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WIERSZ 
O PIESZYM PRZEJŚCIU

Jechałem po zlodowaciałym grzbiecie nocy

(dalekobieżnym jak suwak zamka błyskawicznego)

autobusem relacji Warszawa–Przemyśl

na zawsze spóźnionym w moim wierszu

I jęczmień świtu wrastał mi w powiekę

pieszo wlokłem się na drugą stronę

ciągnąłem walizkę na kółkach

tego co było i już się nie powtórzy

Na przejściu zgubiłem 

poczerniała godzinę pośród błota nocy

łapałem okazję do Lwowa na dworzec

ręką macając światła samochodów 

A tam w dworcowej jarzeniowej sali

z barowym stołkiem zamiast tronu

kusiłem przeznaczenie

niepewny 

z jabłkiem na dłoni

ale bez korony
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W Lublinie  pamiętamy  o  poetach,  pamiętamy  o Klono-
wicu,  lubelskim  poecie-burmistrzu. W muzeum  literackim 
Czechowicza, w dniu 23 czerwca 2016, odbył się miting po-
etycki ku czci renesansowego rymotwórcy. Dr Jan Sęk, zna-
ny mecenas  i miłośnik wszelkich sztuk, przypomniał burz-
liwy  i  pracowity  żywot mistrza Klonowica,  lubelscy poeci 
z  pasją  deklamowali  swe utwory, w dyskusję  o  spuściźnie 
i dziele poety włączyła się prof. Halina Wiśniewska, autorka 
naukowych rozpraw o renesansowym piewcy królewskiego 
miasta Lublina. Dziś,  jak  się wydaje, o  rymach burmistrza 
niewielu pamięta, ale o jednym tytule jego dzieła nie zapo-
mniano. Mam na myśli poemat satyryczny Worek Judaszów; 
to jest złe nabyte umiejętności. Wydany w roku 1600 nawią-
zywał do średniowiecznej legendy o zdradzieckim apostole 
i w  krótkim  czasie  doczekał  się  dziewięciu wydań. Wedle 
starego podania w worku mieściło się całe zło świata. Temu 
złu świata: chytrościom wszelkiej maści, sprawom niecnym, 
haniebnym, złodziejskim, lichwiarskim, łotrowskim, święto-
kradczym poświęcał swe strofy lubelski rymopis. Literacką 
legendę „worka zła” podtrzymywał i pielęgnował Józef Ło-
bodowski (1909–1988), który na łamach londyńskich „Wia-
domości”  publikował  felietony  w  cyklu Worek Judaszów. 
Do felietonowego worka Łobodowskiego trafiali komuniści, 
literaci, dziennikarze, ludzie kultury. Przypominamy trzy fe-
lietony: pierwszy –  inauguracyjny – opublikowany w  roku 
1970,  oraz  teksty  o Miłoszu  i  redaktorach  „Kameny”: Ka-
zimierzu Andrzeju Jaworskim i  jego synu, Marku Adamie. 
Osobiście  Łobodowskiego  znało  niewielu  czytelników  na-
szego „Lublina”, redaktorów „Kameny”, rzecz można śmia-
ło, znali chyba wszyscy. Jestem więc przekonany, że felieton 
o naszej „Kamenie” i jej redaktorach należało przypomnieć. 
W  czerwcu  1976  roku  odpowiedzią  na  drastyczne  pod-

wyżki  cen  żywności  dokonane przez władze  komunistycz-
ne były gwałtowne strajki w całej Polsce, m.in. w Radomiu, 
Ursusie,  Płocku.  Najdramatyczniejsze  i  najgwałtowniejsze 
protesty miały miejsce w Radomiu, nazwano je później „wy-
padkami radomskimi”. Serii wypadków radomskich poświę-
cona  jest  książka Wojciecha  Pestki,  naszego  redakcyjnego 
Kolegi, Powiedzcie swoim nagrodzona w roku 2015 laurem 
Bolesława Prusa. Przypominamy fragmenty tej cennej i waż-
nej publikacji. Wojciech Pestka poeta, prozaik, niezrównany 
reporter,  w  ostatnich  latach  uhonorowany  został  licznymi, 
międzynarodowymi laurami literackimi, choćby nagrodą im. 
Mikołaja Gogola „Triumf”, Hrychorija Skoworody czy Me-
dalem Iwana Mazepy. O medalu Mazepy piszemy na stronie 
99. niniejszego numeru, o najważniejszym –  jak mniemam 
odznaczeniu Wojciecha Pestki – wspomnę za chwilkę.
Również w czerwcu odbyła się inauguracja Międzynaro-

dowej  Sesji  Historycznoliterackiej  „Nasi  Sąsiedzi”  zorga-

nizowanej – już po raz szesnasty – przez Lubelski Oddział 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Czas był dramatyczny, na 
granicy wschodniej trwał strajk celników, pisarze z Ukrainy 
i Białorusi zdążający na sesję nie mogli wjechać do Polski. 
Uroczystość  otwarcia  odbyła  się  w mniejszym  gronie,  ale 
atmosfera  była  serdeczna  i  ciepła,  tradycyjnie  pasjonujący 
wykład inauguracyjny wygłosił prof. Feliks Czyżewski. Do-
pisała  publiczność,  przybyli  przedstawiciele  władz  miasta 
i województwa,  także  konsulowie Ukrainy: Wasyl  Pawluk 
i Witalij Biełyj. Dyplomaci Ukrainy odznaczyli Wojciecha 
Pestkę Wojciecha medalem „Za Wierność Przesłaniu Poety” 
oraz ukraińskim krzyżem „Za Męstwo i Honor”. Za męstwo 
odznacza się z reguły żołnierzy, bohaterskich żołnierzy, cy-
wili – jak się wydaje – znacznie rzadziej… Tymczasem nasz 
Kolega,  jako  jeden z niewielu pisarzy  i dziennikarzy świa-
ta,  trafił  na  pierwszą  linię  ognia,  był  bezpośrednim  obser-
watorem walk ukraińsko-rosyjskich,  jego  reportaże  z  fron-
tu  znalazły  się na pierwszych  stronach wielu gazet  świata. 
Wojciech Pestka, polski pisarz, zdobył uznanie ukraińskich 
czytelników, ale zdobył także – i to wydaje się najważniejsze 
– serca i szacunek frontowych żołnierzy.
W owym bogatym w wydarzenia kulturalne czerwcu pro-

fesor Stanisław Leon Popek, ceniony naukowiec, malarz, po-
eta i prozaik, obchodził swój jubileusz. Prezentujemy prace 
malarskie profesora, szkic dr Urszuli Tomasiak o malarstwie 
Jubilata, jego prozę, wspomnienie o bracie Janie, przedwcze-
śnie zmarłym utalentowanym malarzu.
Także  w  czerwcu,  w  siedzibie  Oddziału  Lubelskiego 

Stowarzyszenia  Współpracy  Polska-Wschód,  odbyła  się 
prezentacja książki Mentalność rosyjska a Polska. Tom pod 
redakcją ks. prof. Edwarda Walewandra ukazał się w wy-
dawnictwie KUL w roku 2015, wprowadzenie – które przy-
taczamy – wygłosił do zebranych  redaktor. Edycją nowej 
książki – mówił ks. profesor – wpisaliśmy się w wielką pa-
noramę poszukiwaczy badaczy polskich i rosyjskich, którzy 
od dziesiątków lat szukają odpowiedzi na pytanie: „czy du-
sza polska stała się zależna od rosyjskiej?”. Liczni dysku-
tanci prezentowali oryginalne i śmiałe sądy o wzajemnym 
przenikaniu właściwości cechujących oba narody. Niektóre 
wypowiedzi nagradzano gromkimi brawami, żywa reakcja 
świadczyła,  że  słuchacze  podzielają  prezentowane  poglą-
dy. Solidną porcją braw nagrodzono wystąpienie profesora 
Jana  Orłowskiego  o  zawiłych  losach  rosyjskiego  hymnu, 
refleksje profesora przedstawione podczas spotkania przy-
taczamy w całości.
Ponadto w numerze piękny szkic Bronisława Mirona Se-

niuka  o  cudownych  obrazach,  znakomite  felietony,  wspo-
mnienia,  komentarze,  szkice  i  recenzje.  I  do  spotkania  za 
dwa miesiące – redaktor 

Drodzy Czytelnicy,
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Józef Ignacy Kraszewski – po ukoń-
czeniu  szkoły  wydziałowej  w  Białej 
–  w  roku  1826  przybył  do  Lublina, 
by wstąpić do wojewódzkiej. Sam nie 
przybył,  czternastoletniego  chłopca 
odwiozła babka Anna Malska i oddała 
na  stancję  do  profesora matematyki  – 
Franciszka Ostrowskiego  –  przy  ulicy 
Grodzkiej nr 93 (obecnie 24).
Cóż to było za miasto? Wojciech Po-

litowski  w  tomie Jeografia Królestwa 
Polskiego i Wolnego Miasta Krakowa 
(Warszawa 1819) podaje, że Lublin za-
mieszkiwały 7163 osoby, domów doli-
czono się 891, ulic 37, jarmarków 4. Ile 
w ciągu siedmiu lat, to jest do czasu po-
jawienia się na  lubelskim bruku ucznia 
Kraszewskiego,  przybyło  w  mieście 
ludzi, ulic  i domów? Z pewnością nie-
wiele...
Onufry  Pietraszkiewicz  (†1863),  se-

kretarz  legendarnego  Towarzystwa  Fi-
lomatów,  poeta  i  pedagog,  cztery  lata 
przed Kraszewskim zjechał do Lublina 
z Wilna, zamieszkał  także przy Grodz-
kiej, bywał w teatrze na Krakowiakach 
i Góralach oraz na Hamlecie,  spacero-
wał  po  mieście  i  okolicy,  pijał  poncz 
u sąsiadów. Lubelskie kobiety, ulice, ko-
ścioły, dzwony, sklepy i spektakle opisał 
w listach z  lat 1821–1822 ekspediowa-
nych do przyjaciół: Czeczota  i Malew-
skiego. Kobiety mu się podobały, miasto 
nie, zdało się poecie żałobne. 
Zygmunt Krasiński (1812–1859), ró-

wieśnik  powieściopisarza,  w  Lublinie 
zjawił  się  kilkanaście  miesięcy  przed 
Kraszewskim,  w  roku  1825  odbywał 
podróż z Warszawy na Podole, parę re-
fleksji o mieście nad Bystrzycą zawarł 
w  swym  dzienniku,  niestety,  rękopis 
zaginął.  Wincenty  Pol  (1807–1872), 
poeta  i  geograf,  urodzony  w  Lublinie 
przy  ulicy  Grodzkiej,  nie  poświęcił 
swemu miastu  ni  litery,  cóż, mieszkał 
tutaj  dwa  lata,  wspomnień  nie  zacho-
wał.  Dziś  w  pięknym  drewnianym 
dworze – na lubelskiej Kalinowszczyź-
nie – mieści się muzeum literackie jego 
imienia, zaś na zrujnowanej kamienicy 
przy ulicy Grodzkiej zniszczona tablica 

przypomina  o  szkolnych  latach  Kra-
szewskiego.
W  latach  1811–1828  Lublin  znalazł 

się na trasie przejazdów Juliana Ursyna 
Niemcewicza  (1758–1841),  poety,  po-
lityka,  globtrotera.  Niezrównane  opisy 
Koziego Grodu utrwalił  autor Powrotu 
posła w dziele Podróże historyczne po 
ziemiach polskich odbyte. Car Aleksan-
der  I  na  lubelskich  ulicach  pojawił  się 
w  latach  1816–1823,  opisów  miasta  – 
rzecz jasna – nie zostawił, ale kronikarze 
lubelscy  przejazdy  opisali.  W  kronice 
kapucynów, pod datą 1 maja 1818, wid-
nieje informacja: ,,Nayiaśniejszy Cesarz 
y Król Polski przejeżdżał przez Miasto 
Lublin  w  assystencji  Księcia  Hessen 
Koburg  Feldmarszałka  Austryjackiego 
– przeciwko któremu wyszły wszystkie 
Władze Cywilne, Cechy z Chorągwiami 
do Rogatek, a Duchowieństwo i zakony 
stało przed Kościołem Świętego Ducha 
na powitanie Nayiaśniejszego Pana”. 
Mieszkał  tu  Kościuszko,  kanonik-

-poeta  Ignacy Krasicki  (niebawem  bi-
skup)  piastował  był  urząd  prezydenta 
Trybunału,  komediopisarz  Fredro  – 
oficer sądu wojskowego – odczytywał 
wyroki  śmierci,  a  król  Stanisław  Au-
gust w roku 1781 tonął w błocie! Kró-
lewską karetę z bagna ulicy, przy bra-
mie świętoduskiej, wołami wyciągano!
Król Staś objawił się jeszcze w sta-

rym trybunalskim grodzie parę lat póź-

niej,  konkretnie: w  roku 1787. Miasto 
pod  rządami  Kajetana  Hryniewieckie-
go, wojewody lubelskiego, męża – jak 
zaświadcza pamiętnikarz Kajetan Koź-
mian – prawego, nieskażonego i czyn-
nego,  poważnie  zmieniło  swój  obraz. 
Hryniewiecki  bowiem  –  wedle  słów 
pamiętnikarza  –  nieszczęśliwe  miasto 
z rozwalin, z popiołów i błota wydobył.
Przywoływany  Kajetan  Koźmian 

(1771–1856),  arystokrata,  polityk 
i  poeta,  to  także  absolwent  szkoły 
wojewódzkiej,  do  której  wstąpił  Kra-
szewski. W  latach  1780/81 w    szkole 
nauczał  Idzi  Przybylski  (1756–1819), 
wsławiony przekładami utworów grec-
kich,  rzymskich  i  nowoczesnych.  Ten 
pracowity i niezrównany tłumacz prze-
łożył  i  wydał  Kandyda  Woltera.  Do 
naszych  czasów  nie  przetrwał  żaden 
egzemplarz lubelskiej edycji Kandyda, 
gdyż nakład – jak głosi legenda – spalo-
no  na  polecenie  Ignacego  Potockiego. 
Franciszek  Morawski  (1783–1861), 
poeta w mundurze generała, przyjaciel 
Koźmiana, autor  (m.in.)  tomu wierszy 
Klasycy i romantycy w dwóch listach 
opuścił lubelską kwaterę w roku 1826, 
udając się do Radomia.
W  roku  1826  na  placu  Litewskim 

stanął  –  dzięki  staraniom  Stanisława 
Staszica  –  pomnik  Unii  Lubelskiej. 
Staszic,  jako  minister  stanu,  wykazy-
wał  wielką  dbałość  o  wygląd  miasta 
nad Bystrzycą. W swym raporcie Stan 
uporządkowania m. Lublina dn., 1 paź-
dziernika 1824 r.  adresowanym  do 
generała  Zajączka,  namiestnika  Kró-
lestwa, pisał, że ,,Lublin przybiera po-
stać  porządnego  miasta”.  Zbudowano 
lub  przebudowano  –  w  dominującym 
wówczas stylu klasycyzującym – wiele 
budynków  i  kamienic  mieszczańskich 
w  Rynku  i  przy  Krakowskim  Przed-
mieściu.  W  tymże  roku  namiestnik 
Zajączek  wjechał  do  Lublina  nowym 
traktem  –  cudem  lubelskiej  inżynierii 
drogowej  –  nasypem  łączącym  ulicę 
Królewską  z  traktem Zamojskim. Na-
syp,  oryginalny  akcent  w  krajobrazie 
lubelskim, i przejazd generała Zajączka 

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Rok 1826. Kraszewski w  Lublinie
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Franciszek Kostrzewski; Józef Ignacy Kraszewski na tle Wieży Trynitarskiej w Lublinie
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Kamienica przy ul. Grodzkiej w Lublinie, gdzie mieszkał Kraszewski. Rok 2010

uwiecznione zostały na obrazie Philipa 
Dombecka  Wjazd generała Zajączka 
do Lublina w 1826 roku.
Targi  i  jarmarki  odbywały  się 

w centrum miasta, plac targowy, gdzie 
sprzedawano ,,wszelkie produkta żyw-
nościowe”  wytyczono  przed  kościo-
łem Bernardynów,  jarmarki  odbywały 
się  na  placu  Namiestnikowskim  przy 
klasztorze Brygidek. 
W  latach  1815–1830  w  mieście, 

a  i  na  Lubelszczyźnie,  nastał  okres 
wzmożonego  rozwoju  gospodarczego, 
naukowego,  artystycznego.  Wydarze-
niem  artystycznym,  przypominanym 
do dzisiaj, było wydanie przez Klemen-
sa Urmowskiego pierwszego w Polsce 

noworocznika literackiego opatrzonego 
zachęcającym  tytułem  Almanach Lu-
belski na rok 1815 dla amatorów litera-
tury ojczystej. W pamiętnym roku 1815 
powstało  Towarzystwo  Dobroczyn-
ności,  rok  później  ukazywał  się  dwu-
tygodnik  ,,Dostrzegacz  Ekonomiczny 
i  Polityczny  Lubelski”,  niestrudzony 
Stanisław  Staszic  powołał  Towarzy-
stwo Rolnicze Hrubieszowskie, pierw-
sze  w  dziejach  Europy  chłopskie  sto-
warzyszenie spółdzielcze, a niebawem 
powstało (podobnie jak w Warszawie) 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk,  grupu-
jące  patriotów  z  kręgów  inteligencji 
i  ziemiaństwa.  W  grudniu  1830  roku 
entuzjazm u jednych, zdumienie u dru-

gich,  wywołały  pierwsze  egzemplarze 
,,Kuriera  Lubelskiego”,  codziennego 
pisma powołanego do życia przez Jana 
Czyńskiego. 
Miasto  dumne  było  z  założonej 

w  roku  1810  Szkoły  Departamento-
wej  Lubelskiej,  która  została  prze-
mianowana  na  wojewódzką.  Placów-
ka  kierowana  przez  rektora  Andrzeja 
Smolikowskiego,  o  którym przetrwała 
pamięć jako doświadczonym pedagogu 
i energicznym organizatorze, posiadała 
bibliotekę,  dobrze  wyposażone  gabi-
nety  fizyki  i  chemii oraz znakomitych 
nauczycieli,  obok  wymienionych  już 
Franciszka  Ostrowskiego  i  Idziego 
Przybylskiego,  także  Jana  Kantego 
Krzyżanowskiego, Antoniego Woelke, 
Łukasza Koncewicza.
Rok  spędzony w  Lublinie  nie  przy-

niósł Kraszewskiemu, jak sam powiadał, 
miłych wspomnień. Ale nie były to dni 
stracone! Obcował ze światłymi ludźmi, 
zdolnymi i energicznymi kolegami, po-
znawał miasto, jego historię, tajemnice, 
klimat i atmosferę. Spoglądał na zamek 
,,świeżo w  nowogotyckim  szkaradnym 
smaku  wyrestaurowany”,  zwiedzał  ko-
ścioły, chodził na nabożeństwa, oglądał 
bramy, gmach Trybunału, groby, tablice, 
mury, zaułki, załomki, kaplice, klasztory 
i pomniki, sklepy i karczmy. Wszystko 
to  –  pisał  po  latach w Nocach bezsen-
nych  –  mocno  działało  na  wyobraźnię 
i wraziło się w pamięć, że  jeszcze dziś 
w niej się nie zatarło.
Przyszły  powieściopisarz  kroczył 

przez miasto swoimi ścieżkami, gnany 
ciekawością,  wiedziony  intuicją.  Miał 
prawo czuć  się  odkrywcą. Przewodni-
ka po Lublinie jeszcze nie było! Takie 
dzieło  pojawi  się  niebawem,  Obraz 
miasta wyjdzie spod pióra dwudziesto-
jednoletniego autora, Seweryna Zenona 
Sierpińskiego w roku 1839.
Przybywało  w  Lublinie  ludzi,  ulic, 

domów,  zakładów.  Trudno  rzec,  czy 
miasto piękniało. Niewątpliwie się roz-
wijało. 
Powstały  także  nowe  przewodniki, 

ich  autorzy  starali  się  przybliżyć  hi-
storię i urodę miasta kolejnym pokole-
niom. Myślę,  że niezastąpionym prze-
wodnikiem po dziejach trybunalskiego 
grodu są powieści Kraszewskiego, zaś 
praca doktora Wiktora Hahna, profeso-
ra KUL,  jest  niezrównanym komenta-
rzem do tego przewodnika.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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1. Obrazy cudami słynące1

Panuje powszechne, oparte o liczne 
legendy mniemanie,  o  halickim  rodo-
wodzie Matki Bożej Częstochowskiej. 
Tymczasem  to  nie  takie  pewne. Anna 
Różycka-Bryzek,  profesor  UJ,  histo-
ryk sztuki, wyróżnia w dziejach świę-
tego obrazu trzy fazy chronologiczne.2 
Proweniencję  pierwotną  (fazę  ikono-
wą, XII-XIII w.), obejmującą cały ob-
szar  cywilizacji  bizantyjskiej,  również 
zgrecyzowanej  Italii,  ale  z  wyłącze-
niem  rubieży  staroruskich  –  Ukrainy 
i Białorusi. Autorka neguje więc  treść 
powszechnie  znanej  legendy-tradycji, 
przedstawiającej  ikonę  jako  rzekome 
dzieło  św.  Łukasza  Apostoła  („quam 
Sanctus  Lucas  depinxit”),  namalowa-
ne  w  domu  Marii  w  Jerozolimie,  jak 
również podróż ikony z cesarzem Kon-
stantynem  (Pulcherią?) do Bizancjum, 
podróż drugą – z księciem Lwem, fun-
datorem halickiego Lwowa na Ukrainę, 
cudowną  obronę  starożytnej  fortecy 
bełskiej  (analogia  do  obrony  Poczajo-
wa),  podróż  trzecią  –  z Władysławem 
księciem  opolskim  na  Śląsk,  przerwa-
ną, co było źródłem szczególnej  łaski, 
pod Jasną Górą („in Clarum Montem”).
W  drugiej  fazie,  włoskiej  (około 

połowy  lub  w  drugiej  połowie  wieku 
XIV),  gruntowną  konserwację  obrazu 
„przeprowadził malarz włoski przywią-
zany do tradycji wielkich mistrzów sie-

1  Artykuł  przygotowałem  dzięki  pomocy 
prof.  n.  med.  Marii  Mazurkiewicz,  dra  n. 
med. Krzysztofa Paproty, dra n. med. Rober-
ta Klijera, dra n. med. Jarosława Drobki.
2  A.  Różycka-Bryzek,  Obraz Matki Bo-

skiej Częstochowskiej. Pochodzenie i dzieje 
średniowieczne, „Folia  Historiae  Artium”, 
t. 26:1990, s. 5–26; A. Różycka-Bryzek jest 
także autorką monografii i albumu bizantyj-
sko-ukraińskich malowideł na Zamku Lubel-
skim, Bizatyjsko-ruskie malowidła w kaplicy 
zamku lubelskiego,  Warszawa  1983;  ead., 
Freski bizantyjsko-ruskie fundacji Jagiełły 
w kaplicy Zamku Lubelskiego, Lublin 2000. 

neńskich.”3  „Gruntowna  konserwacja” 
oznacza  tutaj  namalowanie  obecnego 
wizerunku,  w  połączeniu  z  uprzednim 
usunięciem pierwotnego obrazu.4 Trze-
cia faza dotyczy losów ikony w naszym 
kraju. Obraz miał pojawić się w Polsce 
w drugiej połowie wieku XIV jako część 
inwentarza  Andegawenów,  Ludwika 
Węgierskiego  albo  Jadwigi,  w  czym 
miał  pośredniczyć  Władysław  Opol-
czyk  (?).  W  dzień  Zmartwychwstania 
Chrystusa, dnia 16 kwietnia 1430 roku, 
w czasie napadu husytów na Klasztor Ja-
snogórski, obraz uszkodzono, zdzierając 
z niego wysadzone szlachetnymi kamie-
niami  srebrne,  złocone  okłady.  Wśród 
napastników miał być książę Fedor Fry-
deryk Ostrogski, magnat ukraiński: „je-
den z nielicznych kniaziów litewsko-ru-
skich  szukających  szczęścia  na  zachód 
od swych siedzib ojczystych, oraz jeden 
z  niewielu  husytów  potomków  Gie-
dymina  i  Ruryka.  Strony  rodzinne  nad 
Horyniem porzucił w r. 1422 [...] wraz 
z  Jakubem Nadobnym  z  Rogowa  oraz 

3 Ead., Obraz Matki Boskiej..., s. 12.
4 Ibid.

Janem Kuropatwą z Łańcuchowa, husy-
tami polskimi, a zapewne i grupą husy-
tów  czeskich,  napadł  na  Jasną  Górę”.5 
Konserwację po zniszczeniach przepro-
wadzoną po 1430 roku prawdopodobnie 
w krakowskim ratuszu, finansował król 
Władysław Jagiełło.
Akademickie  środowiska  history-

ków  sztuki  oraz  konserwatorów  ma-
larstwa  sztalugowego  nie  uzgodniły 
jednak  dotąd  ostatecznie  stanowiska, 
kto  przeprowadził  konserwację  spro-
fanowanego obrazu. Wymaga to badań 
i prac wysoce specjalistycznych. A. Ró-
życka-Bryzek stwierdza jednoznacznie, 
że żadne badania: technologiczne – np. 
relief  nimbu,  ikonograficzno-styli-
styczne, historyczne  (tak, nawet histo-
ryczne) – nie dostarczają „żadnych śla-
dów udziału ruskich twórców ani przy 
renowacji  przed  jego  pojawieniem  się 
w Polsce, ani po profanacji husyckiej.”6 

To nie takie pewne. Teresa Grzybkow-
ska w studium ofiarowanym prof. Ada-
mowi  J.  Miłobędzkiemu  twierdzi,  że 
zarówno  przemalowanie  (wspomniana 
wyżej  „gruntowna  konserwacja”)  jak 
i  późniejsze  prace  konserwatorskie 
uszkodzonego  obrazu  w  1430  roku, 
były dziełem malarzy ruskich. Cudow-
na  ikona  przybyła  do  Polski  szlakiem 
ze świętej Góry Athos, przez węgierska 
Budę,  a  stamtąd  jako  posag  królowej 
Jadwigi.7  Analogiczny  wynik  badań 
uzyskał prof. Wołodymyr Ałeksandro-
wycz,  ukraiński  historyk  sztuki  i  hi-
storyk,  który  twierdzi,  że  interpretacja 

5 Polski Słownik Biograficzny, T. 6, s. 382, 
T. 16, s. 253.
6 Różycka-Bryzek, Obraz Matki Boskiej, s. 

25.
7 T. Grzybkowska, Ikona Matki Boskiej Czę-

stochowskiej. Od Andegawenów do Jagiello-
nów, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. 
Studia z historii architektury, sztuki i kultury 
ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, War-
szawa  1988,  s.  203–212; Wira  Świencićka, 
Ołeh Sydor, Spadszczyna wikiw: Ukrajinśke 
malarstwo XIV–XVIII stolit u muzejnych ko-
łekcjach Lwowa, Lwiw 1990, s. 7.

