznikiem petry-
horsklim, topografem i kartografem, jednym z inicjato-
rów budowy kanału Ogińskiego i Kanału Królewskiego.

Na sejmowym posiedzeniu w  1789  roku oskarżył 
prawosławnych duchownych o wywoływanie antypol-
skich buntów wśród chłopów. Między innymi wskutek 
jego głosu Sejm unieważnił prawo nakazujące chłopom →

Fragment Śródmieścia, plan Lublina (centralnie: ul. Niecała).
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składanie przysięgi wiernopoddańczej i zobowiązał ich 
do ujawniania i chwytania rosyjskich prowokatorów. Jako 
poseł Butrymowicz zajmował się również tematyką ży-
dowską będąc, propagatorem szerokiego udziału Żydów 
we wszelkich dziedzinach życia społeczno-politycznego, 
gospodarczego i kulturalnego Polski.

Przed szkołą stoi Pomnik Ofiar Getta, przeniesiony 
z Górki Świętoduskiej w 2007 roku. Pomnik miał być 
ustawiony tu czasowo aż do zrealizowania nowego cen-
trum handlowego wokół dawnej restauracji Arkady, po-
między ulicami Lubartowska a Świętoduską. Nabywca 
dużego placu w Śródmieściu Lublina, kupił go po mocno 
zaniżonej cenie od władz samorządowych miasta, obiecu-
jąc rychłe rozpoczęcie i zakończenie inwestycji. Niestety, 
pomimo zapisów umowy pomiędzy ratuszem a inwesto-
rem, od 15 lat nie rozpoczęto żadnych prac budowlanych, 
poza postawieniem ogrodzenia z blachy, które szpeci te-
ren. Nic też nie słuchać o dobudowaniu skrzydła do sie-
dziby Urzędu Miasta, zgodnie z ustaleniami z nabywcą 
placu. Znamienny jest fakt, że Żydowska Gmina Wyzna-
niowa w Warszawie, której Lublin podlega, wydała po-
zwolenie na przeniesienie Pomnika Ofiar Getta, co jest 
dziwne i kuriozalne w obliczu silnego przywiązania do 
kultu jaki wyznają Żydzi wobec ofiar holocaustu. Nie oby-
ło się jednak bez wielu głośnych protestów ze strony pol-
skich i zagranicznych środowisk żydowskich. 

Autorami, wykonanego z brązu pomnika są artyści 
rzeźbiarze: Janusz Tarabuła z Krakowa i lublinianin Bo-
gusław Zagajewski. Umieścili oni z przodu obelisku wy-
kuty napis w języku polskim i hebrajskim: W każdej gar-
stce popiołu szukam swoich bliskich. Jego autor Icchak 
Kancenelson wywołał ogromne kontrowersje po opubli-
kowaniu poematu Pieśń o zamordowanym żydowskim na-
rodzie, w którym oskarżał współwyznawców żydowskich 
o bierność oraz kolaboracje z niemieckim okupantem, pi-
sząc m.in.:

„A z boku – Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda 
na nich, Niemiec przystanął z daleka i patrzy – on 
się nie wtrąca, On moim Żydom zadaje śmierć 
żydowskimi rękami!”
Za szkołą, po prawej stronie ulicy stoi duża, klasy-

cystyczna kamienica z 1881 roku z mocno wysuniętym 
portykiem z kolumnami. Mieszkali w niej bogatsi Żydzi, 
jak np. Chaim Lejba Frajtag, właściciel fabryki cykorii 
na Kośminku. Przez ostatnie lata kamienica stała długo 
w ruinie aż znalazł się nabywca, który ją odnowił, przy-
wracając pełny blask budynkowi. Obecnie znajdują się 
tu kancelarie notarialne, gabinety lekarskie i apartamen-
ty mieszkalne.

Kontynuując opis obiektów po prawej stronie ulicy, 
należy koniecznie wspomnieć o ładnym, kameralnym 

budyneczku, w stylu neogotyckim z 1886 roku. Do II woj-
ny światowej kilkakrotnie zmieniał on właścicieli, który-
mi byli: Teofila Brodowska, Andrzej i Walerian Wołkow-
scy oraz Edward Buliński. Następnie znalazł się w rękach 
przedsiębiorcy, właściciela młyna na Tatarach i preze-
sa Kasy Przemysłowców Lubelskich, Edwarda Krausse, 
a od 1914 należał do Jana Markowicza, dyrektora Fabry-
ki Wag, zięcia właściciela zakładu, Wilhelma Hessa. Po 
II wojnie światowej działał tu Zarząd Polskiego Czer-
wonego Krzyża i stacja pogotowia ratunkowego, która 
długo funkcjonowała w tym miejscu. Od 2003 budynek 
zajmuje Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Na fasa-
dzie widnieje tablica upamiętniająca adwokata Ludwika 
Christiansa, zasłużonego działacza PCK oraz członków 
tej organizacji, którzy nieśli pomoc osobom potrzebują-
cym i poszkodowanym przez okupację niemiecką, w tym 
więźniom Majdanka i Zamku Lubelskiego.

Wyremontowany parterowy budynek jest przykładem 
dobrze zachowanej, historyzującej architektury dworskiej 
z XIX wieku, ale ze względu na jego bogaty wystrój nazy-
wany jest pałacykiem. 

Następne zabudowania z wysokim kominem stanowią 
wyraźną dysharmonię w wyglądzie ulicy. Miejsce jest za-
niedbane, nieuporządkowane, zajęte przez stary, odra-
pany budynek i komórki lokatorskie. Obiekty znajdują 
się na obszernym placu, który ciągnie się aż do klasztoru 
sióstr Poczętek przy ul. Staszica, zamienionego na szpi-
tal. Budynek z kominem w 1878 roku został przekształco-
ny z pralni klasztornej i szpitalnej na łaźnię. Na początku 
XX wieku obiekt przebudowano, uzyskując pomieszcze-
nia mieszkalne, do których prowadziły, zachowane do 
dzisiaj zewnętrzne aneksy wejściowe. Przez pewien czas 
mieścił się tu ośrodek profilaktyczny dla osób uzależnio-
nych Monar.

Prawą pierzeję ulicy wieńczy nowoczesny gmach 
mieszkalno-usługowy gabarytowo przeskalowany i nie-
pasujący wizualnie do otoczenia. Prowadzi do niego be-
tonowy taras, z którego rozpościera się szeroka i daleka 
panorama na dolinę Czechówki z widocznym na prze-
ciwległym zboczu Dworem Chrzanowskich.

Jedna z pierwszych kamienic na ulicy Niecałej od 
strony Radziwiłłowskiej, stojących w zachodniej pie-
rzei, należy do Adwentystów Dnia Siódmego, o czym 
informuje duży szyld umieszczony na frontowej elewa-
cji. Na pierwszym piętrze znajduje się dom modlitwy 
wyposażony w kazalnicę z krzyżem, organy oraz bap-
tysterium przeznaczone do udzielania chrztu przez za-
nurzenie w wodzie. Na ścianie frontowej widnieje na-
pis: „Słowo Boże jest prawdą”. Pozostałe pomieszczenia 
zajmują: sale szkoły sobotniej, szatnie, kuchnia, stołów-
ka i sanitariaty.
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Zbór adwentystyczny w Lublinie należy do okręgu lu-
belskiego diecezji wschodniej. We wspomnianej szkole 
sobotniej odbywają się cotygodniowe seminaria na te-
mat Pisma Świętego dla dorosłych. W tym samym cza-
sie dzieci mają osobne zajęcia katechetyczne. W czasach 
studenckich pasjonowałem się dziejami religii chrześci-
jańskiej, a chcąc pogłębić wiedzę zapisałem się na Kore-
spondencyjny Kurs Biblijny prowadzony przez tutejszy 
zbór adwentystyczny. Wcześniej upewniłem się, czy mój 
proboszcz nie ma nic przeciwko temu, ale nie oponował, 
wyjaśniając, że Biblia Adwentystów Dnia Siódmego i ko-
ścioła Katolickiego są właściwie takie same, natomiast, 
jak wiadomo, występują różnice w praktycznym podej-
ściu do Pisma Świętego.

Szczególną uwagę zwraca w zwartej pierzei zachodniej 
duży solidny gmach pod nr 8, licowany częściowo czer-
woną cegłą, w którym mieści się męski akademik KUL. 
Początkowo był on domem powstałym z fundacji Stani-
sława i Zofii Wesselów, właścicieli majątku w Żyrzynie. 
Małżonkowie Wesselowie w 1914 roku podarowali obiekt 
Szkole Rzemieślniczej im. S. Syroczyńskiego jako dom 
dochodowy. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 
kamienicę przejęło Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, jednakże Stanisław Wessel 

odkupił prawa do dysponowania budynkiem i przekazał 
go Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu z przezna-
czeniem na dom akademicki. 

Jednym z tysięcy studentów, którzy mieszkali w tym 
najstarszym lubelskim akademiku, był poeta Edward Sta-
chura, nazywany przez kolegów Stedem. Urodzony bun-
townik i wagabunda wybrał KUL, by uniknąć poboru do 
wojska, wiedząc jaki los czeka w koszarach takich jak on. 
Trzeba wiedzieć, że studenci KUL byli zwolnieni ze służ-
by wojskowej. 

Stachura studiował romanistykę na Wydziale Huma-
nistycznym, co wynikało z faktu, że mieszkał z rodzica-
mi we Francji przez 11 lat od urodzenia w 1937 roku. 
W swoim środowisku, a także i poza nim, szybko zy-
skał sławę jako nietuzinkowy poeta o reputacji niefra-
sobliwego żaka w dżinsowej kurtce, z kręconymi włosa-
mi i gitarą przewieszoną przez plecy. Na co dzień klepał 
biedę. Czasami zasilał swój budżet wygranymi w pokera. 
We wniosku o przyznanie stypendium żywnościowego, 
który przekazał Rektorowi KUL, napisał: „Prośbę moty-
wuje dosłownie tragiczną sytuacją. Żadnej pomocy zni-
kąd się nie spodziewam oprócz nędznych honorariów 
za wiersze (…) Od dwóch dni żywię się suchym chle-
bem ze stołówki”.

Mural przy Niecałej, zejście do Dolnej 3go Maja
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 Pierwsze wiersze Stachury wydrukował „Sztandar 
Ludu”, organ KW PZPR w Lublinie. W 1965 roku, po 
ośmiu latach studiów, Sted uzyskał stopień magistra ro-
manistyki i opuścił Lublin. We wspomnieniach powracał 
do kulowskiego okresu życia. W eseju Wszystko jest po-
ezją przywołuje różne osoby i miejsca, w których przeby-
wał i tworzył literackie utwory: „latem w łazience, zimą 
w izdebce kuchenek gazowych, w kulowskim akademi-
ku na ulicy Sławińskiego w Lublinie”. Stachura zapewne 
mnie wtedy nie zapamiętał, mieszkańca stancji z sąsied-
niej kamienicy, ubranego w kolejowy mundur szkolny, 
któremu żartobliwie dokuczał. Nie przypuszczałem, że 
zaczepia mnie sławny później poeta, częstujący słowami: 
„Wagony koleś spiuneś? Czapke ziuneś? To fiu!...”

Najbardziej płodny okres literacki i burzliwe zmaga-
nia z życiem poety barda, kończy jego samobójcza śmierć 
w lipcu 1979 roku w Warszawie.

W Domu Akademickim KUL na początku lat 60., po-
mieszkiwał też inny znany bard, kompozytor i pisarz, Ka-
zimierz Grześkowiak, któremu udało się ukończyć filo-
zofię w macierzystej Alma Mater. Autor wielu nagród 
muzycznych i wykonawca wielu przebojów, jak np. ka-
baretowych piosenek Kawalerskie noce, Panny z Cicibo-
ra czy Chłop żywemu nie przepuści, zmarł na atak serca 
w styczniu 1999 roku i został pochowany na cmentarzu 
przy ul. Lipowej w Lublinie. 

Listę piosenkarzy z Niecałej uzupełnia Bogdan Łazuka, 
który mieszkał w młodych latach w kamienicy nr 10. Do 
podstawówki nr 24 miał więc bardzo blisko, zanim za-
czął chodzić do Szkoły Muzycznej, ucząc się gry na oboju.

Narożna kamienica nr 12 przylegająca do odnogi ulicy 
Niecalej, powstała w 1908 roku. W 1927 roku nastąpiła jej 
przebudowa w stylu modernistycznym, pod kierunkiem 
architektów Czeslawa Dernałowicza i Henryka Beekera, 
którzy dodali trzecie piętro. Kamienica pełniła nie tylko 
funkcje mieszkalne ale też usługowe, ponieważ mieści-
ła zakład stolarski, masarnię, skład węgla na podwórzu, 
sklep z artykułami pierwszej potrzeby, z przysłowiowym 
„mydłem i powidłem”. 

Wspomniany sklep funkcjonuje prawie non stop do 
dzisiaj, chociaż pod innym szyldem właściciela. Ucznio-
wie naszego technikum biegali do sklepu po bułki na dru-
gie śniadanie. Największy żarłok klasowy, a jednocześnie 
niedofinansowany przez rodziców, kupował zawsze trzy 
duże bułki, tzw. parówki, i… 5 dekagramów czarnego sal-
cesonu szwabskiego, i to wszystko pochłaniał na prze-
rwie. Jeden z nauczycieli, niewymawiający dobrze litery 
«r», miał do mnie na tyle zaufania, że posyłał po 25 deko 
tołuńskiej wiedząc, że mu nie skubnę kiełbasy po drodze. 
Sklep należał wtedy do Lubelskiej Spółdzielni Spożyw-
ców, która była lubelskim potentatem handlowym w tej 

branży. Prawie wszyscy uczniowie Technikum Kolejowe-
go stali się członkami LSS, a to dzięki urodziwej i seksow-
nej ekspedientce wymienionego sklepu, która nie musia-
ła długo namawiać przyszłych kolejarzy. 

Wracając do historii kamienicy warto wiedzieć, że 
w 1936 roku jej właściciel, Kopel Koningsberg wynajął 
część podwoi Państwowemu Monopolowi Tytoniowemu, 
która to instytucja dostarczała państwu polskiemu dużych 
dochodów. W kraju był ostro przestrzegany przepis, zabra-
niający zapalenia chociażby jednego papierosa z własnego 
tytoniu; można było kopcić papierosy, fajkę i cygara, czy 
żuć prymkę tabakę, ale z surowca akcyzowego. 

Właśnie mam przed sobą oryginalny protokół z „do-
konanego przestępstwa cywilnego” mojego dziadka Sta-
nisława Przychodnia z Dołów koło Kazimierza, któremu 
dwaj granatowi policjanci „znaleźli schowane w wozowni 
liście wysuszonego tytoniu, w ilości, 2,1 kg”. Urząd Skar-
bowy, Akcyz i Monopoli Skarbowych w Lublinie skazał 
dziadka na „75 zł grzywny lub 8 dni aresztu oraz karę 
przepadku przedmiotu występku”, nie bacząc, że przed-
miot ten był wyhodowany na własnym gruncie i wła-
snej piersi. Jak pamiętam z młodych lat to prawie wszy-
scy chłopi, którzy byli plantatorami tytoniu, robili sobie 
skręty z gazety lub w sprzedawanej nielegalnie bibułce.

Okazały budynek przy ul. Niecałej 20 intryguje prze-
chodniów łacińskim napisem: „Salus aegroti suprema 
lex” (Życie chorego najwyższym prawem). Do niedawna 
istniał tu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, co 
można wyczytać na tabliczce z numeracją domu. Obecnie 
budynek jest opuszczony i czeka na nowego właściciela. 

Kamienica została wzniesiona ok. 1910 roku z prze-
znaczeniem na wynajem mieszkań. Pierwszym znanym 
jej właścicielem był Rozenbaum syn Chain-Josefa oraz 
Chaim B. Lipszyc, syn Szulima. Ze spisu, który powstał na 
potrzeby Niemców w 1940 roku wynika, że dom zamiesz-
kiwały 82 osoby, wszystkie wyznania chrześcijańskie-
go, w tym 27 mężczyzn, 39 kobiet i szesnaścioro dzieci. 
Spis podaje także dokładne dane o grupach zawodowych 
mieszkańców i którą część domu zajmują. Przeglądając 
spisy mieszkańców wszystkich kamienic przy ulicy Nie-
całej, można się przekonać, że mieszkali w nich wyłącznie 
chrześcijanie, chociaż właścicielami były osoby pocho-
dzenia żydowskiego. Tak więc znane powiedzenie: „Na-
sze kamienice, wasze ulice” znajduje tu potwierdzenie.

Dodam, że przy ul. Niecałej znajduje się 18 numerowa-
nych posesji mieszkalnych i kilka pełniących inne funkcje. 
Przedstawiłem w artykule połowę z istniejących przy ulicy 
obiektów. Pozostałe także zasługują na uwagę ze względu 
na wyjątkowe walory architektoniczne.. Najlepiej się o tym 
przekonać podczas spaceru po spokojnej i uroczej uliczce.

 Stanisław Turski
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Czas
Krótki przewodnik po symbolach przemijania na podstawie 
detali rzeźbiarskich na nekropoliach Lublina i okolicy

Antoni F.
Grzybowski

Spacerując alejkami starych nekropolii, oglądamy 
stare nagrobki zdobione motywami i symbolami rzeź-
biarskimi. Warto w tym miejscu przypomnieć znacze-
nie kilku z częściej występujących, szczególnie symbo-
li wanitatywnych.

Vanitas (łac. marność) – motyw religijno-artystycz-
ny związany ze sztuką, poznaniem i czasem. Pojęcie ma 
związek z myślą przewodnią Księgi Koheleta – Vanitas 
vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami 
i wszystko marność (Koh 1,2 BT). 

Klepsydra. Jest to chyba najpopularniejszy atrybut 
Śmierci i symbol wanitatywny. Klepsydra już od czasów 
starożytnych służyła bowiem do odmierzania czasu (ze-
gar wodny lub piaskowy), stąd rychło stała się symbolem 
przemijania. Mierzy czas i pokazuje upływanie ludzkiego 
życia. Symbolizuje przy tym nieuchronną śmiertelność.
W sztuce nagrobnej, zwłaszcza od czasów baroku, klep-
sydra stała się motywem niemal obowiązkowym i to za-
równo jako atrybut Śmierci, jak i autonomiczny symbol.

Już w epoce renesansu przydawano jej skrzydła, aby 
podkreślić ulotność chwili i szybki upływ czasu, a mo-
tyw ten cieszył się ogromną popularnością niemal do po-
łowy XX w.

Lira. Muzyka w przeciwieństwie do innych sztuk 
jest nietrwała, nie może niczego utrwalić, stale płynie 
i przemija.

foto. Wojciech sanTi Santarek

foto. Wojciech sanTi Santarek
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Szkielet jest najbardziej wymownym świadectwem 
przemijania. 

W Końskowoli w kościele parafialnym pw. Znalezienia 
Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła znajduje się nagrobek 
Łukasza Opalińskiego i Izabeli z Tęczyńskich Opalińskiej 
zawiera wyjątkowe przedstawienie wanitatywne – rzeźbę, 

przedstawiającą zwłoki w stanie daleko posuniętego roz-
kładu. Zabytek ten został odkryty w krypcie północnej 
kościoła, zwanej kryptą Suchodolskich, dopiero w 1992 
roku. Przedstawienia rozkładających się zwłok, popular-
ne w barokowej sztuce Włoch i Hiszpanii, są na ziemiach 
polskich czymś unikalnym.

foto. Wojciech sanTi Santarek
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motyl. Przemieniający się z gąsienicy jest 
symbolem zmartwychwstania i zbawienia. 
Motyl prócz tego symbolizuje duszę człowieka. 
Także nietrwałość, kruchość życia i ulotność.

Α i Ω (alfa i omega). Symbolika alfy i ome-
gi pochodzi z Apokalipsy św. Jana, gdzie okre-
ślony w ten sposób jest Bóg (1,8; 21,6) Jezus 
(22,13)[a], z dopowiedzeniami „Początek i Ko-
niec” (1,8; 21,6; 22,13) i „Pierwszy i Ostatni” 
(22,13). Określenie to wyraża ideę, że świat 
pochodzi od Chrystusa jako Logosu i zmierza 
do niego jako do ostatecznego celu. Podobnie 
jak Α (álfa) i Ω (oméga) obejmują w ramy cały 
klasyczny grecki alfabet, w symbolice biblijnej 
Bóg Jezus jest zasadą sensu i trwania wszyst-
kich rzeczy. W sztuce sakralnej alfa i omega 
cieszyły się sporą popularnością już od zara-
nia chrześcijaństwa praktycznie aż do dziś. 
Umieszczano je głównie jako emblemat na 
budynkach (np. kapitelach kolumn itp.) czy 
przedmiotach liturgicznych

Uroboros (stgr. οὐροβόρος; także urobor) 
– staroegipski i grecki symbol przedstawiają-
cy węża z ogonem w pysku, który bez prze-
rwy pożera samego siebie i odradza się z sie-
bie. Jest to symbol nieskończoności, wiecznego 
powrotu i zjednoczenia przeciwieństw. Gryzą-
cy własny ogon wąż wskazuje, że koniec w pro-
cesie wiecznego powtarzania odpowiada po-
czątkowi. Mamy tu do czynienia z symboliką 
cyklicznego powtarzania – obiegu czasu, od-
nawiania się świata i światów, śmierci i odro-
dzenia, wieczności.

Kolorowe ilustracje symboli nagrobnych znaj-
dą Czytelnicy na okładkach tego numeru wy-
konane przez Wojciecha santi Santarka.

Antoni F. Grzybowski

foto. Wojciech sanTi Santarek

foto. Wojciech sanTi Santarek

foto. Wojciech sanTi Santarek
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Uwagi o XIX-wiecznej składni
(na przykładzie powieści Iwanko Leona Kunickiego)1

Feliks 
Czyżewski

Podejmując problematykę XIX-wiecznej polszczy-
zny literackiej,1 pragnę zasygnalizować w formie komu-
nikatu rolę i znaczenie dla historii języka tekstów z tego 
okresu, powstałych poza głównym nurtem ówczesnej lite-
ratury. Przykładem takiej twórczości jest spuścizna pisar-
ska Leona Kunickiego (1828–1873)2. Miejscem urodzenia 
był on związany z południowym Podlasiem (miejscowość 
Siedliszcze, obecnie gmina Wola Uhruska, powiat wło-
dawski). Dzieciństwo i znaczną część życia (wyłączając 
lata nauki w gimnazjum i pracy zawodowej w Warszawie) 
spędził – w nieodległym od Siedliszcza – rodzinnym ma-
jątku – Stulnie. Spośród utworów pisarza drukowanych 
w czasopismach warszawskich, takich jak Krajowe obraz-
ki i zarysy (1852), Nad-Bużne obrazki i powiastki (t. 1–3, 
1857), Szkice humorystyczne rysunkowe i literackie (1868), 
Wędrówki stryjaszka (1869), wyróżnia się pod wieloma 
względami utwór Iwanko (1860)3. Powieść Iwanko po-
wstała, jak wynika z autorskiego zapisu, w roku 1858 
w Majdanie Stuleńskim4, należącym do rodziny Leona 
Kunickiego. Została opublikowana w 1860 roku w War-
szawie nakładem Drukarni „Gazety Codziennej”. Doty-
czy życia XIX-wiecznej ludności włościańskiej zamiesz-
kującej krańce południowego Podlasia (obszar dorzecza 
Włodawki). Sytuacja językowa tej rusińskiej społeczno-
ści wiejskiej scharakteryzowałem w odrębnym artykule5. 
Z punktu widzenia potrzeb opisu filologicznego powieść 
Iwanko jest ważnym źródłem wiedzy o XIX-wiecznym 

1   Prezentowany  tekst jest zmienioną wersją artykułu opublikowanego w cza-
sopiśmie „Poznańskie Studia  Językoznawcze” (2019).

2   Informacje o pisarzu pochodzą m.in. z: Literatura polska. Przewodnik en-
cyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, t. 1, Warszawa 1984 (hasło: 
Leon Kunicki).

3    L. Kunicki, Iwanko, powieść, W Drukarni Gazety Codziennej, Warsza-
wa1860; reprint: L. Kunicki, Iwanko, powieść, Lublin 2019. (Reprint dokonany 
przez Wydawnictwo Polihymnia sp. z o.o. Lublin). „Publikacja w oparciu o eg-
zemplarz ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie” (posłowie: Z. W. Fronczek, Ludzie, przyroda, wizerunki, s. 129–140).

4   Obecnie w gminie Wola Uhruska są dwa sołectwa: Stulno i Majdan Stuleń-
ski, połączone wsią Małoziemce.

5   F. Czyżewski, Kilka uwag o dwujęzyczności dziewiętnastowiecznych miesz-
kańców wsi nadbużańskich w twórczości Leona Kunickiego (na przykładzie 
utworu „Iwanko”), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 283. Stu-
dia Linguistica” 2019, nr 14, s. 36–46.

języku kresowym. Odzwierciedla bowiem współwystę-
powanie w owym czasie na Podlasiu dwóch języków – 
„rusińskiego” i polszczyzny kresowej. Włościanie po-
wieściowej wsi Horodno, zlokalizowanej przez autora po 
lewej stronie Bugu, między Chełmem a Włodawą, roz-
mawiają ze sobą lokalną gwarą ukraińską. Przedstawicie-
lem tej ludności w utworze jest unicka trzyosobowa ro-
dzina diaka Chwed’ki Sidoruka. W przeciwieństwie do 
swoich rusińskich sąsiadów-włościan posługuje się on – 
w zależności od sytuacji – dwoma kodami językowymi6. 
W rozmowie z miejscowym proboszczem, księdzem Ula-
nowiczem, używa polszczyzny kresowej. W pierwszej po-
łowie XIX wieku (w tym bowiem okresie rozgrywa się ak-
cja powieści) polszczenie się rusińskojęzycznych włościan 
występujących w powieści miało charakter jednostkowy. 
W badanym utworze tylko diak Chwed’ko Sidoruk i jego 
syn Iwanko, przebywający w otoczeniu proboszcza Wa-
lentego Ulanowicza, stopniowo przyswajają język polski. 
Biegle zaś posługują się polszczyzną osoby przybyłe z ze-
wnątrz. Są to ksiądz greckokatolicki Walenty Ulanowicz, 
proboszcz parafii Horodno, i zaprzyjaźniony z nim straż-
nik graniczny Michał Zaleski, dawny podoficer ułanów, 
oraz jego rodzina: córka Joasia i żona pochodząca „z wyż-
szego rodu, ale zubożałych rodziców”7; ponadto z epi-
zodycznych postaci powieści – pracownicy zarządzający 
w majątkach ziemskich.

Celem komunikatu jest pokazanie niektórych konstruk-
cji syntaktycznych występujących w powieści Iwanko na tle 
składni polszczyzny XIX-wiecznej. Paralelnie zestawia się 
omawiane konstrukcje syntaktyczne z ich odpowiednika-
mi poświadczonymi w tekstach gwarowych z południo-
wego Podlasia (tj. z obszaru, z którego pochodzi autor i na 
którym rozgrywa się akcja utworu). Są to teksty z gwar 
ukraińskich i polskich opublikowane w dwóch chresto-
matiach: Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej 

6   Dwujęzyczni w powieści Iwanko są pracownicy zarządzający w majątkach 
ziemskich, por. „– Co, to, panie, poradzisz z naszym chłopem, – mówił ów za-
rosły ekonom, jak on panie, nie czuje nad sobą harapa, to z nim nie ma rady 
[...] tylkoby jadł, spał, albo do korczmy na horyłku poszou, ta i upywsia”. L. Ku-
nicki, Iwanko, powieść... , s. 109.

7   Tamże, s. 45.
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Lubelszczyzny (autorstwa Feliksa Czyżewskiego i Stefana 
Warchoła)8 oraz wyłącznie ukraińskie zatytułowane Голoси 
з Підляшшя (Тексти) (Hołosy z Pidlaszszia. Teksty)9, ze-
brane i wydane przez Hryhorija Arkuszyna. 

Podstawę materiałową niniejszego komunikatu stano-
wi reprint powieści Iwanko (1860), wydany przez Wy-
dawnictwo Polihymnia (2019). Przykłady konstrukcji 
składniowych wydobyte zostały z tych fragmentów, któ-
re zawierają dialogi osób posługujących się na co dzień 
polszczyzną (są to rozmowy księdza Ulanowicza z rodzi-
ną Zaleskich oraz Chwed’kiem Sidorukiem i jego synem). 
Drugim typem materiału źródłowego są partie odautor-
skie. W pierwszym wypadku można mówić o styliza-
cji syntaktycznej języka postaci, w drugim zaś – o języ-
ku osobniczym autora powieści. Przykłady cytowane są 
zgodnie z zapisem oryginału (w tym z zachowaniem in-
terpunkcji oraz łącznej i rozdzielnej pisowni). 

Spośród wielu struktur syntaktycznych właściwych 
XIX-wiecznej polszczyźnie kresowej, prezentowanych 
w Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej10 i w mo-
nografiach m.in. Zofii Kurzowej11 oraz Elżbiety Koniusz12, 
z których część wywodzi się jeszcze z doby średniopol-
skiej, co pokazała m.in. w rozprawie Katarzyna Sicińska13, 
przywołuje się w niniejszym tekście tylko niektóre. 

1. Dopełnienie w formie narzędnika 
Ciekawą konstrukcją składniową, występującą w ana-

lizowanej powieści Kunickiego, a odnotowaną w czę-
ści odautorskiej, jest połączenie orzeczenia wyrażone-
go formą osobową czasownika służyć z dopełnieniem 
oznaczającym zawód (ekonom), funkcję (diak), wyrażo-
nym rzeczownikiem w narzędniku, por. służył diakiem / 
ekonomem: 

Był on [Chwed’ko] synem stróża cerkiewnego, 
w tejże saméj urodził się chacie, i już od samej 

8    F. Czyżewski, S. Warchoł, Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej 
Lubelszczyzny, Lublin 1998.

9   H. Arkuszyn, Hołosy z Pidlaszszia (Teksty), Łuck 2007 [Григорій Аркушин, 
Голoси з Підляшшя (Тексти), Луцьк, 2007]; dalej H. Arkuszyn, Hołosy 
z Pidlaszszia.

10   A. Kałkowska i in., Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1780–
1822). Wybór przykładów, Wrocław 1974; A. Kałkowska i in., Zapomniane kon-
strukcje składni nowopolskiej (1822–1863). Wybór przykładów, Wrocław 1975; 
A. Kałkowska i in., Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). 
Wybór przykładów, Wrocław 1977.

11   Z. Kurzowa, Studia nad językiem filomatów i filaretów (fonetyka, fleksja, 
składnia), Kraków 1972; też, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschod-
nich do 1939 roku, Warszawa 1985; taż, Język polski Wileńszczyzny i kresów pół-
nocno-wschodnich XVI–XX w., Warszawa 1993.

12  E. Koniusz, Studia nad językiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, cz. 1: Ele-
menty kresowe w powieściach i listach okresu wołyńskiego, Kielce 1992.

13    K. Sicińska, Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na pod-
stawie epistolografii), Łódź 2013.

młodości służył diakiem przy tutejszéj cerkiewce 
[s. 8]14.

[…] mówił Zaleski, – że on [brat Zaleskiego] 
wpadnie, a trzeba go przyjąć po ludzku, bo to on 
teraz przyzwyczajony do innego życia; chce widziéć 
Joasię i jakiś nadspodziewanie łaskaw na nas, ale jest 
dumka w nim, ho, ho! dzisiejszeho dnia jest ... już to 
nie ten sam co był dawniéj, kiedy służył ekonomem 
w Zamojszczyznie. [s. 71–72].
 
Formę typu służyć ekonomem można uznać za kre-

sowizm składniowy powstały pod wpływem języków 
wschodniosłowiańskich, por. ros. служить (кем)15, 
ukr. служити [...] слугою. Він [...] служив колись […] 
наймитом16. 

 
2. Szyk wyrazów 

2.1. Składniowa pozycja zaimka się
Jedną z cech wyróżniających składnię tek-

stów XIX-wiecznych o proweniencji kresowej jest 

14   L. Kunicki, dz. cyt. Wszystkie cytaty z powieści pochodzą z tego wyda-
nia, lokalizuję je, podając w nawiasie numer strony. Uzupełnienia i wyróżnie-
nia w cytatach – F.C.

15   Польско-русский словарь, под. ред М.Ф. Розвадоскoй, изд. 7, Москва 
1963 [hasło: служить, c. 572].

16   Новий тлумачний словник української моы, уклад. В. Яременко, О. 
Сліпушкo, Київ 1998; т. 4, Роб – Я, c. 267.
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„poczasownikowa pozycja zaimka się” i „przesuwanie 
go ku końcowi wypowiedzenia”. Wymieniony układ za-
imka się w konstrukcjach składniowych jest typowy dla 
utworów pisarzy kresowych17. Osobliwość tę tłumaczy się 
wpływem języków wschodniosłowiańskich18. Konstruk-
cja typu nazywajetsia (baba) jest powszechna w gwarach 
ukraińskich dorzecza Włodawki, to jest obszaru, na któ-
rym rozgrywa się akcja literackiego Horodna. Oto wybra-
ne przykłady poczasownikowej pozycji zaimka sia w gwa-
rach ukraińskich okolic Włodawy:

[…] lion s/ijit’sia tak [...] [Lon] zr /obyt’sia tak /
ij kudłateńkij [...] tup/ireńko tak/iji zel/one 
hułuwk/i pok/ażutsia z toho cwitu [... ]19, 
[...] на Пасху то вже часом є і п’ять ниділь 
пізніше наша, а часом так що сходиться разом20 , 
[...] по-руську молилося, ну втеди бо то било пуд 
тим заборем21. 