Bronisław Miron Seniuk

Jankowi i Romie

„wiatr wieje, dokąd chce, a kobieta idzie tam, dokąd ciągnie ją serce”
St. Ives

Coś z  Leblanca1

Cudowny obraz Matki Boskiej 
Jasnogórskiej Królowej Polski.
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rękopiśmiennych  źródeł  historycznych 
dokonana  przez  A.  Różycką-Bryzek 
jest  błędna metodologicznie  i meryto-
rycznie, i prowadzi do fikcyjnych kon-
kluzji. 
Czekałem uważnie na głos Ks. prof. 

Michała  Janochy  w  tych  artystyczno-
-konserwatorskich  sporach  i  polemi-
kach. Ksiądz prof. M. Janocha problem 
ten widzi następująco: „Jedni nazywa-
ją  ją  ikoną,  inni  obrazem.  Historycy 
sztuki  od  lat  próbują  bezskutecznie 
wyjaśnić  jej  tajemnicę.  Czym  jest  na-
prawdę? Jednym i drugim zapewne, bi-
zantyńsko-ruską Hodegetrią, z andega-
weńskimi liliami na płaszczu, malowa-
nym w stylu przypominającym włoskie 
trecento.  Spontanicznie  i  tajemniczo 
łączy  ona  Zachód  ze  Wschodem,  po-
nad  podziałami wyznaniowymi  i  poli-
tycznymi. To zadziwiające, że z pierw-
szych czterech wieków chrześcijaństwa 
w Polsce pozostały dwa arcydzieła po-
święcone Maryi – słowo i obraz, pieśń 
»Bogurodzica«  i  ikona  jasnogórska. 
Jeszcze  dziwniejsze  jest  to,  że  oba  te 
dzieła, choć przemawiają językiem Za-
chodu, mają genezę wschodnią.”8

Jaka moc,  jaka prawda i siła ukryte 
są  w  wiekach  wschodnioeuropejskiej 
cywilizacji,  która  rodowód  ponadcza-
sowych  dzieł  chrześcijańskich  loka-
lizuje  w  przestrzeni  Rusi  Kijowskiej-
-Ukrainy?  Do  tego  pytania  wrócę  za 
chwilę.
Przytoczę  tu  słowa  wybitnego  pol-

skiego  filologa  prof.  Franciszka  Sie-
lickiego,  który  najpewniej  nie  znał 
ostatnich,  choć  nie  ostatecznych,  roz-
strzygnięć w dziejach Częstochowskiej 
Bogarodzicy:  „Wspomnieć  [...]  należy 
o obrazie Matki Boskiej  z  zamku beł-
skiego,  którego  Opolczyk  stał  się  po-
siadaczem i umieścił go (1382) w ufun-
dowanym  przez  siebie  klasztorze  czę-
stochowskim.  Wprawdzie  w  latach 
1430-1434,  wskutek  zniszczenia  ma-
lowidła  przez  taborytów,  namalowano 
nowy obraz, umieszczono go jednak na 
tej samej desce, przywiezionej z Bełza 
(przypuszcza się, że ikona częstochow-
ska nie była jedynym obrazem przywie-
zionym  przez Władysława  Opolczyka 
z Rusi). Także źródeł polskiej legendy 
o  obrazie Matki  Boskiej  Częstochow-
skiej upatrywać należy w  lokalnej  tra-

8  M.  Janocha,  Ikona Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, „Pastores”, nr 20 (3): 2003, s. 
125–129.

Cudowny obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, Ikony Podlasia.

Słynący cudami obraz Matki Bożej Korczmińskiej.
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dycji  ruskiej,  ona  to była bodźcem do 
przeniesienia obrazu do Polski [...] Tak 
więc  cieszący  się  od  sześciu  wieków 
wielkim  kultem  w  Polsce  obraz  Mat-
ki  Boskiej  Częstochowskiej  stanowi 
wspólne  dziedzictwo  kulturalne  Pola-
ków i Ukraińców.”9

W 2009 roku ukazała się wyjątkowo 
starannie opracowana i wydana książka 
Zabytki sztuki Jasnej Góry. Architektu-
ra. Rzeźba. Malarstwo.10 Autorki znów 
przywołują  rusko-ukraińską  tradycję 
obrazu Marii z Dzieciątkiem.
Ze zbioru legend i prawd o Cudow-

nej  Częstochowskiej  Hodegetrii  wy-
brałem  jeszcze  następujące  opowiada-
nie.  W  tygodniku  „Nasze  Słowo”  (1 
XII  1991,  pismo wydawane w  Polsce 
w  języku  ukraińskim),  Paweł  Bondar, 
Ukrainiec,  mieszkaniec  Czerkas  nad 
Dnieprem na środkowej Ukrainie, opo-
wiadał,  że  do  jego  starej  wioski  We-
rmejiwki,  która  została  zalana  przez 
wody  Zbiornika  Krzemieńczuckiego, 
Hnat-Ignacy Orlański z rodziną pocho-
dzącą z Wermejiwki przywieźli w 1914 
roku  ikonę  Matki  Bożej  Częstochow-
skiej. Hnat do czasu wojny był diako-
nem  w  prawosławnej  cerkwi  w  Czę-
stochowie.  Po  zakończeniu  I  wojny 
światowej obraz wrócił do Polski w ra-
mach  umów  rewindykacyjnych  i,  jak 
czytamy w artykule, papież Jan Paweł 
II  odprawiał  przed  nim  ofiarę  Mszy 
Świętej,  a  prezydent  Rzeczypospolitej 
Lech Wałęsa składał uroczystą przysię-
gę. Wcześniejsze losy obrazu związane 
z Ukrainą miały się dziać w takich oto 
szczegółach:

[...] Zastupnyk hołowy silśkoji rady 
Iwan Kuźmenko razom iz predstawny-
kom rejonu [...] 

piszow do cerkwy i zrobyw opys tym 
reczam, jaki buły na ikoni i skłały pro 
ce akta.

Potim iz todisznioji stołyci Ukrainy, 
Charkowa buło nadisłane rozporja-
dżennia do takoho - to czysła ikonu do-
stawyty tudy, bo maje prybuty polaśka 
dełehacja.

Majster czerwonoderewnyk Iwan 
Ołeksandrowycz Ławrow, bat’ko kan-
dydata fiłołohicznych nauk Fedora 

9  Sielicki  Franciszek,  Stosunki kulturalne 
między Polską a Rusią Halicką w XIV wieku, 
Przegląd Humanistyczny,  nr  5  (212):  1983, 
s. 111–127.
10  Z.  Rozanow,  E.  Smulikowska, Zabytki 

sztuki Jasnej Góry. Architektura. Rzeźba. 
Malarstwo, Katowice 2009.

Ławrowa, wyhotowyw prekrasnyj fu-
tlar, u jakyj wkłały czudotwornu ikonu. 
Rozmir jiji buw piwtora kwadratnoho 
metra. Cej wysokochudożnyj twir wyho-
towłenyj na karelśkij berezi, ozdobłenyj 
sribłom i dorohocinnym kaminniam. 
Powezła joho dełehacja pid posyłen-
noju ochoronoju paropławom u Kre-
menczuk, a potim potiahom u Charkiw. 
Oczoluwaw ciu dełehaciju zastupnyk 
hołowy rajwykonkomu Andrij Marko-
wycz Patjaka, urodżeneć seła Klisz-
czenci. U Charkowi, koły wynosyły 
ikonu z wagonu, wsi, chto prybuły na 
stanciju dla zustriczi, wpały na kolina, 
swjaszczenyki prawyły mołebeń, a po-
tim chresnyj chid suprowodżuwaw iko-
nu w centr mista, w hołownyj sobor, de 
piznisze peredały jiji polśkij dełehacji.
Tak  miała  przebiegać  po  wiekach 

druga  ukraińska  peregrynacja  (pierw-
sza w okresie staroukraińskim) obrazu 
Matki  Bożej  Częstochowskiej  Królo-
wej  Polski,  namalowanego  na  drew-
nianym podłożu malarskim z karelskiej 
brzozy  (sic! – B.S.), w  latach  I wojny 
światowej  i  bolszewickiej  rewolucji, 
według  Pawła  Bondara,  naocznego 
świadka  tych  wydarzeń  („de ja i ba-
czyw ciu ikonu”).
Jakie fakty na ten temat podaje lite-

ratura profesjonalna? W trzecim tomie 
Encyklopedii Katolickiej, w obszernym 
haśle  (szp.  852–879)11  „Częstochw-
ska  Matka  Boskanie”  nie  ma  żadnej 
wzmianki o drugiej (pierwsza w okresie 
staroukraińskim?)  podróży  słynącego 
cudami  obrazu  na  Centralną  Ukrainę, 
i  o  powojennych  polskich  staraniach 
rewindykacyjnych. Sądzę, że Hnat Or-
lański z Wermejiwki, a częstochowski 
diakon (w Częstochowie rosyjska para-
fia prawosławna istnieje od 1870 roku), 
mógł  na  stepy  zawieźć  kopię  obrazu. 
Rzecz wymaga dalszych badań. Nota-
bene:  oryginał  kopiowali  m.in.  Józef 
Chełmoński,  Artur  Grottger,  rzesze 
prowincjonalnych malarzy.  Z  biegiem 
czasu  powstawały  setki,  może  tysiące 
mniej  lub bardziej wiernych kopii,  ale 
także  nowych  wizerunków  ikonogra-
ficznych,  obrazów,  rysunków  i  grafik. 
Mit podobrazia z karelskiej brzozy wy-
nika  najpewniej  z  nieznajomości  rze-
czy.  Malowany  temperą  obraz  Matki 
Boskiej  Częstochowskiej  ma  podłoże 
lipowe, wymiary 121,8 na 81,3 cm, jest 

11 Encyklopedia Katolicka,  T.  3,  Lublin 
1979, szp. 852–879.

znacznie mniejszy niż podaje autor ar-
tykułu (ok. 1,5 m2).
W  XXVI  tomie  periodyku  „Folia 

Historiae  Artium”  mieszczącym  oma-
wiany wyżej artykuł A. Różyckiej-Bry-
zek, podobnie krytyczną pracę Geneza 
artystyczna Matki Boskiej Ostrobram-
skiej opublikowała Maria Kałamajska-
-Saeed.12.  Pisze  tam  o  drugim  cudow-
nym obrazie Matki Bożej, którego kult 
był  szerzony w granicach historycznej 
Rzeczypospolitej  Trojga  Narodów. 
Jego  historia  jest  równie  ekscytująca. 
Obraz  jest  owiany,  jak  Jasnogórski, 
wielowątkowymi  legendami.  Autorzy 
dziejów  tego  obrazu  także  mijali  się 
z prawdą historyczną. Jeden z wątków 
mówi o bizantyjsko-ruskiej prowenien-
cji  i  kijowskich malarzach,  a  tymcza-
sem w opinii autorki artykułu ikona „co 
w Ostrej świeci Bramie” jest kopią za-
chodnioeuropejskiego malarstwa i gra-
fiki.  Przytoczę  „mrożącą  krew  w  ży-
łach”  konstatację  autorki:  „Polemika, 
jaka  wybuchła  pomiędzy  rzecznikami 
łacińskiego czy bizantyńskiego pocho-
dzenia  cudownego  wizerunku,  miała 
więc  podłoże  polityczne”.13  Szczerze 
polecam lekturę.
Nurtują  mnie  następujące  myśli: 

dlaczego  żadna  z  autorek  (obydwie 
z profesorskimi  tytułami  i  znaczącym, 
cenionym,  dorobkiem  naukowym)  nie 
wyjaśniła  źródeł  siły  i  prawdy,  które 
wykreowały bizantyjsko-ukraińską ge-
nezę obydwu tradycji. M. Kałamajska-
-Saeed, wyjaśniała owszem, ale – w na-
tłoku  problemów  –  mało  wyraziście. 
A  także, dlaczego A. Różycka-Bryzek 
opisując  cudowną  obronę  Bełza  po-
minęła  piękną  legendę  i  przejmującą 
sidemnastowieczną pieśń o Matce Bo-
żej Poczajowskiej. To tak blisko Bełza, 
Chełma, Częstochowy. Przywołuje na-
tomiast Persów i Edessę (wieki i tysią-
ce kilometrów), czy mury Nowogrodu. 
I  jeszcze  o  jednym  cudownym  ob-

razie,  którego  losy  utkały  kanwę  po-
wieści  historycznej,  a  wcześniej  dały 
asumpt  do  napisania  i  wydania  kilku 
barokowych kronik, kreujących kolejną 
legendę. 
Z Hystorii Przezacnego Obrazu Ko-

deńskiego Przenaydostoynieyszey Pan-
ny Maryi Świętemu Grzegorzowi Wiel-
kiemu Ulubionego De Gwadaluppe Na-

12 M. Kałamajska-Saeed, Geneza artystycz-
na Matki Boskiej Ostrobramskiej, s. 71–86.
13 Ibid., s. 71.
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zwanego. Od Urbana Ósmego Papieża 
Jaśnie Wielmożnemu Mikołaiowi Hrabi 
S.P.R. na Kodniu Sapieże [...] W Roku 
1635 ofiarowanego14  możemy  się  do-
wiedzieć, że cudowny obraz Madonny 
Gregoriańskiej  z  Gwadelupy  ekspo-
nowany  nad  Bugiem  w  sanktuarium 
kodeńskim,  jest  kopią  statuy  Santa 
Maria  de  Gwadelupe  wykonanej  wła-
snoręcznie przez św. Łukasza Aposto-
ła  i  Ewangelistę.  Kastylijskim  kopistą 
miał  być  św.  Augustyn  z  Canterbury 
(354–430). Obraz Madonny uświetniał 
następnie  rezydencję  papieża  Grzego-
rza Wielkiego  (540–604). W pałacach 
i  ogrodach  watykańskich  (w  Zamku 
świętego Anioła?) pozostawał do roku 
1634,  kiedy  z  oratorium  papieskiego 
Urbana  VIII  wykradł  go  do  Kodnia 
książę Mikołaj Pius Sapieha, prawnuk 
Iwana  Sopihy  wojewody  witebskiego 
i  podlaskiego,  budowniczego  kodeń-
skiej  rezydencji,  który  wg  Augusta 
Theinera15 w  czasie watykańskiej  le-
gacji  złożył  wyznanie  wiary  w  duchu 
unii  florenckiej. W  rzeczywistości  hi-
storycznej  kodeński  obraz  Madonny 
Gregoriańskiej  jest  kultowym  dziełem 
malarza  hiszpańskiego,  który  z  talen-
tem  pracował  nad  nim  po  1597  roku. 
Do  Kodnia  przywędrował  najprawdo-
podobniej  w  1613  roku  w  bagażach 
młodego Mikołaja Sapiehy, który kupił 
go może w Gwadelupie  od  sprzedaw-
cy  dewocjonaliów,  może  od  samego 
artysty.  Z  Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce  możemy  się  dowiedzieć,  że 
manierystyczne  dzieło  jest  „malarską 
kopią rzeźby Matki Boskiej z Guadelu-

14 Hystorię... napisał  i wydał w 1720  roku 
w  Toruniu  pod  fikcyjnym  nazwiskiem  ks. 
Jakuba  Walickiego,  kodeńskiego  altarysty, 
właściciel  dóbr  kodeńskich,  kanclerz wielki 
litewski Jan Fryderyk Łukasz Sapieha, 1680-
1751. W 1721 roku opublikował w Warsza-
wie  pod  własnym  nazwiskiem  Monumenta 
Antiquitatum Marianorum in Imagine Vetu-
stissima Gregoriana a S. Augustino Romano 
depicta. W 1723 roku w jednej z oficyn  to-
ruńskich wyszło polskojęzyczne tłumaczenie 
Monumenta z 1721  roku: Monumenta, albo 
zebranie starożytnych ozdób Przenajśw. 
Bogarodzicy Kodeńskiej.  Autorem,  jak  za-
znaczono  na winiecie,  był  kolejny  ksiądz  – 
Albrycht  Stawski.  Chemperek  twierdzi,  że 
i pod tym nazwiskiem ukrył się znów kanc-
lerz J.F. Sapieha. Brakuje mnie tu minimum 
dowodowego.
15 A. Theiner, Vetera Monumenta Histori-

ca Poloniae et Lithuaniae gentiumque finiti-
marum historiam illustrantia...,  T.  2, Rzym 
1861, s. 280, T. 3, Rzym 1863, s. 257–258.

pe”. Nad przesłoną trudzili się w 1719 
roku warszawscy złotnicy w pracowni 
Jana Gubschmana, a korony wykonano 
w  1723  roku w  jednym  z  warsztatów 
rzemiosła artystycznego Rzymu.16 Ko-
ronowany został prawem papieskim 15 
sierpnia  1723  roku,  jako  trzecia  koro-
nacja obrazu NMP w Rzeczypospolitej, 
po Częstochowie i Trokach.
Cudowny  obraz  posiada  znakomitą 

literaturę: wymienione wyżej  trzy  sio-
strzane kroniki z czasów saskich 1720-
23,  Nowe Ateny  Benedykta  Chmie-
lowskiego  (1754),  Kodeń Sapiehów: 
jego kościoły i starożytny obraz Matki 
Boskiej Gudalupeńskiej (de Guadalu-
pe) z dawnych i współczesnych źródeł 
(1898), Matka Boska Kodeńska. Szkic 
historyczno-ikonograficzny (1927).17 
Dzieje  obrazu  wciąż  fascynują. 

Spadkobierców  arystokratycznych  ro-
dów,  adwokatów,  historyków  sztuki 
i  literatury,  historyków.  M.  Skrudlik 
w latach 20. XX wieku, w historię Iko-
ny Podlasia18 wprowadził nowe wątki: 
meksykańską  rzekomo  genezę  i  prze-
malowania  dokonane  przez  „drugo-
rzędnego  malarza  polskiego”,  który 
miał  domalować  Dzieciątko  i  order 
Złotego  Runa.  Nauka  nie  potwierdza 
tych hipotez, aczkolwiek wiadomo, że 
Madonna  z  kamieniołomów  Katrety 
jest patronką Meksyku.19

Marię  z obrazu kodeńskiego przed-
stawiano  dotychczas  w  literaturze 
przedmiotu  jako  postać  stojącą. Auto-
rzy  katalogu  zabytków  sztuki  mówią 
natomiast  o  „tronującej Marii w  typie 
Sedes Sapientiae,  z  siedzącym  na  jej 
kolanach Dzieciątkiem”.20

Autorem zamysłu  i  słów  legendy 
o błogosławionej winie jest, jak napisa-

16 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce,  T. 
VIII, Z. 2, pod red. M. Kałamajskiej-Saeed, 
inwentaryzacja i oprac. K. Kolendo-Korcza-
kowa,  A.  Oleńska,  M.  Zgliński,  Warszawa 
2006, s. 114, passim (dalej KZSP).
17 B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Aka-

demia wszelkiej sciencyi pełna...,  oprac. M. 
i J.J. Lipscy, S. Kobyliński, Kraków 1968, s. 
375-376.; J. Pruszkowski [Podlasiak], Kodeń 
Sapiehów..., Kraków 1898, passim. Wydanie 
archaizowane  i  stylizowane;  M.  Skrudlik, 
Matka Boska Kodeńska. Szkic historyczno-
-ikonograficzny, Warszawa 1927, passim.
18 A. Palusińska, Matka Boska Kodeńska – 

sapieżyńska ikona Podlasia, [w:] Sapiehowie 
epoki Kodnia i Krasiczyna, pod red. K. Stęp-
nika, Lublin 2007, s. 221–226.
19 Skrudlik, op. cit., s. 21–28.
20 KZSP, t. VIII, z. 2, s. XLVIII.

łem, urodzony osiemnastego paździer-
nika  1680  roku  w  komnatach  dworu 
dobratyckiego  pod  Kodniem  kanclerz 
litewski Jan Fryderyk Łukasz Sapieha. 
Co  dla  historyka  i  historyka  literatury 
jest  ewidentną  mistyfikacją,  dla  czy-
telnika  może  być  fascynującą  powie-
ścią sprzed potopu. Kanclerz fałszował 
z premedytacją  rzeczywistość, antyda-
tował  np.  wykonaną  z  piaskowca  na 
początku  XVIII  w.  tablicę  epitafijną 
Iwana Sapiehy, przenosząc ją wstecz na 
1520 rok. Tablica obecnie jest wmuro-
wana w nadprożu portalu głównego go-
tycko-renesansowej  cerkwi  zamkowej 
Świętego Ducha (ok. 1530/40).
Rok 1924 to początek ery Zofii Kos-

sak-Szczuckiej,  kiedy  na  księgarskim 
rynku  Krakowa  ukazała  się  powieść 
„Beatum  scelus”.  Następne  wydania 
kreują znacznie zmienioną treść i nowy 
tytuł:  „Błogosławiona  wina”.  Fabuła 
przenosi  nas  w  świat  barokowej  Eu-
ropy,  kiedy  Mikołaj  książę  Sapieha, 
wojewoda  brzeski,  utrudzony modną 
w kręgach arystokracji chorobą melan-
cholii,  peregrynował  pobożnie  z Kod-
nia  do  Wiecznego  Miasta  z  nadzieją 
uzdrowienia.  W  oratorium  papieskim 
ukląkł  na  kamieniach  przed  obrazem 
Matki Bożej [...] i ozdrowiał: „ – Mat-
ko! Przebacz! – jęknął wojewoda, bijąc 
się potężnie w piersi [...] Ja zdrów!!!”21 
Za mieszek dukatowego złota Baptista 
Corbino,  zakrystianin  papieski,  prze-
ciął  płótno wzdłuż  ram  i  zaniósł  „po-
bożnemu”  księciu.  Schwytany  i  tortu-
rowany,  nieszczęsny  Corbino.  Papież 
odmówił  prawa  łaski,  ale  udzielił  mu 
„wspaniałomyślnie” absolucji. Sapieże 
świętokradztwo wybaczył,  a  nawet  go 
wynagrodził.22

Michał  Komar,  prawem  literata, 
w jednym z opowiadań (tom pt. Trzy) do 
polesko-ukraińskiego wątku Zofii Kos-
sak-Szczuckiej  (schizmatyk  i  półpoga-
nin Pyłyp staje się prawym katolikiem) 

21  Z.  Kossak,  Błogosławiona wina. Po-
wieść, Londyn 1953,  s. 63. Cena 1.  egzem-
plarza 15 szylingów. Jeśli idzie o magnackie 
pandemie melancholii,  to  Hieronim  Florian 
książę Radziwiłł, autor projektu i wykonaw-
ca „Florianswaldu”, zwierzyńca w hrabstwie 
biaskim,  tak  pisał  w  Autografie:  „  [...]  na 
rozerwanie  myśli  melancholicznych,  poro-
biłem  rożne  zwierzyńce  w  ulicach  regular-
nych”.  Biblioteka  Czartoryskich,  Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Archiwum i Zbiory 
Rękopiśmienne, nr inw. 1721.
22 Por. szkic Elżbiety Tokarz [w:] Sapieho-

wie epoki Kodnia i Krasiczyna...
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wprowadza  wątki  dodatkowe:  podróż 
Mikołaja Piusa do Kodnia a. Kodni na 
Wielkiej Ukrainie, neurasteniczny i bo-
dajże  flamandzki, bo  tam mroki  tajem-
nic kodeńskich mają rozjaśnić archiwa-
lia ukryte w sejfach stolicy zjednoczonej 
Europy. Potrzebny egzorcysta? 
W  1983  roku, w  dwutomowym  hi-

storyczno-urbanistycznym  studium 
Kodnia  przygotowanym  na  zlecenie 
wojewódzkiego  konserwatora  zabyt-
ków23, pisałem: „W istocie, droga którą 
płótno musiało  przebyć  i  okoliczności 
temu  towarzyszące  są  niezbyt  dobrze 
rozpoznane”. Źródłową bazę na której 
oparłem  moje  wątpliwości  stanowiły: 
Relacje  nuncjuszów  apostolskich  z  lat 
1584-1690,  szczegółowe  memuary 
kanclerza  WKL  Stanisława  Albrech-
ta  Radziwiłła  (zatrudniał  specjalnych 
sekretarzy  którzy  przygotowywali  mu 
bieżące  relacje  z  życia politycznego,  /
sejmy,  kampanie  wojenne/,  dworskie-
go  i  towarzyskiego), Volumina legum 
– konstytucje sejmowe z lat 1632-1643 
i oczywiście materiały historyczno-ge-
nealogiczne i majątkowe Sapiehów.24 
Zbigniew  Włodzimierz  Fronczek, 

pisarz, poeta  i wydawca, prezes Lubel-
skiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, w książce pt. Poprawki do por-
tretu, w rozdziale „Z Kodnia do Rzymu, 
z  Rzymu  do Kodnia”, moje wątpliwo-
ści  i opinię co do „Hystorii Przezacne-
go Obrazu” utrwalił w taki oto sposób: 
„Post Scriptum 3. Bronisław  Seniuk, 
historyk,  w  latach  siedemdziesiątych 
był nauczycielem w nadbużańskiej osa-
dzie. Przez kilka lat spoglądał na mury 
kościoła świętej Anny, w pokorze zginał 
się przed cudownym obrazem i nie mógł 
nabrać  przekonania,  że  malowidło  zo-
stało ukradzione. Zaglądał do archiwów, 
rozglądał  się  za  dokumentami  przyta-
czanymi przez księdza Pruszkowskiego, 
które z  jego dzieła przepisywało grono 

23 B. Seniuk, Kodeń. Studium historyczno-
-urbanistyczne, t. I tekst, s. 245, t. II fot., iko-
nografia, plany, Lublin 1983. Recenzja prof. 
A. Miłobędzkiego z uwagą o braku szczegó-
łowości w opracowaniu Placencji.
24 Relacje nuncjuszów i innych osob o Pol-

sce od roku 1548 do 1690,  oprac.  J. C. Al-
bertrandi, wyd. Erazm Rykaczewski, Berlin, 
Poznań  1864;  S.  A.  Radziwiłł,  Memoriale 
rerum gestarum in Polonia 1632-1656, Wro-
cław 1975; PSB,  t. XXX, Wrocław-Gdańsk 
1987, s. 147; Volumina legum, przedruk zbio-
ru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie, 
od roku 1732 do roku 1782 wydanego, t. 3–4 
[lata 1609–1668], Warszawa 1759.

wszelkiej  maści  literatów  i  dziennika-
rzy. Niestety, nie natrafił na żaden doku-
ment cytowany w dziele Pruszkowskie-
go. Nie było po nich śladu! A może ni-
gdy nie istniały? W jednej ze swych po-
gawędek  historycznych  wygłaszanych 
na  antenie  polskiego  radia  zdobył  się 
więc na refleksję, iż głośna kradzież ob-
razu nie jest faktem historycznym, lecz 
jedynie  literackim.  Niewinna  refleksja 
wywołała burzę. Najenergiczniej zapro-
testowali  ojcowie  oblaci,  gospodarze 
kościoła świętej Anny. Nie interesowała 
ich nowa wersja oczyszczenia Sapiehy. 
Za  jedyną słuszną uważali przytoczoną 
przez księdza Pruszkowskiego, a spopu-
laryzowaną przez powieść Zofii Kossak-
-Szczuckiej. Zawładnięcie obrazem spo-
sobem „pobożnej kradzieży” duchowni 
Podlasia pragnęli nadal sławić jako bło-
gosławioną winę uduchowionego Sapie-
hy, właściciela dawnego Kodnia”.
Z.  W.  Fronczek  zakończył  szrafo-

wanie  i  cyzelowanie  portretów  (zbiór 
znakomitych  opowiadań,  szkiców,  re-
portaży i gawęd) w roku 1997 i wysta-
wił  swoje  dzieła w  Lublinie,  w  galerii 
Norbertinum.25  W  maju  2004,  siedem 
lat  później,  Instytut  Filologii  Polskiej 
UMCS  zorganizował  międzynarodo-
wą  konferencję  naukową  „Sapiehowie 
epoki Kodnia  i  Krasiczyna”. Uczestni-
czący w konferencji profesorowie z In-
stytutu  Sztuki  PAN,  Instytutu  Historii 
UW, Instytutu Filologii Polskiej UMCS 
przedstawili  dokumenty  źródłowe 
wskazujące,  że  faktografia  znakomitej 
powieści Z. Kossak-Szczuckiej „rozmi-
ja  się  z  prawdą”. Wskazali  także  inne 
fakty  manipulowania  historią.  Autorzy 
ważniejszych  artykułów:  Maria  Oster-
wa-Czekaj,  Maria  Kałamajska-Saeed, 
Aiste Paliusyte, Anna Palusińska, Moni-
ka Gabryś, Andrzej Rachuba, Mirosław 
Nagielski („żadnych śladów w źródłach 
polskich i obcych /archiwach włoskich/ 
mówiących o kradzieży obrazu nie znaj-
dujemy”),  Marceli  Kosman,  Krzysztof 
Stępnik,  Jan  Okoń,  Dariusz  Chempe-
rek.26 Materiały sesyjne zostały opubli-

25 Jako sto dwudzieste szóste wydanie tego 
warsztatu  wydawniczego  i  drukarskiego, 
może  lepiej  –  przedsiębiorstwa  poligraficz-
nego.
26  D.  Chemperek, Błogosławiona wina. 

Źrodła kodeńskiej legendy z czasów saskich, 
[w:] Sapiehowie epoki Kodnia..., s. 195–207.

kowane w 2007  roku w wydawnictwie 
UMCS.27 
Kończąc  część  poświęconą  cudow-

nym obrazom, zadziwiającym  i nieco-
dziennym okolicznościom im towarzy-
szącym, wybiorę  z malarskiej  cudow-
nej  galerii  jeszcze  –  na  krótką  chwilę 
– trzy wyjątkowe dzieła. 
Obraz Matki Bożej Chełmskiej, wg 

tradycji i wstępnych ustaleń malowany 
w 2. poł. XI w. – 1. poł. XII w. na pod-
łożu z trzech cyprysowych desek, w ce-
sarskich  komnatach  Konstantynopola. 
Obecnie  konserwowany  i  eksponowa-
ny  w  muzeum  w  Łucku  na Wołyniu. 
Jedno  z  najstarszych  dzieł  malarskich 
Europy.
Obraz  Matki  Boskiej  Sokalskiej, 

ikonograficzna kopia obrazu Matki Bo-
skiej  Częstochowskiej,  „ręką  anielską 
około 1400 r. na cyprysowej wymalo-
wany tablicy”.28 
Słynącą  cudami  korczmińską  iko-

nę Matki Bożej  z Dzieciątkiem, XVII 
w., malowaną temperą na dwóch lipo-
wych  deskach,  obecnie  eksponowaną 
w  Greckokatolickiej  Cerkwi Parafial-
nej p.w. Przeczystej Matki Bożej i św. 
Męczennika  Jozafata w Lublinie  (trzy 
lipowe deski  to podłoże malarskie ob-
razu Matki Boskiej Częstochowskiej). 
W archiwach polskich i ukraińskich 

odnalazłem  następujące  rękopiśmien-
ne  dokumenty  z  opisem  siedemnasto-
wiecznego dzieła.29 Pierwszy inwentarz 
cerkiewny pochodzi z 1739 roku, i jest 
pokłosiem wizytacji generalnej włady-
ki  Felicjana  Wołodkowicza:  „Sukien-
ka  na  obrazie  Nays.(więtszej)  Panny 
srebrna,  z  koronami  dwiema  srebrny-
mi, na których krzyży dwa srebrnych 2. 
Item koron srebrnych dwie 2.” Oprócz 
27 Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, 

pod. red. K. Stępnika, Lublin 2007 (661 stron 
tekstu,  ponad  60  kolorowych  i  czarno-bia-
łych ilustracji).
28 S. Orgelbrand, Encyklopedia Powszech-

na, T. 23, Warszawa 1866, s. 791; pow. so-
kalski – moje rodzinne ziemie.
29 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej 

APL), Chełmski Konsystorz Greckokatolicki 
(dalej ChKGK), sygn. 105, (sygn. stara 811), 
k.  93–94v.;  Archiwum  Państwowe w  Prze-
myślu  (dalej  APP),  Archiwum  Biskupstwa 
Greckokatolickiego(dalej ABGK), sygn. 15, 
k. 113; APL ChKGK, sygn. 110, k. 591–593; 
Ibid., sygn. 113, k. 3, (k. 16); Ibid., sygn. 120, 
k.  158–158v.;  Centralnyj  Derżawnyj  Isto-
rycznyj Archiw Ukrajiny we Lwowie (dalej 
CDIAU),  fond.  146,  20,  428,  k.  3–4;  APP 
ABGK, sygn. 5833, s. 369 i nast.; Ibid., sygn. 
6062 (poszyt liczy kilkadziesiąt kart). 
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srebrnego  okładu  i  czterech  srebrnych 
koron  –  przy  dwóch  srebrne  krzyże  – 
dokument notuje następujące wota: ta-
bliczek srebrnych dziewięć „na których 
oczy  i  nóżki”,  „agnusek  kryształowy 
w  srebro  oprawny  jeden”  oraz  inne 
mniej kosztowne wota.30

W  inwentarzu  z  1748  roku  czyta-
my: „Sukienka na obrazie Najświętszej 
Panny  Korczmińskiej  (wg  inwenta-
rza  „Koczmińskiej”  B.S.)  z  koronami 
srebrnymi,  na  których  koronach  krzy-
żyki  srebrne.  Koron  srebrnych  dwie, 
większa  i mniejsza. Tabliczek wszyst-
kich  srebrnych  (?). Item  tabliczka 
srebrna na której oczy i nóżka srebrne. 
Relikwiarzy  na  srebrnym  łańcuszku 
dwa,  przy  którym  kółek większych  7. 
Obrączek srebrnych dwie. Czerwonych 
złotych  cztery.  Medalik  srebrny,  po-
złocisty. Wotum srebrne nogę robione. 
Drugie wotum o dwóch nogach srebr-
ne  [...]  rubinek nieoprawny  jeden  [...]. 
Wota  wskazujące  na uzdrowione  czę-
ści  ciała  ludzkiego:  srebrna  tabliczka 
z przedstawieniem oczu i nóżki, nóżka 
srebrna, dwie nóżki srebrne.

W protokole  z wizytacji  generalnej 
władyki  Maksymiliana  Ryłło  w  1762 
roku sekretarz wizytacyjny nie wymie-
nia  w  inwentarzu  cudownego  obrazu 
Matki Bożej? Specyfikuje  tylko wota: 
„Koron  srebrnych  dwie.  Tabliczek 
srebrnych dziewięć. Pierścionek szcze-
rozłoty  [...]”.  W  inwentarzu  z  1766 
roku  czytamy:  „W  wielkim  ołtarzu 
na  Najświętszej  Pannie  sukienka  cała 
srebrna.” Wota: tabliczek srebrnych 14, 
pierścionek szczerozłoty,  inne. W tym 
dokumencie  po  raz  pierwszy  jest  po-
twierdzona lokalizacja cudownego ob-
razu – był ustawiony w retabulum ołta-
rza wielkiego. Zapis inwentarza z 1774 
roku: „In super do tej cerkwi przybyła 
zasłonka [zasłąka] na obraz Matki Bo-
skiej materialna,  na dnie granatowym, 
kwiat złoty i  jedwabny.” Zapis z 1874 
roku:  „W  prezbiterium  jest  wielki  oł-
tarz  dość  pojedynczej  roboty,  obraz 
Matki  Boskiej,  który  jednak  zasuwa 
się drugim obrazem przedstawiającym 
Chrzest  Chrystusa  w  Jordanie  [...]”. 
Opis  obrazu  ogólny,  nie  ma  wzmian-
ki  o wotach. Na  stronie  4, w  punkcie 
„Kosztowności” jest dopisek z 3 lutego 

30  Dwa  wierne  odpisy  tegoż  inwentarza 
(dwustronnie zapisane różnymi rękoma kar-
ty o  różnych  formatach) przechowywane są 
w zbiorach CDIAUL, fond 159, opys 9, spra-
wa 480. k. 2–2v i 4–4 v.

(?) 1885 roku: „Cztery (4) sznurki fran-
cuskich korali.” Wartość 4 złr. Protokół 
z  wizytacji  dekanalnej  w  1889  roku 
o skróconej trweści: „Własno teper do-
konczaje wnutrennoje ukraszenije ciłoj 
cerkwy.”  Obraz  nie  jest  wymieniony. 
Ostatni  zapis  pochodzi  z  1928  roku: 
„Czy je czudotworna ikona i jaka? Je. 
Preswjata Bohorodycia z dytiatkom 
Isusa (Isusom B.S.) malowana na dere-
wi – łycia jak pryrodni i ruki, a reszta 
ikony zołoczena”.
Według  prof.  Tadeusza  Chrza-

nowskiego  kultowe  dzieła  malarskie 
z Matką Bożą w półpostaci trzymającą 
Dziecko  na  ręku  przedstawiają  różne 
odmiany  bizantyjskiego  typu  ikono-
graficznego Hodegetrii Przewodniczki. 
Nazwa Hodegetria pochodzi od porto-
wej  dzielnicy  Konstantynopola  –  ton 
Hodegon – w której stoi klasztor z cer-
kwią  Matki  Bożej,  opiekunki  i  prze-
wodniczki  żeglarzy.  Manierystyczny 
obraz Matki Boskiej Kodeńskiej prze-
niesiony  nad Bug  z Kastylii  – Mariae 
de  Gwadaluppa  –  to  kanon  ikonogra-
ficzny  i  teologiczny  przede  wszyst-
kim Kościoła łacińskiego, z głównymi 
sanktuariami  Matki  Bożej  w  Fatimie 
i Lurdes, do których każdego roku piel-
grzymuje po około 10 milionów osób. 
W korczmińskiej cerkwi parafialnej, 

przed  jej  zniszczeniem  po  1947  roku, 
na południowej ścianie nawy, nad kry-
łosem był  zawieszony obraz wotywny 
cudownie uzdrowionych dzieci miesz-
kającego w Tyszowcach Teodora Błę-
dowskiego  (klęczący  chłopcy  przed 
korczmińską  ikoną)  z  dziękczynnym 
napisem w języku polskim: „Na prawij 
stini nad kryłosom wysyt małyj obraz 
predstawlajuczyj błahodarenia dwo-
ich dityj Pana Teodora Błędowśkoho 
pered czudotwornoju ikonoju Presw-
jatoji Bohorodyci Korczmynskoji za 
czudesne uzdorowłennia w r. 1777, 
z widpowidneju napyseju po polśky”.31 
Po cudownym uzdrowieniu dzieci,  ich 
kule  inwalidzkie  pozostawiono w  cer-
kwi  do  czasu  wizytacji  w  1906  roku, 
po  czym zostały przeniesione do kon-
systorza  przemyskiego:  „Ti kuli buły 
na strysi nad zachrystieju i jich zabrały 
w czasi wizytacji epyskopśkoji w 1906 
r. do konsystorji pry ukrajinśkij katedri 

31 APP, ABGK, sygn. 6062 (poszyt liczący 
kilkadziesiąt stron w całości dotyczy Korcz-
mina).

w Peremyszli”.32  Wewnątrz  prezbite-
rium  zawieszono  znacznej  wielkości 
tablicę  ze  spisem  cudów.  Pośrodku, 
w górnej strefie, znajdował się wizeru-
nek Matki Bożej  z Dzieciątkiem. Ma-
lowidło, wsparte  na  konsolce,  dzieliło 
tablicę na dwa pola: prawe – z cyrylicz-
nym tekstem ukraińskim i lewe – z tek-
stem polskim. Trudno  czytelne napisy 
(ze  względu  na  katastrofalny  stan  za-
chowania) przedstawiają dzieje cerkwi 
i cuda, które działy się za wstawiennic-
twem  cudownego  obrazu  Matki  Bo-
żej w okresie  przed 1658–1933  (35?). 
„Wnutr cerkwy pamjatkowa napys na 
tabłyci zaświdczajucza o czudi, a se: 
Obraz Preswjatoji Bohorodyci z dytiat-
kom Isusom, jakyj teper za prestołom 
płakaw i minywsia... ohoń na świczach 
sam zapaluwawsia... tak wid dnia 8 
czerwnia do dnia 2 weresnia 1658 ro-
ku”.33 Drogocenne wota, obrazy, naczy-
nia  liturgiczne,  przedmioty  z wyposa-
żenia cerkwi (tablicę ze spisem cudów 
znam  z  fotografii)  zostały  rozkradzio-
ne  i  rozgrabione  po  1947  roku.  Jedna 
z  ksiąg  liturgicznych,  mineja,  rękopis 
z XVIII w., ujęta w Inwentarzu rękopi-
sów Biblioteki Kapituły Greckokatolic-
kiej w Przemyślu, opracowanym przez 
Andrzeja  Kaszleja,  przechowywana 
jest w Zbiorach Specjalnych Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. 

2. Karpackie wesele: rok 1440 

W  klasztornym  archiwum  Ojców 
Bernardynów we Lwowie  przechowy-
wano  najdawniejsze  zapiski  sądowe 
ziemi  sanockiej  (iuditia terrestria), 
rejestrujące  sprawy prowadzone w  są-
dach  sanockich  w  latach  1423–1462, 
a  także  inne  dokumenty  dotyczące 
przede  wszystkim  Rusi  Czerwonej.34 
Ogromnym  kosztem  Aleksandra  hr. 

32  Ibid.,  passim;  Archiwum  Greckoka-
tolickiej  Parafii  Narodzenia  Matki  Bożej 
i  św. Męczennika  Jozafata  w  Lublinie  (da-
lej AGPL),  list  I.  Łapczuka; B. M.  Seniuk, 
Cerkwie Korczmina,  Korczmin  2004–2012, 
s. 162, 173, 175, maszynopis w AGPL.
33 Ibid.
34 Akta sądów ziemskich (iuditia terrestria) 

sanockich, Sprawy sądowe sanockie (termini 
sanocenses)  z  lat  1423–1462;  korzystałem 
z: Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczy-
pospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego 
bernardyńskiego we Lwowie, wskutek funda-
cji śp. Aleksandra hr. Stadnickiego wydane 
staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowe-
go (dalej AGZ), T. 1-25, Lwów 1868–1935.



Lublin. Kultura i społeczeństwo 3(73)/2016 15
Stadnickiego, który testamentem z dnia 
13 sierpnia 1855 roku cały niemal ma-
jątek (kwoty, kosztowności, dobra ma-
terialne)  przeznaczył  na  opracowanie 
i  druk  całego  zasobu  archiwalnego, 
w  latach  1868-1935 dokonano  monu-
mentalnej  edycji.  Indeks  geograficzny 
miejscowości  tylko  ziemi  sanockiej 
liczy  około  pięciuset  pozycji.  Uwagi 
mojej nie skupiły w czasie  lektury ani 
szczegóły  intryg  gospodarczych,  ani 
politycznych,  ani  na  przykład  sprawy 
tajnej  dyplomacji,  tylko  wesele  szla-
checkie  celebrowane  osiem  dni  po 
Pięćdziesiątnicy,  w maju,  kiedy  kwitł 
bez i kasztany, blisko 600 lat temu.
„Condixit alias smowyl Iwan Scolte-

tus de Malinowka pro filio suo Steczko-
ne Udam filiam Hrin fratris Anthossii 
neptem alias synowycza, ita quod co-
pula alias wyenczany octo diebus post 
festum sancte Trinitatis proxime ven-
turum debet celebrari sub pena vallata 
centum marcarum, si aliqua parcium 
ratum non teneret, Capitaneo medie-
tatem pene vallate et aliam medietatem 
parti ratum teneti subintrabit. 

Et Iwan fideiussit pro suo filio et 
Chodor et Petrus fideiusserunt pro sua 
nepte. 

Actum feria quarta post Pentheco-
sten”.35

Dokument  sporządzono  Roku 
Pańskiego  1440,  miesiąca  maja  dnia 
osiemnastego, według obowiązującego 
wtedy  w  Królestwie  Polskim  juliań-
skiego  kalendarza,  w środę  po  Zielo-
nych  Świętach.  Notariusz,  jak  widać, 
akta  sądowe pisał  łaciną,  ale w  trzech 
przypadkach język Cycerona inkrusto-
wał  językiem  Iwana  Franka:  condixit 
alias smowyl, neptem alias synowycza, 
copula alias wyenczany – zmówiny za-
ręczyny, córka brata bratanica, ślub we-
sele. Procedury sądowe nie wymagały 
dodatkowych  wyjaśnień.  Pisarz  grał 
transkrypcyjnymi limerykami. 
Opiekunowie  prawni  pary  młodej, 

stryjowie Fedor i Piotr oraz ojciec Iwan, 
byli  gwarantami  spisanej przed  sądem 
umowy  oraz  godności  dziewczęcej 
panny młodej  i honoru pana młodego. 
Uda (po śmierci ojca?) prosiła o opiekę 
stryjów Piotra i Fedora z Sielnicy. Po-
rucza przy tym Piotrowi Smolickiemu, 
kasztelanowi  i  staroście  sanockiemu, 
by ten przekazał stryjom należny jej po-

35 Ibid., T. 11, dok. nr 308. Biblioteka Naro-
dowa, mf. nr 73552.

sag w wysokości 50 grzywien. Decyzję 
Udy opatrzył właściwym dokumentem 
notariusz sanocki, w obecności kaszte-
lana oraz Jana Jasieńskiego, Jana Cze-
szykowicza z Tyrawy Wołoskiej i Pełki 
z Zahutynia.
„Uda filia Hrin fratris Anthossii ha-

bens annos discretionis dedit se in tu-
icionem alias w opyeki suis patruis alias 
stryom Petro et Chodor cum omnibus 
suis bonis videlicet cum quinquaginta 
marcis et oculatim comisit domino Ca-
stellano Sanocensi, quod ipsis patrius 
quinquaginta marcas daret”.36

Dokument  datowany  jak  poprzedni 
na 18 maja 1440. 
Zatrzymam  się  nad  kalendarzem, 

do  którego  w  pierwszym  dokumencie 
i  jego  opisie  posiadam  kilka ważnych 
informacji.  Penthecosten,  to  Zesłanie 
Ducha Świętego, Zielone Święta, Pięć-
dziesiątnica:  „Kiedy  nadszedł  wresz-
cie  dzień  Pięćdziesiątnicy  [...]  dał  się 
słyszeć z nieba szum,  jakby uderzenie 
gwałtownego  wichru  [...]  Ukazały  się 
im  [apostołom]  też  jakby  języki ognia 
[...]”– pisze w Dziejach Apostolskich.37 
Wydarzenie  biblijne  miało  miejsce 
pięćdziesiąt  dni  po  święcie  Paschy 
(hebr.  i  aram.  –  przejście),  kiedy Bóg 
przeszedł  się  pośród  Egipcjan.38 Oba 
święta są ruchome, dzieli je siedem ty-
godni,  czyli  pięćdziesiąt  dni. Tradycja 
chrześcijańska  święto  Paschy  utożsa-
mia ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Festum sancte Trinitatis, to uroczystość 
Trójcy Świętej,  którą w Cerkwi Grec-
kiej  obchodzi  się  w  pierwszy  ponie-
działek  po  Pięćdziesiątnicy,  natomiast 
w Kościele Rzymskim od ósmego wie-
ku  obchodzi  się  tydzień  później. Wy-
dawca  sądowych  dokumentów  ustalił, 
że  sporządzono  je  18 maja  1440  roku 
– według treści archiwalnego pisma fe-
ria quarta post Penthecosten. Zatem, to 
środa, 18 maja 1440.
Ślub Udy i Steczka, kilkuzagrodowej 

szlachcianki (ojciec i jego bracia here-
des)  i  chłopskiego  syna  (pracowity), 
wyznaczono na octo diebus post festum 
sancte Trinitatis. Zatem, to niedziela 22 
maja  1440  roku,  według  cerkiewnego 
liturgicznego  kalendarza  (wg  kalenda-
rza łacińskiego termin ślubu byłby wy-
znaczony na 29 maja). Zielone Święta 

36 Ibid. mf., nr 1307.
37 Pismo Święte Starego i Nowego Testa-

mentu. Biblia Tysiąclecia,  Poznań  2005,  s. 
1427.
38 Ibid., s. 1427, 1637.

w  1440  roku  przypadały  na  dzień  15 
maja,  a  Święta Wielkanocne  na  dzień 
27 marca. Mamy  tutaj  podręcznikowy 
przykład  posługiwania  się  w  sądowej 
kancelarii  późnego  średniowiecza  ka-
lendarzem liturgicznym.39 
Za konsultacje  i korekty niektórych 

moich  ustaleń  dziękuję Ks.  doktorowi 
Piotrowi Siwickiemu, adiunktowi w In-
stytucie Historii KUL.

* * *
Legenda  o  Steczku  synu  sołtysa 

z malinówki iwana /w ziemi sanockiej 
powiatu  brzozowskiego  i  Udy  żony 
Steczka  córki  hrynia  brata  antosza/ 
z końskiego i witryłowa, sianićkoji ze-
mli bereziwśkoho powitu 
Roku Bożoho wid sotworennja swi-

ta szesty tysiacznoho i dewiat’sotnoho 
i sorok i wośmoho iwan sołtys z mali-
nówki zmowyw dla swego syna Stecz-
ka /condixit alias smowyl/
Udę, córkę hrynia, brata antosza
proszu  waszeci  błahosłowenstwa  /

nechaj Boh błahosłowyt/
skrypari zahrały weselnoho marsza /

skrzypkowie/
mendelssohna bartholdiego felixa 
starosta  ze  starościną,  starszy  swat, 

chorąży z pocztem
drużki  i  swaszki  śpiewały mnohaja 

lita
pito hucznie miód karpacki 
dzielili się korowajem
kto się miał upić, się upił
a  pierścień  pokropił  ojciec  mitrat 

Stepan
paroch  pop  konszczański  imiennik 

młodego
/poczekaj,
w złotym kubku przyniosę Ci wina*/ 
Uda kobietą została
a  dwa  roki  po  winczannju  /copula 

alias wyenczany/ 
Steczko syn sołtysa z malinówki
a h a ! to sołtys z malinówki – Mali-

nowski Steppan 
o ho ! Ho !
T a k.
*aureo cipho alias cubek

* * *
Uda,  dziwne  imię,  obce.  Jej  siostra 

stryjeczna,  córka  Antosza,  nazywała 
się Duchna.  Też  obcobrzmiące  –  z  li-
tewskiego?  (przed  inkorporacją  Rusi 
Czerwonej książę Lew nadał np. dwom 

39 Ibid.
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Litwinom,  Tuteniowi  i  Montsiekowi, 
dobra  w  ziemi  przemyskiej),  skandy-
nawskiego?, germańskiego?40 Jan Sien-
kiewicz, językoznawca, podał dobrą li-
teraturę w tym przedmiocie i dorzucił: 
„sięgaj częściej do wyszukiwarek”.
Słowniki staropolskich nazw osobo-

wych  i  etymologiczny  oraz  doskonałe 
studia  o  imionach  chrześcijańskich 
w  średniowiecznej  Polsce,  słowiań-
skich imionach kobiecych i staroruskim 
imiennictwie  osobowym wyjaśniają  te 
niesłychanie interesujące i trudne dzie-
dziny (analizy oraz konkluzje etymolo-
giczne, komparatystyczne, historyczne, 
transkrypcyjne, etc.).41

Maria Malec dla imienia Uda wska-
zuje  jako  źródłosłów  greckie  imię 
Ewdokija  (dobrze myślę, czynię),  scs 
Eudokija  Jewdokija,  mołd.  Uda  Huda 
Udyja  Hudyja  Iwdochija  Udochija 
Duchna  Duszka,  staroukr.  Owdotija. 
Zatem,  w  historycznych  kontekstach 
mołdawskich, a następnie czerwonoru-
skich, te dwa imiona – Uda i Duchna – 
mogły być używane jako tożsame. Oto 
przykłady  historycznych  form  języko-
wych wraz z datami ich występowania 
(zob. również słownik pod red. Witolda 

40 Fastnacht Adam, Osadnictwo ziemi sanoc-
kiej w latach 1340–1650, Sanok 2007, s. 73.
41 Słownik staropolskich nazw osobowych, 

pod  red. W.  Taszyckiego,  T.  1-7, Wrocław 
1965–1984;  M.  Malec, Imiona chrześci-
jańskie w średniowiecznej Polsce,  Kraków 
1994;  A.  Bruckner,  Słownik etymologiczny 
języka polskiego, Warszawa  1989; M. Kar-
pluk, Słowiańskie imiona kobiece, Wrocław 
1961;  T.  Skulina,  Staroruskie imiennictwo 
osobowe, Cz. 1–2, Wrocław 1973.