Pełną ilustrację omawianej konstrukcji składniowej 
w „języku rusińskim” uniemożliwia zbyt mała liczba cy-
tatów z lokalnych gwar ukraińskich zawartych w powie-
ści Iwanko. Jest jednak na tyle wystarczająca, by uznać tę 
konstrukcję za typową dla języka badanego terenu, por. 

Czohoż ty majesz umeraty, ij ne umresz ne bij sia, 
moja zołoteńko. [s. 56] 

[...] do korczmy na horyłku puszou, ta i upywsia22. 
[s. 109]

W przywołanym polskojęzycznym tekście powie-
ści Kunickiego, zarówno w partiach odautorskich, jak 
i w częściach dialogowych, występują liczne przykłady 
połączeń zaimka się w pozycji poczasownikowej, por.: 

[...] [Iwanko] prawie codziennie bawił się z Zośką 
i Jurkiem, równego z nim wieku dziećmi gospodarzy. 
[s. 12]

Stała ona [chatynka] już pod samym lasem, który 
szumiał leszczyną i dębami, i w którym gubił się 
Bug niedaleko płynący. [s. 12]

17   Por. E. Koniusz, dz. cyt.

18   W. Kuraszkiewicz, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej (z wyborem 
tekstów gwarowych), wyd. 2 zm. i rozszerz., Warszawa, 1963, s. 31–32.

19   F. Czyżewski, S. Warchoł, dz. cyt., s. 102–103.

20   H. Arkuszyn, dz. cyt., s. 27.

21   Tamże, s. 37.

22   W przywołanym cytacie forma zwrotna czasownika jest zapisana łącznie.

Żony ich [Pawła i Chwed’ki] także polubiły się 
bardzo, toż i nic dziwnego, że dzieci ich prawie 
ciągle razem z sobą przebywały. [s. 13]

Krótki był czas ich [dzieci wiejskich] bezczynności, 
bo gdy tylko utrzymać się mogły na nogach, już 
ich przyuczano do pracy, już ojcu w pole jeść nosiły 
w dwojakach, gdy pracował na swoim lub pańskim 
łanie. [s. 13]

Oprócz przykładów dominującej pozycji poczasowni-
kowej zaimka się stosunkowo rzadko występuje egzem-
plifikacja przedczasownikowego szyku tegoż zaimka. 
Przywołany poniżej fragment pokazuje, że spośród czte-
rech poświadczeń czasowników zwrotnych znajdujących 
się w przywołanej części powieści tylko jeden jest przy-
kład czasownika z poprzedzającym go zaimkiem się, por.: 

Proboszcz dowiedziawszy się, że Iwanko uczy się 
z elementarza, pochwalił mu to i przyrzekł, że jak się 
prędko wyuczy alfabetu i syllabizowania, to go sam 
wysłucha i podaruje mu nowy i piękny elementarz. 
Obietnica ta zachęciła, rozumie się ciekawego 
Iwanka tak, że z małą pomocą bat’ka, wyuczył się 
nadzwyczaj prędko syllabizowania, a proboszcz 
wysłuchawszy go, pochwalił i podarował mu 
obiecany elementarz nowy i pięknie oprawny. [s. 36]

Postpozycyjny szyk zaimka się w XIX-wiecznych kon-
strukcjach składniowych utrzymuje się w nadbużańskich 
gwarach polskich tej części omawianego terenu, która od-
powiada okolicy literackiego Horodna23. Oto przykłady 
występowania zaimka się po czasowniku poświadczone 
w gwarach polskich okolic Włodawy:

Matka spujrzała na swojo córeczkie, uśmiechnęła się 
i mówi: a tak, córeczko, o, z tego lnu, co ja przęde..., 
rośnie w polu koszulka); [...] trzeba przyglądać się, 
żeby on [len] ni wysypywał się i wtenczas już jego 
rwiemy. [...] i tupiro do praczy bierzemy się. Bijem 
jego24. 

Sumując powyższe uwagi, można stwierdzić, iż kon-
strukcja syntaktyczna z zaimkiem się w pozycji pocza-
sownikowej, występująca w analizowanej powieści, jest 
typowa dla języka tekstów XIX-wiecznych pisarzy wywo-
dzących się z pogranicza polsko-ruskiego. 

23   F. Czyżewski, S. Warchoł, dz. cyt., s. 93–102, 110–115, 123–128, 133–143.

24  Tamże, s. 95.
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3. Zaimek co w zdaniach względnych 
Wśród osobliwych konstrukcji syntaktycznych po-

świadczonych w XIX-wiecznej powieści Kunickiego jest 
grupa składniowa z zaimkiem co w funkcji względnej. 
Konstrukcja ta występuje już w XV-wiecznej polszczyź-
nie25, a także w kolejnych stuleciach, konkurując z zaim-
kiem który, aż do okresu nowopolskiego. 

Zenon Klemensiewicz pisał: 
Już w dobie staropolskiej [...] i średniopolskiej [...] 
mógł wprowadzać podrzędne zdanie względne 
znieruchomiały fleksyjnie zaimek co [...]. Z biegiem 
czasu zdobył w tej funkcji pierwszeństwo, zwłaszcza 
w języku literackim, zaimek który, ale konstrukcja 
z co trwa, a w dobie nowopolskiej jest przez 
gramatyków uznana i zalecana. [...] W ostatniej 
ćwierci XIX w. nastąpił jednak w języku literackim 
odwrót od tej konstrukcji na korzyść zaimka który26. 

Historyczną obecność zaimka co w funkcji względnej 
poświadczały teksty pogranicza polsko-ruskiego. Liczne 
potwierdzenia omawianej konstrukcji składniowej – jak 
wykazała Sicińska – zawierają XVIII-wieczne teksty epi-
stolarne27. Podobnie w tekstach XIX-wiecznej literatury 
kresowej zaimek co ‘który’ jest powszechny. Traktowany 
jednak jako regionalizm ustępuje już w połowie tegoż stu-
lecia zaimkowi który28. 

W utworze Iwanko zaimek co w funkcji względnej po-
jawia się dość często, por.: 

 
Obok [cerkwi], wznosiła się [...] dzwonnica 
z rozbitemi dzwony, co zwoływały w święta 
nabożnych, co dzwoniły na Anioł Pański wieczorem. 
[s. 6]

Tuż przy ścieżce, co wiodła od cerkwi, przy płocie 
wprost chaty, wznosił się krzyż duży na biało 
pomalowany. [s. 7] 

[Chwed’ko] nie mało był [...] przy ślubach tych, co 
się pobierali i potém szczęśliwe lub nieszczęśliwe 
pożycie mieli. [s. 9] 

Potém, Iwanko kołysał się w koszu zawieszonym 
u belki, i matula śpiéwała mu do snu tęskne, 
smutne, jęczące ruskie piosenki, co tak jak poświst 

25   Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, cz. 1: Doba staropolska (od cza-
sów najdawniejszych do początków XVI wieku), Warszawa 1961, s. 129.

26   Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, cz. 3: Doba nowopolska (od 
ósmego dziesięciolecia XVIII wieku do r. 1939), Warszawa 1972, s. 154.

27  K. Sicińska, dz. cyt., s. 315.

28   I. Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 3: Składnia. 
Synteza, Katowice 2000, s. 115.

jesiennego wiatru do smutnych nastrajają myśli. 
[s. 11] 

[W rozmowie prowadzonej przez dzieci] [...] jak ty 
mnie dasz gruszki, to ja ci dam chleba, co będzie 
taki biały jak u strażnika [tj. u państwa Zaleskich]. 
[s. 15]

[Rozmowa księdza Ulanowicza z diakiem 
Chwed’ką] Toż oni widząc cię napiłego, powiedzą 
sobie, że kiedy diak co pierwszy [w hierarchii 
społeczności lokalnej] po księdzu upija się, to i my 
prości będziemy to samo robili. [s. 27] 

[...] [opowiada Michał Zaleski przy obiedzie] już 
to [brat pana Michała] nie ten sam co był dawniéj, 
kiedy służył ekonomem w Zamojszczyznie. [s. 72]

Postanowił on [Iwanko] od niejakiego czasu unikać 
jéj [Joasi] widoku, mając nadzieję, że czas i siła 
woli umniejszą mocy téj nieszczęśliwéj miłości 
i ulgę jego tęsknocie przyniosą; lecz dotąd nie miał 
siły doprowadzić do skutku tego postanowienia, 
i odkładając od niedzieli do niedzieli, nie mógł się 
jakoś oprzéć zaprosinom strażników [tj. państwu 
Zaleskim], ażeby choć raz jeszcze, raz jeszcze być 
z nią razem, patrzéć na nią [...] lub czytać jéj książki, 
co tak bardzo lubiła! [s. 80]

Zaimek który w funkcji względnej, występujący w XIX 
wieku obocznie z zaimkiem co, ma w powieści Iwanko 
Kunickiego stosunkowo niewiele poświadczeń, por.: 

Już to część zasług [w urządzeniu wystroju 
cerkiewki] [...] należała się Chwed’kowi, który nie 
tylko że był wykonawcą zleceń proboszcza, ale sam 
dokładał starania i koncepta, i według możności, 
swoim skromnym datkiem przykładał się do ozdoby 
cerkwi. [s. 21]

Diak Chwed’ko, który był więcéj niż kto inny zbliżony 
do proboszcza z przyczyny swego obowiązku, tém 
więcéj przywiązywał się do niego, szanował i pod 
niebiosa zawsze wychwalał. [s. 21–22] 

– A to najwięcéj grzeszą ci, których Pan Bóg 
z niskiego stanu wywyższył, – chociaż to się 
zdaje, jak z tém wszystkiém można wstydzić się 
pochodzenia swego i głowę do góry zadzierać, albo 
pogardzać tymi, z którymi się dawniéj było na 
równi!... [s. 72]



5 8  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

W gwarach południowego Podlasia, tj. na obszarze, 
gdzie rozgrywa się akcja powieści, utrzymują się zaim-
ki co i który w funkcji względnej. Dominują jednak przy-
kłady z zaimkiem co ‘który’, por.:

Jeszcze ten człowiek jeden żyje tutaj, ten co był 
całym tym psałmisto29.

„A tak córeczko, o z tego lnu, co ja przęde, rosnie 
polu koszulka”30. 

Te pęczki, [...] te słome, co związany on przywiąsłami 
takiemi, to trzeba rozpuścić31. 

Jak kto ma czas, później jeszcze na drugie strone 
ubruco [płótno leżące na łące], bo tamta strona 
dużo czarniejsza, co ud słonka niby w wodzie32. 

Przykłady konstrukcji składniowych z zaimkami któ-
ry, któren, będących odpowiednikami grup syntaktycz-
nych z zaimkiem względnym co, mają mniejszą często-
tliwość tekstową, por.: 

Panie, wypasali koni, byli tam dwadzieścia 
gospodarzy a któren nie chciał, a chce spać, to 
będzie spać33. 

To był rolnik, który on miał jakiś osim hektary 
powierzchni34. 
Żeli sierpamy, nawet [ta] która żeła kiepsko, bo ten 
gospodarz mówi [...] <na drugi dzień to już ty ni 
przychódź>35. 

Rozwijająca się historycznie oboczność zaimków co 
i który w funkcji względnej obecnie – zdaniem Danuty 
Buttler – „wyraźnie się cofa [...]. W języku pisanym nie-
mal wyłącznie panuje już który; wyzyskanie co jako za-
imka względnego stało się raczej właściwością polszczy-
zny mówionej”36. 

29   F. Czyżewski, S. Warchoł, dz. cyt., s. 55.

30   Tamże, s. 95.

31   Tamże, s. 96.

32   Tamże, s. 99.

33   Tamże, s. 37.

34   Tamże, s. 40.

35   Tamże, s. 62.

36   D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagad-
nienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1973, s. 376.

4. Sposoby wyrażania orzeczenia złożonego 
4.1. Orzecznik rzeczownikowy
XIX-wieczne konstrukcje orzeczenia złożonego ustali-

ły się w nowopolszczyźnie „wedle zasad współcześnie pa-
nujących”37. Orzecznik rzeczownikowy występuje w na-
rzędniku, por. Brat jest lekarzem, zaś przymiotnikowy 
– w mianowniku, por. Brat jest chory (tamże). W poprzed-
nich stuleciach (XVII i XVIII) obok formy narzędnikowej 
występowały formy mianownikowe orzecznika. Poświad-
czenia tej ostatniej konstrukcji składniowej, chociaż nie-
liczne, znajduje Sicińska w XVIII-wiecznych kresowych 
tekstach epistolarnych38 . Powszechnie zaś stosowany był 
wówczas „orzecznik rzeczownikowy [...] w narzędniku”39. 

W analizowanym XIX-wiecznym tekście Kunickiego 
orzecznik rzeczownikowy potwierdzony jest w narzęd-
niku. Oto materiał egzemplifikacyjny:

Paweł był przyjacielem / kumem: Paweł, tego co 
diak wieku, od dawna był przyjacielem Chwed’ka 
od serca, przytém należał z pobożności i dobréj 
woli do posług cerkiewnych, dzwonił z diakiem, 
nosił krzyż na processyi, świece zapalał i rozdawał 
w czasie nabożeństwa, kadzidło rozdmuchiwał itp., 
a kumem był Chwed’kowym przy chrzcie Iwanka, 
tak jak Chwed’ko jego znów nawzajem przy chrzcie 
Zośki i Jurka. [s. 13] 

[Diak Chwed’ko w rozmowie z księdzem] [...] 
jaby proszę wielmożnego dobrodzieja, jemu rad 
nieba uchylić, boć to jedyne dziecko moje; niechby 
i panem został [s. 49] 

Dwie inne izdebki, z których jedna była sypialnią 
matki i córki, druga kwaterą ojca, miały nie mniéj 
pozór nadzwyczaj porządny i miły. [s. 68]

W polskich gwarach południowego Podlasia orzecz-
nik rzeczowny może występować zarówno w narzędni-
ku, por. „O takim chłopakiem może byłem większy jak 
ten mój wnuczek”40, „Jeszcze ten człowiek jeden żyje tu-
taj, ten co był całym tym psałmisto”41, jak i w mianowni-
ku, por.: „To ja był taki chłopiec większy jak ten”42, „Mój 
ojciec był Polak”43. 

37   Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, cz. 3: Doba nowopolska (od 
ósmego dziesięciolecia XVIII wieku do r. 1939), Warszawa 1972, s. 151.

38   K. Sicińska, dz. cyt., s. 268.

39   Tamże.

40   F. Czyżewski, S. Warchoł, dz. cyt., s. 40.

41    Tamże, s. 59.

42   Tamże, s. 38.

43   Tamże, s. 128.



→

n u m e r  5  ( 1 0 3 )  l i s t o p a d  2 0 2 0  •  5 9

Ilustracja z „Tygodnika Ilustrowanego”, rok 1878 nr 152
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4.2. Orzecznik przymiotnikowy 
W tekstach XIX-wiecznych orzecznik przymiotni-

kowy występuje w mianowniku. Historycznie stan wy-
mienionej konstrukcji syntaktycznej był niejednolity: 
o ile w XVII wieku występowała mianownikowa po-
stać orzecznika przymiotnikowego, o tyle na przełomie 
XVIII i XIX wieku wzrasta liczba użyć z formą narzęd-
nikową44. Ostatecznie w połowie XIX stulecia już prawie 
wyłącznie występuje postać orzecznika przymiotniko-
wego w mianowniku45. Na Kresach, jak pokazują teksty 
epistolarne XVII i XVIII wieku, „[o]rzecznik [przymiot-
nikowy] wyrażony narzędnikiem wciąż – jak pisze Siciń-
ska – pozostaje bardzo rzadki, por. «abym [...] nie był 
przymuszonym»”46. 

W powieści Iwanko orzecznik przymiotnikowy wystę-
puje w narzędniku. Oto wybrane przykłady:

[...] pani Zaleska [...] była szczęśliwą i nie żałowała, 
nie pomyślała, nie westchnęła za świetniejszym 
losem. [s. 45] 

Owszem, według mnie, w takim razie jest pole 
do wielkich zasług, jeśli się jest majętnym, 
wspomagać uboższych, jest się rozumniejszym, 
wykształceńszym, oświecać prostych, bo komu Pan 
Bóg dał więcéj, od tego téż przy zdaniu rachunku 
z życia więcéj żądać będzie. [s. 72] 

Iwanko dla każdego z nich [oficjalistów, z którymi 
pracował u dziedzica] był grzecznym, uprzejmym, 
nie wdawał się wcale w komeraże i plotki, które 
zwykle pomiędzy oficyalistami krążą. [s. 83] 

W kilku przykładach w funkcji orzecznika pojawia się 
imiesłów przymiotnikowy bierny, por.: 

Tąż samą prawie czcią przejętym był dla niéj [pani 
Zaleskiej] i ksiądz Walenty. [s. 45]

Od czasu gdy Iwanko użytym został w plebanii, 
najwięcej wówczas bywał zajęty gdy przyszli 
państwo Zalescy. [s. 46]
 
W polskich gwarach nadbużańskich okolic Włodawy 

orzecznik przymiotny występuje w mianowniku, por.: 
[...] może byłem większy jak ten mój wnuczek47. 

44   Z. Klemensiewicz, dz. cyt., s. 136–137.

45   I. Bajerowa, dz. cyt., s. 39.

46   K. Sicińska, dz. cyt., s. 268–269.

47   F. Czyżewski, S. Warchoł, dz. cyt., s. 40.

A jeszcze jak ja była mała, no48. 

Plyło się jego [len] dokładnie, żeby był czysty. 
Klepaly klepaczko, żeby był czysty49. 

Nawet i po śniegu człowiek wyszed, czy po wode, 
czy dzieś, i to nic nie szkodziło, bo człowiek był 
zdrowy50. 

W analizowanej powieści Kunickiego wystąpiły poje-
dyncze egzemplifikacje orzeczenia złożonego z czasowni-
kiem zaprzeczonym. Także w przywołanym fragmencie 
występuje orzecznik przymiotnikowy w formie narzęd-
nika, por.: 

Pośpieszył proboszcz do choréj z Iwankiem, 
i przekonał się, że choroba nie była tak wielką 
i niebezpieczną jak się im zdawało, i dawszy 
lekarstwo, po którém choréj było lepiéj, uspokoił 
Iwanka, Pawłowę i Gawulichę , które już miały 
ochotę wywodzić po swojemu żale. [s. 39]

W gwarach polskich okolic Włodawy została po-
świadczona konstrukcja składniowa orzeczenia złożone-
go z czasownikiem zaprzeczonym nie być. Wymienioną 
grupę składniową charakteryzuje, nieco inna niż w XIX-
-wiecznym tekście literackim, zmiana szyku partykuły nie 
względem łącznika być (był). W tekście gwarowym party-
kuła nie występuje w połączeniu z imiesłowem biernym, 
por. „Chto był w Rosji, trza było jechać do biskupa wyra-
biać jeszcze cuś takie żeby był nie ożeniony”51. 

 
5. Wnioski

Podane przykłady konstrukcji syntaktycznych wydo-
byte z XIX-wiecznej powieści Iwanko Kunickiego wska-
zują na potrzebę poszerzenia bazy źródłowej w badaniach 
nad składnią kresową o teksty pozostające na obrzeżach 
wielkiej literatury. Przywołana w niniejszym komuni-
kacie egzemplifikacja konstrukcji składniowych daje się 
tłumaczyć na tle zarówno ogólnopolskiej XIX-wiecznej 
składni, jak też składni tekstów pisarzy kresowych. W wy-
jaśnieniu genezy określonych konstrukcji składniowych 
występujących w utworze Iwanko okazują się przydat-
ne dane dotyczące składni gwarowej. Stwierdzenie po-
dobieństwa między konstrukcjami syntaktycznymi wy-
stępującymi w XIX-wiecznym tekście literackim i tekście 

48   Tamże, s. 56.

49   Tamże, s. 135.

50   Tamże, s. 137.

51   Tamże, s. 142. W analizowanym wypowiedzeniu występują formy cza-
su zaprzeszłego: * nie ożenił się był ‘czy ten, kto był w Rosji, pozostał w sta-
nie kawalerskim?’. 
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gwarowym pochodzącym z określonego obszaru, ściśle 
zlokalizowanego poprzez biografię pisarza i miejsce ak-
cji powieści, znacznie uprawdopodabnia wnioski o skład-
ni XIX-wiecznych tekstów powstałych na południowym 
Podlasiu. 

 Feliks Czyżewski
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KOŚCIÓŁ I DZWONNICA:  
CYRKIEL I WĘGIELNICA Z PIRAMIDĄ
MASOŃSKI DUCH SYMBOLIKI 

PUŁAWSKIEGO KOŚCIOŁA PAŁACOWEGO

Kazimierz 
Parfianowicz

Kościół pałacowy rezydencji książąt Czartoryskich 
w Puławach, zaprojektowany przez architekta dworu pu-
ławskiego Chrystiana Piotra Aignera (1756–1841), został 
przez niego przedstawiony na projekcie rysunkowym, za-
twierdzonym przez księcia Adama Kazimierza Czarto-
ryskiego (1734–1823) jego podpisem z datą 3 stycznia 
1800 roku. Był to projekt zarysowujący program architek-
toniczny zamierzonego przedsięwzięcia. Wybrane miej-
sce było bardzo ważne w założeniu pałacowo-parkowym: 
rozszerzało obszar zespołu rezydencjonalnego o natural-
ną skarpę wiślaną i tworzyło nowy zespół z budowlą sa-
kralną imponująco wieńczącą kulminację wzgórza. Na 
jego zboczu uformowano tarasy prowadzące pod świąty-
nię, a podejście pod tarasy ujęto symetrycznie ustawiony-
mi wolno stojącymi dwiema kolumnami i dwiema rzeź-
bami lwów u tarasowego podnóża zbocza.

Bryła świątyni, wzniesiona na planie koła z portykiem 
kolumnowym, nakryta kopułą, mocnym akcentem archi-
tektonicznym ukoronowała wzgórze w ważnym miejscu 
– przy trakcie prowadzącym nad Wisłę i do przeprawy 
przez rzekę.

Kościół wraz z otoczeniem przedstawiał jednoznacz-
ny program ideowy: świątynia na planie koła, nakryta ko-
pułą, tarasy wejściowe na zboczu wzgórza, lwy i dwie ko-
lumny tworzyły zespół reprezentujący ideę Salomonowej 
Świątyni Jerozolimskiej z ustawionymi przed nią kolum-
nami o nazwach Jakin i Booz, symbolizującymi atrybuty 
Boga: Siłę (Jakin) i Mądrość (Booz) (Druga Księga Kro-
nik 3,17; Pierwsza Księga Królewska 7,21).

Kompozycja i układ wszystkich elementów umiesz-
czonych na wzgórzu i jego zboczu, włącznie z tarasa-
mi wejściowymi uformowanymi w ziemi, przedstawiała 
program ideowy naznaczony obecnością obiektów wzię-
tych z repertuaru rekwizytów na masońskich dywanach 
lożowych. 

Całe założenie zespołu świątynnego, przedstawio-
ne na rysunku projektowym Aignera, jest zakompo-
nowane jak rozłożony na zboczu wzgórza dywan lo-
żowy i wyrażony rekwizytami masońskimi program 
architektoniczny.

Symbole masońskie są obecne rzutami poziomymi – 
planami architektonicznymi i formami obiektów.

Świątynia i jej kopuła zostały zbudowane na planie 
koła, nakreślonego cyrklem – narzędziem pracy archi-
tekta, będącym jednym z podstawowych rekwizytów ma-
sońskich. Koło jako figura geometryczna symbolizuje do-
skonałość, nieskończoność; nie ma początku ani końca 
i jest odnoszone do Boga.

Tuż obok świątyni zbudowano dzwonnicę, wzniesioną 
na planie węgielnicy, kolejnego podstawowego rekwizytu 
masońskiego i narzędzia pracy architekta, symbolizującej 
„szczerość” jako cnotę i obowiązek należący do wtajem-
niczeń i nakazów wolnomularskich.

Dawny kościół pałacowy książąt Czartoryskich, dziś kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
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Bryła wieży w narożu założenia dzwonnicowego zo-
stała wzniesiona idealnie na osi wzdłużnej portyku ko-
lumnowego kościoła: znajduje się na przedłużeniu linii 
kolumn stojących między kolumnami fasady a ścianą ko-
ścioła; kościół i dzwonnica stanowią widokową, harmo-
nijną jedność.

Sama dzwonnica jest rodzajem małej wieży na planie 
prostokąta, wyodrębnionego z bryły budowli ryzalitem, 
występującym nieco przed lico ścian skrzydeł, łączących 
się z nią pod kątem prostym.

Trójelementowy budynek dzwonnicy został zaprojek-
towany i wymurowany jako całość. W czasie prac remon-
towych w roku 2018, po skuciu tynku, zostały odsłonię-
te ceglane ściany: nie ma na nich śladów, które mogłyby 
wskazywać na to, że plan i kształt węgielnicy mogą być 
wtórne i że jej ramiona mogłyby być dobudowane póź-
niej. Na widoku projektowym Aignera nie ma dzwonni-
cy: została doprojektowana przez Aignera później.

Na litografiach w albumie widoków puławskich au-
torstwa Barbary Czernof z około połowy XIX wieku, na 
widoku od podnóża zbocza i na widoku na boczną, po-
łudniowo-zachodnią część portyku kościoła, dzwonni-
ca została pokazana z dwóch stron. Widać jej trzy kon-
dygnacje architektoniczne i zwieńczenie. W kondygnacji 
dolnej widać prostokątny otwór wejściowy na parter, wy-
żej – kondygnację piętra, z otworem ujętym arkadą na 
frontowej i tylnej ścianie, i zawieszony dzwon. Nad tą 
kondygnacją widać schodkową konstrukcję, na której 
zbudowano niewielką nastawę o czterech ścianach otwar-
tych arkadowymi otworami z zawieszonym w jej wnętrzu 
małym dzwonem – sygnaturką. Na szczycie tej nastawy 
umieszczono krzyż. 

Intrygująca jest ta schodkowa konstrukcja, pełniąca 
tutaj specjalną rolę. Jej forma architektoniczna jest ko-
lejnym elementem należącym do programu ideowego 
budowli wzniesionej na planie węgielnicy. Jest ona trój-
stopniową piramidą schodkową, reprezentującą tu ideę 
piramidy, bardzo ważnego rekwizytu masońskiego, sym-
bolizującego „milczenie” – jedno z siedmiu wtajemni-
czeń-obowiązków wolnomularskich (zaufanie, szczerość, 
miłosierdzie dla ubogich, posłuszeństwo, łagodność, od-
waga, milczenie).

Zastanawiająca jest liczba stopni piramidy. Na wido-
kach w albumie Barbary Czernof ma ona ich trzy lub 
cztery. Mogły one pełnić specjalną rolę symboliczną z od-
niesieniami do symboliki kościelnej, a także masońskiej. 

W wyniku przekształceń piramida na dzwonnicy ma 
dziś sześć stopni i nie ma na niej arkadowej nastawy 
z dzwonem-sygnaturką, i tak jak było poprzednio, jest 
na niej krzyż, który, o ile przedstawia taką symbolikę, 
może być odczytywany jako siódmy – najwyższy stopień, 

reprezentujący, poprzez śmierć, zmartwychwstanie-odro-
dzenie. Arkadowe otwory dzwonnicy mogłyby być bra-
mą tryumfalną zmartwychwstania, ogłaszanego dźwię-
kiem dzwonu. 

Trójczłonowy budynek dzwonnicy jest niewielkim, 
parterowym dziełem architektonicznym ustawionym na 
sztucznie wyciętej w zboczu wzgórza powierzchni, poni-
żej pochyłości, obecnie funkcjonującej jako plac.

Budynki – ramiona, przylegające do wieży-dzwonnicy, 
są niskie, parterowe, a budynek od strony kościoła, po-
przez to, że został postawiony w obniżeniu zbocza, wy-
gląda jako bardzo niski.

Wszystko to powoduje, że dzwonnica, z obu ramio-
nami budynków, stoi poniżej dzisiejszego placu, a bry-
ły tych ramion słabiej uczestniczą w widoku z jego obni-
żenia. W miarę zbliżania się do dzwonnicy od strony ul. 
Ks. Izabeli uwidoczniają się w pełni rozwarte ramiona jej 
skrzydeł i węgielnicowa bryła całości. Wieża dzwonni-
cowa, wraz z jej schodkowym-piramidowym zwieńcze-
niem, efektownie dominuje w przestrzeni.

Z dojścia do kościoła od strony pałacu, widokowym ak-
centem docelowym drogi nie jest ani kościół ani dzwonni-
ca. Zgodnie z zasadą, przyjętą także w parku, droga ta nie 
jest osią widokową prowadzącą na budowlę. Ta droga wy-
znacza oś widokową i komunikacyjną wiodącą od strony 
pałacu w kierunku kościoła, ale nie prowadzi na bryłę ko-
ścioła, ani na dzwonnicę, a przebiega między nimi i otwie-
ra się na widok ze wzniesieniem terenu na odleglejszym 
planie (podobnie jest w parku, gdzie aleja tzw. gotycka, bę-
dąca drogą do Świątyni Sybilli, nie prowadzi na jej bryłę, 
ale w odległą, otwartą przestrzeń krajobrazu), a naturalna 
przestrzeń z zielenią wchodzi w plan widokowy wypełnia-
jący otwartą arkadę dzwonnicy.

Z perspektywy drogi jest widoczne w skrócie ramię bu-
dynku dzwonnicy, a w miarę zbliżania się do niej otwie-
ra się widok na przestrzeń międzyarkadową jej wnętrza, 
a schodkowa piramida z jej stopniami koronuje to dzieł-
ko architektoniczne. Z tej strony cały budynek dzwonnicy 
z ramionami jest dla patrzącego niski i niewielki, a w mia-
rę zbliżania się ku niemu coraz wyraźniej ukazuje się jego 
węgielnicowość. 

Dzwonnica jest dziełem o harmonijnych proporcjach. 
Jej elementy architektoniczne: belkowanie, narastające 
profilowania gzymsów i dekoracyjne boniowania, tworzą 
subtelną grę światła i cienia. Ozdobnie zostały opracowa-
ne arkady otwierające wnętrze z dzwonem; tworzą one 
rodzaj bramy o arkadzie spiętej kluczem architektonicz-
nym, ozdobionej w podłuczu boniowaniami. Ściany fasa-
dowe skrzydeł są zwieńczone kurtyną muru, tworzącego 
rodzaj ściany attykowej, wyodrębnionej opaską architek-
toniczną; podkreśla to charakterystyczny dla klasycyzmu 
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horyzontalizm. Ta paraattykowa kurtyna podwyższa 
optycznie oba niskie budyneczki; ich dachy są nachylone 
ku przestrzeni między nimi i mają konstrukcję pulpitową.

Budynek dzwonnicy, oglądany od stóp zbocza, sprawia 
wrażenie jakby obniżonego, a kościół przedstawia się jako 
mocno wyniesiony. Arkadowa otwarta przestrzeń archi-
tektury dzwonnicy i wieńcząca ją schodkowa piramida 
z krzyżem stają się na tle nieba dominującymi akcentami.

Piramida na przykościelnej dzwonnicy należy do re-
kwizytów masońskich i reprezentuje Egipt – ojczyznę al-
chemii i symboliki alchemicznej.

Księżna Izabela Czartoryska zamierzała zbudować 
w parku puławskim piramidę, poświęconą najwybitniej-
szym poetom i pisarzom – od starożytności do współ-
czesności: ich imiona, nazwiska, miały znaleźć się na jej 
ścianach. Śladem zamierzenia wprowadzenia do zespołu 
pałacowo-parkowego piramidy egipskiej jest jej schodko-
wy wariant na przykościelnej dzwonnicy.

Węgielnicowe założenie dzwonnicy, wraz z jej pirami-
dą, lokuje ten obiekt na ważnym ideowo i artystycznie 
miejscu w zespole puławskiej rezydencji – od komplek-
su architektonicznego kościelnego do Pałacu Marynki – 
obejmujących od północy i południa bogaty ideowo i ar-
chitektonicznie zespół.

Wieża-dzwonnica z jej dwoma skrzydłami budyn-
ków została zakomponowana podobnie jak Dom Gotyc-
ki w parku – na planie węgielnicy, a jej fasada ma podział 
architektoniczny podobny jak fasada ramienia wschod-
niego Domu (dwa otwory na osi pionowej, dolny prosto-
kątny, górny ujęty półkolistą arkadą i podobnie jak w fa-
sadzie północnej).

Idea cyrkla i węgielnicy jest obecna w dwóch pobli-
skich budowlach: w Świątyni Sybilli (cyrkiel) i w Domu 
Gotyckim (węgielnica). 

Ta idea cyrkla i węgielnicy została wyrażona również 
w Pałacu Marynki, na którym umieszczono wers z Pieśni 
Horacego (Księga II. Pieśń VI, w. 13–14): „Iste terrarum 
mihi praeter omnes angulus ridet” –„Spośród wszystkich 
zakątków ziemi ten do mnie najwdzięczniej się uśmie-
cha” (przekład – Kazimierz Parfianowicz); ten zakątek 
(kąt) przedstawia w symbolice masońskiej ideę węgiel-
nicy, a kolisty dziedziniec przed pałacem jest figurą wy-
kreśloną cyrklem (podobnie jak sala balowa w pałacu).

Tak oto cyrkiel i węgielnica pojawiają się i są obec-
ne trzykrotnie w przestrzeni założenia puławskiego. Tą 
trzykrotnością z pewnością odnoszą się do masońskie-
go funkcjonowania liczby 3, pełniącej w symbolice wol-
nomularskiej naczelną rolę (triada: „doskonałość”; trzy 
stopnie wtajemniczenia masońskiego i liczne warianty 
znaczeniowe funkcjonowania tej liczby).