Taszyckiego):  „nobilem Olenam seu 
Oluchnam dictam Duchnam... Olene 
seu Oluchnye alias Duchnye”  (1442), 
„generosa Anna alias Duchna” (1442), 
„honeste Margarethe, filie Iohannis 
alias Duchna de Duchnycze”,  „Zofia 
Duchna”,  „Uduchija... Udya... super 
nobilem Udya alias Uduchya”,  „Uda 
Rutenica... cum filius suis Steczkone et 
Fed”  (1441).42  Imiona  formowały  na-
stępnie  nazwiska  i  nazwy  miejscowe: 
Nicolai Duchna, Hrin Duchnycz, Iaco-
bus Duchnicz,  Hudek,  Hudko,  Hutko, 
Duchnycze. 
Kilka innych przykładów:
Imię  Mal  m.  Mala  ż.,  M.  Malec 

wskazuje na  źródłosłów w hebrajskim 
imieniu  Malachiasza,  Proroka  Mniej-
szego  („Pan  był  świadkiem  pomiędzy 
tobą  a  żoną  twojej młodości”.43 W  ję-
zykach  staroukraińsko-starobiałoru-
skim przybiera  formę Małofiej, Mało-
chwiej. Od niego pochodzą też nazawy 
miejscowe:  Małochwiej  w  starostwie 
krasnystawskim,  u  M.  Hruszewskie-
go  Małochwiejow.44  Inaczej  rzecz  ma 

42 M. Malec, op. cit., ss. 33, 163, 164, 166-
167, 354, passim; Słownik staropolskich nazw 
osobowych..., T. 1, s. 534–5, T. 2, s. 321, T. 
5,  s.  518.  Językoznawcy  korzystają  głównie 
z  dokumentów  publikowanych  w  AGZ;  M. 
Hruszewśkyj, Ukrajinśka szlachta w Hałyczy-
ni na perełomi XVI/XVII w.,  Lwów 1938,  s. 
3–7. A propos Ewdokiji-Jewdokiji – w filmie 
Austeria jedna  z  aktorek  grała  dziewczynę 
służebną Jewdochę, co  jest  tożsame z Jewką 
Ewą,  a  w  tym  przypadku mamy motywację 
nie grecką, ale starotestamentową.
43 Pismo Święte..., s. 1277–281.
44  M.  Hruszewśkyj,  Opysy koroliwszczyn 

w ruśkych zemlach,[W:]  Żereła do istorji 

się u W. Taszyckiego, który wskazuje 
na  osobową  fizyczną  cechę  człowieka 
– na słowo mały. W tym sensie byłby 
to przymiotnik występujący w roli rze-
czownika.  Malec  przytacza  przykłady 
historycznego  nazewnictwa  z  obsza-
ru  Rusi  Czerwonej,  Taszycki  również 
z  Krakowskiego,  Mazowsza,  Wiel-
kopolski:  „Mal, scoltetus de Malova 
Vola”  (Mal,  sołtys  z  Malowej  Woli, 
ob. Malawy, 1474), „Mal Koczunicz de 
Hlumpcza”  (Mal  Koczunicz  z  Hłom-
czy  k.  Końskich  i  Witryłowa,  1445), 
„Maly Michalek”, „Laurencium dictum 
Maly”.45 Zob. również: Maljesza serbo-
chorwacki  oraz  Malusza  Lubeczanka, 
matka Włodzimierza Wielkiego,  księ-
cia kijowskiego i nowogródzkiego.
Imiona, nazwy, „egzotyczne” słowa, 

jeżeli  nawet  nie  egzotyczne,  to  nieco-
dzienne  dla  dzisiejszego  naszego  oka 
i ucha: Mojżesz, Mojsej, Mojsiej, Mo-
siej, Moszko,  scs Mosii  –  etymologia 
starotestamentowa;  Anastazja  Anasta-
sija Afanasija Nastasija Nastia; Klesz, 
Kleszko,  Klisz,  Kliszko,  Klusz,  Kli-
mont, Klemens; Dariusz, Daryja – ety-
mologia perska przeszło do greki; Łuć, 
Luc, Lucz, Luka – (blask, światło łac.) 
może od Łukasza od Łucji; Gleb Hleb – 
staronordyckie; Nicolai, Clausz, Miko-
łaj, Miklasz, Mikuł, Mikuła, Kołaj, na-
wet Kuszek; Chodor, Chwiedor, Fedor, 
Fed,  Teodor,  nawet  Tudor,  nazwiska 
Fedorowicz, Fedirko, Teodora, Fedora, 
Eufemia, Fedia, Fesia, Fenia – etymo-
logia grecka; Ostafij, Ostafi, Eustachy; 
Olizar, Jelezar – imię motywowane po-
staciami starotestamentowymi. 
Olizar Ostafi Kierdejowycz, kawaler 

Złotej Ostrogi, gente Ruthenus natione 
Polonus,  w  szrankach  został  śmiertel-
nie trafiony mieczem. Fenia to najpięk-
niejsza  dziewczyna  z  dworków  pod 
Wysokim  Zamkiem  w  powieści  Zyg-
munta  Kaczkowskiego  (miała  „twarz 
dziwnej piękności”).46 

Ukrajiny-Rusi, T. 3, Lwów 1900, s. 12.
45 M. Malec, op. cit., passim; Słownik sta-

ropolskich nazw osobowych...,  T.  3,  s.  369, 
386-7. Zob. również T. Skulina, op. cit., cz. 
1, s. 10, cz. 2, s. 192. 
46 Z. Kaczkowski, Olbrachtowi rycerze, T. 

1–2, Warszawa 1948. Tą książkę czytaliśmy 
głośno  w  wolnych  chwilach  z  rodzicami 
i  siostrą  Marysią  w  warmińsko-mazursko-
-litewskim  Ignalinie  koło  Laudy.  Pierwsze 
wydanie  ukazało  się w 1904  roku. Powieść 
wznawiana epizodycznie i tak pewnie czyta-
na. Fenia Wetlinśka – moja szkolna koleżan-
ka sprzed pół wieku, deportowana z rodziną 

Teodor Axentowicz, „Kołomyjka”, 1895. 
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Płacz Feni nad ciałem zabitego ko-

chanka

„Olizary, Wyrypaju! deż ja tebe po-
chowaju?

Maty moja, maty!
Pochowaju u mohyli, 
Maty, moja maty!
Pochowaju tebe w lisi, pry zełenomu 

orisi
Maty moja, maty!
Pochwowaju pid werboju, taj nakry-

ju perenoju,
Maty moja, maty!”
Pański  ród  Kierdejowyczów, her-

bu  lilie  andegaweńskie,  nadanego  za 
zasługi  wojenne  przez  królów  Francji 
i zatwierdzonego przez króla Ludwika 
(?)  –  to  jedna  z  najznakomitszych  ro-
dzin  na  dawnej  Ukrainie.47 Na  polską 
scenę  polityczną  wkroczyli  w  począt-
kach XV wieku. Hryćko Iwan Kierdej 
z  Pomorzan  i  Winnik  był  wojewodą 
podolskim  i  kasztelanem  lwowskim, 
zmarł w 1462. Nigdy (?) nie będę wie-
dział z jakiego kruszczu ostrogami uho-
norowani  zostali  bracia  Iwan, Antosz, 
Hryń, Włodko – rycerze pierwszych Ja-
giellonów, panowie na dworzyszczach 
w Końskim i Witryłowie.
Iwan,  rycerz  z  Dobrej  koło  Witry-

łowa  i Ulucza  był w większym  ogniu 
niż  Olizar. Wrócił  cały.  Stawał  z  ko-
niem w „pruskiej wyprawie wojennej”, 
w trzynastoletniej wojnie prowadzonej 
przez wybitnego  króla Kazimierza  Ja-
giellończyka (ojciec jego na tron Króle-
stwa Polskiego wstępował  jako książę 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, mat-
ka  Sonia  była  księżniczką  kijowską). 
Iwan  poszedł  na wojnę w  zastępstwie 
Sienka  (pieszczotliwie  od  Semena 
Szymona?) Zynowicza z Dobrej. Iwan 
przed wyprawą otrzymał od Sienka ko-
nia, łuk, futro, płaszcz, kaftan, grzywnę 
w  srebrze  i  dwa  grosze.  Powróciwszy 
szczęśliwie  z  wojny  pruskiej,  zgod-
nie  z  dobrym  rycerskim  obyczajem 
pewnie  z  łupami,  otrzymał  pozostałe 
umowne  czterdzieści  pięć  groszy. Ale 
jednocześnie  Sienko  Zynowicz  złożył 
pozew o zwrot konia, łuku, futra, płasz-
ca i kaftana. Sąd sanocki nakazał ryce-
rzowi zwrócić jedynie łuk.48 Wieś Do-

z Karpat na Warmię do  regencji królewiec-
kiej.
47 PSB, T. 12, Warszawa 1966–67, s. 423; 

Z. Kaczkowski, op. cit., T. 1, s. 190.
48  A.  Fastnacht,  Słownik historyczno-geo-

graficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, 

brą ufundował w 1402 roku na prawie 
ruskim  Władysław  Jagiełło.  Dyplom 
lokacyjny  nakładał  na  Dobrzan  obo-
wiązek  wysyłania  na  każdą  wyprawę 
wojenną trzech łuczników.49 
Wrócę  do  sióstr  –  Udy  i  Duchny. 

Z  treści  dokumentu  sądowego  i  słów 
legendy dowiadujemy się, że pan mło-
dy  był  sołtysowiczem  w  Malinów-
ce,  a  panna  młoda  była  szlachcianką 
z dóbr witryłowskich i konszczańskich 
na Podkarpaciu. Dawno,  589  lat  temu 
„Właścicielami Witryłowa i Końskiego 
byli  w  roku  1424  dziedzice  (heredes) 
o  imionach  Wlotko,  Iwan,  Hyrin”.50 
Dodam, od siebie – Antosza, czwarte-
go  właściciela  dóbr,  którego  pominął 
w  jednej  ze  swoich  prac  Adam  Fast-
nacht,  znakomity  badacz dziejów czę-
ści  Podkarpacia.  Byli  to  pierwsi,  we-
dług  moich  badań,  współwłaściciele 
podzielonego  własnościowo  i  geode-
zyjnie Końskiego,Witryłowa i Jasienia. 
Na ich miejsce w metrykach wsi trzeba 
patrzeć  z  pozycji  post quem  (pytanie 
–  na  ile?): Dzatko de  Iasszne  (Dzatko 
z  Jasienia,  Iwan, Dzathco  Iwan)  i An-
tosz  to  bracia  rodzeni,  Antosz  brat 
Hrynia  i  brat  Włodka,  Hania  siostra 
Hrynia  i  przyrodnia  siostra  Włodka. 
W  źródłach  pojawia  się  jeszcze  Ma-
ria.  W  1433  roku  kwituje  Antoszowi 
i Dzatkowi  spłatę wiana  („ipsis fratri-
bus resignavit et condescendit”).  Czy 
była  ich  siostrą? Spłacone wiano było 
gwarantowane  zastawem  gruntowym 
w  Końskim.  Taką  logistyką  prawną 
zabezpieczano często posag potomków 
płci  żeńskiej;  w  późniejszych  czasach 
także. Maria była zamężna za Piotrem 
Namiestnikowiczem.51  Był  to  ród  sta-
roukraińskich bojarów.52 Nie zawsze na 
podstawie  dostępnych  źródeł  mogłem 
ustalić  bezpośredni,  czy  pośredni  sto-
pień pokrewieństwa (rodzony-przyrod-
ni-stryjeczny).
Geneza  i  najstarsze  dzieje  trzech 

wiosek,  jak  wspomniałem,  nie  są  do-
statecznie  rozpoznane  i  ugruntowane. 
Jeżeli  idzie  o  Witryłów,  to  Grzegorz 

T. 1, [W:] Dzieła wybrane, T. 2, pod red. J. F. 
Adamskiego.  Do  druku  przygotowali  Anna 
Fastnacht-Stupnicka  i  Antoni  Gąsiorowski, 
Brzozów-Wzdów-Rzeszów 1998, s. 89.
49 A. Fastnacht, Osadnictwo... , s. 250.
50 Ibid., s.74. 
51  AGZ,  T.  11,  dok.  561;  A.  Fastnacht, 

Słownik..., t. 2, s. 65, 66, t. 3, s. 228, 229.
52 Por.: M. Hruszewśkyj, Ukrajinśka szlach-

ta w Hałyczyni..., s. 3–8.

Jawor gotów  jest wskazywać na  loka-
cję wołoską: „Witryłów i Końskie [...] 
Przynajmniej w jednej z tych osad prze-
bywali  Wołosi  [...]”.  O  Końskich  nie 
wypowiada się jednoznacznie.53 
Dnia  pierwszego  lipca  1424  roku, 

w sanockim sądzie starościńskim stawi-
li się osobiście Iwan Dzatko z Jasienia 
oraz Matiasz,  żupnik  ze  Zboisk.  Pod-
czas sesji sądowej zatwierdzono i wpi-
sano do akt transakcję ziemską między 
tymi osobami, posiadającymi szlachec-
kie  klejnoty.  Dzatko  sprzedał  żupni-
kowi  za  dziewięćdziesiąt  grzywien 
swoje  działy  w  Jasieniu  i  Końskim. 
Sesji  sądowej  przewodniczyli  starosta 
Ianussius i sędzia Nicolaus: „Ianussius 
Capitaneus Sanocensis et Nicolaus Iu-
dex Sanocensis publice recognoscimus 
ex iudicio terrestri, quia constitutus 
personaliter coram nobis Dzatko de 
Iasszne sanus mente, animo bene deli-
berato, non compulsus nec coactus, sed 
usus cosilio amicorum suorum, rite et 
racionabiliter dedit et resignavit suam 
sortitam ibidem in Iasenye et Canskym 
strenuo Mathiasch de Boyska pro no-
naginta marcis cum omni iure et pote-
state iuxta tenorem privilegii resignavit 
perpetuo tempore possidere et suis le-
gittimis successoribus etc.”54 
Iasszne  Iasenye,  to  zaginiona  wieś 

Jasień. Graniczyła, sądzę, z Końskiem 
i  Witryłowem  od  południa.  Fastnacht 
identyfikuje ją z Sossne (1504). W na-
szych  natomiast  czasach  płynie  dalej 
potok Jasienica, ukr. Jasenycia, według 
dokumentu  z 1446  roku  flumen Iasse-
nycza.55 
Mathiasch Matiasz (M. Czarny, Ni-

ger) de Boyska (Boyscza, Zboiska seu 
Hurinowicze, Uhrynowce, od Uhryn – 
Węgier),  herbu  Gozdawa,  syn  Piotra, 
jednego z dwóch braci Węgrów (drugi 
Paweł), „którzy w 1361 roku otrzymali 
hojne nadania w ziemi sanockiej z obo-
wiązkiem  służby wojskowej”.56  Proto-
plaści  możnego  rodu  Balów  wydźwi-
gniętego z egalitarnej polskiej i ukraiń-
skiej masy szlacheckiej Sanocczyzny. 
Dokumenty  archiwalne  stwierdza-

ją, że Końskie w latach 40. XV wieku 

53 G. Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich 
mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym 
średniowieczu, Lublin 2004, s. 121.
54 AGZ, t. 11, dok. nr 74.
55 Ibid., t. 11, dok. nr 108–109.
56 Ibid., t. 16, dok. 3040; PSB, t. 1, Kraków 

1935,  reprint  1977,  s.  227;  A.  Fastnacht, 
Osadnictwo..., s. 77, 81–87, passim.
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rządziło  się  już  prawem  magdebur-
skim  („scultetissam de Conske statu-
ere cum privilegio super scultecia in 
Conske”57),  wcześniej  prawdopodob-
nie ruskim. W latach 1440–1441 Jerzy 
Matiaszowicz z Humnisk sprzedał wsie 
Mikołajowi  Chrapkowi  za  300  grzy-
wien w drobnej monecie i 30 grzywien 
półgroszków: „villas cum scultecia pro 
trecentis marcis minute pecunie et tri-
ginta marcis mediorum grossorum”. 
W latach 1441–1443 sołtysową w Koń-
skim była Kowalowa (kowalowa?).58

W ogólnym ujęciu osadnictwo moł-
dawskie  i  siedmiogrodzkie  (punkty 
osadnicze  prawa  wołoskiego)  doszło 
w  następnych  stuleciach  do  północ-
nych równoleżników ziemi chełmskiej 
w  woj.  ruskim  i  południowych Wiel-
kiego  Księstwa  Litewskiego. W  1499 
roku  Aleksander  Jagiellończyk,  który 
prowadził z powodzeniem wojny z Ta-
tarami  i  Mołdawią,  darował  swojemu 
dworzaninowi Ursułowi Wołoszynowi 
dobra  w  Sławatyczach  nad  Bugiem.59 
Ursuł (forma jak sądzę spolonizowana 
lub  gwarowa),  w  języku  rumuńskim 
znaczy  niedźwiedź  (ursi-niedźwiedź, 
ursa-niedźwiedzica). W niedalekiej od-
ległości od Sławatycz leży wioska Wo-
łoskowola, a w nieodległej przeszłości, 
kiedy polonizowano ukraińskie nazwy 
terenowe na Ścianie Wschodniej, jeden 
z urzędników włodawskich postulował 
zamianę Wołoskowola na Włoskowolę 
(jak z Synajem i Syjamem 1968). 
W  jednym z  cytowanych wcześniej 

dokumentów znajduje się zapis sądowy 
poruczający opiekę na Udą jej stryjom 
Piotrowi i Fedorowi z Sielnicy. Z tego 
wynika, że opracowaną wyżej genealo-
gię  konszczańsko-witryłowską  należy 
uzupełnić o braci z Sielnicy. 
W  1424  roku  Piotr  był  sołtysem 

w  Sielnicy,  co  potwierdza  wcześniej-
szą informację, że wieś przeniesiono na 
prawo magdeburskie. Wiadomo  także, 
że  w  1443  roku  obydwaj  bracia  byli 
sołtysami.  Protegował  ich  kasztelan 
przemyski Mikołaj Kmita, co mogłoby 
sugerować, że zajmowali znaczącą po-
zycję społeczną i byli zaufanymi kasz-
telana.

57 Ibid., s. 263.
58 Fastnacht , Słownik..., t. 2, s. 64–67, t. 3, 

s.  228–230;  Id., Osadnictwo...,  s.  74; AGZ, 
t. 11, dok. nr 1270, 1325, 1340, 1398, 1712.
59 KZSP, t. 8, z. 18, Warszawa 1975, s. 41. 

Zob. również dalej „Osowa-Ossowa”.

Sielnica  była  pierwotnie  wsią  kró-
lewską. 8  listopada 1377  roku Włady-
sław Opolczyk nadał Sielnicę Piotrowi 
i Klemensowi Kosarowiczom („bracia 
Petrus Cosarowicz et Clisch”),  którzy 
poprzednio  mieszkali  w  nierozpozna-
nej  obecnie wsi  Targowiszcze.  Bracia 
ufundowali cerkiew. W 1386 roku Że-
gota,  wojewoda  sanocki  z  asesorami 
zaświadczają,  że  Piotr  i  Klisz  przed-
łożyli  sądowi  przywilej wydany  przez 
Kazimierza  Wielkiego  (przed  1370) 
i późniejszy Władysława Opolczyka. 
Zachowane  są  relikty  grodziska 

Sielnicy  (ślady  umocnień  ziemnych, 
znaleziska  ceramiki,  inne).  Możliwe, 
że nazwa wsi pochodzi od ukraińskiego 
słowa sil – sól. Obecnie można spotkać 
rodziny łemkowskie noszące nazwisko 
Kosarowycz.60

W  drugim  pokoleniu  spadkobierca-
mi  dziedziców  z  lat  ante 1424–1440 
byli bracia i siostry: 
Lewko  Leffko  Lew  Dzadkowycz, 

syn Iwana Dzatko?, Mal, syn Antosza, 
Duchna,  córka  Antosza,  Uda,  córka 
Hrynia.61 
W  zakończeniu  tej  części  artyku-

łu  znów  powracam  do  biograficznych 
małżeńskich wątków Udy  i  Szczepka, 
które dało się odsłonić z tajemnic wie-
ków. Jak pamiętamy z legendy, Szczep-
ko  od  1442  roku  pełnił  urząd  sołtysa 
w  Malinówce.  Sołtys  ze  Zmiennicy 
Mikołaj był winien 13 złotych w złocie 
Stepanowi  Malinowskiemu,  sołtysowi 
w  Malinówce  (1442).  Tenże  Mikołaj 
był zadłużony w 1447  roku u Stepana 
i Hrynia sołtysów z Malinówki na kwo-
tę 10 złotych i 1 grzywnę. 
Malinówka  to wieś  lokowana w  la-

tach  1387-1403 mocą  dyplomu  wy-
stawionego przez Klemensa  z Mosko-
rzowa,  starostę  sanckiego  1398-1400, 
doradcę  pary  królewskiej  Jadwigi 
i Władysława. Zorganizowana in crudo 
radice na  karczunku  leśnym.  Właści-
ciele przechowywali  „uszkodzony sta-
ry  przywilej  z  uszkodzoną  pieczęcią”. 
Mieszkańcy wsi  znani  ze  źródeł  pisa-
nych: Jan, Piotr (1471), Staszek (1474), 
Bartosz (1480), Waśko, Mateusz Szub-

60  A.  Fastnacht,  Osadnictwo...,  s.  74–75, 
103–104,  261;  Id.,  Słownik...,  t.  III,  s.  129–
130;  Zbiór Dokumentów Małopolskich,  t.  4, 
dok. 1072 – podaję za: Ibid., s. 129. Niniejszy 
przypis dokumentuje treści 4 ostatnich akapi-
tów. 
61  Fastnacht, Słownik...,  t.  2,  s.  66,  t.  3,  s. 

229.

ka,  Hanko,  Michno  Kurek,  Olechno, 
Ilko (1502).
W 1460 roku Stepan (Steppan, Ste-

pano)  Malinowski  był  już  sołtysem 
w Izdebkach: „Pracowity Stepan Mali-
nowski sołtys z  Izdebek przyrzeka nie 
przeszkadzać  służbie zamku sanockie-
go w zabieraniu bydła i  innych rzeczy 
do zamku. Ręczą za niego popi i ludzie 
z Węglówki, Beska i Malinówki”.
Pod datą  1441 w przemyskiej  księ-

dze  ławniczej  zachował  się  następują-
cy zapis: „Uda Rutenica [...] cum filius 
suis Steczkone et Fed”.  Czy mogła  to 
być  żona  Steczka  Malinowskiego  ze 
swoimi i jego synami? Za mało danych 
na  znak  potwierdzenia  lub  zaprzecze-
nia. Kalendarz mógłby pewnie powie-
dzieć  „tak’”.  Byłyby  to  bliźnięta,  jak 
mityczni  bliźniacy  Romulus  i  Remus, 
synowie Marsa  i  kapłanki Rei  Sylwii. 
Potwierdzającą  wymowę  mogą  mieć 
imiona  dzieci:  jeden  syn  nosiłby  imię 
ojca, drugi – stryjecznego dziadka Fe-
dora,  opiekuna  Udy.  To  jednak  tylko 
hipoteza.
Ostatni ślad po mojej bohaterce zna-

leźć  można  pod  datą  1491,  pod  którą 
widzę  lapidarny  zapis: „generoso [...] 
Marcissio Malynowszky”. Na tym koń-
czę  śledzenie  losów Ukrainki  (Ruteni-
ca) – Mołdawianki Udy, córki Grzego-
rza.62 

„Płynęły nieśpieszne lata.
Co  stare  starzało  się,  młoda  zieleń 

rosła”63

Cichy Don

62 AGZ, t. 11, dok. 17; A. Fastnacht, Osad-
nictwo...,  s. 143, 174;  id., Słownik...,  t. 2,  s. 
135–136, t. 3, s. 228. 
Sądowa  sprawa  Hrynia  „pro aureo cipho 

alias cubek et pelvi cupreo”, 1424 r. Wymie-
nione w tekście miejscowości są usytuowane 
w  historycznej  ziemi  sanockiej,  w  okolicy 
Brzozowa  i  Dynowa,  w  odległosci  kilku  – 
kilkunastu  km  od  siebie.  Niniejszy  przypis 
dotyczy treści 6 ostatnich akapitów. 
63 Posągowej urody Wenus  i mityczną Se-

rene  niemal  wyautowały  z  powodzeniem 
w Wielkim Szlemie siostry Radwańskie. Ha-
nia i Baśka (inż. rolnik i lek. wet.) – siostry 
z Szelestu oraz Józek Kuzawiński zza Bramy 
(ksiądz proboszcz), siostry Hania i Hala, Da-
runia, Jasiek (lekarz, farmaceuta, medalistka 
na  stadionie  Startu,  student  Uniwersytetu 
Warszawskiego), Artur (prokurator), Bogdan 
(absolwent SGGW, pracownik Zakładu PAN 
w rezerwacie tarpanów w Popielnie na skraju 
Puszczy Piskiej (prom do Mikołajek), Krzy-
siek,  pierwszy  maturzysta,  górnik  i  pisarz 
(Moje Sławatycze). 
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3. Dwie kłody archeologa

Kłód było  trzy. Dwie  z  nich  posia-
dają piewszorzędne wartości badawcze 
– trzecia, jak się wydaje – przedstawia 
mniej  czytelne  wartości  dowodowe. 
Nie były to zresztą nieopracowane kło-
dy, ale konstrukcyjne krawędziaki pod-
walin znacznej grubości.
W październiku 1993  roku Ryszard 

Cędrowski,  archeolog,  prowadził  ba-
dania  sondażowe  remontowanej drew-
nianej cerkwi w Korczminie, pow. To-
maszów Lubelski,  którymi objął  tylko 
fragmenty prezbiterium64: sondaż nr 1. 
fundamentowanie  południowej  ściany 
prezbiterium oraz węzeł konstrukcyjny 
łączący  tę  ścianę  z  podwaliną  ściany 
tęczowej; sondaż nr 2. badania za pół-
nocno-wschodnim  węgłem  nawy.  Oto 
wyniki badań oraz konkluzja autora65:
A) około 95 cm za obecną północną 

ścianą nawy – na wysokości obecnego 
węzła konstrukcyjnego łączącego pod-
walinę  północnej  ściany  nawy  z  pod-
waliną ściany tęczowej – na głębokości 
ok. 25 cm [stosunkowo płytko – B.S.] 
odkopano inny!, wcześniejszy!, wspar-
ty na dębowej pecce  (dł. ok. 70,  śred-
nica  ok.  56  cm) węzeł  konstrukcyjny, 
również łączący podwalinę nawy (prze-
krój 15–20 na 22–24 cm) z podwaliną 
ściany tęczowej (przekrój 24 na 24 cm), 
wchodzącą  pod  obecną  konstrukcję 
cerkwi,
B.  między  odkopaną  podwaliną 

nawy  a  obecną  cerkwią,  leżał  na  po-
wierzchni wzdłuż ściany luźny krawę-
dziak o przekroju 20 x 37 cm, 
C. zrąb prezbiterium i nawy pierwot-

nie  fundamentowano  dębowymi  pe-
ckami o średnicy koron 40–60 cm (wg 

64 W uzgodnieniu z Księdzem mitratem dr. 
Stefanem  Batruchem  prowadziłem  badania 
archiwalne  i  terenowe  nad  dziejami  cerkwi 
w Korczminie. Pracę Cerkwie Korczmina za-
kończyłem w 2012 roku.
65  R.  Cędrowski,  Sprawozdanie z prac 

sondażowych przeprowadzonych w cerkwi 
p.w. Trzech Króli w Korczminie gm. Ulhó-
wek woj. zamojskie.  Maszynopis  w  archi-
wum  zamojskiej  Delegatury  Wojewódzkie-
go  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Lublinie. 
Materiał  zabytkowy  odnaleziony  w  czasie 
wykopalisk:  fragmenty  ceramiki  datowanej 
na  XVII  i  XVIII  w.  oraz  fragmenty  przed-
miotów szklanych datowanych na XVI–XIX 
w. Znaleziska szklane z wcześniejszego da-
towania mogą pochodzić z hut Zamoyskich, 
dziewiętnastowieczne  –  z  huty  w  Lubyczy 
Królewskiej.

KZSP  podwaliny  nawy  posadowiono 
na podmurówce),
D. jedna z pecek z sondażu północ-

nego była wkopana przy prezbiterium, 
ale poza jego obecnym gabarytem,
E.  „fundament  z  pecek  był  co  naj-

mniej  raz  wymieniany”;  autor  datuje 
pierwszy  horyzont  przykryty  warstwą 
humusu i śmieci na konstrukcję z czasu 
budowy cerkwi w XVII wieku, drugi – 
widoczny  na  powierzchni,  z  czasu  re-
montu w XIX wieku; datowanie opiera 
na znaleziskach, pucharach dzwonowa-
tych, szkle, innych.
Konkluzja:  płd.  ściany  nawy  i  pre-

zbiterium oraz płd. część ściany tęczo-
wej nie były stabilne, zsuwały się razem 
z  podwalinami  w  kierunku  południo-
wym;  prace  naprawcze  prowadzone 
w XIX wieku przy podwalinach – rów-
nież północnych – oraz montaż nowych 
pecek  miały  wyprostować  budowlę 
i ugruntować jej stabilność. Z tego cza-
su zachował się odkryty węgieł.
Ryszard Cędrowski  trafił  ze  swoim 

zespołem na interesujące, o dużej war-
tości dla różnych dziedzin nauki i prak-
tyki  konserwatorskiej  archeologiczne 
znalezisko.  Archeolodzy  bywają  au-
torami  spektakularnych  odkryć.  Dnia 
18  lipca  2011  r.  miałem  uzgodnione 
konsultacje  z  doświadczonym  budow-
niczym i konserwatorem zabytkowego 
drewna, Krzysztofem Popikiem.
Konsultacje z K. Popikiem opóźniły 

się  o  jeden  dzień  (trzasła w mercede-
sie  elektronika).  Dokumentacja  arche-
ologiczna, ukraińskojęzyczny napis na 
brusie  nawy  (por.  dalszą  część  pracy 
–  „Szyfry”),  praktyka  konserwatorska 
(także opinia Andrzeja Kasiborskiego, 
dobrego  specjalisty  w  zakresie  badań 
architektonicznych)  oraz  wiedza  teo-
retyczna  dały  podstawę  do  przyjęcia 
następującego wstecznego  scenariusza 
sytuacyjnego:  odkryty w  czasie  badań 
archeologicznych  fragment  wieńca 
konstrukcyjnego  jest,  według  wszel-
kich  danych  zachowanym destruktem: 
a)  podwalinowej  części  północno-
-wschodniego  węzła  konstrukcyjnego 
(zrębu  nawy-ściany  tęczowej)  wcze-
śniejszej, starszej cerkwi, której ściana 
północna była posadowiona w odległo-
ści około 95 cm w kierunku północnym, 
w stosunku do istniejącej obecnie; albo 
b)  „odrzuconej”  podwalinowej  części 
północno-wschodniego  węzła  kon-
strukcyjnego  nawy  sprzed  demontażu 

i  powtórnego  montażu  zrębu  i  dachu 
cerkwi istniejącej obecnie, czyli sprzed 
„przesypywania”  budowli,  jeżeli  taki 
pracowity  i  skomplikowany  sposób 
prostowania bryły okazał się konieczny 
w  1780  roku  (uzasadnienie  datowania 
w dalszej części artykułu); albo c) „od-
rzuconej” podwalinowej części północ-
no-wschodniego węzła  konstrukcyjne-
go nawy  sprzed „prostowania  cerkwi” 
polegającego  na  podnoszeniu  budowli 
w 1780 roku i wymianie podwalin bez 
konieczności „przesypywania”; albo?
Leżący  na  powierzchni  krawędziak 

20  na  35  cm  (długość?)  jest  reliktem 
późniejszym, nie związanym konstruk-
cyjnie i chronologicznie z ww. podwali-
nami. Według K. Popika w stosowanej 
sztuce ciesielskiej można niekiedy wy-
różnić „przycieś” – pierwszy nad  fun-
damentem  drewniany węzeł  konstruk-
cyjny, oraz „podwalinę” – krawędziak 
niezwiązany konstrukcyjne ze zrębem, 
łatwy w wymianie,  osłaniający  od  ze-
wnątrz  drewniane  fundamentowanie, 
np. pecki.  I  taką  funkcję mogła pełnić 
odnaleziona  belka.  Nieprofesjonaliści 
„przycieś”  i „podwalinę”  traktują  jako 
synonimiczne. 
Z  1780  rokiem,  a  nie  z  XIX  wie-

kiem,  łączyłbym  nadbudowę  oktago-
nalnego  tamburu  i wzniesienie ośmio-
polowej  kopuły,  jeżeli  rzeczywiście 
strefa  dachowa  nawy  ma  dwufazową 
proweniencję  (wg  Ryszarda  Brykow-
skiego). W wyjaśnieniu tej racjonalnej, 
acz nie udowodnionej supozycji, może 
w  przyszłości  pomóc mapa  F. Miega. 
Wyjątkowo wysoki zrąb nawy i parcie 
wiązarów  dachowych  na  zrąb,  mimo 
skutecznych  wieńcowych  zamków 
w  węgłach,  wymusiły  wprowadzenie 
skleszczeń. 
Wiek i pierwotne funkcje odkrytych 

podwalin,  problem  jednofazowej,  czy 
dwufazowej konstrukcji nawy kształtu-
jącej  budowlę  o wyjątkowo wyniosłej 
bryle,  czy  nawet  dwufazowej  budowy 
(budowa  i  przebudowa)  obecnie  zre-
konstruowanej  cerkwi,  można  ustalić, 
w mniejszych  lub większych  szczegó-
łach, na podstawie badań archeologicz-
nych oraz śladów wiązania zrębu nawy 
ze  zrębem  bębna  („wtórne  poziome 
i  pionowe  połączenia  bez  trudu  moż-
na  wyłapać”  –  K.  Popik);  a  w  szcze-
gółach:  różnic  w  modułach  zamków, 
różnic  w  znakach  ciesielskich,  różnic 
w  fakturze bali  zrębu  i  kopuły,  różnic 
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w stopniu skorodowania materiału bu-
dowlanego,  przede  wszystkim  ostat-
ków, śladów podwójnych wiązań, koł-
kowania i innych.
I  tak  w  tym  przypadku  wyglądają 

ustalenia  wynikające  z  analizy  zna-
nego  mi  materiału  dowodowego.  Nie 
posiadam natomiast żadnego sprawoz-
dania  z  nadzorów  konserwatorskich, 
czy choćby fotografii i notatek z oglądu 
materiałowo-montażowego  w  trakcie 
demontażu nawy oraz pozostałych czło-
nów,  nie  posiadam  żadnej  dokumen-
tacji  konserwatorskiej  z  całościowych 
badań  archeologicznych  i  z  przygoto-
wania wykopów pod betonowe funda-
mentowanie.66 W „Dzienniku budowy” 
nr 1, s. 16, dn. 12.09.1994 r., znajduje 
się  wpis  R.  Cędrowskiego  z  nadzoru 
archeologicznego  w  trakcie  przygo-
towywania  wykopów  pod  fundamen-
towanie.  R.  Cędrowski  stwierdził,  że 
„wykonano  dokumentację  fotograficz-
ną i rysunkową”. Dokumentacja ta nie 
została mi udostępniona? Czy znajduje 
się w posiadaniu Inwestora (Społecznej 
Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki 
Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki 
nad Zabytkami)? Urzędu Konserwator-
skiego? Nadzoru budowlanego? 
Problemy z utrzymaniem pionu po-

jawiły się także w trakcie rekonstrukcji 
nawy i kopuły w latach 1994–2000: „Po 
zwieńczeniu wszystkich części cerkwi, 
23.08.2003  r.  dokonano  wstępnych 
pomiarów  geodezyjnych  przez  firmę 
Geomiar z Jarosławia. Operat pomiaru 
stanowi  załącznik  do  <Dziennika  bu-
dowy> i został przedłożony wszystkim 
zainteresowanym  stronom.  Potwier-
dziły się niestety odchylenia od pionu, 
szczególnie ścian nawy. W bardzo sze-
rokim  gronie  specjalistów  nie  podjęto 
jednak decyzji „prostowania” świątyni. 
Operat poziomów był bez zastrzeżeń.67

Egzemplifikacją  konstrukcyjno-
-materiałowych  problemów  i  błędów 
w  drewnianych  świątyniach  mogą 
być  np.  dzieje  budowlane  nieistnie-
jącej  drewnianej  cerkwi  zamkowej 
pw.  św.św.  Apostołów  Piotra  i  Pawła 

66  Za  pomoc  w  poszukiwaniach  prac  do-
kumentacyjnych dziękuję Panu Wiesławowi 
Komanowi,  naczelnikowi  Urzędu  Ochrony 
Zabytków w Zamościu.
67  S.  Powol,  Korczmin pow. Tomaszów 

Lubelski. Rekonstrukcja cerkwi greckoka-
tolickiej parafii p.w. Chrztu Pańskiego lata 
1990–2004, Lublin 2004, passim. Maszyno-
pis w A.G.P.L.

w  Międzyrzecu  Podlaskim,  kolator-
stwa wojewodziny krakowskiej Elżbie-
ty  Heleny  Sieniawskiej  (ok.  1726  r.): 
„Cerkiew  drewniana,  nowa  [...]Sama 
cerkiew  formą  Krzyża  Świętego,  mo-
delaszem rzymskich kościołów stawia-
na [...] Środkiem kopuła spora, jeszcze 
bez  krzyża,  trochę  z  góry  blachą  po-
wleczona.  Ale  ta  kopuła  niegruntow-
nie  i  bardzo  słabo  ufundowana.  A  co 
gorsza  i  same  ściany  cerkiewne,  lubo 
ze  wszystkim  sa  nowe,  jednakże  dla 
złej  informacyi  ku  obaleniu  już  dużo 
nachylone  [...] Cerkiew magnificencyi 
wielkiej, nieszczupła, wszystko na pod-
murku łokciowym, tylko to jej szkodzi, 
że z wegłów ściany upadają [...] Lubo 
cerkiew  międzyrzecka  nowomiejska, 
z magnificencyą swoją, jako nieostroż-
nie edyfikowana do ruiny zamyśla. Jed-
nakże w tym terminie protekcya Jaśnie 
Oświeconych  kolatorów  nie  zezwoli 
na to,  i hańby tej uczynić nie dopuści, 
jako już do zabieżenia temu i do wszel-
kiej  reperacyi  architektor  przystępu-
je.” Działania  naprawcze  ugruntowały 
statyczność  budowli.  W  inwentarzu 
z  1759  roku  czytamy:  „[...]  cerkiew 
drewniana we dwanaście ścian stawia-
na...”.68 

4. Szyfry

„Łamanie szyfrów polega na wykry-
waniu wzorca i jego powtórzeń...”

czwarty protokół
„Oryginał –  to dokument w formie, 

w jakiej wyszedł od wystawcy za jego 

68 APL ChKGK, sygn. sygn. 780, s. 327v–
–328v,  sygn.  849,  s.  10–11; B.  Seniuk, Ar-
chitektura cerkiewna brzeskiej części diecezji 
włodzimierskiej w świetle inwentarzy wizyta-
cyjnych z lat 1725–1727,  „Lubelszczyzna”, 
2/1996,  s.  41.  O  architektach  pracujących 
w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego na pocz. 
XVIII w. zob.: Jerzy Kowalczyk, Archituktu-
ra sakralna między Wisłą a Bugiem w okresie 
późnego baroku,  [w:] Dzieje Lubelszczyzny, 
pod  red.  T.  Chrzanowskiego,  t.  6:  Między 
Wschodem a Zachodem, cz. 3: Kultura arty-
styczna, s. 105–110. J. Kowalczyk wymienia 
Franciszka  Antoniego  Mayera,  Franciszka 
Lombardina  oraz  księdza  Ciołkoszewicza: 
„Samozwańczym  architektem  był  ks.  Jan 
Ciołkoszewicz, który na początku XVIII w., 
dla zysku podejmował się budowy kilku ko-
ściołów na Podlasiu (Łuków – pijarzy, Żele-
chów, Wola Gułowska, Kłoczew). Ponieważ 
niektóre rysowały się już w trakcie budowy, 
szybko opuszczał niedokończone dzieło, i to 
z  pieniędzmi  na  prowadzenie  prac...”.  Por. 
również prace Jerzego Chomickiego.

wiedzą i z jego woli. Spełnia on wszyst-
kie zalety środka dowodowego. 
Falsyfikat – to dokument, który chce 

uchodzić  za  coś  innego,  niż  to,  czym 
jest w rzeczywistości”.

Józef Szymański,  
Nauki Pomocnicze Historii

W drugim  roku Wolnej  Polski  inż. 
arch.  Michał  Smoktunowicz  z  zespo-
łem  dokonali  pomiarów  i  opracowali 
szczegółową  inwentaryzację  cerkwi 
w  Korczminie.  Sporządzili  plan  sy-
tuacyjny,  rzut  przyziemia,  elewacje, 
przekroje, detale. Na brusach zaznaczy-
li miejsca dwóch cyrylicznych inskryp-
cji,  które  następnie  zinwentaryzowali 
w skali 1:1. 
Pierwszy napis liczy 7 słów, 34 cy-

rylicznych znaków literowych, 3 cyfry 
arabskie  i  kilka  znaków,  których  nie 
potrafię opisać  i zinterpretować (znaki 
abrewiacyjne?). Wycięty został dłutem 
na  konstrukcyjnych  brusach  południo-
wej ściany nawy, po stronie zewnętrz-
nej. Na początku data 157?, z czwartą 
cyfrą  nieczytelną. Dalej  dwupoziomo-
wy napis  z  cyrylicznych  liter o  archa-
icznym kroju (wg Barbary Perczyńskiej 
może z XV–XVI w.). 
Notując  „na  gorąco”  wrażenia 

wstępne  zapisałem:  „Nie  posiadam 
stosownych kwalifikacji, nie odczytam 
tego”; ręka, która trzymała dłuto i mło-
tek zmęczyła się  lub znudziła po krót-
kiej pracy, po 7–8 znakach literowych 
w górnej linii, zaczęła pisać niestaran-
nie. Może jest to napis wotywny, może 
informacyjny, z pewnością nie erekcyj-
ny.  Stawiałem  znaki  zapytania.  Zna-
ków potwierdzających mniej. Niestety.
Podczas próby odczytu, odszyfrowa-

łem  jedynie  trzy  słowa: RABA  (sługa, 
niewolnica)  BOŻIJA  (Boża)  MOSIJA 
(Mojżesza).  I  tyle,  mianowicie.  Pisa-
ny cyrylicą staroukraiński filologiczny 
szyfr złamał Roman Maciuk, galicyjski 
Ukrainiec,  absolwent  uniwersytetu we 
Lwowie, doktorant w Instytucie Histo-
rii  KUL.  Treść  napisu  brzmi:  „ZDEŚ 
ŁEŻYT RABA BOŻIJA  (jeden  wyraz 
nieodczytany)  OTEC MOSIJA.” Co 
w przekładzie na  język polski  znaczy: 
„Tu  leży  sługa  Boża  (...)  ojciec Moj-
żesz”.  Myślę,  że  w  nieodczytanym 
słowie  kryje  się  imię  żeńskie,  koń-
czące  się  literami  sija (np. Anastasija, 
Teodosija, Anisija), osoby bliskiej ojcu 
Mojżeszowi  –  żony,  matki,  córki.  Na 
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osobę rodzaju żeńskiego zwróciła uwa-
gę B. Perczyńska, ponieważ w trzecim 
i czwartym wyrazie występuje litera a, 
aczkolwiek historyczna deklinacja i ko-
niugacja się zmieniała. Ojciec Mojżesz 
mógł  być  korczmińskim  parochem. 
Byłoby  to więc  epitafium pochowanej 
przy cerkwi kobiety. Ten fakt sytuacyj-
ny może zaprzeczać hipotezie o  trans-
lokacji  zapisanych  brusów,  a  także 
potwierdzać  datowanie  zabytku.  R. 
Brykowski  stwierdza:  „Zaskakującym 
odkryciem  było  ujawnienie  na  jednej 
z belek południowej ściany nawy napi-
su [...] Odkrycie to nie przesądza jesz-
cze w  sposób  jednoznaczny  czasu bu-
dowy cerkwi, ale w dalszych badaniach 
musi być brane pod uwagę”.69

Można wskazać na kilka analogicz-
nych  inskrypcji. W drewnianej cerkwi 
św.  Paraskewyji w Radrużu  epitafium 
sławetnego Wasyłyja Dubniewicza wy-
cięte  jest  na  nadprożu  portalu  (1699) 
(w tym miejscu w cerkwi w Ortelu Kró-
lewskim jest napis erekcyjny), a epita-
fium sławetnej Jekateryny Dubniewicz 
wyryto  na  płycie  kamiennej  leżącej 
obecnie przy prezbiterium (1682). Oby-
dwa  pisane  cyrylicznym  alfabetem.70 
Druga  inskrypcja w  cerkwi  korczmiń-
skiej,  o  ładnym  kroju  liter  i  dobrym 
stanie  zachowania,  z  cyryliczną  data-
cją, znajduje się wewnątrz babińca, na 
południowym zrębie, na siódmym bru-
sie licząc od podwalin. Odczytanie nie 
sprawiało trudności: „WAŻENIE CER-
KWY ROKU BOŻYJA 1780” - dat. cyr. 
„MCA YJUIJA D I”. W przekładzie na 
język  polski  znaczy:  Ważenie  cerkwi 
roku Pańskiego 1780 miesiąca czerwca 
(lipca?) dnia 10  (?)”.  Jest  to drugi  za-
chowany na materiale konstrukcyjnym 
zapis  metrykalny  dotyczący  zabytku, 
świadectwo  o  znaczeniu  fundamental-
nym dla dziejów cerkwi. Jak prawidło-
wo  odczytać  tę  kilkuwyrazową  infor-

69  R.  Brykowski, Drewniana architektura 
cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypo-
spolitej, Warszawa 1995, s. 56; R. Brykow-
ski  Ryszard,  B.  Martyniuk,  Cerkwie drew-
niane w Uluczu, Radrużu i Korczminie, [w:] 
In artum hortis, Warszawa 1997, s. 131–134. 
Kopie ściennego napisu z inwentaryzacji M. 
Smoktunowicza wraz z odczytami zamieści-
łem w pierwszej i trzeciej części niepubliko-
wanej pracy Cerkwie Korczmina.
70  J. Giemza, Malowidła ścienne jako ele-

ment wystroju drewnianych cerkwi w XVII 
wieku, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji prze-
myskiej, pod. red. J. Giemzy, Łańcut 1999, s. 
97, aneks 10, 12.

Rekonstrukcja ikonostasu w greckokatolickiej cerkwi w Korczminie, oprac. 
B. Seniuk, współpraca: J. Hodor, I. Ślusarenko, A. Wrona.
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mację?  Zagadką  właściwie  pozostaje 
tylko słowo ważenie i data miesięczna. 
O  pomoc  poprosiłem  akademickich 

językoznawców. Nie uzyskałem jedno-
znacznych  podpowiedzi.  Pewne  świa-
tło  odnajduję  w  przykładach  zaczerp-
niętych z języków niemieckiego i cze-
skiego,  w  słowniku  etymologicznym 
Aleksandra Brucknera: „wahać się, wa-
hadło” cz., „równowaga, niezrównowa-
żony” niem.71 Napis nie informuje więc 
o  „wadze  i  masie”,  ale  o  stanie  pio-
nowej  równowagi  obiektu.  Dalszych 
informacji poszukałem u najznakomit-
szego, według mnie,  leksykografa Sa-
muela Bogumiła Lindego (1771–1847). 
Z jego słownika wybrałem kilka przy-
datnych tutaj fraz: „ważyć się, przewa-
żać się, przechylać się, i na tę i na drugą 
stronę; chwiać sobą, przeważa, wywra-
ca; ważyć w budowaniu, w murowaniu, 
doświadczać  gruntwagą,  czyli  co  jest 
do wagi lub nie [zob. grundwaga i was-
serwaga  –  potoczna  terminologia  bu-
dowlana z jęz. niem. – B.S.]; ważność 
jest  to  siła, mocą której  ciało dąży do 
upadku w kierunku linii pionowych”.72 
W tej sytuacji zapytałem, jak kwali-

fikowały  stan  zachowania  i  stan  tech-
niczny  obiektu  wcześniejsze  inwen-
tarze  wizytacyjne,  które  odnalazłem 
w czasie archiwalnych kwerend?  
„Cerkiew  sama  w  ścianach  jeszcze 

dobra, w  dachach  jednak wielkiej  po-
trzebuje reperacyi [...] 
Dzwonnica  także  wielkiej  potrze-

buje  reperacyi  [wieża  dzwonna  po-
sadowiona  na  zrębie  kruchty  –  B.S.], 
1739 r.; „Cerkiew [...] w ścianach i da-
chach  dobrze  opatrzona  [...]  dzwon-
nica  nowopostawiona  [w  oryginale 
nowopostanowiona  –  B.S.],  1748  r.; 
„Cerkiew w ścianach i dachach dobra”, 
1762  r;  „Cerkiew w  ścianach  i  w  da-
chach dobra”, 1766 r.; „Cerkiew korcz-
mińska  w  ścianach  dobra,  w  dachach 
stara,  reperacyi  potrzebująca  [...]  nad 
kruchtą dzwonków trzy”, 1774 r. Silny 
ładunek niepokoju, wręcz irytacji, mie-
ści  się  w  ostatnich  dekretach  powizy-
tacyjnych: „Tymże pobożnym parafia-
nom nakazujemy, aby da Bóg doczekać 
przyszłej wiosny [data wizytacji 4 XII 
1774 – B.S.] dach cerkiewny bez żad-
nej zwłoki należycie zreperowali, gdyż 

71 A. Bruckner, Słownik etymologiczny języ-
ka polskiego, Warszawa 2000, s. 599.
72 S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 

6, cz. I, Lwów 1860, reprint Warszawa 1995, 
ss. 234–237.

przez  ich niedbalstwo Cerkiew Święta 
do ostatniej ruiny przyprowadzona bę-
dzie.  Ciż  pobożni  parochianie  powin-
ni  będą  na  przyszłą  wiosnę  cmentarz 
przystojnie oparkanić”.73 
Wnioskować stąd można, że w inter-

wale 35 wiosen, zim  i  jesieni: 1739  r. 
(ściany  w  dobrym  stanie  zachowania, 
dach  i dzwonnica wymagały  remontu) 
– 1774 r. (ściany wciąż w dobrym sta-
nie, natomiast przestrzeń dachowa gro-
ziła katastrofą budowlaną), przeprowa-
dzono remont dachu i wzniesiono nową 
dzwonnicę, albo tylko wieżę dzwonną, 
a  w  końcowych  latach  tej  przestrzeni 
czasowej konstrukcja dachu i pokrycie 
znów  wymagały  bardzo  poważnego, 
interwencyjnego remontu. 
I  z  takim  stanem  wiedzy  archiwal-

nej  trafiłem na źródła materialne – po-
daną  wyżej  inskrypcję  oraz  oparte  na 
źródłach  materialnych  wyniki  badań 
archeologicznych.  Otóż  na  początku 
lata,  w  czerwcu  albo  lipcu  1780  roku, 
na  dotychczas  istniejącej  budowli  pro-
wadzono  poważne  prace  remontowe, 
połączone  z  „prostowaniem”,  może 
z  „przesypywaniem”  materiału  kon-
strukcyjnego (por. punkty b-c w części 
archeologicznej). Z tymi pracami, a nie 
z XIX wiekiem, łączyłbym nadbudowę 
oktagonalnego  tamburu  i  wzniesienie 
ośmiopolowej  kopuły  (por.  opinię  R. 
Brykowskiego przytoczoną w części ar-
cheologicznej). W wyjaśnieniu tej racjo-
nalnej, acz nie udowodnionej supozycji, 
może  w  przyszłości  pomóc  mapa  F. 
Miega. Austriacki kartograf rysował na 
mapie miniaturowe świątynie – kościoły 
i cerkwie. Jest to więc źródło ikonogra-
ficzne,  istotne  dla  ewentualnej  analizy 
chronologicznych  przekształceń  brył. 
Do kopii mapy F. Miega Karte des Koni-
greichs Galizien und Lodomerien 1779-
1782 (oryg. w Kriegsarchiv w Wiedniu) 
uzyskałem dostęp w styczniu 2013 roku, 
w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. I tutaj spotkał 
mnie  zawód. Narysowana miniaturowa 
cerkiew  nie  odzwierciedla  ani  obec-
nej,  ani  prawdopodobnie wcześniejszej 
formy,  jest  tylko  graficznym  znakiem. 
Biblioteka, powołując się na prawo wła-
sności, nie wyraża zgody na kopiowanie 

73 APL ChKGK, sygn. 105, s. 93–94v (342–
343v, podwójna numeracja stron), sygn. 110, 
s.  591–592,  sygn. 113,  s.  3  (16v, podwójna 
numeracja stron), sygn. 120, s. 24 (158, po-
dwójna numeracja stron), APP ABGK, sygn. 
15, s. 113–115. 