Patrząc na puławską węgielnicowo-piramidową 
dzwonnicę przykościelną, zawierającą treści masońskie, 
nasuwa się pytanie: czy to już wszystko, co jej formą i bry-
łami chcieli przekazać jej twórcy – autor programu ide-
owego i autor realizacji architektonicznej. Szczegółowszy 
ogląd jej elementów wzbudza przekonanie, że węgielnica 
i piramida są architektonicznymi nośnikami szeregu zna-
ków należących do języka symboliki masońskiej, wyrażo-
nego detalem i liczbami.

Pierwszym, intrygującym znakiem, jest zwornik ar-
kady otworu dzwonnicowego z dużym trapezoidalnym 
klinem umieszczonym w całej grubości ściany, swoimi 
rozmiarami będący głównym akcentem łuku. To wyeks-
ponowanie zwornika wskazuje na to, że jego obecność 
w tym miejscu musi mieć szczególne znaczenie, nie tyl-
ko konstrukcyjne, i że należy do symboliki masońskiej 
całej dzwonnicy. Zwornik sklepienny, zwany także klu-
czem sklepiennym, pełni w symbolice masońskiej bardzo 
ważną, można powiedzieć, kluczową rolę. Jest on wręcz 
emblematem XVIII-wiecznego, wkrótce międzynarodo-
wego, masońskiego rytu Dawnych i Przyjętych Wolno-
mularzy Królewskiego Sklepienia (= Najwyższy Zakon 
Świętego Sklepienia Królewskiego), w którym najwyż-
szym stopniem był stopień Świętego Sklepienia Królew-
skiego. Ryt ten wiąże się z symboliczną odbudową Świąty-
ni Jerozolimskiej – Świątyni Salomonowej i zwornika jej 
głównej arkady. Zwornik sklepienny jest wyrażony w tej 
symbolice zwornikiem-kluczem sklepiennym arkady-łu-
ku architektonicznego. Klucz sklepienny – zwornik jest 
najistotniejszym elementem konstrukcyjnym arkady: jest 
klinem warunkującym jej istnienie: bez zwornika sklepie-
nie i arkada nie mogłyby istnieć, rozpadłyby się. Zwornik 
w najwyższym punkcie sklepienia-arkady skupia siły par-
cia konstrukcji: rozpiera je i utrzymuje w stanie stabilnym 
i dlatego zwornik sklepienny jest tak ważnym elementem 

Cyrkiel i węgielnica, symbole masońskie
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w symbolice masońskiej. Nabiera on w niej znaczenia mi-
stycznego, metafizycznego. W ikonografii lożowej jest 
wyrażany mocno wyeksponowaną wielkością, (a bardzo 
często jego miejsce zajmuje moc Boska: zwornikiem ar-
kady staje się metafizyczna moc niebiańska: ze słonecz-
nej jasności wypływa strumień ognia – światła). Pada on 
na szczyt arkady i sam staje się zwornikiem-klinem jej 
sklepienia: jest to światło Boskie (np. wychodzące z trój-
kąta z Okiem Opatrzności w utworzonej z obłoków nie-
biańskiej glorii).

Symbolika masońska klucza sklepiennego jest też wy-
rażana jednoznacznie: na zworniku arkady znajdują się 
cyrkiel i węgielnica. Znaczenie symboliczne wyekspono-
wanego zwornika arkady dzwonnicy, jako znaku masoń-
skiego, nie ulega wątpliwości. Ale to nie koniec obecno-
ści symboliki masońskiej w dzwonnicy.

Wyraźną wskazówką co do zwornika, a także węgarów 
tworzących konstrukcję bramy – arkady, jest np. dywan 
lożowy, tak zwanej masonerii znakowej, na którym zwor-
nik, będący głównym akcentem arkady, zawiera symbo-
le masońskie, a na węgarach, na wyodrębnionych kamie-
niach-blokach ich konstrukcji, umieszczono rekwizyty 
masońskie). Interesująca jest ich liczba: jest ich po sie-
dem na kamiennych blokach po prawej i lewej stronie 
zwornika. Ta bardzo ważna liczba w symbolice masoń-
skiej wskazuje na to, że i w arkadzie i węgarach otworu 
dzwonniczego puławskiej dzwonnicy mogą być zawarte 
specjalne treści. Spróbujmy je odczytać.

Arkada otworu dzwonniczego jest zwarta dużym 
zwornikiem, po którego obu stronach, na łuku arkady 
do jej podstawy, wyodrębnionej gzymsami, znajdują się, 
zarysowane boniowaniami, obrobione kamienie; jest ich 
po sześć po prawej i po lewej stronie zwornika. Wraz ze 
zwornikiem jest ich trzynaście. W obiekcie współtwo-
rzącym zespół sakralny musi to być liczba należąca do 
jego symboliki, a odpowiada ona liczbie 13: Jezus Chry-
stus i dwunastu apostołów (Jezusa niewątpliwie mógłby 

reprezentować zwornik arkady). Interesujące jest miej-
sce liczby 13 w symbolice masońskiej. Jak była ważna, 
wskazuje, na przykład, wprowadzenie jej do oznacze-
nia stopnia wtajemniczenia lożowego w rycie szkockim, 
w którym trzynastym stopniem ustanowiono stopień 
Rycerz Królewskiego Sklepienia. Na dzwonnicy, pod łu-
kiem arkady, jako elementy, na których ten łuk się opie-
ra, są boniowane węgary otworu dzwonnicowego mające 
po dziesięć „bloków-kamieni”; to bardzo zastanawiające, 
bo w tym miejscu mogą one odpowiadać liczbie Dzie-
sięciu Przykazań Dekalogu. Te zapewne zamierzone alu-
zje nie kończą się na tym. Oto wszystkich „obrobionych 
kamieni” otworu dzwonnicowego jest 33: to liczba życia 
lat Jezusa, wyrażająca poprzez iloczyn trójki i jedenast-
ki (...nowe przykazanie [...] abyście się wzajemnie miło-
wali, Jan 13,34) liczbą 33 absolutną doskonałość miłości 
spełnionej przez Jezusa Chrystusa ofiarą śmierci na krzy-
żu (w rycie szkockim wprowadzono 33 stopnie, z 33-cim 
jako najwyższym).

Izabela i Adam Kazimierz Czartoryscy obracali się 
w najwyższych sferach politycznych wolnomularskich 
Rzeczpospolitej, podróżowali po Europie; mieli wiele 
okazji do zetknięcia się z masońskimi realizacjami in-
spirującymi do wprowadzenia interesujących pomysłów 
w Puławach.

*
Być może, że wszystkie przedstawione tutaj liczby 

i zbieżności mogłyby być przypadkowe i bez jakiegokol-
wiek znaczenia, ale skoro są obecne w budowli na planie 
węgielnicy, ostentacyjnie prezentującej symbolikę masoń-
ską, to z pewnością są one tu obecne programowo. A jeśli 
tak, to stanowią tu kolejny, niezwykle interesujący, bogaty 
treściowo znak i symbol współtworzący masoński obraz 
Puław Izabeli i Adama Kazimierza książąt Czartoryskich.

Kazimierz Parfianowicz
PS
Z bogatej literatury masońskiej i masonoznawczej, do-

tyczącej przedstawionego tematu, przypominamy, jako ła-
two dostępną publikację w języku polskim: W. Kirk Mac-
Nulty, Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich 
historia i znaczenie. Tłumaczenie Bożena Mierzejewska. 
Redakcja Włodzimierz Barbasiewicz. Konsultacja i redak-
cja naukowa edycji polskiej prof. Tadeusz Cegielski, War-
szawa: Wydawnictwo „Arkady”, Sp. z o.o., 2007, wyd. 1.

Zainteresowany czytelnik omówienie symboliki ma-
sońskiej poszczególnych obiektów założenia pałacowo-
-parkowego Puław znajdzie w: 

Kazimierz Parfianowicz, Według liczby. Masoński 
duch symboliki puławskiej kaplicy pałacowej, Kazimierz 
Dolny–Puławy: Towarzystwo Przyjaciół M. Kazimierza 
Dolnego. Towarzystwo Przyjaciół Puław, 1993.

Ryc. Mistrz z cyrklem 
i węgielnicą
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Lubelskie karczmy
i zajazdy

Krystyna 
Tatarczak

Ożywienie gospodarcze i urbanistyczne w Lublinie, 
a tym samym i rozwój budowy hoteli oraz zajazdów, na-
stąpiły po utworzeniu Królestwa Polskiego. Miasto, dru-
gie po Warszawie pod względem wielkości i ważny punkt 
komunikacyjny między Królestwem a Ukrainą, stało się 
przedmiotem zainteresowania władz centralnych, a szcze-
gólnie namiestnika Józefa Zajączka. Zaniedbany, opusz-
czony Lublin uległ przebudowie. Decydującym czynni-
kiem na układ urbanistyczny miało wytyczenie nowych 
oraz regulacja poprzednich traktów i dróg komunika-
cyjnych. Powstały wtedy trakty: lubartowski, zamojski, 
warszawski, co spowodowało, że Stare Miasto pozostało 
na uboczu, a miejscem centralnym stało się Krakowskie 
Przedmieście oraz Plac Musztry, założony w 1821 r. na 
wzór placu Saskiego w Warszawie. Brukowano ulice, bu-
dowano też gmachy publiczne i domy prywatne, najchęt-
niej wzdłuż wytyczonych traktów i wybrukowanych ulic. 

Nastąpił powolny, ale stały rozwój przemysłu, szczegól-
nie po powstaniu listopadowym 1830 r. Zakładane insty-
tucje bankowe umożliwiały zaciągnięcie kredytu, otwie-
rano magazyny, organizowano biuro pośrednictwa zbytu 
i agentury ubezpieczeniowe. Powstały wtedy m.in.: fabry-
ka maszyn rolniczych Kedslie’a i Douglasa (1835), browar 
Vetterów (1846), fabryka wyrobów miedzianych Plagego 
(1860), fabryka narzędzi rolniczych Moritza (1864). Roz-
wijało się rzemiosło, handel, kultura i sztuka. Oprócz tego 
działało wiele różnego rodzaju stowarzyszeń, organiza-
cji i towarzystw. Wzrosła liczba mieszkańców. W 1819 r. 
miasto liczy około 10 tys. mieszkańców, a w 1867 r. już 21 
tys. „Lublin przybiera postać porządnego miasta” –  pisał 
Stanisław Staszic w 1824 r. Natomiast „Gazeta Warszaw-
ska” z 1854 r. informuje, że w okresie czerwcowych kon-
traktów gromadzi się tak duża część szlachty, że „Lublin 
roi się tłumami gospodarzy, obywateli i różnych a róż-
nych sług i oficjalistów”. 

Rozwój gospodarczy i urbanistyczny Lublina spo-
wodował konieczność stworzenia także infrastruktury 
handlowej, hotelowej i turystycznej. W 1867 r. w mie-
ście działało 14 hoteli i zajazdów, które zbudowano dla 
wciąż wzrastającego ruchu podróżnych. Pierwszy hotel 

wybudowany w 1832 r. w Lublinie nosił nazwę „Warszaw-
ski”. Hotele dzielono wówczas na pierwszorzędne i dru-
gorzędne. Dopiero na początku XX wieku uruchomio-
no kolejne hotele. Autor Monografii Lublina, Władysław 
Zieliński pisze, że w 1785 r. „w samem mieście nie było 
żadnej oberży, restauracji, cukierni, żadnego zajezdnego 
domu. Podróżni i szlachta przybywająca na sądy mieści-
ła się na Piaskach, Wieniawie, bądź po domach prywat-
nych”. Takie samo spostrzeżenie umieścił w swoich pa-
miętnikach Kajetan Koźmian, pisząc, że jeszcze w 1788 r. 
w Lublinie nie było żadnej restauracji i hotelu, a jedynym 
miejscem, gdzie można się było pożywić były szynki. 

Okresem intensywnego rozwoju i zmian w Lublinie był 
dopiero XIX wiek. Miasto powiększyło się terytorialnie, 
wytyczono nowe ulice, wybudowano nowe gmachy uży-
teczności publicznej i domy mieszkalne. Zmieniał się tak-
że charakter miejsc noclegowych dla podróżnych, którzy 
stawiali coraz większe wymagania. Zatem wzorem War-
szawy rozpoczęła się budowa nowoczesnych, wygodnych 
hoteli.

*
Pierwszymi budynkami, które zapewniały podróżnym 
miejsca noclegowe były karczmy. Słowo karczma ma 
słowiańskie pochodzenie. Według Brücknera wywodzi 
się od wyrazu karczog, oznaczającego naczynie, w któ-
rym podawano napoje. W późniejszych czasach powsta-
ły określenia: austeria, wircausz, karwaser, pochodzące 
z innych języków. Nie wiadomo dokładnie, kiedy karcz-
my pojawiły się na ziemiach polskich. Prawdopodobnie 
powstawały w X wieku lub nawet nieco wcześniej. W do-
kumentach średniowiecznych wymieniane są z łacińska 
jako taberny. Wzmianka o nich znajduje się w kronikach 
Galla Anonima. Kronikarz opisując ogromny żal, jaki 
zapanował wśród ludzi po zgonie Bolesława Chrobrego 
w 1025 r., zanotował, że ani klaskania, ani dźwięku cytry 
nie słyszano w tabernach. 

Stawiane przy uczęszczanych traktach, w osiedlach 
handlowych lub przy przeprawach przez rzekę służyły za 
miejsce postoju, gdzie podróżni otrzymywali za zapłatę 
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nocleg z wyżywieniem dla siebie i koni. Zapewniały nie 
tylko wypoczynek, ale w czasie długich podróży były 
wielce pożądanym miejscem zetknięcia się z ludźmi, za-
czerpnięcia wiadomości, biesiad i narad. Polepszenie wa-
runków życia warstwy chłopskiej w XIII wieku przyczy-
niło się do budowania karczm również we wsiach, gdzie 
służyły mieszkańcom jako miejsca spotkań, pogawędek, 
zabawy i uroczystości rodzinnych. Spełniały także funk-
cję budynków publicznych, gdyż często w nich urzędo-
wał samorząd miejscowy, wójt spotykał się z mieszkańca-
mi, a nawet ferowano w nich wyroki sądowe. Zazwyczaj 
karczmy takie sytuowano w środku wsi, w pobliżu ko-
ścioła, aby zapewnić wypoczynek oraz ciepłą strawę wier-
nym zdążającym do kościoła z daleka i służyć jako miej-
sce spotkań parafian po nabożeństwie. 

Początkowo właścicielami karczm byli rolnicy, rze-
mieślnicy lub ludzie innego zawodu, którzy tylko ubocz-
nie zajmowali się obsługą podróżnych. Największe do-
chody osiągano z konsumpcji piwa i miodu, stąd też 
zabiegano przede wszystkim o przyznanie przywileju 
propinacji1. W XIV wieku już tylko zasadźca nowej wsi 
lub miasta otrzymywał prawa zakładania wolnej karczmy, 
która posiadała wyłączne prawo propinacji1.

W dokumencie lokacyjnym Lublina z 1317 r., wśród 
różnych przywilejów, zastrzega się wyłącznie wójtowi 
prawo czerpania zysków z karczm. Nie wiadomo tylko 
czy odnosiło się ono do już istniejących, czy też przy-
szłych inwestycji: (...) „dajemy, darowujemy i przekazu-
jemy wieczyście wójtostwo jemu i jego prawym spad-
kobiercom na prawie dziedzicznym z szóstym łanem 
wolnym z łanów miastu przydzielonym, z denarem 

1   Monopol produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych.

z opłat sądowych, z jatkami rzeźniczymi, karczmami, (...) 
Te wszystkie (przywileje) będzie posiadał wójt bez ogra-
niczeń i bez obowiązku składania dla nas jakichkolwiek 
opłat z tego tytułu”. W późniejszym czasie, gdy przywilej 
ten otrzymali także mieszczanie, sprzedaż piwa stała się 
przyczyną nieustannego konfliktu między nimi a właści-
cielami karczm budowanych na przedmieściach. 

W średniowieczu właścicielami powstających karczm 
stawali się posiadacze dóbr, sołtysi, mieszczanie i chłopi. 
Zdarzało się, że posiadaczem karczmy był pleban, któ-
ry po mszy pracował w niej i usługiwał konsumentom. 
W okresie XVI-XVIII wieku na wsi utrzymały się karcz-
my dworskie i plebańskie, natomiast w miastach były 
dworskie, proboszczowskie, klasztorne i mieszczańskie. 

W związku z coraz większą konkurencją, mieszcza-
nie mocno bronili tego przywileju, tym bardziej, że Lu-
blin dzięki dogodnemu położeniu handlowemu już 
w średniowieczu stał się ważnym ośrodkiem wymiany 
towarowej. Wzrost znaczenia miasta związany był z roz-
wojem jarmarków lokalizowanych na mocy decyzji króla 
w miejscowościach leżących przy uczęszczanych szlakach 
komunikacyjnych. Nadany Lublinowi przywilej organi-
zowania jarmarków przyczynił się do napływu przyjezd-
nych, a przede wszystkim licznych kupców z różnych 
miast i krajów. Następnie ustanowienie Lublina siedzibą 
Trybunału Koronnego, zwoływane zjazdy, sejmy i sejmi-
ki spowodowały, że do Lublina licznie zaczęła przyjeżdżać 
również szlachta i magnateria. Zwiększająca się liczba 
przybyszów do miasta w celu załatwiania swoich spraw, 
jak też podróżujących, wymagała coraz więcej miejsc 
noclegowych, zaczęto więc budować karczmy konku-
rencyjne dla miejskich, ulokowane poza murami wokół 
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Lublina oraz przy drogach prowadzących do miasta. Usy-
tuowane przy traktach handlowych zwane były zajezdny-
mi lub gościńcami. Wybudowano karczmy w Świdniku 
Małym, Woli Sławińskiej, Bronowicach, Czechowie, Ko-
nopnicy, Mełgwi, Niedrzewicy i Głusku. 

Karczmy, a przynajmniej niektóre z nich, musiały cie-
szyć się dużą popularnością, gdyż miejscowości, w któ-
rych się znajdowały przybrały ich nazwy i do dziś je 
zachowały, np. Radość, Wygoda, Wymysłów, Wesoła, 
Utrata, Zawada. Często pragnąc zademonstrować swo-
ją oryginalność, właściciele nadawali karczmom nazwy 
bardzo pretensjonalne bądź dowcipne, np. „Czekaj”, „Hu-
lanka”, „Hulajdusza”, „Łapigrosz”, „Łapigość”, „Ostatni 
Grosz”, „Paryż”, „Pohulanka”, „Rozkosz”, „Rzym”, „Ucie-
cha”, „Zabawa”, a nawet nazwy brzmiące niezbyt zachęca-
jąco, np. „Łapiguz”, „Nazłość”, „Piekło”, „Piekiełko”, „So-
doma”, „Wilcza Jama”, „Zbójnia”. 

Mieszczanie nie przyjmowali obojętnie faktu powsta-
nia na przedmieściach coraz większej liczby karczm, a co 
za tym idzie zmniejszania się swoich dochodów. Broniąc 
swoich interesów, w dniu 30 września 1532 r. wystąpi-
li do króla Zygmunta I, aby zabronił Janowi z Tęczyna 
„propinacji w mieście piwa kockiego i innego przywoź-
nego”. Król uznał skargę mieszczan za zasadną i zabronił 
sprzedawania piwa, a ponadto nakazał Janowi z Tęczy-
na skasowanie karczmy znajdującej się na przedmieściu 
Lublina, bo odbywała się tam sprzedaż ze „szkodą dla 

mieszczaństw”. Konflikt jednak na tym się nie zakończył. 
Prawdopodobnie miał burzliwy przebieg, gdyż w doku-
mencie wydanym w Radomiu w dniu 1 maja 1540 r., czy-
tamy, że „Zygmunt król polski z powodu sporów mię-
dzy burmistrzem, rajcami i mieszczanami m. Lublina 
z jednej strony, a przedmieszczanami” wyznaczył spe-
cjalnych komisarzy do zbadania sytuacji. Wynik kon-
troli przedstawiono królowi, pozostawiając jego decyzji 
sprawy propinencji miodu i piwa oraz lokowania gości na 
przedmieściach. Przypuszczalnie sprawa nadal nie zosta-
ła rozstrzygnięta, ponieważ mieszczanie ponownie złoży-
li skargę na starostę lubelskiego Jana z Tęczyna na sejmie 
walnym w Krakowie w dniu 20 lutego 1545 r., informu-
jąc króla, że „w karczmie zwanej «Budzyń» oraz w in-
nych miejscach podlegających jurysdykcji starościańskiej, 
sprzedawane jest piwo przywoźne (...) z naruszeniem 
dawnych praw i przywilejów miejskich”. Wtedy po raz 
pierwszy wystąpiła nazwa karczmy „Budzyń”.

Wiadomo, że karczma była własnością starosty lubel-
skiego Jana Tęczyńskiego, bo na niego skarżą się miesz-
czanie lubelscy, że im klientów odbiera. Prawdopodob-
nie została oddana w arendę2 Polakowi lub Żydowi. 
Przeprowadzone badania historyczne mówią, że na zie-
miach wschodnich po prawej stronie Wisły arendarzami 
byli przeważnie karczmarze pochodzenia żydowskiego, 
natomiast na lewym brzegu Wisły Polacy, chłopi lub tak 
zwani „luźni”, tzn. osoby niemające określonej przynależ-
ności społecznej. Na Śląsku, Pomorzu i Mazurach karcz-
marze wywodzili się z ludności niemieckiej.

Karczma „Budzyń” została wybudowana na terenie 
wsi Tatary, w miejscu krzyżowania się dwóch ważnych 
traktów, litewskiego przez Łęczną i Parczew oraz ruskie-
go przez Piaski i Krasnystaw. W pobliżu znajdowała się 
również przeprawa przez rzekę Bystrzycę. Dlatego też 
prawdopodobnie karczmarz nie narzekał na brak klien-
tów i osiągał niezłe zyski, szczególnie ze sprzedaży piwa, 
gdyż właśnie ta sprawa wielokrotnie przewija się w XVI-
-wiecznych dokumentach kierowanych do króla z proś-
bą o rozstrzygnięcie konfliktów powstających na tym tle 
między mieszczanami i przedmieszczanami. 

Nie zachowały się żadne dokumenty informujące, jak 
wyglądała lubelska karczma w XVI i XVII wieku. Na pod-
stawie analizy zachowanych opisów innych karczm z tego 
okresu można przypuszczać, że był to drewniany budynek 
kryty słomą lub gontem i podobny do chałupy wiejskiej. 
Odróżnia się od niej tylko tym, że był większy. Na karczmie 
nie było szyldów, tablic ani napisów. Od innych budynków 
mieszkalnych wyróżniała go umieszczona na dachu wie-
cha. Stąd wzięło się powiedzenie: od wiechy do wiechy, czyli 

2   Wydzierżawienie na pewien okres nieruchomości z prawem korzystania 
z dochodów za umowną cenę.
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od karczmy do karczmy. Oprócz części szynkowej karcz-
ma posiadała stan3, tj. stajnię z wozownią, gdzie podróżny 
mógł zostawić konie z zaprzęgiem lub wozy. 

We wnętrzu karczmy była duża izba, w której przyjmo-
wano gości, podawano posiłki i handlowano. Wyposaże-
nie tej izby stanowiły proste drewniane stoły, ławy, zydle, 
stołki. Za miejsca do noclegu dla podróżnych służyły od-
dzielne izby lub komory, które czasami posiadały szerokie 
ławy do spania, ale przeważnie zapewniały jedynie miej-
sce do spania na podłodze z gliny, gdzie ścielono świeżą 
słomę albo siano. 

W karczmach, gdzie często zatrzymywała się szlachta, 
niektórzy karczmarze mieli przygotowane dla nich spe-
cjalne alkierze, aby nie musieli stykać się pospólstwem. 
Alkierze wyposażano w ławy, stoły, a czasami nawet łoża. 
Czy karczma „Budzyń”, znajdująca się na przedmieściu 
miasta trybunalskiego, posiadała alkierze, nie wiadomo. 

Przed 1660 rokiem karczma została „ogniem cała znie-
siona nieprzyjacielski”, o czym informuje przeprowadzo-
na wtedy lustracja. Prawdopodobnie na tym samym miej-
scu ponownie wybudowano drewnianą karczmę, której 
nadano taką samą nazwę „Budzyń”, co pozwala domy-
ślać się, że musiała cieszyć się popularnością. Kto i kie-
dy pobudował nową, niestety nie wiadomo. Konkretniej-
sze informacje dotyczące karczmy podaje inwentaryzacja 
z 1786 r. dokonana z powodu transakcji przejęcia karcz-
my, znajdującej się prawie w stanie ruiny, przez Jacka 
Twardowskiego od arendarza Jankla Josoficza. Sporzą-
dzony inwentarz dokładnie opisuje karczmę i jej wnętrze 
oraz skrupulatnie wylicza wyposażenie. Po prawej stronie 

3   Stan - w okresie panowania dynastii Piastów oznaczał powinność goszcze-
nia i żywienia księcia wraz z orszakiem i urzędników księcia podczas ich 
przejazdów.

znajdowała się izba karczmarska, a po prawej kramnicz-
ka, czyli sklepik. Ponadto karczma posiadała izbę gościn-
ną i spichlerz. Wszystkie pomieszczenia wyposażone były 
w proste drewniane ławy, zydle, stoły i stołki. Z tyłu bu-
dynku była stajnia dla pięciu koni. Na zewnątrz znajdo-
wała się studnia z cembrowiną i żurawiem do pojenia 
koni. 

Pod koniec XVIII wieku wieś Tatary, razem z karczmą, 
znalazła się w rękach rządu austriackiego. W 1795 r. sta-
ła się własnością skarbu państwa, a w 1830 r. na licytacji 
publicznej nabył ją hrabia Adam Ożarowski. Prawdopo-
dobnie za czasów nowego właściciela wsi Tatary, na miej-
scu drewnianej zrujnowanej karczmy, w 1833 r. wybudo-
wano nową, murowaną, co potwierdza zachowany napis 
w tympanonie RP 1833 FTU. Był to budynek parterowy, 
w części środkowej piętrowy, pokryty 4-spadowym da-
chem, wybudowany na planie litery T. Z tyłu znajdowało 
się pomieszczenie na konie i wozy. 

Adam Ożarowski w 1841 r. sprzedał wieś Tatary wraz 
z karczmą Emanuelowi Grafowi. Posiadłość pozostała 
własnością rodziny Grafów do 1946 r., kiedy majątek ob-
jęty reformą rolną przeszedł na skarb państwa.

Jeszcze w 1853 r. w budynku istniała karczma „Bu-
dzyń”, ponieważ wspomina wypite w niej trunki aktor 
Stanisław Krzesiński. W późniejszym okresie być może 
mieścił się w budynku dawnej karczmy Sąd Gminny III 
Okręgu powiatu Lubelskiego, zwany „Sądem Pokoju na 
Tatarach”. W latach 30. XX wieku budynek wydzierżawio-
no Fabryce Drutu i Gwoździ, braci Tuller, która działała 
tu do czasu II wojny światowej. 

W 1952 r. budynek znowu został zniszczony wskutek 
pożaru. Odbudowany, już bez części stajennej, został ada-
ptowany na potrzeby mieszkaniowe. 

Lubelska karczma „Budzyń”
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Zajazdy
Działały też niedrogie zajazdy, które zapewniały miej-

sca do spania dla podróżującego, stajnie dla koni oraz 
podparte na słupach dachy do ochrony bryk i wozów. 
Murowane zajazdy nadal były wyposażone w skromne 
drewniane stoły, ławy, zydle. Jedynie w alkierzach dla lep-
szych gości było lepsze umeblowanie. Na parterze dzia-
łał szynk, traktiernia lub restauracja. Na górze znajdowa-
ła pewna liczba małych, dość prymitywnie urządzonych 
jedno– lub dwuosobowych pokoików oraz pomieszcze-
nia wieloosobowe, w których wynajmowały miejsce do 
spania mniej zamożne osoby. 

Najbardziej znane były zajazdy usytuowane na ul. 
Świętoduskiej, w pobliżu placu targowego znajdujące-
go się za magistratem od 1851 r. Fachowo przygotowa-
ny plac, z wybrukowaną nawierzchnią oraz budynkiem 
z jatkami i sklepami na artykuły spożywcze cieszył się 
ogromną frekwencją. Projekt budynku z jatkami wykonał 
budowniczy województwa lubelskiego Łukasz Rodakie-
wicz. Był projektantem i właścicielem pierwszego, stałe-
go teatru w Lublinie przy ul. Jezuickiej 11, wybudowane-
go w 1822 r. 

Targ musiał mieć niepowtarzalną atmosferę, ponieważ 
został uwieczniony w 1882 r. na jednym z obrazów przez 
Aleksandra Gierymskiego. W dzień targowy, we czwar-
tek, przyjeżdżali z okolic rolnicy ze swoimi produktami. 
Wielu z nich zatrzymywało się w mieście na dłużej i ko-
rzystało z pobliskich zajazdów. 

Rozwój komunikacji samochodowej i kolejowej przy-
czynił się do stopniowego zanikania zajazdów, gdyż co-
raz rzadziej podróżowano końmi. Zajazdy dawnego typu, 
w których nocowano i było miejsce dla koni, najdłużej 
utrzymały się we wsiach. Zajazdy w miastach zostały wy-
parte przez hotele.

Zajazd Nowopolski 
ul. Świętoduska 41
Został wybudowany przez Józefa Michnikowskiego 

w 1866 r. na parceli należącej dawniej do karmelitanek 
bosych. Przy wznoszeniu zajazdu wykorzystano zabudo-
wę pochodzącą z XVIII wieku, która należała do rodzi-
ny Rzewuskich i Ostrowskich. Kompleks przekształcono 
w jednopiętrową kamienicę w stylu klasycznym, z bramą 
przejazdową na osi wiodącą na podwórze z dwiema ofi-
cynami na stajnie oraz budynkami gospodarczymi. Jedną 
z osób, która prowadziła zajazd po Michnikowskim była 
Paulina Mikewicz. Od 1922 r. należał do Stanisławy Ja-
nowskiej. Zajazd działał do II wojny światowej.

Zajazd Staropolski
ul. Świętoduska 6
Posesja, na której wybudowano zajazd w XVIII wieku 

należała do kościoła św. Ducha. Po sekularyzacji mająt-
ków przeszła na własność skarbu państwa, który w 1848 r. 
wystawił dom zajezdny. Był to jednopiętrowy dom 
o skromnej architekturze klasycznej i dużym podwórzem. 

Karczma przy trakcie Lublin–Zamość
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W 1867 r. majątek nabył Józef Poppe, który 1875 r. dobu-
dował oficynę ze stajnią. Obecnie istniejące oficyny zo-
stały wybudowane w 1936 r. na miejscu drewnianej staj-
ni i wozowni. W 1912 r. właścicielami zajazdu stali się 
bracia Jan i Jerzy Krausse, znani lubelscy przemysłowcy.

Zajazd Nadwiślański
ul. Świętoduska 8
Również i ta parcela do 1800 r. była własnością karme-

litanek bosych. Na parceli wydzielonej z ogrodów kar-
melitanek F. Gałecki wystawił murowany dom ze staj-
nią i wozownią. W 1815 r. nieruchomość nabył J. Szpot 
i urządził lakiernię powozów, która działała do lat 70. XIX 
wieku. Podwórze obudowano wówczas oficynami służą-
cymi jako pomieszczenia dla powozów. Dopiero w 1873 r. 
nowy właściciel E. Goldmann dokonał adaptacji domu na 
zajazd, który działał do lat 30. XX wieku. 

Zajazd pod 10-tym
ul. Świętoduska 10
Do 1800 r. grunty i stojący na nich mały dworek nale-

żały do zakonu karmelitanek bosych. W latach 70. XIX 
wieku został tu wybudowany zajazd, który prowadziła 
Dobrzańska. Zajazd spłonął w czasie pożaru w 1872 r. 
Na jego miejscu wzniesiono klasycystyczną kamienicę wg 
projektu Ferdynanda Konotkiewicza, budowniczego ob-
wodu lubelskiego. Budynek został przeznaczony na skład 
tabaki i oranżerię.

Ponadto w Lublinie w 1860 r. działały jeszcze m.in. na-
stępujące zajazdy: „Mendelsona”, „Sławiński”, „Siedlecki”, 
„Pod Kogutkiem”, Woźniakowskiego, Orłowskiego, „Pod 
353”, „Sobieszczański” i inne pomniejsze.

Krystyna Tatarczak

Ul. Świętoduska, foto. Stefan Kiełsznia lata 30.

Targ przy Świętoduskiej
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Mój lot do Anglii

Jerzy 
Jacek 
Bojarski

W dobie, gdy świat stał się globalną wioską, a pasz-
port leży w domowej szufladzie, nie jest problemem pole-
cieć samolotem z Lublina do Londynu, a precyzyjniej ze 
Świdnika do Luton. Pierwej bym się śmierci spodziewał 
niż tego, że to już dziewięć razy w krótkim czasie na prze-
strzeni czterech lat 2016/2020 będę bywał w Londynie. 
I to jako emeryt! Na portalu społecznościowym, kiedy 
się pochwaliłem, że odchodzę na emeryturę z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Paweł Maria Bocianowski, artysta 
z Łodzi, którego poznałem w Drohobyczu w 2008 roku na 
Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza, powitał 
mnie od serca takimi słowami: witaj w klubie dziadów!