kopii  do  prac  publikacyjnych.  Wobec 
powyższego  narysowałem  starannie 
ołówkiem cerkiew  i  cmentarz cerkiew-
ny.  Jeżeli wystarczy czasu, przeprowa-
dzę w przyszłości analizę porównawczą 
budowlanych  form  cerkiewnych  z  naj-
bliższej okolicy.74

Dzieje budowlane istniejącej cerkwi 
korczmińskiej  prezentują  się  w  skró-
cie następująco: data erekcji ok. 1570? 
przed  1658;  1780  „prostowanie  cer-
kwi”;  1840–1856  demontaż  wieży 
dzwonnej  znad  babińca,  dobudowanie 
przedsionka  i  zakrystii  południowej; 
1874–1928 dobudowanie zakrystii pół-
nocnej; 1938 remont więźby dachowej 
i pokrycia; 1945 „częściowo remonto-
wana”; 1947/1955 – 1990 cztery deka-
dy  ruiny;  1990–2004  odbudowa  połą-
czona z częściową rekonstrukcją.
Wieś Korczmin  istniała przed 1466 

rokiem. Dominantę  architektoniczną, 
jak i obecnie, stanowiła cerkiew, której 
kopuły  (może  dach  namiotowy),  zdo-
minowały  wertykalnie  panoramę  wsi. 
Lud,  po  modlitwie  –  co  poświadczył 
w XVI wieku własnoręcznym zapisem 
urzędnik królewski – tańczył i pił oko-
witę  w  dworskiej  karczmie  trzymanej 
w  arendzie  przez  Arona  Jonowicza. 
Wody  Rzeczycy  obracały  koło  dud-
niącego  głucho  młyna.75  W  Central-
nym  Derżawnym  Istorycznym  Archi-
wi  Ukrajiny  we  Lwowie  odnalazłem 
szczegółowy  inwentarz  wsi  i  zespołu 
dworsko-parkowego,  z  częścią  fol-
warczną,  sporządzony  w  1715  roku.76 
Korczmin,  jak na tamte czasy, był du-
żym  i  ludnym  punktem  osadniczym. 
W planie wsi widać 52 zagrody chłop-
skie  i  chłopsko-rzemieślnicze.  Urząd 
wójta  pełnił  Petro.  Był  z  pewnością 
liczącym  się  użytkownikiem  gruntów 
pańskich,  miał  „wołów  cztery,  koni 
dwoje”. Chłopskie bydło, trzoda i drób 

74  Całkiem  niedawno,  po  przygotowaniu 
już  ninejszego  artykułu,  wgląd  do  koloro-
wych  kopii  mapy  F.  Miega  udostępnił  mi 
Pan  Profesor  Andrzej  Janeczek  z  Instytutu 
Archeologii  i  Etnologii  PAN,  za  co  bardzo 
dziękuję. We Lwowie ukazała  się w  języku 
ukraińskim  kolorowo  ilustrowana  książka 
o  mapie  austriackiego  kartografa  autorstwa 
Hanny Petryszyn.
75 Rejestr poboru łanowego województwa 

bełskiego z 1472 r., wyd. A.  Janeczek  i A. 
Swieżawski,  „Kwartalnik  Historii  Kultury 
Materialnej”,  R.  39:  1991,  nr  1,  ss.  27–55; 
zob. również Cerkwie Korczmina, s. 40 i nast.
76  CDIAU Lwów,  fond  1,  opys  2,  sprawa 

42, k. 569–588.
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są w  inwentarzu pominięte.  Inwentarz 
stajni i obór pańskich jest szczegółowy, 
notuje m.in. 60 krów, dwie kozy i ko-
zła, kury,  indyki, kaczki,  a nawet  jed-
nego pawia! Inny Petro był młynarzem, 
ale  poszedł  precz. Onyszko  prowadził 
warsztat  tkacki, Tomasz był szewcem, 
a  kowal  –  bez  imienia  i  nazwiska  (po 
prostu kowal) –  siedział w komornym 
u  wdowy  Pawlichy  (żony  zmarłego 
Pawła?),  na  pańskie  nie  musiał  cho-
dzić, płacił do dworu 20 złotych czyn-
szu rocznie. 
Identyfikacja  rodowodowa  miesz-

kańców nie jest łatwa dla niespecjalisty 
i  może  być  myląca  w  wyniku.  Część 
imion i nazwisk wskazuje na polską me-
trykę: Mazur Jędrzej, Mróz, Kazimierz, 
Raczyński. Z kolonizacją wołoską na-
leżałoby pewnie łączyć Dmitra i Jacka 
Wołoszynów? Najwięcej  imion  posia-
da ukraińskie formy językowe: Wasyl, 
Hryćko, Panas, Naścia, Iwan, Michajło. 
Miał kaprys, i osiedlił się tutaj „Cesarz 
Piotr”, poz. nr 48 w inwentarzu.
Według inwentarza parterową, trzy-

nastoosiową rezydencję pańską wznie-
siono  z  drewna,  przy  niej  stały  dom 
podstarościego,  kuchnia  dworska,  11 
budynków  folwarcznych,  młyn,  bro-
war,  karczma.  Ostatnim  właścicielem 
dóbr była Felicja z Serwatowskich hra-
bina  Jerzowa Dzieduszycka,  do  której 
należały  także  dobra  ziemskie w Raj-
tarowicach  i  Caryńskim.  Los  dał  jej 
długie  życie,  1888–1981. Mieszkałem 
po  sąsiedzku  przypadkiem w Lublinie 
z  potomkiem w  linii męskiej  hrabiów 
Poletyłów,  przedostatnich  właścicieli 
Korczmina, Jackiem Poletyło, fizykiem 
z  wykształcenia,  przedsiębiorcą  z  za-
wodu, który prowadzi pracowite i roz-
ległe  badania  genealogiczne  (archiwa 
polskie, Lwów, Wiedeń, Wilno). 
Duży zespół inskrypcyjno-ikonogra-

ficzny zachował się w cerkwi wzniesio-
nej przez cieślę Nazara w Ortelu Kró-
lewskim. Nazar – imię biblijne, piękne, 
motywowane  dziejami  nowotestamen-
towymi,  oznacza  osobę  pochodzącą 
z  galilejskiego Nazaretu, miasta  poło-
żonego  na  południowym  zboczu  góry 
Dżebel es-Sich, w którym po powrocie 
z ucieczki do Egiptu osiedliła się rodzi-
na  Józefa  i  Marii.77  W  zachodniosło-
wiańskiej  nomenklaturze  święty  o  ta-

77 Pismo Święte..., Poznań  2005,  s.  1289. 
Malec, op. cit., passim. Myślę, że słowo Dże-
bel ma arabską etymologię – jak Gibraltar. 

kim  imieniu  chyba  nie występuje. Od 
niego wywodzą się Nazaruki i Nazaro-
wicze-Nazarewicze. Ortel Królewski to 
stara wieś usytuowana w historycznych 
granicach  Wielkiego  Księstwa  Litew-
skiego,  na  jagiellońskim  trakcie  Kra-
ków – Lublin – Wilno. W termonologii 
historycznej stosowano również nazwę 
Wortel.  Kilka  kilometrów  w  kierun-
ku północnym  leży Ortel Książęcy  (a. 
Ducalis,  a.  Radziwiłłowski).  W  1504 
(1503?) roku Aleksander Jagiellończyk 
wydał przywilej pozwalający na wznie-
sienie  zamku  „na  starym  horodyszczu 
na ostrowie”,  a  istniejącemu przy nim 
miasteczku  Lewkowie  –  Dokudowie, 
należącym  do  Lewka  Bohowityna  h. 
Korczk, nadał prawo magdeburskie.78

Na  nadprożu  otworu  drzwiowego 
w  cerkwi  ortelskiej,  między  kruchtą 
(babińcem)  a  nawą,  zachował  się  do 
czasów  obecnych  wyryty  w  drewnie 
napis  erekcyjny  pisany  ukraińską  cy-
rylicą z abrewiaturą i starocerkiewnym 
datowaniem.  Wielokrotnie  fotografo-
wany,  rozwijany  ze  skrótów w  niepe-
łych wariantach,  tłumaczony  na  język 
polski, publikowany. Przedstawię moją 
wersję:

„Sej Bżij [Bożij] Dom zbudowan te-
słeju Nazarom

roku 1707 mcia [misiacia] maja 29 
dnia

za starnijem mene nehodnaho Teo-
dora 

Byłeckaho prebitera [prezbitera] 
tojże Cerkwy Bżej [Bożej”
W inskrypcji autor, może cieśla Na-

zar,  rozrysował centrycznie  stojący na 

78 Archiwum książąt Lubartowiczów San-
guszków w Sławucie,  t.  1,  Lwów  1887,  s. 
151–152, 165, 188. W tamtych latach orygi-
nalny pergaminowy dokument opieczętowa-
ny pieczęcią W.K.L. zawieszoną na jedwab-
nym  czerwonym  sznurku  przechowywano 
w Archiwum Radziwiłłowskim w Nieświe-
żu. W pracy korzystałem z książki ze zbiorów 
BUW. Wydawca informuje o wątpliwej data-
cji dokumentu: „podany rok ery bizantyjskiej 
nie zgadza się z indyktem”, a ołówkiem jest 
przekreślony rok 1504 i napisany 1503, data 
pełna  19  października;  A.  Wawrzyńczyk, 
Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV 
i XVI wieku, Wrocław 1951, s. 48, 281–282; 
B. Seniuk, Architektura cerkiewna brzeskiej 
części diecezji włodzimieerskiej w świetle 
inwentarzy wizytacyjnych z lat 1725–1727, 
„Lubelszczyzna”  2/1996,  s.  31–32;  B.  Se-
niuk,  R.  Zwierzchowski, Cerkwie hrabstwa 
bialskiego na rysunkach Leonarda Targoń-
skiego geometry przysięgłego Jego Królew-
skiej Mości, Ibid., s. 69–71, ilustracje.

Golgocie,  miejscu  cierpienia  i  śmier-
ci  Chrystusa,  łaciński  krzyż  (Golgo-
ta,  w  językach  greckim  i  aramejskim 
– miejsce  czaszki;  tutaj  stopa krzyża). 
Nad krzyżem i po obu stronach pisane 
majuskułą monogramy: 

INCI

IS               ChS
NI                KA

na stopie:         M Ł R B 

Monogramy  boczne  pisane  cyryli-
cą, w INCI – N łacińskie, C cyryliczne. 
Odczytanie  titulusa  jest  proste,  znane: 
„Isus Nazarenśkyj Cisar a. Car Iudei 
a. Izraela” (pol.: Jezus Nazareński Ce-
sarz Judei).  Odczytanie  mono-
gramów  bocznych  także  proste:  „Isus 
Chrystos Peremih”,  gr.  NI  KA (pol.: 
Jezus  Chrystus  Zwyciężył).  Na  stopie 
napis cyrylicą M Ł R B. Jest to pierw-
szoliterowy  skrót  z  księgi  cerkiewnej 
Oktoich oznaczający cztery słowa: Mi-
sto Łobnoje Raj Byst. (Misto – miejsce, 
Łobnoje – czaszki (łob  łeb), Raj – raj, 
Byst – stało się,  jest). Jest  to fragment 
piątej  modlitwy  (pieśni)  porannej,  wg 
Oktoich,  przeznaczonej  na  każdą  śro-
dę: „Chrest, na jakomu Spasytel prynis 
widkupytelnu żertwu, widkryw worota 
Raju, szczo zakryłysia pislja Adamowo-
ho hrichopadinnja. Tomu Łobne Misce 
(Hołhofa, Hołhota) stałosia Rajem.Za-
dum cej znajszow wyraz w cerkownomu 
pisnespiwi: Misto Łobnoje Raj Byst; 
toczyju bo wodrozysia drewo krestno-
je, abije izrasty hrozd żywotnyj”. Okto-
ich, hłas 5. U seredu wranci pislja 1-ho 
stychosłowja, sidalni chresni (przekład 
R. Maciuka z jęz. starocerkiewnego na 
jęz. ukraiński). „Czerep – Misce rajem 
stało, bo jak łysze zastromłeno na nio-
mu chrestne derewo, nehajno na radist 
naszu wyrosło żywe Hrono tobto Tebe, 
Spase. Sława Tobi”. Jest to oryginalny 
tekst ukraiński wg Mołytosłow [modli-
tewnik  B.S.]. Czasosłow-Oktoich-Tri-
jod-Mineja.79  
Wolny przekład ww. tekstów: Krzyż 

Golgoty  na  którym  Chrystus  poniósł 
najwyższą ofiarę, otworzył wrota Raju 
zamknięte grzechem Adama. W trady-
cji chrześcijańskiej na Golgocie zostało 
pochowane  ciało  pierwszego  człowie-

79 Mołytosłow.  Czasosłow-Oktoich-Trijod-
-Mineja, Rzym 1990, s. 316.
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ka,  na  które  spłynęła  krew po  śmierci 
Chrystusa.  Krzyż  z  inskrypcji  ortel-
skiej,  to  stojący  w  wieńcu  chwały  na 
kurhanie  alegorycznej  Golgoty  Krzyż 
Odkupienia.80 
Kanoniczna  wizytacja  cerkwi  i  pa-

rafii  ortelskiej  w  1726  roku  (komisa-
rzem  wizytacyjnym  był  ksiądz  Stefan 
Litwinko,  przełożony  klasztoru  oo. 
Bazylianów  w  Brześciu  nad  Bugiem, 
oficjał  brzeski),  zakończona  została 
protokołem  zawierającym  inwentary-
zację  nieruchomości  i  majątku  rucho-
mego,  stwierdza między  innymi: „De-
esis  z  apostołami,  prorokami,  wyżej 
w  górze  ściana  malowaniem  Krzyża 
Świętego, Krzczenia Pana Jezusa, Epi-
phanii  i  Protekcji  Najświętszej  Panny 
w  cyrkułach  (podkreślenie  B.S.)  [...] 
Sywierne  drzwi  jedne”.81  Przytoczony 
zapis zwraca uwagę i uwrażliwia bada-
cza w sposób wyjątkowy. Po pierwsze, 
w  znanych mi  protokołach wizytacyj-
nych  oficjałatu  brzeskiego  grecko-
katolickiej  eparchii  włodzimierskiej 
(1725–27),  nie  natrafiłem  –  poza  cer-
kwią w Ortelu Królewskim (i  cerkwią 
w  Korczminie  w  eparchii  chełmskiej, 
po  rozbiorach  w  przemyskiej)  –  na 
kompozycje  ikonostasowe,  w  których 
treści teologiczno-malarskie nanoszono 
na  dwa  niezależne  od  siebie  podobra-
zia: 1. na ścianę ikonostasową niezależ-
ną od konstrukcyjnego zrębu świątyni, 
i  2.  na  ścianę  tęczową  –  wschodnią 
konstrukcyjną ścianę nawy. W okresie 
późniejszym,  w  ikonostasach  zapeł-
nionych  również  obrazami  tablicowy-
mi,  tego  typu  kombinacje  stosowano 
niejednokrotnie.  Po  drugie,  cerkiew 
i  parafia  ortelska ma wezwanie Matki 
Bożej  Dobrej  Opieki,  a  opiece  Marii 
powierzono  drugą  cerkiew  korczmiń-
ską.82 I dalej – pierwszą cerkiew korcz-
mińską, główną, parafialną, wzniesiono 
pod wezwaniem Epiphanii, a w cerkwi 
ortelskiej ten biograficzny fakt z życia 
Chrystusa widzimy na odsłoniętym nie-
dawno  motywie  malarskim  –  o  czym 

80  Golgota  w  jęz.  aramejskim  i  greckim 
znaczy miejsce czaszki. Oznaczenia literowe 
MŁ RB odczytał R. Maciuk (zob. także napis 
157?). Nie jestem pewny, czy poprawnie od-
czytałem w napisie datę dzienną. 
81 APL ChKGK, sygn. 101, sygn. stara 780, 

s. 300–301.
82 CDIAU Lwów, sygn. 146, 20, 428, pas-

sim; B. Seniuk, Cerkwie Korczmina,  s.  209 
i nast.

wzmianka wyżej i do czego przejdę za 
chwilę.
Moje zaintereswania budownictwem 

i  sztuką  cerkiewną,  marginalne,  dały 
asumpt  do  przygotowania  i  opubli-
kowania  materiału  o  specyfice  ortel-
skiej  ściany  ikonostasowej w  artykule 
pt.  O niezachowanych ikonostasach 
z greckokatolickich cerkwi oficjałatu 
brzeskiego diecezji włodzimierskiej. 
Kilka schematów ikonograficznych.83 
Zaznaczyłem  w  prezentowanym  ma-
teriale,  że  jest  to malarskie  dzieło  po-
chodzące  z  Polesia,  które  potwierdza 
i  rozszerza  badania  i  konkluzje  Jaro-
sława Giemzy  (cenionego w polskich, 
ukraińskich i niemieckich kręgach kon-
serwatorskich  historyka  sztuki  i  kon-
serwatora  zabytków)  o  kompozycjach 
łączących  w  niektórych  cerkwiach 
ściany ikonostasowe i ściany konstruk-
cyjne. Myśl o stanie opisanych w 1726 
roku  polichromii  –  jeżeli  w  ogóle  się 
zachowały – towarzyszyła i niepokoiła 
mnie  przez  wiele  lat,  ponieważ  w  la-
tach 1919–1927, kiedy cerkiew przejął 
Kościół rzymskokatolicki, nałożono na 
nie  nową  warstwę  malarską,  a  drugi 
raz  ścianę  tęczową miał  przemalować 
w roku 1963 Bazyli Albiczuk, miejsco-
wy  malarz  o  nieprzeciętnym  talencie 
artystycznym.84

Przedstawię  hipotetyczny  scenopis 
opracowany przeze mnie w świetle in-
wentarzowego zapisu,  który  sprawdził 

83 Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. 
Dzieła – Twórcy – Ośrodki – Techniki, pod. 
red. J. Giemzy, Łańcut 2003, s. 381–392, rys. 
s.  391  (tytuł  mojego  artykułu  był  zamiesz-
czony  swego  czasu  na  stronie  internetowej 
Instytutu Maxa Plancka w Monachium: Zen-
tralinstitut  für  Kunstgeschichte  München, 
Biblioteka  Herziana  –  Max-Planck-Institut 
für Kunstgeschichte – Rom und Kunsthisto-
risches Institut in Florenz). 
84  J.  Maraśkiewicz, Cerkiew unicka p.w. 

Protekcji Najświętszej Matki w Ortelu Kró-
lewskim, ob. Kościół parafialny rzym.-kat. 
p.w. NMP Różańcowej,  „Wiadomości Kon-
serwatorskie  Województwa  Lubelskiego”, 
2010, s. 375–385. Kwerendę archiwalną dla 
potrzeb własnych, a  także dla potrzeb służb 
konserwatorskich  prowadziłem  w  latach 
osiemdziesiatych  XX wieku,  wyniki  przed-
stawiałem  na  konferencjach  naukowych 
i w  publikacjach  (1996,  2000,  2003).  Zob.: 
Architektura cerkiewna...; Cerkwie Korczmi-
na;  Osiemnastowieczna terminologia z za-
kresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz 
organizacji Kościoła Wschodniego,  [w:] 
Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa,  t. 5, 
Przemyśl 2000, s. 309–346.

się  tylko  w  części.  Żyjący  na  przeło-
mie XVII/XVIII  wieku  nieznany  nam 
wschodniochrześcijański malarz (może 
kilku  malarzy),  w  okresie  1707–1726 
zaznaczył na ścianie  tęczowej kontury 
czterech tond (w cyrkułach), w których 
wpisał święte przedstawienia. Program 
teologiczny  i  malarski  oraz  realizację 
malarz  konsultował  i  ustalał  z  paro-
chem  („za staranijem mene nehodna-
ho Teodora Byłećkaho”85).  Identyfika-
cja  tematów  w  świetle  inwentarza:  1. 
Ukrzyżowanie, 2. Chrzest Chrystusa, 3. 
Objawienie Pańskie, 4. Protekcja Naj-
świętszej Panny – Matka Boża w ma-
forionie; w ukraińskiej galicyjskiej tra-
dycji używano słowa „omofor”, prośba 
do  Matki  Bożej:  „prykryj nas swoim 
omoforom”.  Miałem  watpliwości,  co 
do  tego,  czy  Chrzest  Chrystusa  mógł 
być  przedstawiony w  jednym obrazie, 
a  rozbudowanej dowolnej  interpretacji 
dopuścił  się  historyczny  dokumenta-
lista  [?]: Chrzest  i  Epiphania  to  jedno 
wydarzenie teologiczne.
Polichromie  zachowały  się!  Prze-

trwały  w  ukryciu.  Nie  myślałem,  nie 
wydawało  mi  się  to  realne,  że  malo-
widła mogą być odsłonięte  za mojego 
życia, myślałem natomiast o rentgeno-
grafii.
Prowadzone w ostatnich  latach pod 

kierunkiem Krzysztofa Popika  i Grze-
gorza  Gołubiaka  prace  budowlane 
i  konserwatorskie  odsłoniły  trzy  na-
ścienne obrazy. Następuje  teraz realna 
identyfikacja  tematów na odsłoniętych 
malowidłach.  Nad  rzędami Deesis 
i  proroków niezachowanej  ściany  iko-
nostasowej, na zachowanej, częściowo 
podciętej, ścianie tęczowej, w ramowo-
-roślinnym tle  trzy cyrkuły z przedsta-
wieniami o następujących treściach: 1. 
najwyżej,  pośrodku  –  Ukrzyżowanie 
(zwieńczenie  ikonostasu),  2.  po  stro-
nie  prawej  – Chrzest Chrystusa,  3.  po 
stronie  lewej  miałem  problem  z  wła-
ściwym  odczytaniem  teologiczno-ma-

85  Teodor  Byłećki,  pop  ortelski,  był  wła-
ścicielem przy ulicy Średniej w Lewkowie-
-Dokudowie 1,5 placu siedzibnego, od cmen-
tarza  cerkiewnego oddzielonego uliczką nie 
posiadającą  nazwy.  AGAD, Archiwum Ra-
dziwiłłowskie,  sygn.  123,  fragment  inwen-
tarza miasteczka, s. 14–20. W jednej z prac 
postawiłem  hipotezę,  że  cieśla  Nazar  mógł 
być również budowniczym cerkwi w sąsied-
nich Kościeniewiczach, oraz monumentalnej 
cerkwi w Dokudowie fundacji książąt Radzi-
wiłłów,  spalonej  przez  rosyjską  ariergardę 
w 1915 roku.
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larskiego  przedstawienia.  Interpretacje 
historycznych  inwentarzy  opisowych, 
analityczne  opracowanie  treści  malar-
skich  przedmiotowego  dzieła  przez 
profesjonalnych  badaczy,  technologii, 
oceny  trafności  przekładu  słowa  na 
dzieło plastyczne weryfikuje rzeczywi-
stość. Okazało się  także, co może być 
w  takich  przypadkach  truizmem,  że 
odsłonięte  malowidla  rodzą  nowe  za-
gadki. Treść przedstawienia po stronie 
lewej  ksiądz mitrat  (infułat)  dr  Stefan 
Batruch  objaśnił  bez  głębszego  zasta-
nowienia jako „Wniebowstąpienie Pań-
skie”. Przypomnę identyfikację z 1726 
roku:  „Protekcja Najświętszej Panny”. 
W jednej z prac konserwatorskich pod 
fotografią z przedstawieniem tegoż ma-
lowidła znajduje się podpis: „Wniebo-
wstąpienie NMB”.
Wizja  malarza:  „Woznesenie  Ho-

spoda Isusa Chrysta” (jak u ks. S. Ba-
trucha).  Kompozycja  dwustrefowa. 
W  górnej  Chrystus  en pied,  w  złotej 
aureoli.  Człowieka-Boga  unoszą  do 
niebios aniołowie. W dolnej – rząd apo-
stołów z Matką Bożą pośrodku. Po le-
wej  stronie Chrystusa  dwupoziomowy 
pełny  napis: WOZNE/SENIE.  Po  stro-
nie prawej napis z abrewiacjami: HDA 
IS CHTA.
W  pracy  Ks.  Profesora  M.  Jano-

chy czytam: „[...]tradycyjna  scena Za-
śnięcia Maryi była w XVIII w. często 
zastępowana  Wniebowstąpieniem 
[jak  w  ww.  pracy  konserwatorskiej  – 
B.S.]... w  teologii  unickiej  święto Za-
śnięcia  Maryi  określano  powszechnie 
polskim  terminem  Wniebowzięcia”.86 
Dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej 
do  nieba  zatwierdził  Kościół  w  1950 
roku. Ale i w tej dogmatycznej kwestii 
są  różne  spojrzenia,  bo dla katolickie-
go  Zachodu Marię  z Nazaretu, Matkę 
Bożą, uskrzydleni aniołowie unieśli do 
nieba za Jej życia w Jerozolimie, albo 
w Efezie, natomiast dla ortodoksyjnego 
Wschodu – po Jej śmierci. Stąd trady-
cja Uspenija-Zaśnięcia (cztery ewange-
lie,  Dzieje  Apostolskie,  listy,  nie  opi-
sują tego wydarzenia, a pisma apokry-
ficzne i tradycja jako miejsca ostatnich 
dni ziemskiego życia Marii wymieniają 
ponadto: dom Jana Teologa na Syjonie, 
Dolinę  Jozafata,  Getsemani).87  Pamię-

86  Janocha  Michał,  Zachodnioukraińskie 
ikony Zaśnięcia Matki Boskiej, (w:) Zachod-
nioukraińska sztuka..., s.125.
87  Id., Ukraińskie i białoruskie ikony...,  s. 

421–458.

tajmy wszakże, że scenę w lewym ton-
dzie malarz sygnował teologiczną frazą 
„Woznesenie Hospoda Isusa Chrysta” 
(Wniebowstąpienie Pana  Jezusa Chry-
stusa) – ale, czy to dotyczy tylko górnej 
strefy malowidła? 
Opis  Wniebowstąpienia  Chrystusa 

wg  Ewangelii  św.  Łukasza:  „Potem 
wyprowadził ich [apostołów – B.S.] ku 
Betanii, i podniósłszy ręce błogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się 
z nimi i został uniesiony do nieba”. I wg 
św. Marka: „Po rozmowie z nimi [apo-
stołami – B.S.] Pan Jezus został wzięty 
do  nieba  i  zasiadł  po  prawicy  Boga”. 
Opisu  ostatniego wydarzenia  w  ziem-
skim  życiu  Mesjasza  nie  odnalazłem 
u dwóch pozostałych ewangelistów. 
Ukrzyżowanie.  Chrystus  rozpięty 

na  drewnianym  krzyżu.  Nogi  ułożone 
obok  siebie,  przybite  dwoma  gwoź-
dziami.  Na  biodrach  perizonium.  Ti-
tulus z cyrylicznym napisem INCI. Po 
Jego prawej stronie Maria, po lewej Jan 
Apostoł i Ewangelista. Postacie podpi-
sane cyrylicą (przy Marii cyrylica i gre-
ka?): MR TI (TA?), S JOAN. W tle dia-
gonalne, nierealnie skumulowane rzędy 
małych kolistych chmurek. 
Chrzest  w  Jordanie.  Święty  Jan 

Chrzciciel,  syn  kapłana  Zachariasza 
i Elżbiety z rodu Aarona, mówi do Je-
zusa: „To ja potrzebuję chrztu od Cie-
bie, a Ty przychodzisz do mnie?”.88 Na 
polichromii  w Ortelu  Chrystus  okryty 
perizonium  stoi  na  legendarnym  gła-
zie wystającym z lustra wody („uciekła 
rzeka przed obliczem Jezusa i odsunę-
ła  się  wstecz  o  czterdzieści  łokci”)89, 
przyjmuje  chrzest  od  stojącego  po 
Jego  prawej  stronie  Jana  Chrzcicie-
la.  Po  lewej  stronie  anioł  trzymający 
płaszcz królewski. Monogramy IS ChS 
oraz objaśnienie wydarzenia znad Jor-
danu  KRESZCZENIE  pisane  alfabe-
tem  cyrylicznym.  Teologiczny  obraz 
przedstawiający „Objawienie Pańskie” 
wyraża  się w otwarciu  niebios w  cza-
sie  Chrztu  Chrystusa  w  wodach  Jor-
danu: „W owym czasie pojawił się Jan 
Chrzciciel [...] Jan nosił odzienie z sier-
ści  wielbłądziej  i  pas  skórzany  około 
bioder,  a  jego pokarmem były  szarań-
cza  i miód leśny [...] Wtedy przyszedł 
Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby 
przyjąć  od  niego  chrzest  [...]  A  gdy 
88 Pismo Święte Starego i Nowego Testa-

mentu. Biblia Tysiąclecia,  Poznań  2005,  s. 
1290.
89 Ibid.

Jezus  został  ochrzczony  natychmiast 
wyszedł z wody [...] otworzyły się nad 
Nim  niebiosa  i  ujrzał  Ducha  Bożego 
zstępującego  jak  gołębica  i  przycho-
dzącego  nad Niego. A oto  głos  z  nie-
ba mówił Ten jest mój Syn umiłowany 
[...]”.90 W Kościele Zachodnim uroczy-
stości Objawienia Bożego, Chrztu Pań-
skiego  i  święta Trzech Króli  (pokłonu 
mędrców ze Wschodu) są celebrowane 
wspólnie w jednym dniu, stąd w archi-
waliach i publikacjach trafiają się różne 
wezwania cerkwi korczmińskiej.
Tematy  przedstawień,  aby  nie  do-

chodziło  do  identyfikacyjnych  sporów 
– jako przykład malowidło z lewej stro-
ny – zostały przez malarza potwierdzo-
ne podpisem. Ludowa zapobiegliwość. 
Ale przede wszystkim uświęcenie sło-
wem  obrazu.  Ukrzyżowanie,  kulmi-
nacyjne  wydarzenie  Pasji,  nie  zostało 
podpisane.
Malowidła  z  greckokatolickiej  cer-

kwi  parafialnej  pw. Opieki Matki Bo-
żej w Ortelu Królewskim  to  temat  na 
profesjonalną  monografię.  Rościsław 
Duczak,  doktorant  KUL,  twierdzi,  że 
ikonostasy  „ortelskiego  typu”  znajdu-
ją się w drewnianych cerkwiach okolic 
Turki i Sambora. 

5. Która to Osowa. Dochodzenie

W monografii poświęconej dziejom 
siedzib  ziemiańskich  na  Lubelszczyź-
nie w latach 1500–1700 znajduję m.in. 
opisy niezachowanych dworów w Oso-
wie91  i Hańsku. „Osowa – dwór drew-
niany [...] na planie prostokąta z bocz-
nym  alkierzem,  częściowo  podpiwni-
czony, trójdzielny, dwutraktowy, z sie-
nią  na  osi  [...] Wybudowany  zapewne 
na  początku  XVII  w.,  w  roku  1731 
zrujnowany”. Źródła  niepublikowane, 
co  jest  truizmem,  przekazują  z  pierw-
szej ręki znajdujące się poza obiegiem 
naukowym ważne,  czasem  sensacyjne 
informacje. Czasem mniej ważne. Idąc 

90  Ibid.;  Dokumentacje  sceny  chrztu  róż-
nią  się w szczegółach u każdego z czterech 
ewangelistów i, co jest oczywiste, u później-
szych  licznvch malarzy. Zob., np. dzieło El 
Greca Dominikosa Thetokopulosa.
91 Czy Osowę-Ossowę-Wolę Kosyńską fun-

dowano na prawie wołoskim: „Ciż ludzie, iż 
też obyczajem wołoskim siedzą, przeto dają 
dwudzieszczyznę  od  baranów,  owiec,  ko-
złów, jagniąt, koźląt”. Lustracje woj. ruskie-
go, podolskiego i bełskiego 1564-65, oprac. 
K. Chłapowski i H. Żytkowicz, Cz. 1, War-
szawa–Łodź 1992, ss. 33, 35.
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Greckokatolicka parafialna cerkiew p.w. Objawienia Pańskiego 
Bohojawłenija Hospodnioho w Korczminie, fot. B. Seniuk.

Fryderyk Pautsch, „Nowożeńcy”, 1910, „ubrani jakby z nonszalancją”. 

Greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Matki Bożej Dobrej 
Opieki w Ortelu Królewskim, fot. B. Seniuk. 

Napis fundacyjny cerkwi w Ortelu Królewskim, fot. dr inż. Jan Niedźwiedź.

Malowidła na ścianie tęczowej (pierwotnie górna strefa ikonostasu) 
cerkwi w Ortelu Królewskim, fot. dr. inż. Jan Niedźwiedź.
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tropami  autora  monografii,  czytam 
oryginalny  wpis  do  właściwej  księgi 
grodzkiej  lubelskiej,  dotyczący  osow-
skiego zespołu dworsko-folwarcznego. 
W  załączonym  rejestrze  rodzin  kmie-
cych  znajduję  następujące  nazwiska:92 
1. Jakub Biada, 2. Jan Biada, 3. Maciek 
Kozielec, 4. Maciek Mączka, 5. Michał 
Mączka, 6. Stach Mączka, 7. Walenty 
Orlik,  8.  Wojtek  Zioło.  Jestem  skon-
sternowany,  bo  na  mieszanej  polsko-
-ukraińskiej  rubieży,  z  ukrańską  prze-
wagą demograficzną, wzdłuż osi Bugu, 
wyłącznie  polskie  (lechickie)  imiona 
i nazwiska, dziwnie piękne, w osadach 
wiejskich nie występowały zasadniczo. 
W obecnej dobie również nie znajduję 
we wsi choćby jednej rodziny noszącej 
któregoś z pięciu wymienionych wyżej 
nazwisk!  Tyle,  że  od  tamtego  czasu 
minęło  kilka  stuleci,  a  jeszcze  więcej 
pokoleń.  Dwie  wojny  światowe,  woj-
ny  napoleońskie,  powstania  narodo-
we,  akcje  Wołga–Wisła  (1915–1922, 
1944–1952),  zmieniły  demograficzną 
panoramę wsi.
Składam więc w następnej kolejno-

ści w APL rewers na wcześniejsze źró-
dło: „Mieżowyj rejestr krestjan sieleni-
ja Ossowa chołmskoj gubierni włodaw-
skogo ujezda”, mieszczący  się w  tzw. 
tabelach likwidacyjnych i późniejszych 
nieco  rejestrach  (czasy  panowania 
Aleksandra  I,  jego  syna  – Aleksandra 
II  i  ostatniego  rosyjskiego  imperatora 
– Mikołaja II). W tabelach likwidacyj-
nych  sielenija Ossowa na pięćdziesiąt 
dziewięć  działów  siedzibno-grunto-
wych (1910 r.) nie ma również miesz-
kańców  noszących  wskazane  tu  pięć 
nazwisk! 
Pewne  doświadczenia  wyniesio-

nez  Pracowni  Konserwacji  Zabytków 
w  Lublinie  zasiały  wątpliwości,  czy 
autor monografii trafnie zidentyfikował 
Osowę archiwalną z fizyczną.
Niepokój  badawczy  pogłębia  się. 

Nijak mi to do siebie nie przystaje. Się-
gam do opracowań o charakterze admi-
nistracyjno-adresowym i SGKP. Punk-
tów  osadniczych  noszących  nazwę 
„Osowa-Ossowa”  wg  SGKP  jest  12, 
dwuczłonowych  nie  liczę,  wg  „Spisu 
miejscowości Polskiej Rzeczypospoltej 
Ludowej” jest 6, również bez dwuczło-
nowych.
Przypominam  sobie  podświadomie, 

że w treści dokumentu znajdującego się 

92 APL KGL, sygn. 21408, k. 548.

w Księgach Grodzkich Lubelskich APL 
wymieniono  w  pewnym miejscu  osobę 
kanonika  bychawskiego.  Decyduję  za-
tem,  że  dalsze  poszukiwania  rozpocznę 
od  Osowy  podbychawskiej.  Składam 
więc  w  APL  rewers  z  sygnaturą  tabel 
likwidacyjnych  tej miejscowości. W  ta-
belach likwidacyjnych widzę następujące 
nazwiska uwłaszczonych (imiona opusz-
czam ponieważ nie mają w tym miejscu 
wartości  dowodowej,  a  nazwiska  znów 
mają  lechickie  brzmienie  i  są  dziwnie 
ładne, choć tabele pisano w języku rosyj-
skim, w tym czasie urzędowym): 
1.  Surma,  2.  Fraszek,  3.  Wlaźlik, 

4.  Kostrzewa,  5.  Wojtyło,  6.  Jaruga, 
7.  Znój,  8.  Bednarczyk,  9.  Molenda, 
10. Stachura, 11. Bednarczyk, 12. Kli-
mek, 13. Wdowa Bednarczyka Franca 
z  dziećmi,  14. Wdowa Nawrocka,  15. 
Wdowa  Murawieckiego  Andreja,  16. 
Terepera (Perespera?), 17. Surma.
I w tym dokumencie również nie od-

notowano mieszkańców o nazwiskach, 
które  odpowiadałyby  transkrypcyjnie 
albo  fonetycznie  nazwiskom  zapisa-
nym  w  osiemnastowiecznym  źródle, 
opisującym  drewniany  dwór  z  bocz-
nym ryzalitem w rzucie przyziemia! 
Przybity  chwilowo  (choć  wiem,  że 

będę  kontynuował  poszukiwania,  jeśli 
nie dziś to jutro) przerzucam ostrożnie 
i bezmyślnie pożółkły ze starości papier 
i nagle w tabeli nr 15, w tabeli żony 
zmarłego Andrzeja Murawieckiego 
zauważyłem ledwie widoczną dopi-
skę ołówkiem – na co wcześniej nie 
zwróciłem uwagi: „Docz umierszego 
Józefa Zioły”. Znalazłem poszuki-
wany ślad! Wdowa, żona nieżyjącego 
Andrzeja Murawieckiego, to córka Jó-
zefa  Zioły.  A  takie  właśnie  nazwisko 
miał  Wojtek,  mieszkający  rzekomo 
w Osowie pod Włodawą. Wojtek Zio-
ło w XVIII w. i Józef Zioło w XIX w. 
orali wołami grudy pod Bychawą, i tam 
właśnie stał drewniany dom pański.
Autor  monografii  pomylił  miejsco-

wości. Dochodzenie zostało zakończo-
ne.
W  tejże  monografii  znajduje  się 

m.in.  także  opis  siedziby  pańskiej 
w Hańsku:  „Hańsk  –  dwór  drewniany 
[...]  na  planie  prostokąta,  trójdzielny, 
półtoratraktowy  [...]  Wybudowany 
przed rokiem 1647 [...]”. Znów wertuję 
wskazaną  księgę  grodzką,  tym  razem 
chełmską.93 Drugie dochodzenie miało 

93 APL KGCh, sygn. 92, k. 858.

sprawniejszy przebieg. W podanej jed-
nostce  archiwalnej  nie  ma  karty  858-
ej,  ponieważ  paginacja  kończy  się  na 
początku  ósmej  setki,  co  potwierdziło 
zresztą w 1913  roku archiwalne  skon-
trum.  Sprawdziłem  wszystkie  doku-
menty znajdujące się w przedmiotowej 
księdze,  i  w  żadnym  nie  odnalazłem 
opisu dworu w Hańsku. 
W KGCh znajduje się jednak opiso-

wa  inwentaryzacja  dworu  hańskiego. 
Innego niż w wyżej wymienionej pra-
cy, z 1693 roku. Dosyć skąpa. Pod inną 
sygnaturą.  „[...]  A  najprzód  dworek 
sam  nieostrożony,  tylko  stary  płot  już 
obalony  koło  niego,  dranice  stare  już 
miejscami  powypadały  [...]  Wrota  do 
tego dworku obalone [...] izdebek dwie, 
a  trzecia  piekarnia  [...] W  tych  izdeb-
kach piece białe, kaflowe, dobre [...] Ex 
opposito samego dworku stajnia nowa, 
dylowana i dobrze poszyta [...]”.94 Bu-
dynek o zredukowanym programie bu-
dowlanym. Był to, sądzę, dom zarząd-
cy  lub  dzierżawcy,  rezydencja  dyspo-
zytorska.  O  architekturze XVII wieku 
pisze  A.  J.  Miłobędzki.  Dochodzenia 
zakończono.
Hańsk  jest  gniazdem  rodzinnym 

Hańskich  h. Korczak,  staroukraińskiej 
rodziny  szlacheckiej,  która  z  czerwo-
noruskiej  Chełmszczyzny  przeniosła 
się  na  czarnoziemną Ukrainę. Właści-
cielem dóbr hańskich swego czasu był 
Mikołaj Rej.95

W  przypisie  zamieszczam  skrócony 
i uproszczony przeze mnie „Regestr rze-
czy  ruchomych  po  śmierci  świętej  pa-
mięci Wielmożnego Imć Pana Tomasza 
Mogilnickiego, stolnika krasnostawskie-
go,  do  akt  grodzkich  chełmskich  wpi-
sany”96,  właściciela  Hańska,  Siennicy, 
94 Ibid., sygn. 6/20333, k. 130–131. Ostróg, 

ostrokół,  palisada  –  ogrodzenie  obronne 
budowane  na  wale  ziemnym  z  wbijanych 
pionowo kłód, zaostrzonych od góry; drani-
ce – pobicie podobne do gontów, nie tarte – 
„darte”, „łupane”, stąd dranice.
95 B. Seniuk, Proboszcz i Ewelina, „Lublin. 

Kultura i społeczeństwo”, 5/2010, s. 28–39.
96  „Srebra  różne:  sztućców  alias  nożów 

dwanaście,  łyżek  nro  dwanaście,  grabek 
nro  sześć, widelców  nro  sześć,  łyszka  jedna 
duża. Te zaś z puzderkiem pod zamknięciem. 
Taca z postumentem srebrna jedna. Klejnoty: 
spinka o diamentach  jedenastu  jedna,  spinka 
mniejsza diamentowa, guzy do kontusza złote 
z diamencikami, sygnet złoty z krwawnikiem. 
Szable: karabela złota z rękojeścią  jaspisową 
niebieską, pałasz czarny z kapturkiem złotym 
w którym krwawnik jeden, kordelas polowy. 
Suknie,  futra,  pasy:  żupan  ponsowy  grode-
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Polubicz  i  Horodyszcza.  Antyanalogia 
do uposażeń kilkuzagrodowych szlach-
cianek Udy (pięćdziesiąt grzywien), czy 
Hanusi: „Borys mąż Hanusi zeznaje, że 
otrzymał  od Masza  Dunczowicza,  zie-
mianina z Dobrej, za tegoż bratanicę Ha-
nuszę  (sic),  jako  jej  posag  konia,  dwie 
klacze, wołu i szatę czerwonego koloru 
tytułem ojcowizny.”97

Pisałem wyżej: „na mieszanej polsko-
-ukraińskiej  rubieży,  z  ukraińską  prze-
wagą etniczną, wzdłuż osi Bugu, w osa-
dach wiejskich wyłącznie polskie imio-
na  i nazwiska w zasadzie nie występo-
wały.” W zasadzie. Na obszarze gminy 
Hańsk,  na  jej  południowo-wschodnich 
kresach  jest  usytuowana  wieś  Rudka. 
Bywa  stosowana  nazwa  dwuczłonowa, 
złożona  z  rzeczownika  i  przymiotnika: 
Rudka Łowiecka. Wieś stara, XVI w. (?), 
mała, nie rozrastała się, i nie rozrosła się 
przez wieki. W tabelach likwidacyjnych 
tej wsi widzę następujące nazwiska: Gaj 

turowy,  kontusz  do  niego,  żupan  seledyno-
wy  grodeturowy,  kontusz  cielisty  czarnym 
suknem  podszyty,  kontusz  zielony  saski  ze 
złotymi potrzebami jeden, opończa karmazy-
nowa  żółtą  kitajką  podszyta,  sznur  złoty  do 
kontusza, bekiesza zielona z  sukna saskiego, 
z  potrzebami  złotymi,  podszyta  kunami,  pas 
złoty  turecki  w  kolorach  różny.  Gdańskich 
krzeseł sześć. Volumina Legum tomów sześć. 
Pistoletów  paryskich  złotem  nabijanych  par 
dwie, fuzyi mosiężnych trzy. Kareta gdańska 
ponsowym suknem wybita, z galonem białym 
jedwabnym, kolaska francuska, wózek zielo-
ny  podróżny.  Szor  poszóstny  z  mosiądzem. 
Rząd suty pozłocisty na safianie czerwonym, 
rządzik  srebrny,  kulbaka  oprawna  czerkie-
ska. Koni cugowych gniadych siedem.” APL 
KGCh, sygn. 53/20380, k. 266–271 (258–263, 
podwójna numeracja).
Literatura  przedmiotu:  Słownik  termi-

nologiczny  sztuk  pięknych,  oraz:  Andrzej 
Ryszkiewicz  –  kolekcjonerstwo;  Bożena 
Majewska-Myszkowska – meblarstwo; Anna 
Sieradzka – kostiumologia,  tkaniny; Michał 
Gradowski  –  złotnictwo;  Elżbieta  Jędrzej-
czak – kamienie szlachetne.
97 A. Fastnacht, Słownik..., t. 1, s. 87.

Franc,  Gaj Martin,  Gaj  Stanisław,  Gaj 
Wojciech, Głomb Andrzej, Głomb An-
toni, Łobaczuk Franc, Łobaczuk  Józef, 
Sawka  Iwan,  Sawka  Toma,  Grad  Sta-
nisław,  Rymczuk  Waśko,  Stolarczyk 
Osyp, Urbanowicz Toma. Tabele pisano 
językiem rosyjskim. 
Rudka  Łowiecka  systemem  go-

spodarczym  i  kolejnymi  właściciela-
mi  była  związana  z  Łowczą. W Woli 
Petryłowskiej  koło  Rudki  wytapiano 
w fryszarkach z bagiennych ród darnio-
wych żelazo.

Epilog

„Jesień  już,  już palą  chwasty w  sa-
dach” 

W  zakończeniu  napiszę  komunikat 
o  czterech  pracach  badawczo-doku-
mentacyjnych  prowadzonych  w  ostat-
nich latach.
1) Hańsk, wieś nad Krowim Bagnem 

w pow. Włodawa, w XVI stuleciu wła-
sność Hańskich i Mikołaja Reja. W la-
tach  1795–1802  właściciel  Ignacy  hr. 
Miączyński, polityk, romantyk i pozy-
tywista  w  jednej  osobie,  translokował 
wieś  i  cerkiew  z  pierwotnego  usytu-
owania (ob. grunty rolne wsi Ujazdów) 
na obecne miejsce. W Istoriko-statisti-
czeskom opisaniu cerkwy i prichoda 
Gansk” czytamy: „Do konca proszła-
go stoletja sieło Gansk raskinuto było 
w bolje czem odnoj wierstwy rozstoja-
nija ot ninieszniago jego miestopoło-
żenija. Takaja razbrosannost sieła nie-
ponrawiłaś togdaszniemu pomieszcziku 
Ignatiju Mienczynskomu i on zadumał 
piereniesty jego na nowoju miesto [...] 
on piereselił tuda swoich krepostnych 
mieżdu 1795 i 1802 godami [...]”.98

98  „Chołmsko-Warszawskij  Jeparchialnyj 
Wiestnik”, 1887,  s. 214–217, oprac. Władi-
mir Szajdickij, rzecznik imperialnej polityki 
rosyjskiej.

Usytuowanie  pierwotne  [podkreśle-
nie B.S.] wielodrożnej wsi  jest  nanie-
sione  na  mapie  Georga  I.  Metzburga, 
1796-1799. Mapa A. Mayera von Hel-
densfelda,  Carte von West-Gallizien 
den Jahren von 1801 bis 1804, przed-
stawia  sytuację  po  transokacji,  zbliżo-
ną  do  obecnej.  Sławomir  Sobolewski, 
miejscowy  badacz  „starożytności  pol-
skich”, powiedział, co następuje: Mia-
łem informacje od rolników mieszkają-
cych w Ujazdowie,  że  przytrafiało  się 
im  wyorywać  przedmioty  liturgiczne, 
np. świeczniki i inne.
Analiza  map  historycznych  (rów-

nież  Topograficzna Karta Królestwa 
Polskiego,  tzw.  Mapa  Kwatermistrzo-
ska  1829/39)  i  współczesnych,  badań 
archiwalnych i terenowych sugeruje, iż  
w interwale: po 1806 roku – przed 1829 
rokiem  na  terenie,  na  którym  obecnie 
usytuowane  są  wsie  Konstantynówka 
i Stary Majdan z Ostrowami Kulczyń-
skimi  w  gm.  Hańsk,  także  dokonano 
przekształceń  ruralistycznych.  Zapro-
ponuję  wariant  najbardziej  prawdopo-
dobny. Konstantynówkę z usytuowania 
pierwotnego w miejscu obecnego usy-
tuowania Starego Majdanu i Ostrowów 
Kulczyńskich  translokowano  w  miej-
sce obecne. Później, po r. 1829 – 2. poł. 
XIX w.,  w miejscu  pierwotnej  lokali-
zacji  Konstantynówki  zorganizowano 
na  „starym  majdanie”  zorganizowano 
wieś Stary Majdan. W miejscu obecne-
go Ujazdowa,  kolonijnej wsi  niemiec-
kiej, przed 1829 rokiem znajdował się 
folwark  Pirogowa.  Ruch  regulacyjny 
wynikał z wprowadzania w gospodarce 
rolnej  systemu kapitalistycznego  i  ko-
lonizacji niemieckiej.99

2. Położone w Koronie nad Bugiem 
miasteczko Orchówek dzieliła od litew-
skiej Włodawy rzeka Włodawka, nazy-
wana także Suchawką i Sorokówką. Na 
podstawie  umów  Janusza  Krupskiego 
(1566) i Hieronima Krupskiego (1571), 
właścicieli Orchówka,  z  księciem Ro-
manem Sanguszko, właścicielem Wło-
dawy, w dolinie Bugu i Włodawki wy-
budowano Wielki Staw Włodawski.
Pokuszę  się  o  postawienie  następu-

jącej hipotezy: kumulacja wód  i  lodów 
z Bugu, Wielkiego Stawu Włodawskie-
go i Włodawki spiętrzyła i zablokowała 
spływ powodując zator oraz tzw. cofkę, 
polegającą na tym, że wody nie spływały 

99 Por. źródłowe opracowania W. Śladkow-
skiego dotyczące kolonizacji niemieckiej.

Greckokatolicka cerkiew w Korczminie – zachowane napisy na brusach 
zrębu (wg inwentaryzacji inż. arch. Michała Smoktunowicza). 
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w dół, ale na pewnym odcinku cofały się 
w górę rzeki. Rozlewaniu się wysokich 
wód na przyrzeczne grunta rolne nie po-
zwalały  usypane  przy  budowie  stawu 
groble  i  w  tej  sytuacji  żywioł  niszczył 
również  struktury  budowlane  (analogie 
z  czasów  dzisiejszych:  katastrofalne 
powodzie  większe  straty  powodują  na 
rzekach  uregulowanych).  Janusz Krup-
ski  brał  pod  uwagę  niebezpieczeństwo 
zagrożenia  przez wody  budującego  się 
stawu „młynowi  [...] okunińskiemu za-
topieniem i zalaniem wodą”.
Około 1599 roku: „plac starego klasz-

toru na którym przed stem lat był zbu-
dowany, tak woda poderwała, tylko się 
pagórek  został  [...]  jeziorko,  które  się 
uczyniło  w  tym  miejscu  gdzie  kościół 
stał”, „gdzie kościół dawniej stał i stary 
Bug  chodzywał”,  „na  skutek  odwróce-
nia  się  rzeki Bug  przewóz  został  prze-
niesiony  i  urządzony  pod  Włodawą”. 
W 1787 roku w czasie prac melioracyj-
nych na łąkach mieszczan orchowskich, 
puszczono  rzekę  nowym  łożyskiem. 
W roku 1798 „Kościół odległy [był] od 
rzeki Bug około 200 kroków”. W 1815 
roku Bug podmył skarpę z usytuowany-
mi przy niej budynkami gospodarczymi 
parocha  grecko-unickiego.  W  czerwcu 
1845 roku powódź zniszczyła zasiewy. 
W roku 1867 „dwa promy na rzece Bugu 
uległy zepsuciu od przechodzącej krygi 
[kry – B.S]”. „W roku 1886 Bug podmył 
skarpę  przy  cmentarzu  cerkiewnym”. 
Rok 1888: „Rzeka zagrażała kościołowi 
i klasztorowi”. W 1891 roku osuwająca 
się skarpa nadrzeczna zniszczyła budy-
nek klasztorny. Dzięki dokumentacji ry-
sunkowej  Kazimierza  Stronczyńskiego 
wiemy,  jak  wyglądał  stojący  przy  ko-
ściele od strony południowej murowany, 
dwukondygnacyjny klasztorek. W 1895 
roku  podjęto  decyzję  o  skierowaniu 
wód  Bugu w  nowe  łożysko,  odsunięte 
na  bezpieczną  odległość  od  zabudowy 
(pierwszy  raz w  1787  r.):  „Około  tego 
roku  przekopano  Bug  300  metrów  od 
kościoła orchowskiego dalej”. 
„Kościelisko”  to  bagienny  teren 

u  podnóża  Łysej  Góry  albo  Kopca 
Owczarnego, wg tradycji miejsce zato-
pionego kościoła.100 Problem badawczy 
otwarty.