Te słowa mnie od razu postawiły do pionu, ale tylko 
intelektualnie. De facto czuję się panem swego losu, ste-
rem i żeglarzem, uznając jednak, że jest KTOŚ nade mną! 
W tym roku za sprawą koronawirusa Covid-19 cuda tu-
rystyki samolotowej wyglądają odmiennie, inaczej niż 
do tej pory. Przez miesiąc moje wnuki Lena i Beniamin 
byli na wakacjach u dziadków w Lublinie i nie tylko. Mój 
wnuk Ben, 7 lat, chłopczyk rezolutny i spostrzegawczy, 
zapytał mnie na wypasionym placu zabaw na osiedlu 
Ruta (Czuby): 

– Dziadku, dlaczego u was są same bloki? U nas jest 
trochę i mieszkają w tych socjalnych blokach tylko emi-
granci. Więcej jest domów niż bloków! 

Tak więc mały przybysz z UK (z urodzenia Brytyjczyk 
i poddany JKM Elżbiety II) potrafił zauważyć tę różnicę 
architektury! Czas pobytu w Polsce dobiegł końca. Mu-
siałem ich odwieźć do Anglii.

Pierwsza niespodzianka już na samym lotnisku 
w LUZ (Świdnik). My w trójkę w maseczkach oraz 
sześć bagaży. Okazało się, że na lotnisko nie wpusz-
czają osób, które nas odwoziły, jedynie podróżnych 
z biletami. Miałem wprawdzie wykupiony priorytet, 
ale trzeba było te bagaże załadować na wózek. Fotelik 
do samochodu zapakować w worek foliowy 120 litrów 
i porządnie okręcić taśmą klejącą, by nic na przeładun-
kach nie zagubili.

Druga śmieszna rzecz przejdzie zapewne do anegdoty 
rodzinnej. Przy kontroli pani poprosiła, by wszystko wy-
ciągnąć z kieszeni. Benek poważnie zapytał: 

– Czy piasek też? Jak wszystko, to wszystko! 
Zażenowana pani podziękowała mu: – Piasku nie musi 

wyciągać!
Na lotnisku spotkałem redaktor z Polskiego Radia, 

Grażynę Lutosławską, która także udawała się do Anglii. 
Chyba mnie nie poznała, choć dałem sygnał!

Trzecia zabawna rzecz wydarzyła się na lotnisku w Lu-
ton. Czekaliśmy przy taśmociągu na bagaże. Okazało się, 
że nie było fotelika! Syn popędzał nas, by szybciej wy-
chodzić, bo parking już osiem funtów będzie kosztował 
go przy lotnisku. Z lekka podenerwowany przeszedłem 

Autor w Londynie
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wzdłuż taśmociągu i co się okazało? Jakiś niesforny pasa-
żer ściągnął fotelik i położył obok taśmociągu!

Uf! Dotarliśmy wreszcie zmęczeni do domu. Masecz-
ki okazały się dodatkowym utrudnieniem na lotnisku 
i w samolocie.

Londyn to wielka metropolia. Przez te czteroletnie od-
wiedziny otworzyła przede mną swoje podwoje. Com zo-
baczył, to moje! Kilka rzeczy poruszyło mnie wewnętrz-
nie. Najpierw Muzeum Brytyjskie (ang. British Museum) 
– jedno z największych na świecie muzeów historii staro-
żytnej. Kiedy studiowałem w tamtym tysiącleciu na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim historię, mój bardzo 
ulubiony profesor historii starożytnej, Edward Zwolski, 
podczas wykładów (1978/1979) często robił osobiste „wy-
cieczki” do tegoż muzeum: „Jak kiedyś będziecie w Lon-
dynie, to koniecznie musicie zobaczyć mumie i sarkofa-
gi egipskie, wyposażenie grobów królewskich z Ur czy 
inne antyczne zabytki kultury greckiej”. Tak sobie wte-
dy myślałem, co on to opowiada? W 1976 roku miałem 
anulowaną pieczątkę do NRD i władze PRL-u odebrały 
mi wkładkę paszportową do krajów „demoludu” za by-
ciem wrogiem socjalizmu, za odwiedzanie Duszpaster-
stwa Akademickiego na ul. Złotej u oo. dominikanów. 
Cóż dopiero było marzyć o wyjazdach na Zachód Euro-
py? W tamtych latach byłem szykanowany i represjono-
wany przez Służbę Bezpieczeństwa.

A jednak, nawet ukryte marzenia się spełniają! – wcze-
śniej czy później, w tym przypadku później, bo aż 40 lat 
trzeba było czekać, ale się spełniły! Po tym wyjątkowym 
bezpłatnym pobycie w British Museum przyszedł czas na 
również darmową Galerię Narodową (National Gallery), 
gdzie moje oko spotkało m.in. Leonarda da Vinci – Ma-
donna w grocie; Caravaggia – Wieczerza w Emmaus; 
Rembrandta van Rijn – Kąpiąca się kobieta; Vincenta van 
Gogha – Słoneczniki (mam nawet fotki na ich tle) i Wil-
liama Turnera – Ostatnia droga Temeraire’a. Ten ostatni, 
„Malarz żywiołów”, był prezentowany w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie w 2011 roku. Jego rzeźba z atrybu-
tami malarza – paleta i pędzel jest w katedrze anglikań-
skiej św. Pawła. Kilkadziesiąt sal z obrazami, dostałem 
oczopląsu...

W Londynie obowiązkowo obejrzałem Londyńską To-
wer (Tower of London). To budowla warowno-pałaco-
wa monarchów Anglii, położona w części Londynu zwa-
nej City, nad północnym brzegiem rzeki Tamizy. Początki 
twierdzy sięgają drugiej połowy XI wieku, kiedy to król 
Anglii i książę Normandii, Wilhelm I Zdobywca (1028–
1087), polecił wznieść tu pierwsze umocnienia.

Późnym wieczorem dotarłem przed Buckingham Pala-
ce, największy na świecie pałac królewski, który od 1837 
roku pełni funkcję oficjalnej siedziby monarszej. To wy-
jątkowa perła architektury późnego baroku. Obecnie 

Pałac Westminsterski, obok wieża Big Ben
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pałac Buckingham jest także miejscem uroczystości 
państwowych oraz oficjalnych spotkań głów państw. 
Dla współczesnych Brytyjczyków pałac stanowi symbol 
Wielkiej Brytanii. Po śmierci księżnej Diany – to przed 
nim składali kwiaty. Ważnym elementem pałacu jest 
sztandar królewski. Kiedy królowa Elżbieta II rezyduje 
w Buckingham, sztandar wisi na pełnej wysokości, gdy 
wyjeżdża, chorągiew jest zdejmowana. Od kwietnia do 
lipca codziennie o 11.30 odbywa się przed pałacem uro-
czysta zmiana warty (w pozostałych miesiącach co dru-
gi dzień).

Wszedłem także na Tower Bridge, most z dwiema 
wieżami. Jego budowę ukończono w 1894. Od począt-
ku istnienia uznawany był za arcydzieło ówczesnej in-
żynierii. Pięć lat młodszy od wieży Eiffla. Jest mostem 
zwodzonym, umożliwiającym przepływanie statków oce-
anicznych do około 40,5 m wysokości powyżej poziomu 
wody. Środkową część stanowią dwa podnoszone przę-
sła – urządzenia dźwigowe z przeciwciężarem. Są to dwa 
gigantyczne skrzydła, każde o wadze 1 200 ton. Uniesio-
ne w górę tworzą z płaszczyzną jezdni kąt 86 stopni. Po 
Big Benie, to jeden z najchętniej odwiedzanych londyń-
skich zabytków.

Obowiązkowa fotka przed Big Benem – nazwa zwy-
czajowa wieży zegarowej. Od 12 września 2012 roku 
wieża została oficjalnie nazwana Elizabeth Tower dla 

uhonorowania 60-letniego panowania królowej Elżbie-
ty II.

Pałac Westminsterski (Palace of Westminster) – zabyt-
kowa siedziba Parlamentu Izby Gmin oraz Izby Lordów, 
a także urzędów z nimi związanych. W XIII wieku stał 
się politycznym centrum angielskiej państwowości. Do 
1512 roku służył jako siedziba monarchy. Od XIII stu-
lecia obradował w nim Parlament. Budynek składa się 
z trzech skrzydeł. Najważniejsze pomieszczenia umiej-
scowione są w osi centralnej. W samym środku znajdu-
je się Central Lobby, po obu jego stronach, w takiej sa-
mej odległości znajdują się sale posiedzeń Izby Lordów 
(Lords Chamber) oraz Izby Gmin (Commons Chamber). 
Na północnym krańcu znajduje się wieża Elizabeth To-
wer. W przeciwległej części pałacu wznosi się Victoria To-
wer, o wysokości 98,5 m.

Ostatni pobyt w Londynie obfitował w spojrzenie na 
miasto z lotu ptaka. Wcześniej podałem dla przykładu 
kilka wysokości różnych budowli, by uprzytomnić czy-
telnikowi, na jaką wysokość się wzniosłem. Mimo lęku 
przestrzeni Oko Londynu (London Eye), zwane rów-
nież Kołem Milenijnym (Millennium Wheel), liczy 135 
metrów. Obrót trwa około 30 minut w 32 klimatyzowa-
nych, dużych i przeszklonych gondolach, które mieszczą 
około 20 osób. Na środku znajduje się mała ławeczka, 
możemy na niej odpocząć. Niewielka prędkość liniowa 

Tower Bridge – most zwodzony w Londynie
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tych kabin (ok. 0,8 km/h) pozwala na zabieranie i wysa-
dzenie pasażerów bez zatrzymywania koła. Całość zosta-
ła zaprojektowana przez Davida Marksa, Julię Barfield, 
Malcolma Cooka, Marka Sparrowhawka, Stevena Chil-
tona i Nica Baileya. London Eye jest jedną z trzech bu-
dowli wybudowanych w Londynie z okazji nowego ty-
siąclecia. Pozostałe to The Milennium Bridge – most dla 
pieszych, widoczny z katedry kościoła anglikańskiego św. 
Pawła, który łączy się ze współczesną galerią Tate Mo-
dern, mieszczącą się w przerobionej elektrowni. Trzecia 
milenijna budowla, to przepiękna arena sportowa O2. 
Tak więc Londyn jawi sie nam jako bardzo atrakcyjne 
miejsce dla turystów. Każdy znajdzie coś dla siebie, i mi-
łośnicy historii, i sztuki i sportu. Odnajdą się tam również 
osoby szukające dobrej zabawy czy nietypowych miejsc. 
Stolica Anglii może być miejscem dla każdego. Jest za-
równo miastem wspaniałych zabytków, jak i nowatorskiej 
architektury. Przykładem nowoczesnego symbolu, któ-
ry wtopił się w miejski krajobraz angielskiej stolicy jest 
wspomniany London Eye.

Czy Londyńskie Oko i mistyczne Oko Cadyka w Lu-
blinie można sobie przeciwstawić?

Pewnie nie.
W Londynie w sposób fizyczny możemy popatrzeć 

z góry na panoramę miasta, zaś w Lublinie tylko w spo-
sób metafizyczny! Oko to tylko wspólny mianownik 
do osiągnięcia celu. Możemy przyglądać się przestrze-
ni miasta dzięki najnowszej technice w sposób widzial-
ny i fizyczny. U profesora Władysława Panasa, teore-
tyka i historyka literatury, który był zafascynowany 
postacią Widzącego z Lublina, lubelski plac Zamkowy 
jest w kształcie oka słynnego Cadyka, a jego przestrzeń 
jest Axis mundi. Lublin ma wyjątkowe szczęście do po-
staci mistycznych, a do takich niewątpliwie należą cadyk 
Jakub Icchak Horowic oraz autor książki „Oko Cadyka” 
– prof. Władysław Panas. Pierwszy z nich był nazywany 
Widzącym z Lublina lub Lublinerem. Był jednym z du-
chowych przywódców ruchu chasydzkiego na ziemiach 
polskich, uczniem cadyka Elimelecha z Leżajska. Widzą-
cy mieszkał początkowo na ówczesnej podlubelskiej Wie-
niawie, a następnie przy nieistniejącej dziś ulicy Szero-
kiej w Lublinie. Na tyłach jego domu została wzniesiona 
pierwsza w Lublinie chasydzka bożnica. Słynął z przewi-
dywania przyszłości. Zapowiedział m.in. klęskę Napole-
ona w Rosji. Zmarł w 1815 roku w tajemniczych okolicz-
nościach. Na jego grób, cudem ocalały podczas okupacji 
niemieckiej, na starym cmentarzu żydowskim na Kali-
nowszczyźnie w Lublinie pielgrzymują chasydzi z całego 
świata. Z kolei prof. Panas umiał widzieć to, czego my-
śmy nie dostrzegali... Oko Cadyka.

Czy popieram Brexit?

To, co wyrabiają w Unii Europejskiej rządy lewackie, 
nie dziwi mnie u Brytyjczyków!

Zamiar powstania UE był całkiem inny. Ojcowie za-
łożyciele chcieli po wojnie pojednania i współpracy. Pro-
ces beatyfikacyjny jednego z nich, Sługi Bożego Roberta 
Schumana, został otwarty 9 czerwca 1990 roku przez bi-
skupa Metz Pierre’a Raffina. Obecnie trwa rzymski etap 
tego procesu, po zatwierdzeniu 10 lutego 2006 roku de-
kretu o ważności etapu diecezjalnego. Flaga europej-
ska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale rów-
nież jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. 
Na fladze przedstawiony został okrąg złożony z dwuna-
stu złotych gwiazd na błękitnym tle. Gwiazdy symbolizują 
jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy.

 Symbolika ta nawiązuje również do późniejszej dewi-
zy: In varietate concordia (z łac. Zjednoczeni w różno-
rodności). Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej sym-
boliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość. Nie 
zależy natomiast od liczby krajów członkowskich, ponie-
waż w chwili przyjmowania flagi Rada Europy liczyła już 
14 państw członkowskich. Liczba 12 jest także odpowied-
nikiem liczby miesięcy w roku, godzin na tarczy zegara, 
znaków zodiaku itd. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały 
ułożone, jest między innymi symbolem jedności. Flaga 
Unii Europejskiej powstała z inspiracji chrześcijańskiej. 
Sam Arsène Heitz przed śmiercią wyznał, że inspiracją 
dla niego był wizerunek Matki Boskiej, która według jed-
nej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. 
Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd.

Slough
To, co zechcę opisać w tej drugiej części, przechodzi 

moje wszelkie wyobrażenia i marzenia. Jestem przeszło 
miesięcznym emerytem. Emerytury jeszcze nie dosta-
łem na konto. A zwiedzam Anglię, jakbym był nadzianym 

Autor chwilę po rozkoszy podróżowania w diabelskim kole
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facetem. Upał w Anglii niemożebny, 35 stopni Celsjusza 
w cieniu. Temperatura podnosi się jeszcze wyżej na myśl 
o podróży do Grecji na wyspę Zakynthos. Zanim udam 
się w podróż życia, zanim rozsmakuję się w odkrywaniu 
tego co nieznane, dokończę opisywać swój pobyt na wy-
spach brytyjskich. 

Mieszkam w Slough w 150-tysięcznym miasteczku po-
łożonym pomiędzy Londynem a Windsorem, który od 
pierwszego wejrzenia skradł mi serce. Przyjechałem po-
móc mojemu synowi Krzysztofowi w tak zwanym prowa-
dzeniu domu i zajmowaniu się wnukami: Leną i Benia-
minem z pobytem do 12 września br. Na moje szczęście 
wnuki poza domem, a z obowiązkami domowymi jakoś 
sobie radzę zwłaszcza na tak zwanym zmywaku czy war-
czeniem odkurzacza. 

Warto nadmienić, że historyczny Windsor – Zamek 
Królewski przypomina mi nieco nasz Wawel, z tą różni-
cą, że w Windsorze mieszka JKM Królowa Elżbieta II. Po-
nadto wzgórze większe i rozleglejsze, ogrody królewskie 
i park w linii prostej mają długość 5 km do pomnika kró-
la Jerzego na koniu siedzącego! Po parku biega zwierzyna 
– jelenie! Jak Wawel położony jest na Wisłą, to u podnó-
ża zamku Windsor płynie Tamiza. Dla ciekawskich war-
to wspomnieć, że zamek składa się z licznych budynków 
otoczonych murami z wieżami i bramami. Został zbu-
dowany w latach 1070–1086 przez Wilhelma Zdobywcę. 
Po nim kolejni władcy rozbudowywali siedzibę królów. 
Edward III wzniósł tutaj w XIV wieku The Round Tower 
(Okrągła Wieża), a Edward IV w XV wieku rozpoczął 

budowę późnogotyckiej kaplicy św. Jerzego, gdzie obec-
nie nadaje się Order Podwiązki, z zachowaniem średnio-
wiecznego ceremoniału. Tutaj odbył się ślub ks. Harry’ego 
i Meghan. Tak jak na Wawelu, również tutaj znajdują się 
królewskie groby. Królowa Elżbieta II przyjmuje tu ofi-
cjalnych i prywatnych gości. Zarówno pałac Buckingham 
w Londynie i pałac Holyrood w Edynburgu są głównymi 
oficjalnymi rezydencjami brytyjskich monarchów. Warto 
dodać, że zamek w Windsorze jest największym zamiesz-
kiwanym zamkiem na świecie – ma 800 metrów długo-
ści i 19 baszt, zaś powierzchnia jego podłóg wynosi około 
45 000 m². Byłem tu dwukrotnie, mogłem oglądać cen-
ne zbiory malarstwa, rysunku i wyroby rzemiosła, a także 
zabawki królewskie i stroje Elżbiety II. Wiele kompletów 
porcelany. W 1992 część zamku niemal doszczętnie spło-
nęła. Dla zebrania funduszy potrzebnych do prac budow-
lanych udostępniono do zwiedzania część pałacu Buc-
kingham. Po odbudowie zamek ponownie otwarto dla 
zwiedzających w 1997. 

Windsor to moje ulubione miasteczko w Anglii. Jest 
urocze, nasycone historią. Tutaj zostałem zaproszony 
przez syna Krzysztofa wraz z wnukami na kolację do re-
stauracji Wagamama. Od Slough oddalone raptem oko-
ło 10 km. Jedzenie było wyśmienite i pikantne. Nieste-
ty, w tym dniu pasibrzuch nie mógł się cieszyć smakami 
azjatyckiej kuchni. Był niedysponowany.

Ze wzgórza zamku królewskiego rozciąga się widok 
po drugiej stronie Tamizy na miejscowość Eton. Tutaj 
czas zatrzymał się. Mieści się tu Eton College – jedna 

Zamek w Windsorze



n u m e r  5  ( 1 0 3 )  l i s t o p a d  2 0 2 0  •  7 7

z najstarszych w Anglii szkół męskich z internatem. Zało-
żył ją w 1440 roku król Anglii Henryk VI jako The King’s 
College of Our Lady of Eton beside Windsor. W rok póź-
niej powołał King’s College Cambridge, gdzie wycho-
wankowie Eton mieli kontynuować naukę. Początkowo 
w szkole miało bezpłatnie pobierać nauki 70 chłopców 
pochodzących z ubogich warstw społecznych (Collegers) 
oraz pewna liczba uczniów opłacających czesne (Oppi-
dans, czyli mieszkańców miasta, od łacińskiego oppi-
dum). Współcześnie Eton ma około 1300 wychowanków, 
wyłącznie chłopców w wieku 13–18 lat, w tym pewną 
liczbę spoza Wielkiej Brytanii. Motto szkoły brzmi Flo-
reat Etona (Niech rozkwita Eton).

Wśród najwybitniejszych wychowanków Eton są ksią-
żę Wellington – zwycięzca spod Waterloo i później pre-
mier Wielkiej Brytanii (premierami było w sumie 19 
etończyków, w tym David Cameron) – liczni pisarze (Al-
dous Huxley, George Orwell, Ian Fleming), uczeni (Ro-
bert Boyle, John Herschel), wybitni dowódcy wojskowi 
i odkrywcy, a także słynny dandys XIX wieku i rewolu-
cjonista mody męskiej, Beau Brummell.

Milton Keynes
Ze Slough do Milton Keynes przybyłem do mojego 

drugiego syna Andrzeja, 13 sierpnia wieczorem. Zobaczy-
łem pierwszy raz mojego najmłodszego, dziesiątego z ko-
lei wnuka Artura Jerzego. Z urodzenia Brytyjczyk. Tutaj 
na nowo będę terminował jako dziadek. Ośmiodniowy 

pobyt przypomniał mi lata ojcowania moim dzieciom. 
Teraz inne czasy i wiele dogodności przy wychowaniu 
dzieci. Pilnowałem, przewijałem, ale inny rodzaj pieluch. 
Kto dziś pamięta pieluchy z tetry i ich gotowanie i praso-
wanie. Dzisiaj jednorazówki pokazują, czy dziecko się zsi-
kało! Żółta kreska zabarwia się na niebiesko. Pokarm też 
się przygotowuje błyskawicznie. Karmienie to sama przy-
jemność. Dużo bawiłem się ze swoim wnukiem. Chodzi-
liśmy do parku na spacery, samo miasto – to istny cud. 
Warto nadmienić, że mój wnuczek Artur Jerzy na Dzień 
Dziadka 2021 roku wysłał dziadkowi prezent z Anglii. 10 
litrów zupy chmielowej to jest 20 butelek „perły”. Piwo 
karnawałowe, ufajmy, że do środy popielcowej się upo-
ram z nietuzinkowym prezentem.

Wróćmy do miasta. Zaprojektowane w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku. Architekt tak zaprojektował 
miasto, by najwyższy dom nie był wyższy od najwyższego 
drzewa. Złośliwi mówią, że gdyby chciano tak zaprojek-
tować Londyn, to by ziemi w Wielkiej Brytanii zabrakło.

Milton Keynes położone w hrabstwie ceremonial-
nym Buckinghamshire, w regionie South East England, 
75 km od Londynu. Miasto znajduje się w połowie dro-
gi pomiędzy Londynem a Birmingham oraz między Oks-
fordem  a  Cambridge. W pobliżu miejsce związane 
z kryptologią – Bletchley Park. Liczy przeszło 190 tys. 
mieszkańców. 

W latach 60. XX wieku rząd brytyjski zadecydował 
o utworzeniu nowego miasta, mającego na celu zmniej-
szenie gęstości zaludnienia Londynu i Birmingham. 
Zdecydowano się na budowę nowego miasta w miej-
scu równo oddalonym od Londynu, Oksfordu, Leice-
ster i Birmingham, tak aby stanowiło samodzielne cen-
trum o znaczeniu ponadlokalnym. Oficjalnie powstało 
23 stycznia 1967 roku. Nazwa miasta została wzięta od 
wsi o tej samej nazwie leżącej na terenie obecnego MK. 

Postanowiono, że nowe miasto będzie oparte na kon-
cepcji miasta-ogrodu. Założono, że nie będzie miało jed-
nego znaczącego centrum, a efekty miejskie będą rozło-
żone równomiernie w całym mieście. Układ ulic oparto 
na prostokątnej siatce w układzie hierarchicznym (uli-
ce ważniejsze i mniej ważne). Główną ideą była niewiel-
ka (ok. kilometrowa) odległość między największymi 
ulicami siatki. Skrzyżowania większości ulic mają cha-
rakter rond. Większość ulic oddzielona jest od terenów 
zabudowanych pasami zieleni lub drzewami. Początko-
wo zakładano, że „najwyższy budynek nie będzie wyższy 
niż najwyższe drzewo”, jednakże z biegiem czasu powstał 
14-piętrowy biurowiec.

Inne plany, inna rzeczywistość. A ja trzymam się swo-
ich planów. Przede mną lot do Grecji.

Jerzy Jacek Bojarski
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Po 31 latach „odfrunęły” 
do Paryża

W końcu sierpnia 2020 roku siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Św. Józefa z Cluny opuściły Lublin. Napisałem w ty-
tule „odfrunęły”, bo założycielka Zakonu s. błogosławiona 
Anna-Maria Javouhey mówiła, że „siostra św. Józefa jest 
jak ptak na gałęzi, zawsze gotowa pofrunąć w to miejsce, 
w które skieruje ją Bóg”. Fruwanie nie jest im obce. 

Osiadły prawie w 300. wspólnotach na wszystkich 
kontynentach. Spośród ponad trzech tysięcy sióstr kilka 
przyjechało do Polski i tu w Lublinie w 1989 r. spotkało je 
przyjazne przyjęcie.

Polska dla uczestniczek Zgromadzenia Sióstr św. Józe-
fa z Cluny nie była krajem obcym. W dwustoletniej histo-
rii Zakonu na samym początku wymieniano przecież Po-
znań. To na ziemi polskiej, wówczas znajdującej się pod 
trzema zaborami, przydarzyło się, że w Poznaniu, w roku 
1807 przebywał cesarz Napoleon, w drodze wojennej na 
Moskwę złożył swój podpis pod aktem zatwierdzającym 
powołanie nowego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny.

Dziś Zgromadzenie liczy około trzy tysiące sióstr w 414 
wspólnotach: w Europie (1040 sióstr), w Azji (900), Afry-
ce i Oceanie Indyjskim (546), w Ameryce (407), w Austra-
lii i Oceanii (111). Najwięcej wspólnot działa w Europie – 
86, w Ameryce (od 1822 r.) – 74. Siostrom w działalności 
wychowawczej przyświeca zasada: „służyć to mało, trzeba 
kochać i szanować”. Ze zrozumieniem, ale i zainteresowa-
niem przyjął je w Lublinie metropolita lubelski abp Bole-
sław Pylak i przekazał na ich pobyt i pracę pedagogiczną 
wznoszony właśnie dom na Czwartku na placu parafial-
nym przy kościele.

Wspólnotę na Czwartku założyła (1992 r.) s. Katarzy-
na Deutsch. Po niej przełożoną została s. Małgorzata De-
menga ze Szwajcarii i prowadziła tę wspólnotę z dwuletnią 
przerwą do br. Pracowały w Lublinie siostry z Portugalii, 
Madagaskaru, Belgii, Martyniki, Francji, Niemiec i Hisz-
panii. Wszystkie poznawały język polski na kursach or-
ganizowanych na KUL. Twierdziły, że język polski wca-
le nie jest trudniejszy niż któryś z afrykańskich. Jedna ze 
wspólnoty s. Florine z Madagaskaru w Lublinie zmarła 
w 1996 r. Pozostanie po niej ślad na cmentarzu. Do koń-
ca w Domu św. Józefa na Czwartku pracowały też s. We-
ronika Lima Alves z Portugalii, Aimeo Rasoamiaranari-
va z Madagaskaru. 

Siostry prowadziły tu przedszkole (45 dzieci w 4 gru-
pach) i świetlicę, gdzie młodzież przygotowywała się na 

lekcje szkolne i korzystała z codziennych posiłków. W cza-
sie wakacji siostry urządzały kolonie dla wychowanków, 
różne spotkania i obozy letnie. Uczestnicy mieli też okazję 
wyjechać do Szwajcarii. Dzięki s. Małgorzacie doszło do-
kontaktów ze Szwajcarskim Stowarzyszeniem i wymianą 
między polskimi dziećmi a „Partnerschaft mit Dąbrowi-
ca”. Polskie dzieci z tej dzielnicy nigdy nie były za granicą, 
a ten wyjazd i pobyt w Szwajcarii przyjęły z zachwytem. 

Jedna z sióstr pracowała w lubelskim domu opieki spo-
łecznej dla samotnych i niepełnosprawnych. Starają się 
być tam, gdzie – zgodnie z regułą Zgromadzenia – trze-
ba czynić dobro.

Jakaż to była radość w czasie uroczystości dwustulecia 
Zgromadzenia obchodzonych w 2007 roku właśnie w Pol-
sce! Odbywały się one w kilku miejscach m.in.: w Cluny, 
w Autum, Chalon Saone, w Dijon, Paryżu i Lublinie. 

W końcu maja 2007 r. w gimnazjum powszechnie zwa-
nym „Biskupiakiem” w występach artystycznych uczestni-
czyły dzieci z Domu św. Józefa. A w marcu z okazji imie-
nin św. Józefa tego roku abp Józef Życiński wpisał się do 
księgi pamiątkowej: 

W rok po pierwszej wizycie niezmiennie dziękuję 
Bogu za charyzmat Sióstr i tak ważną posługę w tym 
rejonie w Lublinie, który szczególnie potrzebuje 
uśmiechu św. Józefa. x. Józef Życiński, 

Lublin,18 marca 2007 r.

Dom Sióstr św. Józefa na Czwartku przy ul. Ks. Słowi-
kowskiego (Krzywej) przyjmował i opiekował się przed-
szkolakami, dziećmi ze Starego Miasta i tzw. dzielnicy 
Lubartowskiej, gdzie rodziny żyjące w trudnych warun-
kach takiej pomocy szczególnie potrzebowały. Pomoc 
sióstr w wychowaniu i codziennej opiece edukacyjnej 
miała olbrzymie znaczenie. Do dziś matki dzieci, które 
znalazły w Domu u Sióstr takiej pomocy i miłości dla 
potrzebujących, wspominają te „francuskie” siostry z ol-
brzymią wdzięcznością.

Na ostatnim, pożegnalnym spotkaniu u lubelskich 
sióstr przełożona, a także pozostałe siostry, zapewnia-
ły, że pobyt w Polsce dał im wiele dobrych spostrzeżeń 
i doświadczeń. Siostra Małgorzata powiedziała, że żal im 
opuszczać Polskę. Szkoda, że nie zdobyły tu nowych do 
swojego zakonu kandydatek. 

Gal 
25 X 2020
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Wiersze religijne z Chełma

Henryk
Radej

Książka to niezwykła, zasługująca na szczególną 
uwagę, bowiem w dziejach literatury chełmskiej nie wy-
dano nigdy takiej antologii poezji o wyraźnej tematy-
ce religijnej. Autor wyboru wierszy i obszernego wstępu 
(Waldemar Taurogiński) dokonał w nim przypomnie-
nia polskich poetów i pisarzy zgłębiających tajemnice 
wiary, życia i śmierci w obszarze religii chrześcijańskiej, 
a jednocześnie celnie zakwalifikował do swojego pomy-
słu edytorskiego utwory zawierające ślady sacrum, choć 
decyzja w tym przypadku nie zawsze jest łatwa. Wyma-
ga bowiem szczególnego wyczulenia na pierwiastki me-
tafizyczne ukryte implicite w strukturze tekstu i zdecy-
dowanego odrzucenia takich o tematyce wielkanocnej 
lub bożonarodzeniowej, które pozorują religijność w du-
chu obyczajowości świeckiej. Na zawartość antologii zło-
żyły się wiersze 17 autorów poprzedzone notą biogra-
ficzną, mających jakiekolwiek związki z kulturą Chełma, 
zwłaszcza z literaturą. Są wśród nich autorzy o wielolet-
nim i zróżnicowanym dorobku literackim tacy jak: B. Fa-
stowiec, M. J. Kawałko, A. Sann, T. Pyc, D. Kurczewicz, 
H. Graboś, H. Radej, W. Taurogiński, jak i poeci młod-
szego pokolenia: D. Cichocka, I. Chudoba, A. Mazur-
kiewicz, R. Gałan, M. Petruk. Troje pierwszych z tej listy 
odeszło już z tego świata i zapewne znalazło zaspokoje-
nie duchowych pragnień, korzystając z bogactwa wiary. 

Jednak antologia – jako pozycja wydawnicza  –  
zwraca najpierw uwagę czytelnika śnieżną bielą okła-
dek, dającą przyjazne wrażenie aksamitnej miękkości, 
zwłaszcza w ich dotyku. Całość edycji ujmuje klasycz-
ną prostotą i ubóstwem szaty graficznej, zredukowanych 
do tego, co niezbędne w przekazie estetycznym i seman-
tycznym –  do nawiązania dialogu między twórcą i od-
biorcą. Tematyka prezentowanych liryków skupia się 
na sprawach najważniejszych w religii – na istocie Boga 
i człowieku, na ich wzajemnych relacjach, na opozycji co 
boskie, a co ludzkie, na modlitwie człowieka i milczeniu 
Boga, na wartości wspólnoty Kościoła. A wszystko to 
wyrażone jest współczesnym językiem poetyckim wzbo-
gaconym o elementy metafizyczne, których praźródło 
w Księdze odwiecznej. Autorzy tej białej antologii często 

cytują Biblię, która dla jednych jest inspiracją, choćby 
szkicem pomysłu, zaś dla innych bezpośrednim odwo-
łaniem się do jej meritum i nauki płynącej z przeka-
zu. Także tytuł A nad śnieg wybieleję zaczerpnięty został 
z Psalmu 51 Dawidowego, przytoczonego we fragmen-
cie na skrzydełku okładki.

Utwory poetów skupionych w antologii zasługują ze 
wszech miar na uważną lekturę i mieszczą się w kryte-
riach przyjętych przez wydawcę. Wszyscy autorzy prze-
jawiają jednoznaczną postawę światopoglądową, choć 
ich religijność wyraża się w różnym natężeniu emo-
cjonalnym i różnorodnej stylistyce. Osobiste modlitwy 
i rozmowy z Bogiem przebiegają w ciszy, w szepcie, ale 
też w przejmującym krzyku bezsilności (B. Fastowiec, 
E. Mazurkiewicz-Cardenas, M. Zaremba). W twórczo-
ści kilku autorów widać pokorę i uniżenie wobec Stwór-
cy oraz wdzięczność za jego miłosierdzie przejawiane 
względem słabości człowieka (D. Cichocka, T. Pyc, H. 
Graboś). Ponad połowa z nich kilkanaście razy użyła 
w wierszach w różnej formie słowa „pokora”, dlatego 
śmiem nazwać ten wybór antologią pokory. Nie zna-
czy to, że nie ma w niej wyrazu buntu i trudnych pytań 
do Boga (A. Gierun, H. Radej, M. Petruk). Znalazły się 
też pojedyncze apostrofy skierowane do Matki Bożej, 
ale zdecydowanie przeważają te do Boga Ojca albo do 
Jezusa Chrystusa. W twórczości poetów natchnionych 
może dziwić zupełne pominięcie Ducha Świętego, który 
obdarza człowieka m.in. darami mądrości, umiejętności 
i pobożności. Za to należną chwałę zasłużenie otrzymu-
ją od niektórych autorów aniołowie (E. Mazurkiewicz-
-Cardenas, A. Gierun).  

Mam nadzieję, że wydawca, wiedziony dobrym od-
biorem tej książki, powtórzy za jakiś czas podobne 
przedsięwzięcie edytorskie i przedłoży czytelnikom ko-
lejną propozycję wydawniczą o wybranej tematyce,  po-
szerzoną o obecność innych autorów ziemi chełmskiej. 
Pamiętajmy, że to głównie poeci, jako wyrobnicy języ-
ka, podejmują trud, aby nadać słowu adekwatną do zna-
czenia głębię metafizyczną, bliską łączności duchowej 
ze Stwórcą. ■
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trudno się – Jahwe – dodzwonić
do Ciebie
a konfesjonał słów mych nie rozumie
nim mnie wysłuchasz
za Starca się przebierz
a ze mnie wywiedź piekące kalumnie

czemu Ty łotrów stroisz
w białe szaty
a w łona panien kładziesz czarne
chusty
czyś Rzymianinem
czy wiecznym Azjatą
Tyś jest Wrzeciono czy
Nić Zaratustry

nie kuś mnie suchą stopą
na jeziorze
ani się skrywaj w milczeniu nad
stepem
bądź przy mnie w każdym i
o każdej porze
nim się w zwątpieniu jak w wosku
zasklepię

odkup me zdrady
choć nie będzie łatwo
spraw
by się złemu przyśnił
dobry anioł

Marian Janusz Kawałko

Nocny telefon I
Chociaż raz
Chociaż raz
Uczyń gest
Daj mi znak
Naznacz cel
Wyznacz szlak
Daj mi znak
Chociaż raz
Zdejmij płaszcz
Odsłoń się
Ogień włóż
Uczyń gest
Daj mi znak
Chociaż raz
Panie mój
Ukaż twarz

Arkadiusz Sann

Daj mi znak

pod osłoną nocy
dyskretnie wyciągam gwoździe
z twoich dłoni
i obiecuję że o świcie będziesz wolny

w porannych wiadomościach słyszę
o kolejnym ukrzyżowaniu
i wciąż aktualne słowa
„Krzyż trwa choć zmienia się świat”

Iwona Chudoba

taki sen

mów do mnie Panie częściej
mów lecz najlepiej wierszem
odczytam prawdę o Tobie
bez beczki soli to zrobię
rozbiorę słowo po słowie
i więcej o Tobie się dowiem
czasem popłakać spróbuję
gdy smutek wiersz zdominuje
cieszyć się będę też z Tobą
gdy radość zagości ozdobą
z wersów wyłowię istotę
(o niej opowiem Ci potem)
z poezji czerpię energię
co mnie do życia poderwie

24 listopada 2019 r.

Teresa Pyc

mów do mnie Panie
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Wybacz Matko że zamieniliśmy
modlitewnik na smartfona
modlitwę na roztrząsanie seriali
a zamiast paciorków różańca
przebieramy litery esemesów

zamiast myśli o nieskończoności
w głowie szum
nieskończonych kilobajtów
w uszach muzyka
ale nie sfer niebieskich

pęd świata wiedzie nas
na manowce i pokuszenie
nie chcemy znać prawdy
odchodzimy od niej w pozory

rozświetl Matko nasz czas
którym zawładnęło
elektroniczne szaleństwo
zawróć z drogi donikąd
ochroń przed nami samymi
gdy nie jest jeszcze za późno

Halina Graboś

wybacz Matko
Henryk Radej

mój Kościół

Tylko tutaj
wśród burzy schron przytulny
choć tłuką o bramę
odwiecznym toporem

Tylko tutaj
podchodzą bracia
z otępiałym nożem
klękają na ostrzu miłości
jeden przy drugim

Tak wierzę wewnątrz
gdy nade mną kopuła
a kapłan od wieków powtarza
łamanie Chleba  

Między wioskami zielonymi
na rozwidleniu polnych dróg
w małej kapliczce pobielonej
bezpieczne miejsce znalazł Bóg
Matki ramieniem otulony
i modlitewnym ciepłem słów
z uśmiechem patrzy na klęczących
maleńki Jezus pośród bzów
Ave Maryja! nad polami
w kapliczce śpiewa wierny lud
o Matko przyczyń się za nami!

Bronisława Fastowiec

siennicka Kapliczka

Waldemar Taurogiński

Sąd płacze

Bądź pozdrowione sumienie za
sąd Sumienie płacze sąd
płacze Czy wymierzy
czyny Zmieni winę
w karę należną
Baranku sprawiedliwości i cnót
zmiłuj się
Sumienie płacze Bóg płacze a ja
kimże jestem
by osądzać
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Opowieść o klęsce

Jerzy 
Kaczmarski

Zapomniana Bitwa Napoleona. Krasne 14−21 listo-
pada 1812 to kolejna monografia poświęcona okresowi 
napoleońskiemu w dorobku profesora Rafała Kowalczy-
ka. Pozycja zdecydowanie wyróżnia się wśród prac tego 
autora, jak i napisanych przez polskich badaczy, czy pa-
sjonatów epoki próbujących przybliżyć wojnę roku 1812 
– zmagania dwóch światów, które zmieniły losy świata. 
Autor już monografią Małojarosławiec 1812, zasygnali-
zował, że zmagania na polu bitewnym ukazuje w sposób, 
aby to czytelnik stawał się biernym uczestnikiem wyda-
rzeń, czuł smak, gorycz bitwy i towarzyszyły mu emocje, 
które są nieodłącznie związane ze zmaganiami walczą-
cych stron. Trwoga, ból, podniecenie, ekstaza, niena-
wiść, wszystko to, co targa żołnierzami podczas walki, co 
było wówczas zmaganiem żołnierza z żołnierzem, czło-
wieka z człowiekiem, Rosjanina z Francuzem, Niemcem, 

Włochem, Holendrem, czy Polakiem, co było walką nie 
tylko o zwycięstwo, ale o śmierć i życie – to wszystko sta-
je się dla nas żywe i realne. Odczuwamy woń palonych 
zabudowań, gryzący w oczy dym, świst kul, trzask wy-
strzałów, komendy dowódców, podniecone okrzyki wal-
czących dodających sobie nimi animuszu, sygnały tręba-
czy szwadronowych – każdy szczegół obrazują nam słowa 
autora. 

Styl Kowalczyka jest jedyny w swoim rodzaju. Jest 
jego wizytówką, jakby pieczątką tego autora, który epikę 
wprzęga w pracę naukową, badawczą, w obrazowe uka-
zanie historii. Jest to jego celowy zabieg – eksperyment 
metodologiczny. Autor nie kryje, że został zainspirowany 
pisarstwem historyka holenderskiego, Johanna Huizin-
gi – mistrza pióra. Praca, choć dotyczy bitwy pod Kra-
snem, jest wieloproblemowa. Nie ukazuje tylko samego 
starcia pod Krasnem i zdarzeń, które do tego doprowa-
dziły. Wprowadza czytelnika w złożony ciąg wydarzeń, 
jaki nastąpił po decyzji Napoleona o powrocie na stary 
trakt smoleński. W pracy autor obala szereg mitów ba-
dawczych, które funkcjonują w polskiej historiografii od-
nośnie odwrotu Napoleona z Rosji i bitwy pod Krasnem. 

Rozdział I – Sytuacja Wielkiej Armii i wojsk rosyjskich 
przed wkroczeniem do Smoleńska

Ukazany został w nim odwrót Wielkiej Armii od mo-
mentu bitwy pod Wiaźmą już po powrocie na stary trakt 
smoleński, aż po dotarcie oddziałów napoleońskich pod 
mury Smoleńska. Starcie pod Wiaźmą zostało przedsta-
wione nie jako konfrontacja obydwu stron, a jako wy-
dźwięk procesu, który dokonał się w wojskach Wielkiej 
Armii w ciągu zaledwie kilku dni. Rozprzężenie Wielkiej 
Armii i utrata jakościowej przewagi nad wojskami rosyj-
skimi pokazała, że Wiaźma stała się punktem zwrotnym 
odwrotu spod Moskwy. Kowalczyk nie pozostawia czytel-
nika w niepewności i odpowiada, co było tego przyczyną. 
Wraca do przełomowych dla wojny wydarzeń z 25 paź-
dziernika 1812 r. i ukazuje, że to brak decyzji Napoleona, 
spowodował, że niewykorzystana została wówczas szansa 
na zwycięstwo i zniszczenie wojsk Kutuzowa, który wyco-
fywał się ku rzece Oce. Właśnie to wydarzenie, jak żadne 
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inne, pociągnęło za sobą lawinę zdarzeń, które w konse-
kwencji doprowadziły do klęski Wielkiej Armii w Rosji. 
Dlaczego Napoleon nie zdecydował się na marsz przez po-
łudniowe niezniszczone trakty przez Me dyń, Juchnów, Jel-
nię, Bałtutino i Lachowo? Wszak napoleoński gubernator 
Smoleńska Hen ryk Charpentier przygotowywał wsparcie 
dla wracających tamtą trasą wojsk Wielkiej Armii. Wysła-
na została w tamtym kierunku brygada gen. Jana Augere-
au. Wszystko było przygotowane, a tu nagle taka decyzja, 
która odwróciła sytuację. Dowiadujemy się, że zdecydo-
wały o tym nie racjonalne przesłanki, ale emocje, będące 
pokłosiem wcześniejszej decyzji Napoleona o nieatako-
waniu odsłoniętych wojsk rosyjskich Kutuzowa podczas 
ucieczki na południe w kierunku rzeki Oka. W tak waż-
nym momencie dla losów wojny do głosu doszły opinie 
zantagonizowanych marszałków: Joachima Murat’a i Lu-
dwika Davout’a. Wybór Napoleona gorszego wariantu do-
konał się pod wpływem kłótni Murat’a i Davout’a, Wielka 
Armia pomaszerowała na Smoleńsk starym ogołoconym 
z żywności traktem, a nie południowym, krótszym i nie 
zniszczonym w marszu na Moskwę. Decyzją Napoleona 
zaskoczone było dowództwo rosyjskie na czele z Kutu-
zowem. Stąd ich kilkudniowa bierność. Wielka Armia 
właśnie w ciągu tych kilku dni straciła jakość bojową. 

Zdecydował o tym brak żywności na trasie, skutkujący 
dezercjami, a nie mróz. Z wojskami Napoleona ciągnę-
ły ogromne tabory wypełnione łupami z Moskwy. Żoł-
nierze dezerterowali zasilając, szeregi maruderów. W ta-
borach, wśród maruderów jedni zabijali drugich, byleby 
tylko zdobyć żywność, wóz, łupy. Pierwszy raz w histo-
rii Wielkiej Armii liczebność maruderów, ciurów obo-
zowych z prywatnych taborów przewyższyła pod wzglę-
dem liczebnym regularne oddziały napoleońskie. W tym 
rozdziale autor nie poprzestaje na obaleniu jednego mitu, 
ale czyni tak z kolejnymi i przedstawia fakty, nie legen-
dę. Okazuje się, że to nie niska temperatura powodowa-
ła takie straty wśród żołnierzy napoleońskich. Tempera-
tura na początku listopada była kilka stopni na minusie. 
Straty powodowała epidemia grypy. Potwierdzają to ba-
dania naukowców, na które powołał się Kowalczyk. Gry-
pę przywlekli Baszkirzy powołani do armii rosyjskiej. Za-
razili się nią żołnierze napoleońscy i właśnie wśród nich 
poczyniła ona ogromne spustoszenia. 

Niewielka ilość żołnierzy napoleońskich zabezpieczy-
ła się na zimę. Nie zabrali ze sobą kożuchów, ciepłych 
ubrań, nawet żywności. Zwyciężyła chciwość. Zabrali 
złoto, klejnoty – łupy zdobyte w Moskwie. W rozdzia-
le tym zaakcentowane jest również, że Napoleon właśnie 

Odwrót (z obrazu Januarego Suchodolskiego), rep. E. Łuniński, Napoleon. Jego życie i czyny w obrazach (Legiony i Księstwo Warszawskie), Warszawa 1911.
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z powodu rzesz maruderów zdecydował, że każdy kor-
pus miał wracać samodzielne. Czy była to słuszna de-
cyzja? Autor odpowiada, że pewnie tak, gdyby Rosjanie 
pozostali bierni i trwali na pozycjach z 25 październi-
ka. Jednak w wojnie sytuacja zmienia się dynamicznie. 
W rezultacie korpusy, ale też maruderzy zostali narażeni 
na jeszcze większe straty przez Rosjan. A więc to kolejna 
błędna decyzja Napoleona? Autor odpowiada na to py-
tanie dopiero w czwartym rozdziale. Wówczas to, już po 
bitwie pod Krasnem, a przed przeprawą przed Berezyną 
Napoleon zdecydował o zredukowaniu taborów, podpo-
rządkowując je Wielkiej Armii. Czemu nie uczynił tego 
wcześniej? Pewnie z takiego powodu, że nie przewidział 
rozmiaru tragedii odwrotu. Pamiętał również, że obiecał 
swoim żołnierzom łupy z Moskwy. Liczył też, że maru-
derzy ponownie włączą się do szeregów regularnych jed-
nostek, jak zawsze w historii wojen napoleońskich bywa-
ło. Pozostajemy z tym pytaniem. Autor pozostawia nas 
z faktami, a ich analiza jest już naszą wolą. Atmosferę tego 
rozdziału kończy akcent polski. Otóż kawaleria Wielkiej 
Armii wyginęła podczas odwrotu. W pierwszym etapie 
odwrotu, którego dotyczy rozdział pierwszy, konie pada-
ły dziesiątkami. Zarówno wierzchowce bojowe, jak i ko-
nie pociągowe z taborów. Czemu? I czy konie polskie róż-
niły się od koni francuskich, niemieckich, czy włoskich 
kawalerzystów Wielkiej Armii? Polscy kawalerzyści mie-
li najmniejsze straty i byli wykorzystywani przez same-
go Napoleona, jako straszak przeciw Kozakom. Czyżby 
ich konie były uodpornione na upadki na lodzie? Autor 
kolejny raz obala mit. Otóż nic bardziej mylnego. Ponia-
towski proponował, by końskie kopyta wyposażyć w ha-
cele. Zabezpieczały one konie przez ślizganiem się na lo-
dzie. Napoleon nie wydał takiego rozkazu. W związku 
z tym oprócz Polaków, skorzystała z pomysłu tylko ka-
waleria Gwardii. I w rezultacie tylko kawaleria tych kor-
pusów ocalała z wojny 1812 r. 

Rozdział II – Na zapleczu Wielkiej Armii
Rozdział ten podnosi niejako inny problem, bezpo-

średnio nie związany z bitwą pod Krasnem. Mógłby na-
wet stanowić inną pracę. Dotyczy sytuacji na zapleczu 
Wielkiej Armii, a więc w Księstwie Warszawskim, na Li-
twie, Ukrainie i Białorusi. Autor odpowiada, dlaczego 
Rosjanom udało się odzyskać Ukrainę, Białoruś, zagrozić 
odwrotowi Wielkiej Armii przez Berezynę na Litwę. I cze-
mu Napoleon nie wykorzystał potencjału Litwy i Ukra-
iny. Dowiadujemy się, że Litwa została celowo zniszczona 
przez ustępujące wojska rosyjskie. Destrukcyjnie na sytu-
ację Litwy podziałały też bandy, jakie potworzyły się z de-
zerterujących żołnierzy, tak Rosjan, jak i z wojsk napole-
ońskich. Bandyci nie mieli narodowości, grabili, gwałcili 

i niszczyli wszystko, byleby się tylko wzbogacić, wykorzy-
stać czas wojny. Litwini nie wierzyli w zapewnienia Na-
poleona, że pokonał Aleksandra. Czekali na ostateczne 
zwycięstwo. Bali się powtórki z 1807 r., kiedy to Napole-
on antyrosyjski ruch pozostawił bez wsparcia. Aleksan-
der nie miał wówczas litości. Wszystkich konspirantów 
i ich rodziny wysłano na Syberię, a majątki skonfisko-
wano i przekazano Rosjanom. Dodatkowo w 1812 r. gu-
bernator wileński Holender Dirk Van Hogendorp czynił 
wszystko by, przeszkodzić Polakom w budowie admini-
stracji. Wybór Holendra na wielkorządcę Litwy był jed-
nym z najgorszych, jakie dokonał Napoleon. Dlaczego nie 
udało się zdobyć Ukrainy, która w 1812 r. była kluczem 
do zwycięstwa nad Rosją? Wiedział o tym Aleksander, 
dlatego nakazał wojskom rosyjskim postępować bardzo 
ostrożnie. Z rozdziału dowiadujemy się, że plan zdobycia 
Ukrainy, wywołania antyrosyjskiego powstania na Ukra-
inie był przygotowywany w Księstwie od 1810 r. Szyko-
wano sprzęt, broń, ćwiczono ludzi, kupowano wierz-
chowce. Plan był gotowy. Zakładał wywołanie powstania 
i podział wojny na dwuletnią kampanię w oparciu o żoł-
nierzy-ochotników Polaków z ziem dawnej Rzeczpospo-
litej, głównie z Wołynia, Podola i Ukrainy, gdzie pamięć 
o Polsce była bardzo żywa, gdzie szlachta miała propol-
skie poglądy. Jednak Napoleon w ostatniej chwili odrzu-
cił plan. Zdecydował o marszu za Rosjanami, o jednej 
decydującej bitwie, która da mu zwycięstwo. Nie słuchał 
swoich doradców, którzy radzili dwuletnią kampanię, nie 
słuchał Poniatowskiego. W rezultacie szansa na wybuch 
antyrosyjskiego powstania na Ukrainie przepadła. Dodat-
kowo na dowódcę flanki południowej wyznaczył księcia 
Karla Schwarzenberga, który uczynił wszystko, by do wy-
buchu antyrosyjskiego powstania nie doszło. Dopuścił się 
gwałtów na miejscowej ludności, doprowadzając do ru-
iny gospodarkę zajętych przez wojska napoleońskie tere-
nów. Skala przemocy była tak duża, że chłopi całymi ro-
dzinami uciekali do Galicji, byleby tylko ocalić życie. Jego 
działania bojowe względem Rosjan były pozorne, ukie-
runkowane na oszukanie Napoleona, że zrobił wszystko, 
co mógł, by zniszczyć przeciwnika, ale z uwagi na prze-
wagę wojsk carskich okazało się to niemożliwe. 

Rozdział III – Wielka Armia w Smoleńsku 9–17 listo-
pada 1812 r. 

Kolejny rozdział przenosi nas na główny teren walk do 
Smoleńska. Napoleon wraz z gwardią cesarską dotarł do 
twierdzy najszybciej – 9 listopada. Natychmiast przeko-
nał się, że twierdza nie nadaje się do obrony. Intendentura 
przez kilka miesięcy, od momentu kiedy Napoleon wraz 
z Wielką Armią pomaszerował na Moskwę, nie uczyni-
ła nic, by wzmocnić twierdzę. Napoleon przekonał się, 
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że raporty o przebudowie Smoleńska, jakie otrzymywał 
przez kilka miesięcy były fałszywe. Jego plan legł w gru-
zach. Zakładał on szybkie dotarcie do Smoleńska i przy-
gotowanie dla ustępujących z Moskwy korpusów linio-
wych i rzesz maruderów zaplecza. Uważał, że będzie 
można powrócić do planu, który odrzucił kilka miesięcy 
temu. Liczył, że uda się Wielkiej Armii przezimować na 
rubieżach dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o tzw. wro-
ta smoleńskie. Okazało się to jednak nierealne. Baza nie 
została przygotowana. Napoleon dokonał wówczas nie-
możliwego. Natychmiast zmienił koncepcję i postanowił 
wycofać się do Wilna. Przez kolejne pięć dni udało mu 
się zreorganizować Wielką Armię. Zwiększył liczebność 
korpusów, włączając wszystkie oddziały, jakie znajdowały 
się na zapleczu Smoleńska, powiększył ich zdolność bojo-
wą, wyposażając w miejscową artylerię z oraz żywność na 
drogę. Kowalczyk ukazuje jednak drugie dno. Dowiadu-
jemy się, jak wyglądała sytuacja w mieście po wkroczeniu 
żołnierzy napoleońskich i co działo się pod jego murami. 
Żywności było mało, więc Napoleon pozwolił tylko żoł-
nierzom z jednostek bojowych wkroczyć do miasta. Po-
zostali koczowali pod murami. Autor ukazał atmosferę 
w mieście, grabieże, gwałty, morderstwa, próby przeżycia 

za wszelką cenę. Wszystko pod okiem Napoleona. Nie in-
terweniował, pozwalał na mordy i grabieże niemal pod 
swoimi oknami. Najważniejsza była wówczas dla niego 
sprawność i szybkość działania. Był to wyścig o czas z Ro-
sjanami. Napoleon nie chciał, by przeciwnik przegonił go 
na trasie odwrotu, a z drugiej strony nie mógł wydać roz-
kazu natychmiastowego wymarszu. Musiał przygotować 
Wielką Armię do dalszego marszu i walki. Liczyli się dla 
niego tylko żołnierze, którzy byli w regularnych jednost-
kach. Pozostali mogli się pozabijać. Napoleon pogardzał 
tymi, którzy dostali się do miasta i zdezerterowali. Sta-
li się zbędni. Nie pozwolił im wydawać racji żywnościo-
wych – one były tylko dla żołnierzy pod bronią, gotowych 
na każde skinienie Napoleona. Dlatego akceptował ich 
wybryki, które kończyły się i tak najczęściej upojeniem 
alkoholowym i śmiercią z wyziębienia. Z drugiej strony 
rozkazał bronić miasta przed dopływem maruderów. Nie 
chciał doprowadzić do chaosu, który powstałby, gdyby 
niekontrolowane tłumy maruderów, dezerterów przedar-
ły się do Smoleńska. Dlatego szturmujące mury twierdzy 
tłumy maruderów były odrzucane przez gwardzistów. Nie 
cofano się przez ostrzałem z broni palnej, a nawet arty-
lerii. Napoleon postawił wszystko na jedną kartę. Musiał 

Scena z odwrotu armii Napoleona, il. francuska z XIX w.
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mieć czas, by przygotować i wyposażyć regularne jed-
nostki w żywność, broń, amunicję. By żołnierze byli go-
towi do marszu na zachód. Kowalczyk wprowadza nas 
w atmosferę tamtych chwil. Sytuacja w Smoleńsku przy-
pominała czas apokalipsy, niźli miasto szykujące się do 
obrony? a może statek pędzący w otchłań morskich głę-
bin? Krzyki, gwałty, pożary, walka o wódkę i pożywienie, 
a koło tego magazyny, straże, szykujące się do wymarszu 
uporządkowane oddziały, pakowane bagaże, remontowa-
ne wozy – dwa światy – jeden Smoleńsk. 

Rozdział IV – Bitwa pod Krasnem. 
Rozdział czwarty, czyli bitwa pod Krasnem, to jest wła-

śnie to, co jest atutem pracy Kowalczyka. Epika wprzę-
gnięta w pracę badawczą. Rozdział podzielony został na 
trzy podrozdziały. Autor obrazuje w nim wszystkie szcze-
góły operacji krasieńskiej. W pierwszym, 14–16 listopada, 
autor ukazał wymarsz korpusów Wielkiej Armii z twier-
dzy oraz całą drogę na trasie Smoleńsk–Koryt nia–Kra-
sne. Marszrutę korpusów oraz ataki ze strony Rosjan, 
którzy wyprzedzili Napoleona na trasie odwrotu, zostały 
przedstawione w bardzo barwny sposób. Kowalczyk uka-
zuje w nim marsz korpusów idących z przodu kolumny 

Wielkiej Armii – VIII gen. Andoche Junot’a, V gen. Józefa 
Zajączka i grupę utworzoną ze spieszonych ka walerzystów, 
którymi dowodził gen. Horacy Sébastiani. Dowiadujemy 
się z niego różnic w marszrucie pomiędzy tymi zgrupowa-
niami, a gwardią, z którą maszerował Napoleon oraz idący-
mi w tyle korpusami: IV wicekróla Włoch Eugeniusza de 
Beauharnais i I. Davout'a. Ukazane zostały walki o Krasne, 
jakie prowadzili Polacy, wraz z Westfalczykami oraz zna-
komita postawa polskiej artylerii gen. Karola Kniaziewicza, 
która uratowała spieszoną dywizję Sébastianiego. Okrąże-
nie IV korpusu i odwrót Davout'a. Szczegółowo, bardzo 
szczegółowo opisane zostało wyrwanie się z okrążenia nie-
dobitków korpusu Eugeniusza de Beauharnais, które oka-
zało się możliwe tylko dzięki brawurze przydzielonego do 
sztabu korpusu Polaka gen. Stanisława Klickiego. Wszyst-
kie fakty historyczne, szczegóły ubarwione w barwną epi-
kę, która czyni ten podrozdział i cały rozdział niezwykle 
atrakcyjnym dla czytelnika. 

Kolejny podrozdział, 17–19 listopada, ukazuje zmaga-
nia podczas bitwy pod Krasnem 17 listopada, w dniu bo-
haterów. Autor ukazuje każdy front obrony. Bitwę, która 
było starciem o czas. Śmierć żołnierzy wystawionych na 
ataki przeważających sił rosyjskich, na huraganowy ostrzał 

Scena z odwrotu armii Napoleona, il. francuska z XIX w.
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artylerii miała dać szansę Napoleonowi na wyjście z Rosji. 
Podrozdział ukazuje dramatyczne chwile podczas bitwy, 
sytuację rannych, schwytanych, pozostawionych na śmierć. 
Każda pozycja, niemal każdy metr okupiony był śmiercią 
broniących się do końca żołnierzy, którzy trzymali się na 
do końca wyznaczonych pozycji, płacąc za to śmiercią. 
Podrozdział ukazuje realny obraz bitwy. Prawdziwy obraz 
wojny – brudny obraz, który rzadko dociera do czytelni-
ka. Wszystko ukazane w okowach mrozu, które potęgo-
wały straty, przyśpieszały śmierć pozostawionych rannych, 
bezbronnych. Przed oczyma przelatują nam ostatnie chwi-
le dogorywających i radość tych, którzy przeżyli. Wszyst-
ko przy dźwiękach werbli i gromkich okrzyków z gardzie-
li napoleońskich żołnierzy Vive l'empereur!

Ostatni podrozdział, Działania detaszowanej ariergardy 
Wielkiej Armii – III korpusu Ney’a. 17–21 listopada, uka-
zuje historię III korpusu Ney’a. Ney dotarł najpóźniej do 
Smoleńska i by wyposażyć swoich żołnierzy w żywność 
musiał pozostać w Smoleńsku. Magazyny były splądrowa-
ne i pozostała w nich tylko mąka. Żołnierze i mieszkań-
cy Smoleńska na potrzeby Ney’a w mrozie przez całą dobę 
wypiekali chleby. Dopiero wyposażony w żywność i prze-
organizowany korpus wyruszył ze Smoleńska. Marszałek 

Davout pozostawił mu elitarną I dywizję gen. Stafana Ri-
card’a. Czekała na Ney’a w Korytni. Po wzmocnieniu Ney 
dysponował 8 tysiącami żołnierzy. Rosjanie po bitwie pod 
Krasnem reorganizowali siły w okolicy głównego traktu. 
Główna droga była więc zamknięta. W składzie korpusu 
Ney’a znajdował się 1. pułk strzelców konnych Księstwa 
Warszawskiego dowodzony przez płk. Konstantego Prze-
bendowskiego. Polacy pozostawali w garnizonie Smoleń-
ska i znali okolice. Przebendowski doradzał Ney’owi, by 
ten nie szedł bocznymi drogami. Jednak Ney uparł się. 
Autor opisuje, używając swojego stylu – epickiej fakto-
grafii, starcie, w którym Ney uderzył ze swoim korpusem 
na niemal całą rosyjską armię. Rosjanie byli zdumieni. 
Nie spodziewali się Ney’a. Uważali, że obejdzie ich głów-
ne zgrupowanie. Jednak Ney nie posłuchał Przebendow-
skiego. Nie słuchał, był niczym w amoku, prowadząc swo-
ich żołnierzy na pewną śmierć. Epilog bitwy pod Krasnem 
nazywał się Ney. W ciągu kilku godzin walki z 8 tysię-
cy pozostało około 800 żołnierzy. Rzeź III korpusu była 
straszna. Rosjanie, Kozacy, Baszkirzy, Połowcy, Kałmucy 
robili, co chcieli ze schwytanymi. Odpowiadała za to aro-
gancja Ney’a który chciał postawić na swoim i postawił. 
Nie posłuchał Polaka – Przebendowskiego. Szczątki III 

Pomiędzy Korytnią a Krasne, 15 listopada 1812, rep.-Napoleon I, Bd. 2, Berlin 1900.
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korpusu udało się wyprowadzić wyłącznie dzięki Przeben-
dowskiemu. Bez jego znajomości lokalnych dróg i ścieżek 
wszyscy żołnierze Ney’a, położyliby głowy pod Krasnem. 
Za ten czyn, wyprowadzenie szczątków korpusu z rosyj-
skiego okrążenia Napoleon nagrodził Ney’a, czyniąc go 
księciem Moskwy. Przebendowski przepadł w odmęcie 
historii, krwawe dzieje wojny 1812 r. i ostatnich lat rzą-
dów Napoleona oraz tworzona później przez historiogra-
fię francuską legenda napoleońska, w którą wpisany został 
Ney przykryła kurzem zapomnienia czyn Polaka. 

W czwartym rozdziale czuć styl autora, którym prze-
mawia do czytelnika, chcąc go zachęcić do zagłębienia 
się w szczegóły. Trzeba zaakcentować, że jest to najmniej 
opracowany etap odwrotu Wielkiej Armii. Francuska hi-
storiografia ukazywała wojnę 1812 r. w specyficzny spo-
sób, akcentując chwałę, siłę oręża francuskiego i geniusz 
Napoleona, a więc spektakularne bitwy – Smoleńsk, Bo-
rodino, Berezyna. Natomiast Krasne takową nie było. Ma-
newr krasieński i sama bitwa pod Krasnem była wynikiem 
decyzji – błędnych decyzji Napoleona. Do krwawej bitwy 
nie musiało dojść. Napoleon zlekceważył przeciwnika – 
Kutuzowa i dlatego Rosjanie mogli atakować samodzielnie 
korpusy liniowe. Nie odważyli się zaatakować Napoleona, 
który maszerował w otoczeniu swojej gwardii, wiarusów, 
przed którymi jeszcze nie tak dawno drżała cała Europa. 
Rosjanie wykorzystali nadarzającą się im szansę na poko-
nanie, zniszczenie korpusów liniowych, które ewakuowały 

się ze Smoleńska po wymarszu Napoleona – I Davout’a, 
IV wicekróla Włoch i III Ney’a i nie omieszkali ich za-
atakować. Napoleon został zmuszony do przyjęcia bitwy 
pod Krasnem, by ratować ciągnące za nim korpusy. Bitwa 
została stoczona nie na warunkach Napoleona i okazała 
się katastrofalna dla Wielkiej Armii i sytuacji Napoleona 
w Rosji. Była to rzeź Wielkiej Armii. Napoleon zdecydo-
wał się ją stoczyć, by ratować korpusy linowe. Pozosta-
wienie ich bez wsparcia oznaczałoby ich zagładę, znisz-
czenie przez Rosjan. Tym samym Napoleon z gwardią nie 
byłby w stanie maszerować dalej na zachód. Rosjanie by-
liby zbyt silni, by Napoleonowi udałoby się wyrwać z Ro-
sji. Rozkaz Napoleona brzmiał: czekamy, aż dotrą korpusy. 
Cały dzień zmagań kosztował morze krwi. Cel Napole-
ona nie został zrealizowany. Doczekał się tylko I korpu-
su Davout’a. Ponownie nie docenił Rosjan, którzy atako-
wali. Robert Wilson, który pozostawał przy sztabie armii 
Kutuzowa obserwatorem z ramienia rządu brytyjskiego, 
był oszołomiony bohaterstwem, charyzmą żołnierzy na-
poleońskich, którzy ginęli pod huraganowym atakiem 
rosyjskich dział. Nazwał ten dzień – dniem bohaterów! 
Z drugiej strony również Rosjanie nigdy nie podjęli te-
matyki bitwy pod Krasnem. Dlaczego? Odpowiedź wy-
daje się oczywista. Cóż mieliby napisać? Musieliby celowo 
wypaczać historię. Otóż faktem jest, że Kutuzow Napole-
ona się bał. Nie chciał bitwy z Napoleonem. Do bitwy pod 
Borodino został zmuszony. Podobnie, jak do ofensywy, 

Marszałek Ney w otoczeniu ariergardy osłania odwrót, 
rep. Napoleon I und das Zeitalter der Befreiungskriege in Bildern von Fridrich M. Kircheisen, Münhen und Leipzig 1914
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która zakończyła się bitwą pod Tarutino i przyśpieszyła 
wymarsz Napoleona z Moskwy. Grono wpływowych ofi-
cerów z Petersburga, bezpośrednich doradców cara Alek-
sandra, dążyło do jednej rozstrzygającej bitwy z Napole-
onem. Kutuzow był pod ogromną presją. Oszukiwał cara 
i Petersburg. Chciał, by Napoleon opuścił Rosję. Nie chciał 
jego klęski. Uważał, że klęska Napoleona będzie większym 
zwycięstwem Wielkiej Brytanii, niż Rosji. Dlatego od bi-
twy pod Małojrosławcem unikał konfrontacji z Napole-
onem. Bitwa pod Wiaźmą była inicjatywą jego dowód-
ców. Podobnie bitwa pod Krasnem. Rosjanie wyprzedzili 
Napoleona w czasie, kiedy ten reorganizował Wielką Ar-
mię w Smoleńsku. Kutuzow wydał rozkaz, by ustępują-
cych wojsk napoleońskich nie atakować tylko ostrzeliwać. 
Wykonujący ślepo rozkazy Kutuzowa – dowódca IV kor-
pusu gen. Aleksander Ostermann-Toł stoj właśnie tak po-
stępował. Inni dowódcy – gen. Michał Miłoradowicz, czy 
Aleksander Tormasow nienawidzili postawy Kutuzowa. 
Oni też wbrew jego rozkazom atakowali Napoleona. Po-
stąpili tak podczas bitwy pod Krasnem. Gdyby nie osobi-
sta interwencja Kutuzowa, Napoleon poniósłby wówczas 
klęskę, a Wielka Armia zostałaby zniszczona. Kutuzow 
wstrzymał natarcie Rosjan. Część korpusów, które słucha-
ły jego rozkazów, zaprzestało działań i to uratowało Na-
poleona. Kutuzow, uratował Napoleona i Wielką Armię 
pod Krasnem. Od Małojarosławca budował Napoleono-
wi „złote mosty”. Rosyjscy badacze dziejów wojny 1812 r. 
nigdy nie opracowali listopadowej bitwy pod Krasnem, bo 
musieliby przyznać, że Kutuzow był przysłowiową „piątą 
kolumną”. Inaczej, niż sierpniowe, mało istotne z punk-
tu znaczenia dla całej wojny 1812 r., zostało przez Rosjan 

opracowane. Kutuzow został wykreowany przez Stalina, 
jako bohater narodowy Rosji, który pokonał Napoleona 
w 1812 r. Listopadowa bitwa pod Krasnem nie wpisywa-
ła się w ten wizerunek. W rezultacie, ani strona francu-
ska, ani rosyjska nie były zainteresowane opracowaniem 
bitwy pod Krasnem, jak i całej operacji krasieńskiej (14–
21 listopada 1812 r.). Kowalczyk jako pierwszy w histo-
riografii podjął tę tematykę. Praca jest więc bardzo warto-
ściowa pod wieloma względami. W badaniach nad wojną 
1812 r. wypełnia lukę badawczą. Lukę, której wielu bada-
czy nie dostrzegało, a nawet uznawało, że wojna została 
opracowana i że nic nowego wnieść do badań nad nią nie 
można. Okazuje się, że są luki badawcze, które powstały 
celowo, z przyczyn politycznych, by wybielić fakty histo-
ryczne, bądź ułatwić budowę legendy. Monografia pt. Za-
pomniana Bitwa Napoleona. Krasne 14−21 listopada 1812. 
rozprawia się z takim celowym wizerunkiem historiografii 
francuskiej i rosyjskiej. Jest cenna pod względem nauko-
wym, poznawczym. Uszczegóławia etap, który nie został 
dotychczas opisany. Została napisana w stylu, który pory-
wa. Jest to praca z gatunku tych, po które sięga się nie raz, 
a wiele razy. Została wydana w wydawnictwie „Trio”, zna-
nym z publikacji wielu pozycji akademickich, naukowych, 
czy też niszowych, jak m.in. z Encyklopedii wojen napole-
ońskich Roberta Bieleckiego. Niestety wydawnictwo „Trio” 
zbankrutowało. Dramatem tej cennej pozycji, jak i autora 
jest więc fakt, że mimo wielu pozytywnych recenzji bada-
czy, jak i ocen pasjonatów okresu napoleońskiego pozy-
cja się nie przebiła w świadomości historycznej, gdyż jest 
niezwykle trudna do zdobycia.

Jerzy Kaczmarski

Marszałek Ney w otoczeniu ariergardy osłania odwrót, 
rep. Napoleon I und das Zeitalter der Befreiungskriege in Bildern von Fridrich M. Kircheisen, Münhen und Leipzig 1914

Odwrót armii Napoleona z Rosji (mal .Wasilij Wasiljewicz Wierieszczagin) rep. „Tygodnik Ilustrowany”, Nr 50, R. 52 (1911).
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Błogosławiona wieś 
Pamiętnik matki

Ks. Edward 
Walewander

Wołyń, a zwłaszcza tamtejszy Kościół i żyjący na tej 
ziemi Polacy cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno 
kapłanów, jak i wiernych w Polsce. Wyraża się to nie tylko 
poprzez niesienie konkretnej pomocy potrzebującym, ale 
też między innymi we współpracy z czasopismem „Wo-
łanie z Wołynia” i propagowaniu jego tematyki. Dlatego 
z pewnością wielu zainteresują niezwykłe wspomnienia 
pt. Błogosławiona wieś autorstwa Heleny Popek, dziew-
czyny cudem ocalałej z pożogi wołyńskiej, później żony, 
matki i babci. 

Publikacji o Kresach w polskim piśmiennictwie nie 
brakuje. Mamy na ten temat teksty o wymowie tragicz-
nej i sentymentalnej, nad wyraz nostalgicznej i erudycyj-
nej. Wspomnienia Heleny Popek, zatytułowane dopraw-
dy wymownie Błogosławiona wieś, stanowią, nawet na tak 
bardzo bogatym tle, zjawisko zupełnie nowe. I to nie tyl-
ko ze względu na rzetelność narracji. Jest to sposób opo-
wiadania, który swą drobiazgowością przypomina choć-
by autobiografię Z Komborni w świat Stanisława Pigonia. 
W opisie swojej rodzinnej wołyńskiej wsi Ostrówki autor-
ka sięga, oprócz własnej pamięci, do relacji innych ludzi, 
którzy przeżyli ten trudny czas, do listów, anegdot, pieśni 
religijnych i patriotycznych. Ujawnia przy tym niezwy-
kły talent dostrzegania wielkich nurtów historii w losach 
konkretnych pojedynczych ludzi. 

Przeżyła czas wielkiej trwogi, gdy jako dorastająca 
dziewczyna pod koniec sierpnia 1943 r. uszła z rodzin-
nej wsi, cudem uratowana przed krwawą sotnią Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii. Wymordowano wtedy wielu 
mieszkańców jej rodzinnej Arkadii. Zginęli jej najbliżsi: 
ojciec oraz siostra z mężem i dziećmi. Nigdy nie wyzwo-
liła się od tej trwogi, która zapędziła ją na Chełmszczy-
znę. Zmarła w 2012 r.

Błogosławiona wieś, oprócz setek nazwisk, obrazów 
i wymownych scen, zawiera w sobie przekonanie o fatal-
nej nieuchronności. Przypomina i z bólem ilustruje, jak 
Nemezis historii sunęła przez Wołyń, pochłaniając dwo-
ry, chaty, kościoły i cmentarze, wielu ludzi mordując, albo 
w lepszym razie zsyłając na poniewierkę, a innych pozba-
wiając pamięci i języka. 

Książka Heleny Popek barwnie maluje urok wsi wołyń-
skiej. Przypomina jednocześnie, jak owa wieś, która miała 
swoje niepowtarzalne piękno i bogate tradycje, bezpow-
rotnie zginęła. Zwięźle opowiada, jak brutalnie płonął 
Wołyń w wyniku zatrucia nienawiścią krwi pobratym-
czej. Nie jest to wszelako jakiś pamflet ani akt oskarże-
nia. Nie ma w tej książce zapalczywej zemsty ani szukania 
odwetu. Jest natomiast spokojnie wyrażone przesłanie, 
aby już nigdy człowiek człowiekowi nie zgotował takiego 
losu. A my nie możemy i nie powinniśmy patrzeć na to 
tylko osłupiałym wzrokiem i jedynie rzewnie wspominać. 

Przeczytajmy uważnie choćby te słowa z bolesnych 
wspomnień autorki. Zapamiętajmy je. Nie można ich czy-
tać bez głębokich emocji. 

Helena Popek, autorka wspomnień
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„Pamiętam ten najboleśniejszy i najtragiczniejszy dzień 
w mojej rodzinnej wiosce – 30 sierpnia 1943 r. Wczesnym 
rankiem, o świcie, widzę bezbronną wieś otoczoną hor-
dą zdziczałych napastników, pędzących niewinnych lu-
dzi na miejsce zbrodni. I słyszę straszne uderzenia młota-
mi, maczugami w głowy naszych ojców, dziadków i braci, 
wrzucanych w nieludzki sposób do jednej strasznej mogi-
ły. W tym samym czasie mordercy wrzucają rwące granaty 
do szkoły i podpalają. Straszny obraz, płomienie buchają-
ce pod niebiosy, cała szkoła w ogniu z niewinnymi dzieć-
mi i matkami. Słychać słowa wzajemnego przebaczenia, 
spowiedź powszechna i pieśń »Serdeczna matko«. Po raz 
ostatni widzę tę długą drogę, bolesną i krzyżową! Drogę 
kobiet niosących na rękach swoje małe dzieci na miejsce 
zbrodni, gdy słychać głosy przestraszonych dzieci: mamo 
ja się boję, mamo ukryj mnie, tuląc się do matek. I ostat-
nia błagalna prośba matek: darujcie nam życie, nie zabi-
jajcie naszych dzieci, one wam nic nie winne. Lecz ska-
mieniałe serca zbrodniarzy nie miały litości. I wykonały 
swój wyrok na niewinnych matkach i dzieciach. Leży za-
mordowany wierny kapłan i dobry pasterz, który nie opu-
ścił swej owczarni do końca. Straszny widok mojej wioski 
rodzinnej. Niepogrzebane ciała, niedopalone doły. A po-
zostałe niedobitki obnażone, gołe i bose, wypędzone idą 
w świat na tułactwo. Piękna wieś przestała istnieć. Nic nie 
pozostało, jeno tylko cisza grobowa, wielka żałoba. [...]. To 
wszystko widzę i słyszę i nigdy nie zapomnę” (s. 298–299).

Takich przeżyć i krwawych obrazów nie można wyru-
gować z pamięci. Nie zapomniał ich syn autorki, dr Leon 
Popek, który z wielką troską i naukową akrybią fachowo 
pod każdym względem przygotował do druku wspomnie-
nia swojej Mamy. Z matczynym mlekiem wyssał miłość 
do Wołynia – do jego historii, piękna codziennego życia, 
a przede wszystkim do tak bolesnych lat drugiej wojny 
światowej. Z przekonaniem wyznał: „Miałem to szczę-
ście, że była moją Matką i tak wiele się od Niej nauczy-
łem, usłyszałem, rozmawiałem. Dziś wiem, że o wiele za 
mało...” (s. 20). Rzeczywiście dorobek dra Popka w dzie-
dzinie tematyki wołyńskiej jest imponujący. 

Leon Popek jest nie tylko autorem „Wstępu” zatytuło-
wanego po prostu „Moja Mama”, ale też napisał zarys dzie-
jów Ostrówka i Woli Ostrowieckiej (s. 7–84). Stanisława 
Niebrzegowska-Bartmińska natomiast dodała do książki 
ciekawą swoją rozprawę, wymownie zatytułowaną „Bło-
gosławiona znaczy szczęśliwa. Obraz wołyńskiej wsi jako 
miejsca utraconego w relacjach wspomnieniowych Hele-
ny Popek” (s. 85–108).

Wielkie uznanie należy się też Instytutowi Pamięci Na-
rodowej oraz Wydawnictwu Polihymnia za ostateczne 
przygotowanie do druku i wydanie tych arcyciekawych 
wspomnień. 

Książka Heleny Popek jest przede wszystkim niezwy-
kłym świadectwem. W świadectwie zaś nie może być fał-
szu. Świadectwo jest wzorem. Uczy, co dobre, co warto 
naśladować... Pokazuje też, co bezprawne i złe... Dobit-
nie i jednoznacznie przestrzega przed tym, czego należy 
unikać... Publikacja została wzbogacona wieloma staran-
nie dobranymi, drobiazgowo i z pietyzmem opisanymi ilu-
stracjami i zdjęciami. Zawiera bardzo ciekawe fotografie 
i obrazy wielu innych pamiątek, które nie spłonęły wraz 
z domami i całym dobytkiem w czasie kataklizmu dzie-
jowego. Niektóre z nich zostały uratowane wręcz cudem. 
Mają wartość rodzinnych i narodowych relikwii. Pod-
noszą zdecydowanie nie tylko wizualną stronę pracy, ale 
przede wszystkim dokumentują omawiane zdarzenia, po-
głębiają i poszerzają narracyjną zawartość książki.

Jestem przekonany, że z książki Heleny Popek Błogo-
sławiona wieś skorzystają nie tylko miłośnicy Ziemi Wo-
łyńskiej czy też badacze zajmujący się folklorem oraz ca-
łym bogactwem życia wsi. Wiele mogą zyskać z tego dzieła 
przede wszystkim historycy badający skomplikowane dzie-
je relacji polsko-ukraińskich w XX stuleciu i obecnie. ■

Helena Popek, Błogosławiona wieś, oprac. i redak-
cja Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 
i Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2020, ss. 360, ilustra-
cje i aneks.

Helena Popek, autorka wspomnień
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Była sobie szczęśliwa 
wołyńska wieś... 

Elżbieta 
Orzechowska

Na Wołyniu w latach 1943–1945 doszło, jak wiado-
mo, do zbrodni ludobójstwa, która swoją brutalnością 
i bestialstwem przerażała nawet ówczesnych nazistow-
skich Niemców. Toteż na jej oznaczenie przyjmuje się 
określenie Genocidium atrox, czyli ludobójstwo okrutne, 
dzikie, straszne, bezduszne. Zbrodnie, których dopuścili 
się wtedy na Polakach nacjonaliści ukraińscy, można po-
równywać tylko do krwawych rzezi z czasów powstania 
Bohdana Chmielnickiego w 1648 r. czy też hajdamackiej 
koliwszczyzny z 1768 r., wymierzonej w polską szlachtę. 
Dokładnie zaplanowana i sprawnie wykonana ekstermi-
nacja ludności polskiej pozostaje w środowisku żyjących 
Kresowian, ocalonych z rzezi wołyńskiej jej świadków 
wciąż żywym i bolesnym tematem. Oprawcy z Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (UPA) są bowiem na Ukrainie 
traktowani i czczeni jak narodowi bohaterowie. 

Dawne Kresy II Rzeczypospolitej stanowiły przed 
II wojną światową mozaikę narodowościową. Wszystkie 
występujące tam nacje: Czesi, Niemcy, Polacy, Ukraiń-
cy, Żydzi żyły jednak ze sobą we względnej symbiozie, 
współpracy i zgodzie. Przywódcy ukraińskich nacjonali-
stów spod znaku Tryzuba, rozczarowani po 1941 r. nie-
spełnionym sojuszem z Niemcami, postanowili pokonać 
i unicestwić „zaborców i obcych” stojących na przeszko-
dzie do stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego 
według wzorców radykalnie nacjonalistycznych. Ówcze-
sna sytuacja społeczno-polityczna na Wołyniu niechyb-
nie sprzyjała tym zamiarom. Polska partyzantka była tam 
nieliczna i słabo uzbrojona, natomiast Niemcy rzadko 
kiedy opuszczali swoje umocnione garnizony, ulokowa-
ne w miasteczkach i większych wsiach. Całkowita zatem 
zagłada ludności żydowskiej w latach 1941–1942, doko-
nana bezkarnie i brutalnie przez Niemców we współpra-
cy z ukraińską policją w znacznym stopniu pozwoliła ta-
kim radykałom, jak Dmytro Kliaczkiwski (Kłym Sawur) 
czy Roman Szuchewycz (Taras Czuprynka) na realizację 
zbrodniczych planów. 

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN, po-
wstała w 1929 r.) i jej zbrojne ramię, czyli UPA, już na 
początku lutego 1943 r. rozpoczęły na dużą skalę akcję 

„czyszczenia” Wołynia z jego polskich mieszkańców, 
stanowiących tam około 16 procent populacji. Liderzy 
UPA, planując czystkę etniczną, uznali, że jest ona ko-
nieczna, aby znienawidzone przez nich państwo polskie 
raz na zawsze wyrzekło się roszczeń do terenów Woły-
nia i Małopolski Wschodniej. Sotnie UPA z całą brutal-
nością rozpoczęły więc bezwzględne napady na polskie 
wioski, chutory i dwory. Polaków mordowano barbarzyń-
skimi metodami – przy użyciu siekier, noży, pił, drew-
nianych kołków, maczug, wideł, motyk, młotów, topienie 
w studni lub palenie żywcem. Nie oszczędzano nikogo. 
W sadystyczny sposób zabijano nawet kobiety w ciąży, 
niemowlęta, dzieci, młodzież oraz starców. Ukraińcy 
mordercy chcieli, aby wieści o ich okrucieństwie roznio-
sły się szeroko po całym Wołyniu i „zachęciły” Lachów 
do jak najszybszej ucieczki za Bug. W tych krwawych wy-
prawach upowców, w podpaleniach, dobijaniu rannych, 
rabunku mienia i inwentarza, często przeciwko najbliż-
szym polskim sąsiadom, brali udział okoliczni chłopi, 
tzw. czerń, ukraińskie wyrostki, a nawet kobiety i dzieci. 
Agresorzy, stosując „taktykę spalonej ziemi”, unicestwiali 
całe wsie, niszczyli infrastrukturę wiejską i budynki uży-
teczności publicznej, takie jak: punkty pocztowe, siedziby 
władz gminnych, szkoły, kościoły, plebanie, dwory, zabu-
dowania gospodarcze, wycinali nawet drzewa owocowe 
i drzewostany parkowe.

Publikacji o dawnych Kresach II Rzeczypospolitej 
i zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, zwłaszcza opracowań 
o treści sentymentalno-nostalgicznej oraz wspomnie-
niowej, mamy już dosyć dużo w dorobku polskiej histo-
riografii. Na szczególną uwagę zasługują wszelako wspo-
mnienia Heleny Popek z domu Szwed, zatytułowane 
jakże wymownie Błogosławiona wieś. Autorka w ten me-
taforyczny sposób określa swoją wołyńską kolebkę, Wolę 
Ostrowiecką, gdzie w 1921 r. przyszła na świat i którą 
uznała za miejsce wyjątkowe, szczęśliwe, niebywale uro-
kliwe, kochane, wprost wymarzone do spokojnego, nie-
mal sielskiego życia. Wspomnienia ukazują ich autor-
kę jako młodą dziewczynę, której tragiczne wydarzenia 
z czasów II wojny światowej, a zwłaszcza ukraińskie 
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zbrodnie na Wołyniu, jakich 30 sierpnia 1943 r. dozna-
ły sąsiadujące ze sobą wsie Ostrówki i Wola Ostrowiec-
ka, nie pozwoliły na realizację życiowych planów. Zginęli 
wtedy jej najbliżsi: ojciec Jan oraz siostra Zofia Lewczuk 
z mężem i dziećmi. Piękna wieś przestała istnieć. Nic nie 
pozostało, jeno tylko cisza grobowa, wielka żałoba. [...]. 
To wszystko widzę i słyszę i nigdy nie zapomnę – wspo-
minała (s. 299).

Po okrutnych zbrodniach UPA i po ucieczce na po-
czątku września 1943 r. z Wołynia, wraz z pozostałą przy 
życiu, ocalałą z rzezi rodziną, Helena kilka lat tułała się 
po nadbużańskich miejscowościach, pracując między in-
nymi w gospodarstwie bogatego rolnika w Dobryłówce, 
gmina Dorohusk. Dopiero po wyjściu za mąż za Mieczy-
sława Popka – Wołyniaka, który też cudem uratował się 
z rzezi we wsi Gaj, gdzie 30 sierpnia 1943 r. upowcy za-
mordowali około 600 Polaków, osiadła z mężem na go-
spodarstwie (10 ha) w Karolinie. Pomimo znów bolesnej 
traumy po stracie w 1959 r. tragicznie zmarłego synka 
Antosia, potem siostry Marianny oraz męża Mieczysła-
wa zachowała pogodę ducha, zamiłowanie do porząd-
ku, podziw dla otaczającej ją przyrody oraz wielką no-
stalgię za utraconym bezpowrotnie Wołyniem. Pomimo 
że ukończyła tylko pięć klas szkoły powszechnej w Woli 
Ostrowieckiej, to przez całe życie wykazywała niezwykłe 

zamiłowanie do książek, które chętnie kupowała i wie-
czorami czytała przy lampie naftowej, wielką miłość do 
Kościoła i Ojczyzny, a zwłaszcza do rodzinnej ziemi wo-
łyńskiej. Te wszystkie wartości przekazała swemu dru-
giemu synowi, Leonowi, któremu także zaszczepiła za-
miłowanie do lektury książek i poznawania przeszłości 
ukochanych Kresów. To dzięki Jej uporowi mógł ukoń-
czyć liceum w Chełmie, a potem studiować historię na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Po latach syn Autorki, doktor historii Leon Popek, od 
1992 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Zie-
mi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie, w 2020 r. z wiel-
ką estymą, starannością i naukowym profesjonalizmem 
przygotował do druku, zachowując oryginalny język i pi-
sownię, wspomnienia swojej nieżyjącej już Mamy (zmar-
ła w 2012 r. w Lublinie). Doktor Popek z dumą podkre-
śla, że zamiłowanie do poznawania dziejów Wołynia, 
jego uroków, a zwłaszcza do dokumentowania popełnio-
nego tam ludobójstwa wyssał z mlekiem swojej Kocha-
nej Matki. Z przekonaniem zaznaczył: Miałem to szczę-
ście, że była moją Matką i tak wiele się od Niej nauczyłem, 
usłyszałem, rozmawiałem. Dziś wiem, że o wiele za mało... 
(s. 20). W innym miejscu napisał: Mamo, dziękuję Ci, że 
mnie urodziłaś, wychowałaś, wykształciłaś! Wybacz, że tak 
nieudolnie i po latach, gdy już Ciebie nie ma od ośmiu lat, 

Most w Świerżach na Bugu, lata 30.
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wydaję Twoje „Wspomnienia”. Nie mam już z kim dysku-
tować, uzgadniać, kogo pytać... Twoje Pokolenie odeszło 
i jest już na polach i łąkach „Błogosławionej Wsi” u Pana 
(s. 24). We Wstępie, zatytułowanym „Moja Mama”, do-
konał wnikliwej i rzeczowej analizy Jej wspomnień, przy-
pomniał historię swoich przodków i przedstawiał zarys 
dziejów Ostrówek oraz Woli Ostrowieckiej (s. 7–84). Sta-
nisława Niebrzegowska-Bartmińska natomiast zamieści-
ła w książce ciekawą rozprawę pt. „Błogosławiona znaczy 
szczęśliwa. Obraz wołyńskiej wsi jako miejsca utraco-
nego w relacjach wspomnieniowych Heleny Popek” (s. 
85–108). 

Wspomnienia Heleny Popek na tle literatury kreso-
wej stanowią zjawisko zaiste nowe. Autorka, oprócz wła-
snej, wprost wyjątkowej pamięci, sięgnęła też do relacji 
innych osób, do pieśni religijnych i patriotycznych, wier-
szy, zachowanych listów i tradycji ustnej. Wykazała się 
przy tym zadziwiającymi zdolnościami w dostrzeganiu 
wpływu przemian społeczno-politycznych na życie po-
szczególnych ludzi. Jej pamiętnik charakteryzuje się rze-
telnością narracji, precyzją i faktograficzną dokładnością, 
nawet w drobnych detalach, wierną prezentacją tradycji, 
wierzeń, zwyczajów, obrzędów, wydarzeń i losów miesz-
kańców, krajobrazów, strojów wiejskich, całego folkloru 
kresowego i uroków wołyńskiej wsi. W wielu miejscach 
narracje Heleny Popek przypominają niemalże barwne 
opisy wsi Lipce z powieści Władysława Reymonta Chło-
pi, którą dobrze znała. Zresztą pamiętnik Heleny Popek 
zaczyna się od rozdziału zatytułowanego „Cztery pory 
roku” i podobnie jak w Reymontowskiej powieści został 
także napisany według kalendarza agrarnego, z uwzględ-
nieniem pór roku, związanych z nimi prac polowych oraz 
specyficznych dla każdej pory wydarzeń z życia miesz-
kańców wsi. 

Gromadzona latami przez Autorkę i Jej syna, Leona 
Popka, z wielkim trudem, wprost z pietyzmem i wy-
trwałością, niezwykle bogata oraz różnorodna ikono-
grafia w zasadniczy sposób dopełniła i wzbogaciła oma-
wianą publikację. Prezentowane fotografie stanowią nie 
tylko rozliczne sagi rodzinne, ale są jednym z ważniej-
szych nośników pamięci narodowej. Czytelnik z pewno-
ścią potwierdzi, że wszystkie osobiste dokumenty, wyka-
zy, zestawienia, mapy, plany, rysunki oraz wręcz cudem 
uratowane z kataklizmu dziejowego liczne zdjęcia tworzą 
niezwykły klimat, promieniują niedzisiejszą aurą i prze-
dziwnym światłem. Nie pozwalają zapomnieć o ludziach, 
których już dawno nie ma, i o zdarzeniach z ich niełatwe-
go, zakończonego tragicznie życia. Dzięki determinacji 
redaktora książki, jego bogatemu prywatnemu archiwum, 
także niezwykłej pamięci oraz głębokiej wiedzy udało się 
zidentyfikować, z podaniem imienia i nazwiska, dat życia, 

koligacji rodzinnych czy pokrewieństwa, niemal wszyst-
kich ludzi występujących na zamieszczonych obiektach 
ikonograficznych.

Publikacja Heleny Popek Błogosławiona wieś została 
przygotowana do druku w sposób profesjonalny, z dużym 
wyczuciem i znajomością tematu. To książka doskonała 
pod bodaj każdym względem: faktograficznym, warsz-
tatowym i – co należy podkreślić – edytorskim. Dzięki 
uzupełniającym obszernym przypisom nie trzeba niczego 
doszukiwać, gdyż aparat krytyczny, jakim redaktor dzieła, 
dr Leon Popek, opatrzył tekst, jest wyczerpujący.

Helena Popek, za namową syna Leona, zaczę-
ła spisywać swoje wspomnienia dopiero na przełomie 
1980/1981 r., w wieku już sześćdziesięciu lat. Na prze-
strzeni kilkunastu lat, posługując się długopisem, zapeł-
niła nimi, czytelnym i starannym pismem, siedem zeszy-
tów szkolnych w kratkę (zob. fragment s. 360). Osobny, 
szósty zeszyt wspomnień pt. „Dobry Pasterz” z 1992 r. 
poświęciła w całości ks. kan. Stanisławowi Dobrzańskie-
mu, proboszczowi parafii Ostrówki, bestialsko zamordo-
wanemu razem z około 1050 swymi parafianami. Leon 
Popek zauważył, że męczeńska śmierć niemal całej para-
fii, była: ciągle otwartą raną, z którą moja Mama nie mo-
gła się pogodzić, jej zrozumieć, przeboleć i o niej zapomnieć 
(s. 24). Dlatego od 1978 r. pomagała mu w gromadze-
niu relacji ocalałych świadków eksterminacji na Woły-
niu. Była chyba też pierwszą w Polsce inicjatorką budowy 
pomnika upamiętniającego rzeź wołyńską, który potem 
za sprawą Jej syna, a także Tomasza Trusiuka i Jana Ule-
wicza, dawnych Kresowian, stanął w 1984 r. we wsi Ruda 
Huta, w powiecie chełmskim. Czynnie zaangażowała się 
także w organizację corocznych zjazdów żyjących jeszcze 
mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, od 1990 r. 
zaś niemal do śmierci każdego roku pielgrzymowała tam 
z grupą Wołyniaków. Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje fakt, że na potrzeby przyszłych prac ekshumacyjnych 
i dociekań naukowych przygotowała wykaz ponad 500 
nazwisk osób zamordowanych w tych miejscowościach 
30 sierpnia 1943 r. 

Za zgodą władz ukraińskich Leon Popek mógł już 
w 1990 r. zorganizować pierwszą akcję związaną z re-
nowacją i porządkowaniem wołyńskich cmentarzy, a od 
1992 r. współorganizować ekshumację szczątków ofiar 
pomordowanych przez OUN-UPA w Ostrówkach i Woli 
Ostrowieckiej, kontynuowaną w latach późniejszych. 
Znamienne są też jego słowa, że: Ekshumacja zbliżyła obie 
społeczności, a ujawnienie potwornych skutków zapiekłej 
nienawiści do innych nacji było tym momentem zwrotnym 
w dążeniu do nawiązania przyjaznych kontaktów mię-
dzy Polakami i Ukraińcami. Wbrew obawom niektórych 
przedstawicieli władz Ukrainy, ekshumacja nie stała się 
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zaczynem nienawiści, żądzy odwetu i pogardy dla Ukra-
ińców, lecz przyczyniła się do wzbudzenia wśród Polaków 
aktu przebaczenia (s. 83-84).

Bilans antypolskiej akcji OUN-UPA na Wołyniu jest 
przerażający. Ukraińscy nacjonaliści zniszczyli, jak podał 
zmarły w 2019 r. prof. Władysław Filar, historyk wojsko-
wości i były żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej, 1048 z 1150 polskich osiedli, zamordowali 
od 50 do 60 tys. Polaków. Większość wołyńskich mę-
czenników UPA nadal spoczywa w setkach pojedynczych 
i masowych grobów, rozrzuconych wśród pól i porasta-
jących mogiły lasów. Chyba nieprędko doczekają się go-
dziwego chrześcijańskiego pochówku, albowiem latem 
2017 r. ukraińskie władze podjęły decyzję o wstrzyma-
niu legalizacji polskich upamiętnień na terenie Ukrainy 
i niewydawaniu zgody na prace ekshumacyjne polskich 
ofiar II wojny światowej, w tym ofiar OUN-UPA. Tłu-
maczyły się tym, że historykom prowadzącym prace ba-
dawcze nie mogą zapewnić bezpieczeństwa. Pod koniec 
2017 r. z powodów politycznych została zamrożona tak-
że współpraca Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków. 

Jeszcze przed ogłoszeniem blokady ekshumacji dzia-
łania polskiego państwa w tym zakresie były utrudnia-
ne, ukraińskie władze bowiem wymagały uciążliwych, 
długoterminowych pozwoleń, co w konsekwencji do-
prowadziło tylko do kilkunastu upamiętnień. Spotkanie 

prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Wło-
dymyrem Zełenskim 12 października 2020 r. w Kijowie 
oraz rozmowy delegacji Instytutu Pamięci Narodowej – 
ukraińskiego i polskiego, przeprowadzone kilka tygodni 
później, 3 grudnia 2020 r. w Warszawie, nie przełamały 
jednak impasu w tej kwestii. Ukraiński IPN jako waru-
nek zgody na wznowienie ekshumacji i pochówki Pola-
ków zażądał, by na terytorium III Rzeczypospolitej do-
konywano podobnych upamiętnień miejsc i objętych 
państwowym kultem działaczy OUN-UPA. Obecność 
na terenie Polski pomników członków OUN i UPA była-
by wtedy dla ukraińskiej polityki historycznej argumen-
tem do tezy o ukraińskości tych ziem, na których mor-
dowali Polaków, bo walczyli o niepodległą Ukrainę. Na 
taką retorykę polski rząd nie może wyrazić zgody. Ewa 
Siemaszko, badaczka i dokumentalistka zbrodni wołyń-
skiej, ze smutkiem stwierdziła: Ewentualne ustępstwa ze 
strony Polski wobec żądań Ukrainy nie zmienią negatyw-
nego stanowiska wobec polskich oczekiwań – będą odczy-
tywane jako słabość, spowodują następne żądania i niedo-
trzymywanie obietnic. Jej zdaniem Kresowian zabito dwa 
razy – pierwszy raz siekierami, drugi raz przez milczenie 
i niepamięć o tragedii. 

Dla ocalałych z rzezi wołyńskiej osób milczenie dzi-
siaj państwa polskiego, które w ostatnim czasie tak obfi-
cie i w różnorodny sposób wspiera ukraińską mniejszość 
w Polsce, oznaczałoby niechybnie zakopywanie prawdy 
w jednym dole śmierci z pomordowanymi. Umiejętność 
stawania w prawdzie wobec własnej przeszłości i dzie-
jów najbliższych sąsiadów jest świadectwem rozważnego 
wyrobienia patriotycznego i dowodem dojrzałości społe-
czeństwa obywatelskiego. 

Do takich i wielu innych wniosków prowadzi lektura 
tej jakże wartościowej i pożytecznej książki Heleny Po-
pek, zatytułowanej Błogosławiona wieś. Na koniec tej re-
cenzji jeszcze mały wątek osobisty. Jej autorka również 
spłaca wielki dług wdzięczności swojej zmarłej w 2013 r. 
Mamie, Bogusławie Orzechowskiej z domu Popławskiej, 
Wołyniance, która w wyniku napadu 30 sierpnia 1943 
r. bojówki UPA na Jej rodową wieś Rudniki w pobliżu 
Kowla także musiała na zawsze opuścić bliski sercu Wo-
łyń. Z pożogi uratowała zaledwie kilka rodzinnych foto-
grafii i dokumentów, wśród nich Pamiątkę Pierwszej Ko-
munii Świętej. Moja Mama często wracała pamięcią do 
tamtych tragicznych dni sprzed lat. Aby upływający nie-
postrzeżenie czas nie zatarł w Jej pamięci i świadomości 
tych burzliwych zdarzeń, tuż przed śmiercią także spisa-
ła swoje wspomnienia. Zostały one opublikowane w pra-
cy zbiorowej pt. Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia, wy-
danej w 2014 r. przez IPN w Lublinie.

Elżbieta Orzechowska

Kościół rzymskokatolicki pw. Św. Andrzeja w Ostrówkach (rys. Józef Szwed)
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PŁACZĄCE SERCE 
I REPATRIANCKIE DOLE 
– O NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE ANATOLA DIACZYŃSKIEGO

Mirosław 
Grudzień

W roku 2020 ukazała się staraniem wrocławskiego 
wydawnictwa Poligraf najnowsza książka Anatola Dia-
czyńskiego, szeroko znanego pisarza-repatrianta. To pol-
skojęzyczne, poszerzone i zaktualizowane wydanie publi-
kacji z roku 2006, poprzednie wydanie – opublikowane 
pod patronatem Prezydenta RP, ale po rosyjsku – nosi-
ło rosyjski tytuł O tiech pozabytych skażitie chot’ słowo. 

W 2011 roku ukazało się także we Lwowie O tiech po-
zabytych skażitie chot’ słowo w ukraińskim przekładzie 
Jurija Zawhorodniego. Rosyjska wersja była z kolei roz-
winięciem wcześniejszej publikacji, mianowicie wydanej 
w 2000 roku książki To my jesteśmy, Polsko! Obecne wy-
danie nosi ten sam tytuł co edycja rosyjska, ale – rzecz 
jasna – po polsku: O tych zapomnianych powiedzcie choć 
słowo. 

A więc zrąb tematyczny ten sam, w miarę lat uzupeł-
niany i aktualizowany – niepostrzeżenie zmienia się tyl-
ko przesłanie, wydźwięk i ton. 

Autora specjalnie przedstawiać nie trzeba. W środowi-
skach zainteresowanych problematyką zesłańczą i marty-
rologiczną okresu stalinizmu, a także tematyką repatriacji 
z terytoriów b. ZSRR – Anatol Diaczyński, pisarz-repa-
triant i jego książki są dobrze znane.

Informacje o nim i jego twórczości pojawiają się choć-
by w naszym dwumiesięczniku „Lublin”. Przed dwoma 
laty została w nim zaprezentowana (m.in.) obszerna opo-
wieść ojca Anatola Diaczyńskiego, Mikołaja, uzupełniana 
przez syna. Była to obszerna, osobista relacja z lat przed-
wojennych spędzonych przez rodzinę Diaczyńskich w so-
wieckiej części Wołynia, pozostałej po traktacie ryskim 
poza Polską. Wspomniana relacja obejmowała również 
historię deportacji do Kazachstanu, lata wojenne i powo-
jenne, aż do momentu repatriacji, a także przynosiła nie-
wesołe refleksje na temat repatrianckiego życia w odzy-
skanej Ojczyźnie. Kolejny odcinek wspomnień ukazał się 
w formie wywiadu w Śląskim Kurierze „Wnet”.

 Ponadto informacje o Diaczyńskim i jego twórczo-
ści publikują czasopismo Związku Sybiraków „Zesłaniec”, 
rzeszowskie czasopismo literackie „Krajobrazy” i rze-
szowski przegląd kulturalny „Nasz Dom Rzeszów”. 

W okresie po przyjeździe z Kazachstanu i osiedleniu 
się w podkarpackiej Stalowej Woli (od roku 1995) książ-
ki Anatola Diaczyńskiego zdobyły popularność w Polsce, 
aktywny i energiczny autor pojawiał się na licznych spo-
tkaniach na terenie całego kraju, jego charakterystyczna 
sylwetka oraz rubaszny, bezpośredni sposób bycia wry-
ły się w pamięć wielu uczestników jego wieczorów au-
torskich. To rasowy prozaik, z krwi i kości, tworzący ję-
drne, soczyste „dania literackie”. Największą popularność 
w latach 90. minionego wieku przyniosły mu publikacje 

Anatol Diaczyński
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o polskiej diasporze kazachstańskiej, głównie książka pod 
wymownym tytułem To my jesteśmy, Polsko. Sam autor 
uważa ją za najważniejszą w swym dorobku i największy 
powód do literackiej dumy. W Polsce Diaczyński opubli-
kował ponadto:
Myśmy do stepów unieśli ojczyznę, Szczecin 1994,
Stepowe legendy. Powieści i opowiadania, Białystok 1997,
To my jesteśmy, Polsko!, Stalowa Wola 2000,
Po kraju, którego już nie ma, Stalowa Wola 2002,
Nadchodzi wieczór, więc pożartujemy, Stalowa Wola 2005,
Nadchodzi wieczór 2, Stalowa Wola 2008,
Tętent koni przez wieki, Tuchów 2012. 

 
I oto teraz kontynuacją tamtej wspomnianej książki 

w języku rosyjskim – jej aktualizacją z perspektywy 20 
lat od wydania tej poprzedniej – jest ta najnowsza pozy-
cja dorobku Diaczyńskiego – wydana w roku bieżącym, 
której ukazanie się sygnalizujemy. 

„…Wszystko rozpoczęło się przed II wojną światową 
na Wołyniu, ale nie na Wołyniu należącym do przedwo-
jennej Polski, lecz na tej jego części pozostałej w Rosji So-
wieckiej (później ZSRR) – na wschód ok. 100 km od osta-
tecznie ustalonej w pokoju ryskim granicy przedwojennej 
Polski. Była to wieś Januszewka na Żytomierszczyźnie, 
w okolicach miasta Marchlewsk (dawniej i dzisiaj nazy-
wa się ono Dołbysz). Ich rejon to był Marchlewskij Pol-
skij Autonomiczny Rejon – mówili tam na niego po-
tocznie „Marchlewszczyzna”. Rodzina ze strony babci 
Ewy zamieszkiwała obszar Żytomierszczyzny, w okoli-
cach Korostenia, od wieków. Natomiast dziadek Józef był 
z centralnej Polski, z Łodzi. Dobrowolnie poszedł na Ży-
tomierszczyźnę, pod koniec pierwszej wojny światowej. 
Tam się ożenił z miejscową Polką, założył rodzinę, wło-
żył w tę ziemię dużo, dużo. A tak, wiele jego potu wsiąkło 
w tamtą rolę. 

– Nie z naszej winy znaleźliśmy się wtedy poza granicą 
Polski. Tak wykreślono granice. Teraz to mówią, że moż-
na było inaczej, można było przesunąć te polskie granice 
dalej na wschód, przygarnąć naszą Żytomierszczyznę do 
Ojczyzny… bolszewicy byli wtedy gotowi na ustępstwa, 
ziemia jeszcze paliła się im pod nogami, nie byli pew-
ni swego… Ale cóż, stało się inaczej” – tak wspominał 
parę lat temu ojciec Anatola, 90-letni Mikołaj Diaczyń-
ski, historię swej rodziny i jej lata spędzone na wschodzie. 
w opublikowanej w „Lublinie” relacji.

I tutaj dotykamy pewnego problemu. W powszechnym 
pojęciu ogółu współczesnych Polaków: „Kresy” – to był 
przedwojenny obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z grubsza 
na wschód od rzeki Bug i od Przemyśla, który został zaję-
ty przez Sowietów we wrześniu 1939 roku i przyłączony 

do (odpowiednio): Republiki Litewskiej (jeszcze formal-
nie niepodległej ) oraz sowieckich republik Białoruskiej 
i Ukraińskiej, wchodzących w skład Związku Sowieckie-
go. Wielu Polaków z tamtych terytoriów zostało pod-
danych represjom: byli więzieni, mordowani, zamykani 
w obozach pracy i zsyłani jako spiecpieriesielency w głąb 
tego olbrzymiego kraju. O tym powszechnie wiadomo. 
Polscy mieszkańcy tamtych obszarów (nie wszyscy) zo-
stali objęci powojenną repatriacją do Polskiej Republi-
ki Ludowej.

I dopiero ostatnio, w wolnej od sowieckiego protekto-
ratu Polsce, zaczęło docierać do powszechnej świadomo-
ści, że po stronie sowieckiej, poza granicą polsko-sowiec-
ką ustaloną pokojem ryskim w 1921 roku znajdowało się 
mnóstwo Polaków, którym uniemożliwiono repatriację, 
natomiast utworzono dla nich (z chytrym zamysłem pro-
pagandowym) dwa „rejony autonomiczne”: na sowieckiej 
Białorusi – tzw. Polski Rejon Autonomiczny im. Feliksa 
Dzierżyńskiego, zaś w sowieckiej Republice Ukraińskiej 
powstał w 1925 Polski Rejon Autonomiczny im. Julia-
na Marchlewskiego – zwany przez Polaków, jak już wie-
my, Marchlewszczyzną. I tam właśnie mieszkała rodzina 
Diaczyńskich. →
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W październiku 1935 roku ten Polskij Rajon został roz-
wiązany i zlikwidowany. Represje – zsyłki do łagru i wyroki 
śmierci – dotknęły co czwartego mieszkańca. 28 kwietnia 
1936 roku rząd sowiecki wydał pamiętny dekret nr 776-
120 „O wysieleniji, czyli o deportacji”. Mówił on o prze-
wiezieniu chłopów polskich i niemieckich w całej ma-
sie do Kazachstanu i budowaniu tam nowych kołchozów 
na niezamieszkanym stepie. Zgodnie z końcowymi ra-
portami NKWD, wywózki na Syberię i do Kazachstanu 
objęły wówczas łącznie ponad 50 tys. Polaków, nie tylko 
z Marchlewszczyzny. 

Ci wywiezieni wcześniej mieli jednak szczęście, po-
nieważ zachowali życie. Potem było gorzej; nastąpiła lu-
dobójcza rzeź Polaków, których uznano − jakbyśmy to 
dzisiaj nazwali − za V kolumnę. Była to masowa, zdecy-
dowanie ludobójcza, antypolska „likwidacja polskich spi-
skowców i szpiegów” na mocy rozkazu Nikołaja Jeżowa 
(ówczesnego szefa NKWD) z 1937 r. W ramach tej wła-
śnie „operacji polskiej” został zabity – już po wywózce 
do Kazachstanu – dziadek Anatola Diaczyńskiego, Józef. 
Jako polskij szpion. 

Wróćmy do momentu wywózki. Na wiosnę 1936 roku 
ogłoszono dekret rządowy, a już we wrześniu zaczęły się 
wywózki. Jeszcze w sierpniu zostały ogłoszone, dali nawet 
ileś-to dni na spakowanie.

Podróż koleją razem z postojami trwała trzy tygodnie. 
Na początku października kolej przywiozła ich do północ-
nego Kazachstanu. Anatol Diaczyński urodził się w tej pol-
skiej kołchozowej wsi w Kazachstanie – o polskiej nazwie 
Zielony Gaj, Na dwa lata przed śmiercią Stalina. Po śmierci 
„ojca narodów” zesłańcy zaczęli odczuwać zmiany na lep-
sze, ale nadchodziły one powoli, bardzo powoli… Od tam-
tej pory do momentu repatriacji rodziny do Polski upły-
nęło ponad 40 lat. 

Potem było nieco lepiej, gdy dzieci, te zdolniejsze, szły 
do szkół, bywało, że na studia, no i pracę dostawały gdzieś 
w mieście. 

Anatol pamięta już te lepsze czasy. Za czasów pierie-
strojki Polacy zaczęli się organizować, tworzono organiza-
cje narodowe. Działał wówczas szczególnie aktywnie, jako 
działacz polonijny i literat. Wtedy też Polacy zaczęli się sta-
rać o kościoły, o życie religijne, parafialne… 

Polacy pokazali swym sąsiadom, że są pracowici, go-
spodarni, wiedzą, co to znaczy: dobry rolnik. Podziwia-
li ich, potem zaczęli chwalić, wyróżniać – za wyniki, wy-
dajność. A przecież w tamtej okolicy było więcej Polaków 
niż Rosjan czy Kazachów. Ich kołchoz wyrósł przez ten 
czas na najlepszy w całej obłasti (obwodzie) − hodowano 
tysiące krów i świń.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w czasach Pol-
ski Ludowej mogły pojawiać się informacje wyłącznie 

o sowieckich Polakach z przedwojennego wschodniego 
(kresowego) terytorium państwa polskiego, oni też zacho-
wali (z czasem jedynie iluzorycznie) możliwość repatriacji. 

Istnienie „innych” Polaków, na dalszych terytoriach 
Związku Sowieckiego, a zwłaszcza tych przesiedlonych 
– starannie przemilczano. Byli oni od rewolucji bolsze-
wickiej obywatelami państwa sowieckiego, polska ojczy-
zna w przekonaniu władz sowieckich nie miała prawa się 
o nich upominać.

I tak pozostało przez pewien czas nawet po odzyska-
niu przez Polskę wolności. Niektórzy przedstawiciele władz 
polskich reagowali zakłopotaniem, gdy ci „dalsi”, sowiec-
cy Polacy zaczynali mówić o swoim prawie do repatriacji.

Anatol Diaczyński, jeszcze jako obywatel ZSRR, odbył 
pełne 6-letnie studia literaturoznawcze w Instytucie Lite-
rackim im. Maksyma Gorkiego w Moskwie. 

Repatriował się do Polski w roku 1995, sprowadził 
żonę, dzieci, ojca. Dzisiaj z żoną i dziećmi mieszkają 
w podkarpackiej Stalowej Woli, zaś jego ojciec – w po-
bliskiej wsi Wydrze.

Starania o repatriację  opisał w swojej książce To my je-
steśmy, Polsko! I w jej rozszerzonym wydaniu po rosyjsku: 
O tiech pozabytych skażitie chot’ słowo.

Zastanawia się teraz, skąd brał tyle siły, samozaparcia 
i uporu. Strzelałem nie dwa, a pięć zajęcy na raz – opo-
wiada – pracowałem, studiowałem, zakładałem stowa-
rzyszenia polskie, szukałem sobie miejsca na pobyt stały 
w Polsce.

Pisarz wspomina te lata, gdy przyjeżdżał do Polski. 
O tym, czy w ojczyźnie pozostanie literatem – myślał 
z obawą. Był zawsze optymistą, ale też realistą. Jeszcze mar-
nie wtedy mówił po polsku, przybywał z „gołym tyłkiem”, 
z kilkoma dolarami w kieszeni. Wtedy repatriantów nie 
wspomagano jak dzisiaj.

Jeździł po całej Polsce, poszukiwał sobie miejsca. Do 
Stalowej Woli trafił dzięki pewnemu księdzu i dzięki An-
nie Garbaczowej, dziennikarce z tego miasta. To ener-
giczna dziennikarka zapoznała go z kolei z przyszłą sena-
tor Janiną Sagatowską, powszechnie znaną ze swej troski 
o los repatriantów.

Wtedy też Diaczyński został przyjęty na praktykę do 
redakcji stalowowolskiego czasopisma „Sztafeta”, gdzie 
drogę do miejsca w polskim środowisku literackim to-
rował mu poeta i redaktor tego pisma, Zbigniew Janusz. 
Kolejny literacki kontakt w Stalowej to znajomość z po-
etą, Marianem Berkowiczem. 

W Stalowej Woli poznał również nieźle tu zakorze-
nione środowisko kresowiaków ze Lwowa, a wśród nich 
krytyka literackiego, profesora polonistę, dyrektora szko-
ły w jednej osobie: Ryszarda Wojtowicza, naówczas men-
tora i opiekuna stalowowolskiego narybku literackiego. 
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Dopiero potem natrafił na grupę sybiraków, tworzą-
cych lokalne Koło Związku Sybiraków, którego też stał 
się członkiem.

Do pisania po polsku, piękną polszczyzną, dochodził 
powoli. Pierwsze zapiski, pomysły, plan akcji, czynił po 
rosyjsku (tak mu było łatwiej) i dopiero potem sam tekst 
przekładał na polski. W swoich wydaniach książkowych 
zaznaczał, że jest to autoprzekład z rosyjskiego więc nie-
które biblioteki – zgodnie z własnymi bibliotecznymi 
przepisami – ustawiały jego polskie książki na półce z na-
pisem: literatura rosyjska. Niżej podpisany sam niegdyś 
interweniował w pewnej bibliotece w sprawie „przekate-
goryzowania” Diaczyńskiego na pisarza polskiego. 

W ostatniej książce, o której snuję tu swoje reflek-
sje, Autor przedstawia się już nie tylko jako autor wspo-
mnień, lecz literatury faktu, reportażu literackiego, 
z elementami życia na gorąco, nie filtrowanego przez 
pamięć. 

Dotyczy to nowej części książki zatytułowanej Czasy ka-
zachskie. Tytuł lakoniczny, ale materiału i emocji niemało. 
Jest to bowiem część poświęcona powrotowi autora wraz 
ojcem, po ponad 20 latach, do kraju zesłania: Kazachstanu, 
do zesłańczych wsi, w tym do rodzinnego Zielonego Gaju, 
w zmienionych po upadku ZSRR warunkach politycznych, 
gospodarczych i społecznych, a towarzyszy temu mnóstwo 
zaskakujących i uderzających obserwacji.

Klimat tych relacji oscyluje na granicy tragikomedii 
i groteski. Zaczyna się to już w partii poświęconej podró-
ży, wracają wraz z ojcem do innego kraju niż ten, który 
opuścili. To świat przemieniony, wyrosły kolejne granice, 
a na nich strażnicy i celnicy. Kontakty z nimi, rozmowy 
prywatne i służbowe bywają zabawne, irytujące, zaskaku-
jące. Po dotarciu do celu – kolejne niespodzianki. Nowa 
rzeczywistość, nowe sytuacje, a problemy stare: kłopoty, 
bieda, bezradność i kryzys.

Obrazy te pozostawiają niewesołe, wręcz gorzkie wra-
żenia co do obecnego życia kazachstańskich Polaków: 

zamieranie, wycofywanie się, beznadziejność. Zagrożenie 
dla młodszych pokoleń, że długotrwałe utrudnienia repa-
triacji do Ojczyzny spowoduje osłabienie, jeśli nie zanik 
ich polskiej tożsamości… gdy coraz bardziej wymierają 
ci najstarsi, którzy mogli być strażnikami i przekaziciela-
mi polskiej tradycji, umieli wytłumaczyć, co to znaczy być 
Polakiem.

I tutaj niewypowiedziany wprost, ale jakby krzyczą-
cy z podanych faktów wyrzut pod adresem wymarzonej 
niegdyś Ojczyzny, która nie spieszy się przygarnąć swo-
je utracone dzieci, a gdy już coś robi w tym kierunku, to 
tak powoli, …że może być za późno.

Tę atmosferę podkreśla powracająca jak refren fraza 
końcowa: Moje serce płacze. Pojawiła się ona wcześniej, 
w momencie przeprowadzki autora do Polski, gdy prze-
prowadzce musiało towarzyszyć wiele nadziei, ale był to 
jednocześnie moment osobistego pożegnania się z kra-
jem dzieciństwa i młodości, z pozostawianymi tam ludź-
mi i miejscami, z którymi się zżyło.

Powtórzenie tych kilku słów w ostatniej część książki 
nabiera innego, raczej żałobnego wydźwięku. To już nie 
tylko jest głos osobisty autora, reprezentatywny dla całej 
zbiorowości niegdysiejszych przesiedleńców, z którymi 
autor się identyfikuje, to głos całego tego polskiego świa-
ta zagrożonego brakiem perspektyw i bezpowrotnym od-
pływaniem w przeszłość. 

Nie kreślę tych słów, aby streścić i wyręczyć czytelni-
ka w wysiłku lektury. Tego specyficznego klimatu książ-
ki Diaczyńskiego, wraz z dopisywaną przez życie puen-
tą części końcowej, nie da się oddać „w pigułce”, trzeba 
to samemu przeczytać, a czytając przeżyć oczyszczający 
wstrząs – który sprawi, że czytelnik po tej lekturze ina-
czej, w pogłębiony sposób i z innego punktu widzenia 
spojrzy na swoją własną polską tożsamość.

I takie jest też niewypowiedziane wprost przesłanie tej 
książki – jej testamentowy legat dla nas wszystkich. 

Mirosław Grudzień
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Ryszardowi Kornackiemu
Przyjacielowi ze szkolnej ławy…

Międzyrzec Podlaski – spotkanie  AD 2020 Julii 8

Czy coś nas zmieniło
Przez ostatnich lat pięćdziesiąt
Co nam dodano
Co z nas ubyło?
Dylemat życiowo-filozoficzny.

Jedna lubelska ławka szkolna u Hetmana Jana „Zamoja”
Skąd ruszyliśmy w tak różne drogi.
Tobie gospodarzu –  Podlasie słało się pod nogi…
Moje ścieżki nomada – to Polski cztery strony
Afryka i życiorys chirurgią znaczony.

Pomyśl Ryszardzie, że losy nasze
Toczą się jak w zwierciadła odbiciu.
Dzieci – sukcesy czy nieustanna żarliwa troska.
I to stałe zanurzanie się w życiu.

Poezja, którą tworząc tak ukochałeś, te kilka słów, wierszy
Zastąpią niezliczone strony rozpraw czy książek.
Zawarłeś w niej swojej  lubelskiej nostalgii obraz najszczerszy. 
Taki życzliwy majestat, taki kondensat czaru – zielonooki podlaski wątek.
Niech pozostanie szkolna, młoda radość, że jesteśmy tu i teraz
Że jeszcze spotkania przed nami
I te dzisiejsze, doczesne
I z Tymi –  co są już tylko wspomnieniami.

Leszno, Osieczna 11 lipca 2020r.

Artur Zbigniew Metera 

Podlasie – moja 
mała pielgrzymka
w czasie pandemii

Nie urodziłam się, by zbierać laury,
stąpając po grudach życia
nie dane mi: zdobycie szczytu
owacje, blaski fleszy...
Jak ziarnko piasku
wspólnie spadam w klepsydrze czasu,
spełniając swoje przesłanie –
kobiety, żony, matki,
biorącej od życia to,
co jest możliwe do wzięcia...

Irena Kulik

Jestem
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Ethos rubieży dobrostanu
umiarawiany naparstkiem koniaku
i tonowany aromatem kawy
plus sygnet dla szpanu

Dla frymuśnych periodyków plik
z dylematami na tęgie głowy
i dobrymi radami z matecznika
w barwach tęczowych urazów

Potęgowane racje na blogach
oszołomów i stołecznych złogów
okadzają oniemiałych obywateli
wizjami życia w antropocenie

W internecie kaskady anonsów
łowców spiskowych manier
sortujących kosmopolitycznych rwaczy
z kolekcjonerami honorów zbratanych

 – Reduty manekinów i zdalne lęki
w skali fobii inteligenckich
zbyt wysokie dla mnie –

10V2020

Jan Łanucha-Sęk 

Falset widmowy
Maciej Rapnicki

WIERSZ KSENOFOBICZNY

Bernardowi Nowakowi

Południe dogasało siedzieliśmy zgodnie w Vanilla Café 
w sercu dziejów gdzie ważą się losy
Bernard Nowak La Rochefoucauld Oscar Wilde
Hermann Hesse i Mikołaj Rej co tu miał dwór pod szóstką
oczywiście Herbert i ten stary profesor z KUL-u

na wybiegu Krakowskiego Przedmieścia pochód cudów
smagłe gazele solo i w obstawie jakby w Bramie 
Krakowskiej 
bił wodopój arcydzieła z krwi i kości i napiętej skóry

rozmowa szła o lekturach o płomienistym gotyku 
zmysłów
o tym że ciało więdnie ale duch wciąż młody
kobiet wspanialszych nie było jak w grodzie nad 
Bystrzycą
tej tajemnicy chcieliśmy dochować w blasku dnia

a jednak chimery ludzkiego umysłu osaczały nas 
i znak ośmiu gwiazdek zaprzeczał wspólnocie
zapierało dech piękno i niegodziwość siostry przyrodnie
wymieniając imiona mędrców wołaliśmy o ratunek

to był rok zarazy rok przełomu słodkie późne dni
dziesięciu palców pięciu zmysłów krótszego oddechu
rozumieliśmy: pochód rozpoczęty w łożu kończy się
wśród dębów przy Lipowej ale jeszcze nie teraz
jeszcze kamień drzewo i odlew biodra w rozgrzanym 
powietrzu 
dają się objąć coraz bledszym spojrzeniem i pięknieje dar 
mądrości
i zwyczajna dobroć  

18–20 VII 2020   Ptak patrzy na ziemię 
z wysokości drzewa, 
spod ciemnych chmur.

Mnie ziemia przyciąga 
jak brata 
nawet w jasnym słońcu.

Nie wiem
co bardziej szczęśliwe – 
lot czy pełzanie?

Stanisław Rogala

* * *

Pod maską szlachetnego
do celu własnego.

Jan Fiedurek

Strategia „filantropów”
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Piotr Szczepanik 
opuszcza Gołą Zośkę

Artur 
Zbigniew 
Metera

Lato 1960 roku z piękną pogodą zapowiadało się zna-
komicie dla wszystkich zmęczonych całoroczną nauką 
w szkołach i uczelniach. Skończyłem właśnie II rok stu-
diów w lubelskiej Akademii Medycznej, najtrudniejszy 
do zaliczenia. Kończył się bowiem dwuletni wycisk z ana-
tomii prawidłowej, postrach siała histologia (80% obla-
nych w pierwszym terminie), chemia organiczna z nie-
kończącymi się, trudnymi wzorami, fizjologia… to chyba 
wystarczy. 

Perspektywa wakacji nie była zła. Zawsze mogłem li-
czyć na czas spędzony z Rodzicami, którzy prowadzili ko-
lonie letnie, były wczasy studenckie, niedaleko Lublina 
jeziora i żaglówki, na których prowadzenie zdobywałem 
kolejne uprawnienia.

Ale była też propozycja spędzenia dwóch tygodni na 
biwaku nad jeziorem Rospuda w Augustowie. Wyjazd or-
ganizował Dom Kultury Zamek, który w tym okresie był 
najbardziej znaczącym ośrodkiem życia artystycznego 
Lublina. Dyrektorem była Irena Szczepowska – sierżant 
polskiej Armii Andersa, która przeszła cały szlak bojowy, 
aby w okolicach Monte Cassino doznać postrzału klat-
ki piersiowej. Potem była ewakuacja do szpitala w Szko-
cji i powrót z pewnymi obawami do Polski, do Lublina. 
Jej historię pięknie opisał Franciszek Piątkowski (Pier-
wodruk: „Zdanie”, nr 5/1985). 

Uczestnicy wyjazdu to około 14 osób, skupionych 
w sekcjach teatralnych, recytatorskich i muzycznych. 
Opiekunem była sama pani Dyrektor, a wśród uczestni-
ków znalazło się kilka osób, których nazwiska przewi-
jały się później w życiu kulturalnym Lublina. Była Ewa 
Benesz – studentka polonistyki UMCS, późniejsza ak-
torka, mieszkająca od 30 lat na Sardynii, gdzie prowa-
dzi warsztaty teatralne, Ryszard Pawlak – pisał poezje 
(wspólnie z nim miałem wieczór autorski w lubelskim 
klubie „Nora” z udziałem Władysława Broniewskiego), 
Zbysław Wilczek (późniejszy wieloletni aktor-lalkarz – 
zmarł w czerwcu 2019), Stanisław Weremczuk – pra-
cownik Domu Kultury, poeta, regionalista, Halina Toma-
szewska – wieloletni instruktor żywego słowa w WDK 
w Lublinie, Józef Szych (małomówny, przyjazny foto-
graf – późniejszy mąż Ireny Szczepowskiej – tam właśnie 
chyba coś między nimi się zawiązało, a może utrwaliło), 
Hanka Śniadecka, Hanna Rek. Uczestnikami byli również 
Piotr Szczepanik – kultowy polski piosenkarz, wówczas 
student historii sztuki na KUL-u, Tadeusz Danielewicz – 
adoptowany syn Ireny Szczepowskiej, z dzieci, które były 
przez Lublin transportowane do Niemiec z pacyfikowa-
nej Zamojszczyzny oraz Krzysztof Ślaski – syn znanego 
w Lublinie pediatry.

Tych trzech ostatnich trzymało się razem – nie byli 
mocno związani z naszą grupą recytatorską 
kształtowaną przez prowadzącą zajęcia aktor-
kę Jadwigę Grossman w kierunku ideałów es-
tetyki, kultury słowa, wrażliwości.

Wyjazd był zorganizowany z założeniem 
dotarcia do Augustowa (350 km) na wła-
sną rękę. Wybraliśmy najtańszą, chociaż 
mało komfortową podróż autostopem. Gru-
pa szybko musiała się podzielić, zależnie od 
szczęścia w łapaniu „stopa”. A konkurencja 
na szosie wcale nie była mała, to był popular-
ny wówczas sposób przemieszczania się mło-
dzieży. Ale po dwóch dniach podróży i przy-
gód (m.in. noclegu na stryszku w stodole, 
wejście po drabinie) byliśmy na miejscu. 

Rzeźba z półwyspu o nazwie Goła Zośka



→

n u m e r  5  ( 1 0 3 )  l i s t o p a d  2 0 2 0  •  1 0 3

Z Augustowa pieszo – tak ze trzy kilometry – dotarli-
śmy z naszymi plecakami nad jezioro Rospuda, na nie-
wielki półwysep nazywany Goła Zośka. 

 – Teraz do roboty – zarządziła p. Irena – wy rozsta-
wiajcie namioty, wy zabezpieczacie polową latrynę, a wy 
wykopcie dół na składowanie odpadów. Ja biorę się za 
rozpalanie ogniska.

Ognisko towarzyszyło nam bez przerwy, ogień był 
podtrzymywany jak w świątyni westalek. Nad ogniskiem 
gotowało się wodę z jeziora na herbatę, zupy, ziemniaki, 
piekło się mięso. 

Mój namiot z Ryszardem Pawlakiem – typowa dwójka, 
z materacem, z którego przez noc powoli uciekało powie-
trze. Podłożyliśmy pod gumową podłogę – zgodnie z ra-
dami doświadczonych – dużą ilość drobnych sosnowych 
gałązek, komfortu nie było, efekt zbliżony do „łoża faki-
ra”. Podobne problemy i podobne namioty mieli wszy-
scy. Piotr Szczepanik z kolegami mieli „trójkę”, rozbitą 
obok namiotu kierowniczki. Sądzę, że chciała mieć wej-
rzenie, głównie na Tadzia Danielewicza, a ten wspólny 
pobyt miał mieć aspekt wychowawczy. 

Mieliśmy wypożyczone trzy kajaki, pływaliśmy, zbie-
raliśmy grzyby i pełniliśmy dyżury kuchenne. Nie było 
to zajęcie upragnione – zbieranie opału, palenie, nosze-
nie wody, praca koncepcyjna co ugotować? A potem zmy-
wanie. Każdy starał się to omijać.

Popołudniami wychodziliśmy do Augustowa, tak pla-
nując, aby na kolację być w obozie.

Ale coraz częściej brakowało o tej wieczornej porze 
Piotra i jego kolegów. 

– A gdzie wasi koledzy? – to było pytanie z wyrzutem.
– Spotkali znajomych. Zatrzymali się.
I było to zgodne z prawdą, ale nie do końca. Wielką 

pokusę stanowił okazały budynek szkolny, gdzie co wie-
czór grał zespół muzyczny. Piotr Szczepanik „dogadał się” 
z łatwością z zespołem i prezentował swój talent wokal-
ny – zwłaszcza w bardzo modnej wówczas (i nie tylko) 
„Malagenii” – Elpidio Ramireza. Dużo młodzieży gro-
madziło się, aby potańczyć w dużej, szkolnej sali, a wo-
kół budynku zbierali się zwolennicy słabszych czy moc-
niejszych trunków. 

– Czemu tak późno? – przywitała całą trójkę czuwająca 
przy ognisku pani Irena. – I czuć od was alkohol!

– To tylko piwo i to niewiele! – przysięgał Tadeusz. 
– Następnym razem porozmawiamy poważniej. Alko-

holu nie będę tolerować. Idźcie spać.
Poszli, coś jeszcze mrucząc niezadowoleni.
Następny dzień minął spokojnie. Wybrałem się kaja-

kiem na długie opływanie brzegów jezior Rospudy i Nec-
ko, płynęliśmy korytem rzeki Rospudy – cisza pełna słoń-
ca, przerywana nawoływaniem świerszczy i wibrującym 
buczeniem trzmieli. Wieczór przy ognisku – z gitarą, tro-
chę poezji w bardzo lirycznych brzmieniach.

Ale następny wieczór zmienił wszystko – trójki przy-
jaciół nie było, a pani Irena „zwołała walne zebranie” 
uczestników. 

Fotos z teledysku „Kochać, jak to łatwo powiedzieć...”
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– Mam trudną sytuację. Rozmawiałam z Piotrem i Ta-
deuszem, który jest mi tak bliski. Wiedzą, co ich czeka, 
jeżeli przyjdą nietrzeźwi. Wiedzą, że będą musieli opuścić 
obóz. Co macie do powiedzenia? 

– Trudno. Regulamin to regulamin – powiedział z wa-
haniem Weremczuk. – Ale dajmy im szansę. Rano poroz-
mawiajmy z nimi.

Milczeliśmy, były to i dla nas trudne chwile.
 Nie czekaliśmy ranka. Zebrała się rada, siedliśmy wo-

kół naszej polanki. 
A rankiem do trójki naszych kolegów padły słowa:
– Rada obozu zgodziła się z moją decyzją o opuszcze-

niu przez was obozu za powtarzające się naruszenia re-
gulaminu. Alkohol – oznajmiła pani Irena. – Co chcecie 
nam powiedzieć?

– Chyba tylko: do widzenia – powiedział Piotr.
Około 10-tej, gdy wyjrzałem z namiotu, zobaczyłem 

całą trójkę pakującą swoje rzeczy.

O ile wiem, ta decyzja nie była dla nich ani zaskocze-
niem, ani problemem. Mieli już upatrzone noclegi w Au-
gustowie, a Piotr Szczepanik pozostał jako wokalista jesz-
cze przez szereg dni na wieczorach tanecznych w tamtym 
obiekcie.

A na obozie atmosfera trochę zgęstniała. Ale nie na 
długo. Zbliżał się koniec pobytu. Mieliśmy jeszcze nie-
spodziewaną atrakcję. Popłynęliśmy barką 30 kilome-
trów przez Kanał Augustowski i jego śluzy aż do dużej 
bindugi przy śluzie Mikaszówka. Przy pięknej pogodzie 

i praktycznie braku turystów, była to dla nas wyprawa 
w świat prawie nierealny. 

– Jakie piękne drzewa! – to był okrzyk Zbyszka Wilcz-
ka, na widok dorodnych kłód pływających na wodzie 
i szykowanych do transportu – spławiania. Biegaliśmy 
po nich, często wpadając do wody. Nie było to mądre. 
Ale taki był Zbyszek.

Tu przenocowaliśmy. Wieczorem niewielka grupa 
mieszkańców odwiedziła nas przy olbrzymim ognisku 
rozpalonym (i podsycanym wiadrem ropy) na tę oko-
liczność przez pracowników leśnych. Byliśmy dla siebie 
trochę egzotyczni – oni, ludzie lasu, kresowiacy, prości, 
życzliwi i my – młodzi z ambicjami na życie, trochę kar-
mieni poezją, miastowi. Jednak szybko poczuliśmy bar-
dzo rodzinną atmosferę.

Następnego dnia nasza grupa znowu się rozdzieliła. 
Część wracała barką do Augustowa, ja z kilkoma innymi 
wybraliśmy pieszą wędrówkę przez Puszczę Augustow-
ską. Przeszliśmy kilka kilometrów bez spotkania kogo-
kolwiek. Podziwialiśmy brązowe kapelusze borowików, 
wychodzących prawie na polną drogę, ciemne dorodne 
jagody. Ale dobrze, że pojawiła się ciężarówka z pracow-
nikami leśnymi, która podwiozła nas w kierunku normal-
nej drogi. Nie zawiedliśmy się, licząc na szczęście w auto-
stopie. Po dwóch dniach, z noclegiem w Łukowie, byłem 
w domu. 

Wszystkie te perypetie nie popsuły kontaktów Pio-
tra Szczepanika z Zamkiem. Nadal można go było spo-
tykać w klubie na próbach zespołu muzycznego. A nawet 
w któryś z jesiennych wieczorów 1963 roku odbyło się 
w sali klubowo-teatralnej niezapowiedziane, wieczorne 
spotkanie z Piotrem, który następnego dnia miał zapla-
nowane swoje pierwsze nagranie w studiu Polskiego Ra-
dia w Warszawie. 

Słuchaliśmy go z uwagą i uznaniem dla kultury wy-
konania, nie wiedząc jeszcze, że „Żółte kalendarze”, czy 
„Puste koperty” na wiele lat zostaną niekwestionowanymi 
przebojami. Pozostała mi satysfakcja, byłem jedną z osób, 
które słuchały go kameralnie, przed wejściem w ogólno-
polski świat piosenki.

Po 44 latach spotkałem Piotra Szczepanika po koncer-
cie w MOK w Lesznie, gdzie mieszkam. Zapytałem, czy 
pamięta ten pobyt w Augustowie, śpiewanie w szkolnym 
budynku, obóz i towarzyszy. Uśmiechnął się tylko…

Dziś mogę jeszcze westchnąć i napisać: W czasach PRL-
-u byłem w składzie sądu, który skazał Piotra Szczepanika 
na opuszczenie Gołej Zośki. 

Wyrok został wykonany.

Artur Zbigniew Metera

Autor z Piotrem Szczepanikiem, Leszno 2004.
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Trendy żywieniowe 
a zdrowie człowieka 
w aspekcie historycznym

Jan
Fiedurek

Zainteresowanie problematyką żywności i żywienia  
człowieka  wynika z jej szczególnej roli, jaką spełnia w za-
kresie bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego na-
rodu. Od niej bowiem  uzależnione jest nie tylko biolo-
giczne przetrwanie populacji, ale także zdrowe, godziwe 
życie i perspektywy rozwojowe. Rola gospodarki żywno-
ściowej pogłębiała się w trakcie rozwoju biologicznego, 
cywilizacyjnego i kulturowego człowieka. 

Umiejętności rozwiązywania problemu żywnościo-
wego umożliwiła gatunkowi ludzkiemu znaczne przy-
spieszenie rozwoju ewolucyjnego i zapewniła pozycję 
dominującą.

Ludzki organizm ewoluował i dostosowywał się do 
licznych zmian, wynikających przede wszystkim z postę-
pów dokonywanych w różnych dziedzinach, z którymi 
wiązały się nowe zwyczaje – w tym również żywieniowe. 
Dieta człowieka pierwotnego była zmienna: jej podstawę 
stanowiły owoce, warzywa lub ziarna, w zależności od 
tego, co dostarczała natura. 

W codziennej diecie człowieka pierwotnego  zdarzały  
się wielodniowe okresy bezmięsne, w czasie których ży-
wił się wyłącznie nasionami, korzonkami  i owocami ro-
ślin. Badania antropologiczne dowodzą, że członkowie 
rozrzuconych po całym świecie plemion, nigdy nie byli 
ścisłymi wegetarianami i w celu zachowania zdrowia spo-
żywali różnego rodzaju pokarm zwierzęcy.

Interesująca jest ewolucja postaw konsumentów wo-
bec roli, jaką powinno odgrywać jedzenie. Początkowo 
jedynym zadaniem stawianym żywności, było podtrzy-
manie funkcji życiowych. Następnym etapem była chęć 
zaspokojenia głodu i pragnienia. Te potrzeby zaspokaja-
ły najprostsze dostępne pokarmy. Skok w ewolucji ocze-
kiwań stawianych żywności nastąpił wraz z rozwojem 
gospodarki opartej o hodowlę i uprawę roli. Możliwość 
gromadzenia żywności i często jej nadmiar prowadził do 
traktowania jedzenia także jako przyjemności i rozryw-
ki, a w konsekwencji do przejadania się i chorób dieto-
zależnych. Kolejny etap miał miejsce niedawno, kiedy 
konsument zaczął poszukiwać żywności, która miałaby 
pozytywny wpływu na zdrowie. Na tej fali pojawiła się 

żywność niskokaloryczna, typu light, niezawierająca cu-
kru lub o mniejszej zawartości soli. Konsekwencją coraz 
wyższych wymogów stawianych produktom spożywczym 
było pojawienie się tzw. żywności funkcjonalnej, która 
pozytywnie wpływa na stan zdrowotny organizmu. Tego 
typu zmiany oczekiwań konsumentów wpływają istotnie 
na profilowanie produkcji żywności i przyczyniają się do 
konstruktywnych przekształceń rynku żywnościowego.

Zmiana struktury zachorowań na różne nowotwory 
wynika przede wszystkim ze zmian sposobu żywienia 
i aktywności fizycznej wśród polskiej populacji w ciągu 
ostatnich 50 lat. Choroby nowotworowe stanowią obecnie 
główną przyczynę śmierci na świecie. Dane literaturowe 
z przełomu XIX i XX w. wskazują, że nowotwory  w tym 
czasie bardzo rzadko występowały w tzw. prymitywnych 
populacjach izolowanych. Obserwacje lekarzy pracują-
cych w różnych rejonach świata na początku XX wieku 
(w tym Alberta Schweitzera w Afryce oraz Samuela Hut-
tona na wybrzeżu Labradoru, wśród Inuitów (dawna na-
zwa Eskimosi)  wykazały, że nowotwory wcześniej pra-
wie niespotykane, upowszechniały się wraz z postępami 
cywilizacji. Spotykali się oni z zachorowaniami na raka 
w miastach, gdzie autochtoni mieszali się z Europejczy-
kami, naśladując ich zachowania żywieniowe. Nie stwier-
dzono natomiast nowotworów na tych obszarach, na któ-
rych dieta i styl życia tubylców pozostawały niezmienne 
od stuleci. Dopiero upowszechniły się wraz ze wzrostem 
spożycia wysoko przetworzonych pokarmów węglowo-
danowych kosztem tradycyjnych potraw pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego. Model żywienia ulegał funda-
mentalnym zmianom: tradycyjne pokarmy, często bogate 
w tłuszcz i cholesterol, zastępowane były stopniowo przez 
żywność zawierającą węglowodany, wraz ze zwiększoną 
częstotliwością kontaktów tych populacji z przybyszami 
z Europy. Zmiany te najczęściej były przyczyną wystąpie-
nia niespotykanych wcześniej różnych „chorób cywiliza-
cyjnych,” w tym raka. Wysoko przetworzona żywność jest 
bogata w sól, cukier, tłuszcze trans, konserwanty i polep-
szacze, które wpływają na jej smak, zapach i przydatność 
do spożycia. Nowymi składnikami w diecie, dla populacji 
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izolowanych, były najczęściej cukier, biała mąka, mela-
sa i biały ryż, a więc pokarmy wysokowęglowodanowe, 
które biali osadnicy mogli przewozić na duże odległości 
bez ryzyka zepsucia się podczas transportu. Z upływem 
czasu nieznana im wcześniej żywność upowszechniła się 
wśród tubylców, zaczęły pojawiać się u nich „choroby cy-
wilizacyjne”, w tym otyłość, cukrzyca, choroba wieńcowa, 
nadciśnienie tętnicze, różne formy nowotworów, wrzody 
żołądka, zapalenie wyrostka robaczkowego, kamienie żół-
ciowe, hemoroidy i inne. 

Kluczem do zdrowej diety jest ograniczenie spożycia 
żywności wysoko przetworzonej i zastąpienie jej zdrow-
szymi, minimalnie przetworzonymi produktami, które 
oferują różnorodność składników odżywczych. Niektó-
re z nich, m.in. masło orzechowe, jogurty, kefiry, a także 
mrożone warzywa i owoce, mimo przetworzenia nie tra-
cą swoich właściwości zdrowotnych i godne są polecenia. 
Zaleca się jednak wykluczenie z diety takich produktów 
jak: ciastka, chipsy, gazowane i słodzone napoje, przetwo-
rzone mięso, gotowe dania i fast foody.

Od wielu lat obserwuje się wzrost zainteresowania 
kuchniami regionalnymi, które stwarzają możliwość 
wzbogacania diety, wykorzystania jej funkcji profilak-
tycznych i leczniczych wielu chorób cywilizacyjnych. Nie-
wątpliwą zdobyczą naszych czasów staje się żywnościowe 
i żywieniowe otwieranie się świata. Ludzkość zasiedlają-
ca różne obszary, jak Arktykę i tropiki, pustynie czy pusz-
cze wykształciła niezależne systemy żywnościowe i ży-
wieniowe. Zaspokajają one jej potrzeby w tym zakresie, 
pozwalają utrzymywać populację przy życiu, zapewniają 
jej biologiczną reprodukcję, dostateczne warunki życiowe 

człowieka i dające mu szansę rozwoju. Kuchnie śródziem-
nomorskie, dalekowschodnie, południowe i inne stały się 
przedmiotem działalności technologów i żywieniowców, 
upatrujących w nich nowe szanse. Warto podkreślić, iż 
czerpanie z dorobku żywnościowego i żywieniowego 
innych ludów zasługuje na rozpowszechnianie. Jednak 
może stać się niebezpieczne, kiedy ma charakter global-
ny, np. McDonaldyzm. 

Rozwój nauki i techniki w ostatnich dekadach prze-
kształcił produkcję żywności na skalę przemysłową, oraz 
umożliwił szerokie wprowadzanie innowacji. Wytwarza-
na żywność spełnia coraz wyższe wymagania higienicz-
no-sanitarne, posiada również wyższą wartość biologicz-
ną i jest zdrowsza. Żywność wytwarzana w warunkach 
przemysłowych, znajdująca się na rynku, charakteryzu-
je się dużą różnorodnością pod względem asortymentu 
i stopnia przetworzenia. Daje to konsumentowi możli-
wość wyboru odpowiedniego produktu. Mimo wzrostu 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i chemiza-
cji produkcji, nigdy w historii ludzkości przetwarzana 
żywność nie była jeszcze w takim stopniu pozbawiona 
składników niepożądanych, czy toksycznych, jak obec-
nie. Przemysł spożywczy zastąpił uciążliwą pracę gospo-
dyń domowych (np. makarony, przetwory owocowo-wa-
rzywne, koncentraty i inne) oraz zlikwidował sezonowość 
zaopatrzenia rynku w dostawach świeżych produktów 
(mrożonki). Skład artykułów żywnościowych podpo-
rządkowuje się spełnianiu przez nią funkcji dietetycz-
nej. Produkuje się bogatą gamę artykułów żywnościo-
wych, przeznaczonych dla grup ludności różniących się 
wiekiem, rodzajem wykonywanej pracy lub uprawiającej 
sport. Wyodrębnia się produkcję żywności dla osób cho-
rych lub wymagających rehabilitacji.

Problem, jak się żywić pozostaje mimo wszystko nie-
rozstrzygnięty. Jest wiele teorii, które mogłyby stanowić 
podstawę kształtowania diety. Poprawne jest stwierdze-
nie, iż dieta powinna być inna dla każdej osoby, gdyż każ-
dy z nas jest indywidualnością biochemiczną. Oznacza to, 
iż dwa podstawowe czynniki kształtujące nasze zdrowie, 
tj. genetyka i środowisko, determinują inne potrzeby ży-
wieniowe. Opracowano dokładne dawki poszczególnych 
składników odżywczych dla ludzkiego organizmu w za-
leżności od wieku, płci i stanu fizjologicznego. Niestety, są 
to dane uśrednione i przedstawiające wartości bezwzględ-
ne, podające konieczną ilość kilokalorii i ilości poszcze-
gólnych składników odżywczych, tj. minerałów, wita-
min, NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), 
antyoksydantów i innych suplementów żywieniowych, 
które powinniśmy spożywać w ciągu doby. Wiadomo, 
że wysoko przetworzona żywność nie jest dobrym źró-
dłem podstawowych elementów odżywczych dla naszego 
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organizmu. Z drugiej strony żywność tak zwana ekolo-
giczna też może nieść ze sobą wiele pułapek dla nasze-
go zdrowia. Na przykład, jej skład chemiczny może być 
uzależniony od czystości środowiska, sposobu nawoże-
nia, w którym powstała, gdyż nawet deficyt selenu, może 
być przyczyną powstawania nowotworów. 

Porównując współczesne i dawne badania nad wpły-
wem żywienia na zdrowie człowieka, warto zauważyć, 
że lekarze tacy jak Schweitzer czy Hutton praktykowa-
li medycynę w czasach, w których mogli naocznie do-
świadczyć, jak przebiega tzw. zmiana żywieniowa (ang. 
nutrition transition), w wyniku której „populacje zdrowe” 
zamieniały się w „populacje chore”. Dzisiaj takiej obser-
wacji nie sposób dokonać z uwagi na fakt, że wraz z glo-
balnym upowszechnieniem się rekomendacji żywienio-
wych, wszystkie populacje stosują mniej więcej taką samą 
dietę i w zasadzie są chore. Dlatego też współczesne bada-
nia odnośnie wpływu żywienia na zdrowie muszą poko-
nywać dodatkowe trudności, wynikające z konieczności 
stosowania różnych metod diagnostycznych i badaw-
czych oraz uwzględniania wielu dodatkowych czynników.

Niepokojącym trendem jest drastyczne obniżenie licz-
by roślin uprawianych w Polsce, przeznaczonych do pro-
dukcji żywności. Na przełomie XIX/XX wieku wynosiła 
ona około 200, zaś obecnie obniżyła się  poniżej 50. Stwa-
rza to niebezpieczeństwo  spożywania zbyt ubogiej lub 
jednostronnej diety.

Korzystnym zjawiskiem jest wzrost wiedzy społe-
czeństwa na temat kształtowania racjonalnych nawyków 
żywieniowych. Obserwuje się znaczne zainteresowa-
nie problemem wykorzystania żywności w profilaktyce 
zdrowotnej i leczeniu, głównie tzw. chorób cywilizacyj-
nych. Badania statystyczne prowadzone przez wiele lat 
jednoznacznie wskazują, iż sposób żywienia bezpośred-
nio wpływa na zdrowie całych narodów. Trudno bowiem 
zaprzeczyć, lepiej zapobiegać powstawaniu chorób niż je 
leczyć. 

Niewątpliwie największe znaczenie prozdrowotne po-
siada żywność fermentowana, która od wieków jest wy-
korzystywana w tradycyjnej kuchni polskiej, a także na 
świecie i stanowi alternatywę dla spożywania żywności 
wysoko przetworzonej. Obecne w niej mikroorganizmy 
probiotyczne warunkują prawidłowe funkcjonowanie 
układu pokarmowego oraz ośrodkowego układu nerwo-
wego (OUN). Najważniejsze bezpośrednie korzyści, wy-
nikające ze spożywania napojów fermentowanych, zwią-
zane są z usprawnieniem procesów trawiennych dzięki 
działaniu bakterii kwasu mlekowego (LAB) oraz ich me-
tabolitów. Skutki pośrednie są efektem procesów meta-
bolicznych LAB i obejmują modyfikację wartości odżyw-
czej oraz poprawę strawności produktów, w porównaniu 

z napojami niefermentowanymi. Do istotnych korzyści 
w produkcie fermentowanym należy zaliczyć też degrada-
cję substancji antyodżywczych, wzrost zawartości w pro-
dukcie niektórych mikroelementów, witamin i wolnych 
aminokwasów. Wykazano również, że istnieje pewna ko-
relacja między zmianami w składzie mikrobiomu (ogół 
mikroorganizmów występujących w danym siedlisku; 
w piśmiennictwie naukowym pojęcia „mikrobiom” oraz 
„mikrobiota” zastąpiły pojęcie „mikroflora”) jelit, a za-
burzeniami psychicznymi, tj. depresja, schizofrenia, au-
tyzm, choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, co 
może świadczyć o istnieniu istotnych zależności w ob-
rębie osi mózg–jelita–mikrobiota. Wpływ mikroorgani-
zmów może też obejmować kontrolę nad dojrzewaniem 
tego narządu oraz tworzeniem się bariery krew–mózg. 
Badania na myszach wykazały, że mikrobiom jelit przez 
całe życie wpływa na odpowiedź immunologiczną w mó-
zgu, czego konsekwencją mogą być schorzenia tego na-
rządu. Można więc je w skrócie streścić: 

Zbędne tu są dalsze słowa, 
zdrowy brzuch to zdrowa głowa.
Podsumowując, aby dożyć w dobrym zdrowiu późne-

go wieku, zaleca się: spożywanie wszystkich pokarmów, 
ale w niewielkich ilościach (tzw. dieta JP, tzn. jedz poło-
wę); unikanie zbyt mocnych stresów, niepalenie i regular-
nie utrzymywanie w aktywności ciało i umysł.

Wiele z dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie bio-
logii i medycyny pozwoliło nam zrozumieć to, co dawno 
już wiedzieli nasi przodkowie i przekonały nas, że do ich 
wiedzy należy odnosić się z szacunkiem.

Jan Fiedurek
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Legendy Chrystusowe

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

Szwedzka pisarka Selma Lagerlof otrzymała lite-
racką Nagrodę Nobla w roku 1909. W tamtym czasie 
z Augustem Strinbergiem byli najpopularniejszymi pisa-
rzami szwedzkimi w świecie. Spośród wydanych w Pol-
sce powieści szwedzkiej noblistki najbardziej znana jest 
Cudowna podróż, ulubiona lektura wielu pokoleń dzie-
ci i dorosłych. Czesław Miłosz w swej mowie noblow-
skiej wygłoszonej w Sztokholmie, w grudniu 1980 roku, 
powiedział: „Jeden z laureatów Nagrody Nobla czytany 
w dzieciństwie, w znacznym stopniu, myślę, wpłynął na 
moje pojęcia o poezji i rad jestem, że mogę tutaj o tym 
powiedzieć. Jej Cudowna podróż, książka, którą uwielbia-
łem, umieszcza bohatera w podwójnej roli. Jest on tym, 
który leci nad ziemią i ogarnia ją z góry, a zarazem wi-
dzi ją w każdym szczególe, co może być metaforą po-
wołania poety”. Tyle Miłosz. Ze swej strony dodajmy, że 
szczególną pozycję w dorobku tej pisarki zajmują Legen-
dy Chrystusowe.

W latach 1899–1900 Lagerlof odbyła podróż do Ziemi 
Świętej. Obejrzała Betlejem, Golgotę, Grób Pański. Święte 
miejsca wywarły na pisarce niezatarte wrażenia, plonem 
podróży był tom Legendy Chrystusowe. W tym dziele La-
gerlof pisała nadzwyczaj jasno, prosto, rzec można: ser-
decznie, zastosowała stylizację biblijną i zdania z Nowe-
go Testamentu wpisane w zachowania i sytuacje życiowe 
zwykłych ludzi nabrały nowej mocy. Przez taki zabieg pi-
sarski wartości i prawdy przekazane przez ewangelistów 
zostały włączone do podań ludowych. Książka zyskała 
ogromną popularność, zwłaszcza poza granicami Szwe-
cji, w krajach katolickich. W Polsce Legendy Lagerlof zo-
stały przełożone przez Wandę Młodnicką i ukazały się 
w roku 1905. 

Legendy chrześcijańskie opowiadano już powszech-
nie w średniowieczu. W tamtym okresie powstawało ich 
najwięcej, najpiękniejsze i najpopularniejsze przetrwa-
ły dzięki pracy Jakuba de Voraigne, który spisał opowie-
ści o świętych krążące w różnych kręgach społecznych. 
Ewangelie przekazały niewiele szczegółów z lat dziecię-
cych Syna Bożego. Równie niewiele szczegółów utrwa-
lili ewangeliści z życia jego matki. Ogromna fantazja 

wiernych wypełniała te braki opowieściami w postaci 
apokryfów. Także lud polski uzupełniał i rozszerzał hi-
storie osób świętych poświęcających swe żywoty Bogu. 
W XIX wieku folkloryści zapisali dziesiątki baśni, gawęd, 
przypowieści pełnych nadzwyczajnych cudów i zdarzeń, 
niektóre z tamtych opowieści – po licznych przeróbkach 
– znane i opowiadane są do dzisiaj.

W legendzie Lagerlof o ucieczce z Egiptu znajduje się 
ujmująca scena. Kolejny postój wyczerpanych uciekinie-
rów wypadł pod wielką palmą. Rosły na niej daktyle lecz 
– jakże – wysoko! Dostrzegło je dziecko, podeszło do pal-
my i głaszcząc pień rączką poprosiło: „schyl się palmo!” 
I palma posłusznie się pochyliła, jej liście zamiatały pia-
sek pustyni, zaś daktyle znalazły się na wyciągnięcie ręki. 
Dwójka dorosłych: kobieta i mężczyzna zawstydzili się 
swej rozpaczy i braku wiary w przezwyciężenie niemo-
cy. Puentę opowiadania stanowi dialog, który rozegrał 
się w miejscu opuszczonym już przez uciekającą rodzi-
nę. Nadciągnęła tam karawana i jeden z podróżnych do-
strzegł, że uschły liście w koronie wielkiego drzewa.

– Jak to być może? – zdumiał się. – Ta palma nie mia-
ła przecież umrzeć zanim nie zobaczy króla większego 
od Salomona.

– Widocznie go ujrzała – odpowiedział drugi z pustyn-
nych wędrowców.

Motyw ucieczki do Egiptu jest również doskonale zna-
ny w rodzinnym folklorze. Drogi do bezpiecznego kraju 
miały wieść Świętą Rodzinę przez polskie strony i polskie 
okolice. A przygody były równie dramatyczne co poucza-
jące. Któregoś dnia uciekinierzy bezzwłocznie potrzebo-
wali kryjówki. Schronienia nie chciała użyczyć osika, ale 
leszczyna umiejętnie i z chęcią ukryła trójkę uciekinierów 
pod swymi liśćmi. Na pamiątkę tamtego zdarzenia – wie-
rzył lud polski – Chrystus postanowił, że osika skazana 
zostanie na wieczny niepokój. Jej liście poczęły drżeć na-
wet przy bezwietrznej pogodzie. Pod leszczyną zaś czło-
wiek znajdzie schronienie w czasie najgroźniejszej burzy. 
Ukryty wśród krzaków leszczyny może być pewien, że 
nigdy go piorun nie porazi. Na osice, drzewie przeklę-
tym, jak opowiadano wśród ludu polskiego, powiesił się 
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Judasz, a z pnia tego drzewa miał zostać wykonany – tak-
że wedle ludowych wierzeń – krzyż Pański.

Ludowi filozofowie i bajarze wiele zagadkowych zja-
wisk przyrodniczych tłumaczyli bożą interwencją. Na 
tym tle powstawały przeróżne opowiadania o skutecz-
nych sposobach leczenia ziołami, o dobrym i złym po-
żywieniu, o zachowaniu ludzi, zwierząt i ptaków. Wiele 
z tych opowieści zapisał Oskar Kolberg w XIX wieku, nie-
które – jak chociażby o kani spragnionej deszczu – opo-
wiadają jeszcze starzy gawędziarze rozmiłowani w pol-
skiej tradycji. Dawnymi laty – jak głosi wiekowa, polska 
opowieść – Jezus Chrystus rozkazał wszystkim ptakom 
wyżłobić głęboki rów, aby mogła nim popłynąć Wisła. 
Ptaki ochoczo zabrały się do pracy, jedynie kania butnie 
odpowiedziała, iż pracą mogłyby sobie zniszczyć upierze-
nie, suknię – jak powiadają ludowi znawcy spraw niezwy-
kłych. Zdumiały Chrystusa harde słowa. Postanowił uka-
rać ptaszysko. Zdecydował, że ten dumny ptak nie będzie 
pił czystej, rzecznej wody, a jedynie pozostałą po deszczu, 
w kałużach. Słoneczna pogoda jest więc utrapieniem dla 
kani. Ich kwilenie w oczekiwaniu na deszcz przypomi-
na słowa „pić wody, pić wody”. – Kania prosi Pana Jezu-
sa o deszcz – powiadają jeszcze dzisiaj polscy rolnicy, gdy 
słyszą wysoko, pod chmurami, rozpaczliwe zawodzenia 
tego spragnionego drapieżnika.

Grzyby miały się pojawić w polskich lasach na pamiąt-
kę wędrówek Pana i świętego Piotra. Oset rośnie na po-
lach, gdyż rozsiał go złośliwy diabeł. Słodkie, czarne ja-
gody stworzył Chrystus, by sprawić uciechę dzieciom. 
Przewrotny diabeł, ukryty za drzewem, obserwował ra-
dość dzieciaków i też postanowił coś dla nich zrobić. 
Z jego rozkazu pojawiły się borówki, piękne, kształtne, 
czerwoniutkie jak błyski ognia, lecz trujące! Dostrzegł ten 
podstęp Pan Jezus i powiedział: muszę na nich położyć 
znak krzyża, wtedy dopiero będą dobre. Tak uczynił i od 
tamtego czasu borówki służą człowiekowi.

Podobnych opowieści nie ma w zbiorze Lagerlof, ale 
i ona opisywała wędrówki Chrystusa w towarzystwie 
świętego Piotra. Dwaj święci mężowie doznawali na 
ziemskich drogach licznych utrapień, cierpliwie zmaga-
li się z głodem, niewygodami, nieuczciwymi sędziami, 
takimiż kupcami, bezwzględnymi rozbójnikami. Chry-
stus, na prośbę świętego Piotra zdecydował się wyrwać 
matkę swego ucznia z czeluści piekielnych. Trafiła tam, 
gdyż była złym człowiekiem, gardziła bliźnim, nigdy nie 
wsparła biednego. W legendzie Lagerlof kobietę z piekieł 
usiłuje wydobyć anioł. Trud okazał się daremny, ciężar 
jej grzechów przewyższył siły niebieskiego wysłannika. 
W opowieściach polskiego w nieco inny sposób przed-
stawiano ratowanie grzesznicy. Bóg zezwolił, aby Piotr 
spuścił do piekła nitkę. Po tej niteczce mogła wydostać 

się jego matka. Nie wykorzystała szansy, zerwała nić, gdy 
usiłowała odpędzić od niej inne, potępione dusze.

W opowieściach szwedzkiej pisarki, jak i w opowie-
ściach polskiego ludu, świat ziemski nie różni się zbytnio 
od świata pozazmysłowego, życiem kieruje sprawiedliwa 
Opatrzność nagradzająca dobro, a karząca zło. Za do-
broć okazywaną innym nagradzane bywają drzewa, pta-
ki, zwierzęta i ludzie. Za niechęć, tchórzostwo, przekorę 
karani bywają wszyscy, bez wyjątku. Przesłanie z legend 
Chrystusowych, które daje się łatwo odczytać, brzmi: naj-
ważniejsze jest dobro drugiej istoty.

– Ten kto nie znajduje radości w szczęściu drugich, nie 
może się czuć dobrze nawet w raju – powiada Chrystus 
w jednej z legend do Piotra. 

Te prostą, lecz jakże piękną myśl rozwinął jeszcze 
w słowach: – Czyż chciałem czegoś bardziej niż to, aby 
zgotować wam raj czystego, jasnego szczęścia? Czyż nie 
rozumiesz – mówił do Piotra – że po to zszedłem mię-
dzy ludzi i uczyłem ich, żeby kochali bliźnich jak siebie 
samych? Albowiem dopóki tego nie uczynią, nie będzie 
na niebie ani na ziemi miejsca, gdzie by ich nie dosięgły 
cierpienia i smutki.

Warto sięgnąć po starą książkę Selmy Lagerlof, warto za-
dbać, aby nie zapomniano polskich ludowych podań. ■
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Przysłowia 
i powiedzenia 
lubelskie

Farys z Samoklęsk

Zbigniew 
Włodzimierski

Baron Józef Weyssenhoff, właściciel Samoklęsk, 
nazwany został we wspomnieniach Zygmunta Kamiń-
skiego farysem. Mhm, farys to śmiałek, rycerz niedba-
jący o niebezpieczeństwa. Farys dla Kamińskiego to bon 
vivant, lekkoduch, szaławiła. Kamiński najwyraźniej nie 
darzył sympatią swego krajana. Cóż, baron nie utrzymy-
wał kontaktów z sąsiadami, lekceważył zapewne rodzi-
nę autora osiadłą w podlubelskich Leścach. Weyssenhoff 
używał życia, pędził czas na przyjemnościach i rozryw-
kach. Z jednej stolicy europejskiej pędził do następnej, 
by po tygodniu pojechać na Riwierę. Obracał się w naj-
bardziej eleganckich sferach i – rzecz jasna – nie unikał 
hazardu.

Baron przegrał Samoklęski w karty. A to ogrom-
ny majątek! Piękny pałac, ogromny park z egzotycz-
na roślinnością, trzy tysiące morgów doskonałej ziemi, 

odwieczny las, w nim dwa tartaki, pięć młynów, trzy ce-
gielnie i gorzelnia. 

Do karcianej klęski doszło w Petersburgu. Weyssenhoff 
grywał i wygrywał w Warszawie, Wiedniu, Atenach, Pa-
ryżu, Monte Carlo. Nie można powiedzieć, że w Peters-
burgu baronowi karta nie szła... Już w pierwszym roz-
daniu otrzymał cztery króle. Ale jego partner, a był to 
stryjeczny brat samego cara, ściskał w garści cztery asy. 
Teoretycy pokera, jak i sami hazardziści, są skłonni mnie-
mać, iż takie rozdanie jest niemal utopią. Cóż, Petersburg 
to nie miejsce na mrzonki, dlatego Borys Włodzimierzo-
wicz, wykładając swoje asy, miał powiedzieć triumfalnie: 
– czwarty rozbiór Polski!

Baron bez żalu rozstał się majątkiem. Od tego czasu 
z większą niż dotąd pasja oddawał się literaturze. Kamiń-
ski ironicznie ubolewa, że „temu uzdolnionemu i warte-
mu lepszego losu człowiekowi pozostała jako jedyne re-
fugium kariera literacka”. Więc kariera literacka dla tego 
jedynie, kto nie jest wart lepszego losu?!

Po przegranej baronowi przyszedł do głowy pomysł 
przewrotnej książki. W parę miesięcy machnął powieść 
Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego. Faktycznie, po-
wstała rzecz niezwykła. Ta książka nie przeminie, gło-
sili krytycy. I nie bez racji. W pewnych kręgach poczę-
to bohatera naśladować. Uważano go za arbitra elegancji 
i wzór dobrego wychowania. Jednocześnie podnosiły się 
głosy protestu wobec autora. „Niemoralna książka i nie-
moralny typ – pisano. – Jak można takiego szubrawca sta-
wiać na piedestał i dawać za przykład?”

Faktycznie, tytułowy bohater Podfilipski był kana-
lią. Uniżony wobec silnych, bezlitosny wobec słabych. 
Nie brakuje takich i dzisiaj. I dla wielu są przykładem. 
Rzecz najważniejsza: ten Żywot Podfilipskiego miał być 
drwiną z takich ludzi czy apologią? Dyskusje trwały wie-
le lat. Oba stanowiska popierano przekonywającą argu-
mentacją. Autor nie zabierał głosu. Zachowywał dyskret-
ne milczenie.

A Lublin w tej powieści nazwał „stolicą ekonomów”. 
I to przezwisko wzbogaciło listę szyderstw, jakimi obrzu-
cano nasze miasto. ■

Farys, mal. Juliusz Kossak
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