100  W  latach  2004–2007  w  uzgodnieniu 
z  mgr.  inż.  Tadeuszem  Sawickim,  wójtem 
gminy Włodawa,  opracowałem  dwa  studia: 
Różanka. Dzieje miasta i rezydencji i Or-
chówek z przedmieściem Tarasiuki. Dzieje 

3. W Zbiorach Kartograficznych Ar-
chiwum  Głównego  Akt  Dawnych  zo-
stała  odnaleziona  teczka  z  projektami 
technicznymi  cerkwi  opracowanymi 
przez arch. Wiktora I. Syczugowa (edy-
cja  rusyfikujących  form  urzędowo-sy-
nodalnych),  członka  Cesarskiej  Aka-
demii Sztuk Pięknych w Sankt Peters-
burgu (sygn. 61/1–9, 13/16).101 Według 
dwóch  projektów,  w  charakterystycz-
nym typie wenecko-bizntyjskim z mo-
numentalnym kopułowym przykryciem 
nawy,  zrealizowano  cerkwie w Ostro-
wie  Lubelskim  i  Łomazach  (projekt 
wspólny) oraz w Szóstce. Dwie pierw-
sze  cerkwie  zburzono w  czasie  „akcji 
rewindykacyjnych”,  Szóstkę  przejął 
Kościół rzymskokatolicki. Cerkiew pa-
rafialną pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Dratowie budowała warszawska fir-
ma Ettingera. Niezachowany ikonostas 
wykonano  w  snycerskim  warsztacie 
Sikorskiego  w  Petersburgu.  Autorem 
i wykonawcą ikonograficznego wystro-
ju  był  Julian  Mizerski.  Na  sklepieniu 
zostawił  cyryliczną  sygnaturę,  którą 
w czasie późniejszych prac konserwa-
cyjnych,  przypuszczam  że  niecelowo, 
zniekształcono  na  ‘Mizfski’  (cyrylicz-
ne  litery  „er”  przerobiono  na  takież 
„f”).  Malarz  jest  autorem  polichromii 
w kilku kościołach i cerkwiach na po-
łudniowych  rubieżach,  wydaje  się,  że 
rodzinnie był związany z Tyszowcami. 
Dratowska  świątynia  stoi  na  obszarze 
Lubelskiego  Zagłębia  Węglowego, 
w związku z czym dotknęły ją szkody 
górnicze  –  powstały  szczeliny  w  fun-
damentach  i  ścianach,  które  zabezpie-

Różanki, pod nazwą Pałac pod błękitnym da-
chem dostępne są w internecie.
101 Russkij Biograficzeskij Słowar,  t.  20, 

Sankt  Petersburg  1912,  s.  227–228;  War-
szawskij Dniewnik,  140/25.06.1892;  Piotr 
Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. Sztu-
ka rosyjska w Warszawie 1815-1915, War-
szawa 1991, passim; B. Seniuk, Prawosław-
ne cerkwie guberni lubelskiej i siedleckiej 
zrealizowane wg projektów arch. Wiktora 
I. Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu, [w:] Do pięk-
na nadprzyrodzonego,  pod  red.  K.  Mart, 
Chełm 2003,  s. 274–293; B. Seniuk, Archi-
tekt Wiktor Iwanowicz Syczugow, członek 
Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pe-
tersburgu – autorem projektu prawosławnej 
cerkwi p.w. św. Aleksandra Newskiego (Na-
rodzenia Najświętszej Panny Marii i św. Mi-
kołaja Cudotwórcy) we Włodawie, „Zeszyty 
Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko  – 
Włodawskiego we Włodawie”, tom 12, Wło-
dawa 2004, s. 27–36.

czono m.in. stalowymi kotwami i ścią-
gami. 
4.  Relikty  tabernakulum  wykona-

nego w warsztacie Mykoły  Cymbryły 
w Stanisławowie, na którym zachowały 
się dwa firmowe stemple z cyrylicznym 
napisem, odnaleziono w cerkwi w Tar-
noszynie pow. Tomaszów Lubelski. Po 
1947  roku  zniszczone  i  zdekompleto-
wane, zabezpieczone w czasie translo-
kacji cerkwi w 1994 roku. Resaturację 
prowadzoną  przez  Ihora  Kostećkoho 
i Ostapa Sojkę połączono z rekonstruk-
cją przestrzeni dachowej. Obecnie  jest 
ustawione w ołtarzu wielkim greckoka-
tolickiej  cerkwi w  Lublinie.  Drewnia-
ne, w formie cerkwi typu huculskiego, 
intarsjowane  oraz  inkrustowane  sznu-
rami emaliowanych paciorków. 
Praca  historyka  opiera  się  na  ana-

logicznej metodyce  jak  praca  detekty-
wa.  Mogą  to  potwierdzić  następujące 
tytuły: Na tropach Napierskiego,  Na 
tropach bohaterów Trylogii, Na  tro-
pach bohaterów „Krzyżaków”. Udział 
pośredni w literaturze kryminalnej mia-
ła  również  Wisława  Szymborska.  Na 
biurku  trzymam  Stulecie detektywów 
Jurgena Thorwalda. Na twardej okład-
ce widzę następujący  takst: „Był czas, 
kiedy  kochałam  się  w  dwóch  na  raz: 
Bohunie i Sherlocku Holmesie. Bohun 
zobojętniał  mi  wcześniej.  Sam  sobie 
zresztą był winien, miał oczy tylko dla 
Heleny.  Pozostał  Sherlock,  niezłomny 
kawaler,  serce wolne”.102  Jej  antyczna 
poprzedniczka  schroniła  się  przed mi-
łosnymi  rozterkami  w  skalnych  jaski-
niach  Morza  Egejskiego:  „Trudno  się 
zdecydować:  dwie  myśli  mnie  dręczą 
[...]” (Safona, 628–568). Lope de Vega 
Carpio,  hiszpański  poeta  i  dramaturg 
z  przełomu XVI/XVII  wieku  racjona-
lizował krwawiące kobiece serca: „Na 
nieszczęścia mogą skazać nas okolicz-
ności, na miłość – skazujemy się sami”

Bronisław Miron Semiuk

102 W maju  2013  roku  oficyna Agora wy-
dała  książkę W.  Szymborskiej  o  policyjno-
-gangsterskim  tytule  Błysk rewolwru.  Na 
pierwszej  stronie  okładki widać  roześmianą 
autorkę  i  siedmiostrzałowy  bębenkowiec 
z rusznikarni Samuela Colta.
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Kochanowski,  jak chce legenda, sko-
nał  w  lubelskim  Trybunale  Koronnym 
na rękach Sebastiana Fabiana Klonowica 
zwanego niekiedy też Klonowiczem, jak 
również Acernusem. Mistrz z Czarnolasu 
przybył do Lublina w upalnym sierpniu 
1585  roku,  aby  przed  królem  Stefanem 
Batorym – w czasie obrad sejmowych – 
wytoczyć sprawę swego szwagra Jakuba 
Podlodowskiego, który, najogólniej mó-
wiąc, jako szpieg króla jegomości zginął 
zadźgany gdzieś na Bałkanach, żonę zaś 
pozostawił  bez  środków  do  życia.  Nikt 
już chyba nie odpowie, czy poeta stanął 
przed  królem  czy  też  nie  dostąpił  tego 
zaszczytu. Może faktycznie padł  rażony 
apopleksją  przed  obliczem  monarchy, 
a może śmierć powaliła Kochanowskie-
go na wieść o odwołaniu jego audiencji 
u  Batorego.  Współcześni  Kochanow-
skiemu  podają  różne  daty  jego  zgonu. 
Andrzej Trzecieski, poeta, naoczny świa-
dek, jako dzień śmierci kolegi po piórze 
wskazał  na  20  sierpnia,  Klonowic  zaś, 
także ponoć naoczny świadek, wymienił 
16 dzień tamtego miesiąca, a w pięknym 
kościele w Zwoleniu, gdzie spoczęły pro-
chy  mistrza  Jana,  na  tablicy  nagrobnej 
widnieje – mozolnie wykuta w czarnym 
marmurze – data 22 sierpnia.
Kolejna  legenda,  spopularyzowana 

już w utworach epigonów romantyzmu, 
choćby w opowiadaniu Jana Zachariasie-
wicza (1825–1906) Dwaj lutniści, głosi, 
że Kochanowski na łożu śmierci uczynił 
Klonowica spadkobiercą swej lutni.
Klonowic, kiedy umierał Kochanow-

ski,  liczył sobie  lat 40, a może tylko 35 
i  uparcie  piął  się  po  szczeblach  kariery 
urzędniczej  i  literackiej.  Wzorem  wie-
lu  renesansowych  autorów  pod  swymi 
wierszami  umieszczał  łacińskie  tłuma-
czenie  nazwiska:  Acernus.  Był  synem 
Jana Klona, dzierżawcy folwarku i młyna 
w  wielkopolskich  Sulmierzycach.  Tam 
się  urodził  około  roku  1550.  Po  latach, 
dumni z niego krajanie wystawili mu za 
sławę zdobytą w Lublinie pomnik, który 
do dzisiaj można oglądać. W Lublinie nie 
wzniesiono mu  obelisku,  od  roku  1952 
do roku 1990 była na Starówce ulica Klo-

nowica, nazwa zapadła w pamięć i autor 
„Flisa” dla lublinian pozostanie – jak się 
wydaje – po wiek wieków: Klonowicem, 
choćby nawet przedstawiono niezbite do-
wody, iż poprawna wersja jego nazwiska 
brzmi jednak Klonowicz. 
W  aktach  miasta  Lublina  przybysz 

z  Wielkopolski  figuruje  już  w  roku 
1574  jako  pisarz  urzędu  radzieckiego. 
Dla  wielu  czytelników  nazwa  urzędu 
może  brzmieć  niepokojąco,  wyjaśnić 
więc  należy,  iż  ta  przestarzała  forma 
przymiotnika odnosi się do rady miej-
skiej i rajców, stąd sądy radzieckie, ta-
kież komisje i księgi. 
Z  roku  1575  zachował  się  w  księ-

gach miejskich opis pożaru Lublina  au-
torstwa Klonowica. Relacja  jest  niczym 
dramatyczny  reportaż.  Kronikarz  wyli-
czył zaduszonych w dymie i ogniu, oraz 
strawione w pożodze budynki. W latach 
1572 – 1582 w protokołach akt miejskich 
zamieszczał krótkie wiersze o  treści na-
bożnej.  Dziś  taka  praktyka  mogłaby 
świadczyć  o  nieodpowiedzialności  pro-
tokolanta,  ale  w  tamtym  czasie  składa-
nie wierszy było cenioną umiejętnością. 
Halina Wiśniewska w swej pracy o Klo-
nowicu Renesansowe życie i dzieło Se-
bastiana Fabiana Klonowicza  (autorka 
opowiada się za  formą Klonowicz), od-
notowała, iż Ewa Torój odnalazła w księ-
gach miejskich takiż zapis: „Panu Seba-
stianowi  Acernusowi,  który  ku  sławie 
JKM Lublinowi na przyjazd pirwszy  in 
anno 83 i na drugi in anno 84 Jego Kró-
lewskiej Mości (Stefana Batorego) wydał 
książki wirszami, dla drukowania onych 
Ich Mości  Panowie  rozkazali  dać  flore-
nów dziesięć”. Tekst rachunku udało się 
szczęśliwie  odnaleźć,  księgi  z  „wirsza-
mi” na cześć wjazdu Batorego do Lubli-
na pozostają nieznane. Dziesięć florenów 
to dziesięć polskich czerwonych, inaczej 
mówiąc  –  dukatów.  Nie  była  to  suma 
zbyt wygórowana, ale i niemała. I jest to 
dowód nie tyle może na cenę samej po-
ezji,  ile  na  obrotność,  na  siłę  przebicia 
autora,  który  –  bez wątpienia  –  potrafił 
wyegzekwować ekwiwalent pieniężny za 
robotę rymotwórczą.

Wjazd  króla  sławił  już  jako  oby-
watel  grodu  nad  Bystrzycą.  W  roku 
1582  przyjął  bowiem  obywatelstwo 
lubelskie  i  został  ławnikiem w  sądzie 
wójtowskim. Ogłosił  też wierszowany 
traktat o miłości chrześcijańskiej Phil-
tron, zawierający 800 wierszy pisanych 
dystychami. Tenże Napój miłosny,  tak 
bowiem  można  przetłumaczyć  grecki 
tytuł,  bywa  lekceważony  przez  histo-
ryków  literatury,  profesorów  uniwer-
sytetów, więc  studenci polonistyki nie 
muszą  się  przedzierać  przez  meandry 
staropolskich metafor, dla lublinian za-
pomniany utwór ma jednak szczególne 
znaczenie.  Dedykowany  został  pięciu 
seniorom lubelskiego Bractwa Literac-
kiego. Bractwo nie skupiało chyba  lu-
dzi  pióra,  różnej maści  wierszopisów, 
dziejopisów  czy  nawet  tłumaczy  dzieł 
greckich  lub  łacińskich, nie ma wszak 
zgody między historykami, co do pro-
fesji  członków  stowarzyszenia,  panu-
je  raczej  przekonanie,  iż  Contubernia 
Literatorium  miały  raczej  charakter 
bractw religijnych, które zajmowały się 
czytaniem ksiąg nabożnych i doskona-
leniem  wewnętrznym.  Najważniejsze, 
iż  Lublin  doczekał  się  w  tym  dziele 
swego pierwszego poetyckiego opisu:

Lublin to miasto darami nieba darzone 
obficie,
Miasto i mury szczególną się cieszą Boga 
opieką,
Słońca promieńmi Rodos przewyższa, 
żyznością Gargarę,
Kraje Feaków i gaje Alkinoosa sadami.
Dolin zroszonych pięknością przewyższa 
dolinę Peneju,
Miód zaś tak jak hyblejski jest słodszy nad 
miody Attyki.
Parki twoje piękniejsze nad świata całe 
ogrody,
Wobec twoich trawników ustąpią trawy 
znad Kajstru,
Chóry ptaszęce piękniejsze nic nad 
brzegami Peneju,
Żyzność twej ziemi przewyższa sławne 
Cypru krainy.
Ni Tyrejczycy, ni Korynt, z dwóch stron 

Michał Kruk

Sebastian Fabian Klonowic
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oblany morzami,
Handlu nie miały takiego, ni ról tak ży-
znych 
Asyria,
Wody piękniejsze niż fale Tybru, niż Idy 
potoki,
Woły wypasasz roślejsze niż sławne błonia 
Epiru.
Miasto to godne być Boga mieszkaniem 
i królów siedzibą,
Ludne, bogate, znacznych już mężów wielu 
wydało,
Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawarło 
przymierza.
(przekład St. Moroniewicza)

Czytelnik  współczesny  przeciera 
oczy ze zdumienia. Czyżby Lublin był 
tak piękny i bogaty? A może poeta zbyt 
śmiało  puścił  wodze  fantazji  i  mocno 
oraz bez skrupułów przesadzał?
Lublin – w tych wierszowanych fra-

zach – nie szedł w zawody z Krakowem, 
Gdańskiem, Sandomierzem, czy też Ma-
zowszem, Śląskiem lub Pomorzem lecz 
z Cyprem, Koryntem, Rodos. Bóg jeden 
raczy wiedzieć, czy też czytelnicy Klo-
nowica słyszeli o  takich krainach  i czy 
nawet mogli się domyślać, gdzie leżały 
owe kraje Feaków, gaje Alkinoosa, Pe-
nej,  Kajstr.  Ale  jeśli  nie  wiedzieli,  to 
dziełko poety miało ich niewątpliwie ku 
zgłębianiu wiedzy zachęcić, było wszak 
również podręcznikiem dla uczniów lu-
belskiej  szkoły  i bez wątpienia  ta swo-
ista,  mocno  przesadna  forma  poetycka 
– w zamierzeniu autora – stanowiła wy-
kład geografii i historii starożytnej.
Poeta potrafił chwalić miasto prost-

szymi  i  dosadniejszymi  zwrotami, 
jakimi  bez  wątpienia  posługiwali  się 
ówcześni  mieszkańcy  trybunalskiego 
grodu. W Roxolanii pisał:

Moskwa i Litwa, co dadzą im kraje,
Wnet do Lublina przywożą gromadnie.
Co tylko w świecie przedawać się daje,
Tutaj wszystkiego dopytasz się snadnie.
Czym są bogaci Turkowie, Arabi,
Czym Indianie, wszystko się odsłoni;
Tu pełno wschodnich bogatych jedwabi, 
Pełno sebejskich kadzideł i woni,
Brytyjski kupiec, co w podróży długiej,
Chciał krąg ziemski na korabii kruchej,
Łakomy plonów w północnej żeglugi,
Tutaj kupuje moskiewskie kożuchy.
W lublińskim mieście zgromadza się wier-
nie
Płód całej ziemi z bliska i z daleka;

Tutaj nie braknie na starym falernie,
Jest sok z winnicy Węgrzyna i Greka.
(przekład Wł. Syrokomli)

Inna to już poetyka, inny klimat, inne 
emocje budzą się więc w czytelniku. Po-
etycki obraz trybunalskiego grodu z cza-
sów największego  rozkwitu  jest  smako-
wity  jak ów przywołany w wierszu sok 
z winnicy Węgrzyna. Ani śladu w utwo-
rze  przesady  i  wydumanych  pochwał 
bez  umiaru  piętrzonych  w  Philtronie. 
Rejestracja  jest  reportażowa,  konkretna 
i solidna niczym nabyty w Lublinie mo-
skiewski kożuch, a jeśli kogoś razi takie 

porównanie,  to  można  równie  dobrze 
rzec,  iż  powabna  jak wschodni  jedwab. 
Roxolania zyskała nad wyraz pochlebne 
oceny już najstarszych historyków litera-
tury. Ignacy Chrzanowski w swej Histo-
rii literatury niepodległej Polski,  głosił, 
że dzieło Acerna to na równi z Poematem 
o żubrze  Hussowskiego  najciekawszy 
utwór  naszej  poezji  łacińskiej.  Faktycz-
nie,  skomponowana  została  nadzwyczaj 
gładko, wyrastała z humanistycznych tre-
ści dzieł opisowo-krajoznawczych i przy-
nosiła barwne opisy żyznej krainy, Rusi 
Czerwonej.  „Ruś  Czerwona”,  podobnie 
jak „Ruś Biała” i „Czarna” wyszły z uży-
cia. Ruś Czerwona to historyczna nazwa 
dawnej południowo-zachodniej Rusi Ki-
jowskiej. Lublin nie wchodził – co oczy-
wiste – w skład tych ziem, ale Klonowic 
nie przywiązywał większej wagi do po-
działów terytorialnych, był rejestratorem 
zjawisk  gospodarczych,  folklorystycz-
nych i obyczajowych.
Szczególnym utworem w twórczości 

Acernusa pozostaje Victoria deorum In 
qua continetur herois educatio (tj. Zwy-
cięstwo Bogów. W którym zawiera się 
wychowanie  prawdziwego  bohatera). 

Ten wierszowany traktat moralistyczny 
napisany  po  łacinie,  złożony  z  44  pie-
śni, opublikowany bez zaznaczenia roku 
i miejsca wydania, został ponoć spalony 
na stosie w Lublinie. Informacje o spale-
niu całego nakładu przez jezuitów moż-
na znaleźć choćby w przewodniku ency-
klopedycznym Literatura polska (1984) 
pod hasłem Victoria deorum  autorstwa 
Juliana  Krzyżanowskiego.  Czy  jednak 
faktycznie dzieło spłonęło?
Spalenie w  Lublinie,  w  roku  1627, 

z wyroku Trybunału Koronnego książ-
ki kalwińskiego teologa Piotra du Mo-
lin Heraklit albo o próżności świata, 
którą  przetłumaczył  i  wydał  Samuel 
Bolestraszycki, odbiło się echem w ca-
łym kraju, wywołało liczne komentarze 
literackie i do dzisiaj spowite jest legen-
dą. O spaleniu dzieła Acerna świadczyć 
miały  jedynie dwa podobnie brzmiące 
łacińskie dwuwiersze:

Quid praemis versibus tam dignis?
Nisi crucifix et ignis.
Jakiej nagrody warte są te wiersze?
Niczego więcej tylko krzyża i ognia.

Quid paemis verbis tam dignis?
Carnitex et ignis.
Jakaż nagroda za tak godne słowa?
Kat i ogień.

Spłonął więc nakład, czy nie spłonął?
Efekt  pozostał,  jakby  ogień  zupełnie 

strawił dzieło. Owszem, są wzmianki, iż 
w  tej  czy  tamtej  bibliotece,  choćby  Za-
moyskich, ocalały egzemplarze pierwsze-
go wydania. Ale – w rzeczy samej – utwór 
do  dzisiaj  pozostaje  nieznany.  Fragment 
dzieła przełożył  sam autor  i opatrzył  ty-
tułem  Pożar. Upominanie do gaszenia 
i wróżba upadku mocy tureckiej.  Filo-
logiczne  przekłady  fragmentów  dzieła 
zamieszczono w tomie Literatura miesz-
czańska w Polsce  (1954).  Osiemnasto-
wieczny zaś przekład Jacka Idziego Przy-
bylskiego pozostaje niewydany. Przybyl-
ski  (1756–1816),  niezmiernie  pracowity 
literat i  tłumacz, który osiadł w Lublinie 
po porzuceniu stanu duchownego, ucho-
dzić  może  za  najbardziej  pechowego 
tłumacza  świata.  Przetłumaczył  choćby, 
jako pierwszy w Polsce, Kandyda Wolte-
ra i zadedykował pracę Ignacemu Potoc-
kiemu. Adresat, człek światły i odważny, 
przeląkł  się  niespodziewanego  prezentu 
hojnego acz chudego literata. Wezwał au-
tora, w dowód docenienia kunsztu obda-

Popiersie poety na kamienicy
w Lubelskim Rynku
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rzył go pierścieniem, ale polecił wszystkie 
egzemplarze dzieła bezwarunkowo znisz-
czyć. I na oczach przerażonego tłumacza 
podarł otrzymaną książkę.
Ale do samego dzieła, do jego treści 

wraca Klonowic – wzorem Hezjoda – 
ze  wszystkich  przymiotów  człowieka 
najwyżej  cenił  pracowitość,  głosił  ha-
sło: „pracuj do zdechu” i z pasją dowo-
dził, że prawdziwe szlachectwo powino 
zdobne  być  pracą,  a  nie  urodzeniem. 
Gromił więc wady rozleniwionej i gnu-
śnej szlachty, Żydów lichwiarzy, a i du-
chowieństwa nie oszczędzał.
Pasji  demaskatorskiej  i  mentorskiej 

nie  wygasił,  czy  lepiej  rzec:  nie  zdusił 
w sobie w trakcie pisania „Worka Juda-
szowego”. Ten poemat satyryczny zyskał 
szybko niezwykłą sławę, opromieniła go 
też legenda. Wydany został w roku 1600 
w Krakowie, a w ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat doczekał się pięciu wydań. Peł-
ny tytuł brzmiał: Worek Judaszów, to jest 
złe nabyte umiejętności.
Poemat przynosił opisy „spraw i chy-

trości  judaszowskich”.  Tym  chytro-
ściom i sprawom niecnym, haniebnym, 
złodziejskim,  łotrowskim,  świętokrad-
czym,  lichwiarskim,  a  także  sposobom 
prowadzenia  rozpraw,  okrutnym  ka-
rom oraz wymuszania zeznań torturami 
przyjrzał  się doskonale  i naocznie  jako 
miejski  protokolant,  ławnik,  sędzia  do 
spraw  żydowskich,  wójt  czy  burmistrz 
wreszcie. Poemat powstał z myślą o po-
prawie  ludzkich  obyczajów.  Myśl  tę 
wyraził  w  dedykacji  Stanisławowi  Lu-
chańskiemu, rajcy lubelskiemu, „przyja-
cielowi i koledze łaskawemu”.
Klonowic,  co  trzeba  wyraźnie  po-

wiedzieć,  nie  był  człowiekiem  naiw-
nym,  walczył  z  uprzedzeniami  bliź-
nich, ale wiedział, że długimi naukami, 
morałami,  pouczeniami,  połajankami, 
czy obrzydzaniem zła, nikomu oleju do 
głowy nie naleje. Usiłował uczyć rozu-
mu drastycznymi przykładami. Opisuje 
więc, niczym w podręczniku dla medy-
ków, jak na torturach męczą się złodzie-
je,  rabusie, bluźniercy,  jak  rozciągnię-
temu na kole  pękają mięśnie,  ścięgna, 
stawy,  jak  trzeszczą  kości.  Wreszcie 
podsuwa  swemu  czytelnikowi  najdra-
styczniejszy obraz: oto biegły w swym 
rzemiośle  kat  wsadza  głowę  skazańca 
w drewniane dyby, w żelazną kunę czy 
–  co  najgorsze  –  w  konopny  powróz. 
Ej, miał swoje sposoby poetyckie i wy-
chowawcze nasz burmistrz-poeta!

Tytuł  tego  dzieła,  o  którym  pamięć 
przez  wieki  nigdy  nie  wygasła,  nawią-
zywał  do  średniowiecznej  powieści 
o  zdradzieckim apostole. Wedle  starego 
podania ekwipunek Judasza stanowił wo-
rek zszyty z czterech skór: wilczej, lisiej, 
rysiej i lwiej. W worku mieściło się całe 
zło  świata.  Literacką  legendę  „judaszo-
wego wora” podtrzymywał i pielęgnował 
Józef  Łobodowski  (1909–1988),  poeta, 
emigrant  osiadły  w Madrycie.  Od  roku 
1970  na  łamach  londyńskich  „Wiado-
mości”  publikował  stały  felieton Worek 
Judaszów. Tytuł zaczerpnął, rzecz jasna, 
z poematu swego krajana. Do felietono-
wego  „worka”  Łobodowskiego  trafiali 
komuniści,  literaci,  dziennikarze,  ludzie 
kultury. Pisał – niczym Klonowic – ostro 
i  bezlitośnie.  Nie  oszczędzał  Broniew-
skiego,  Iwaszkiewicza,  Gałczyńskiego, 
Woroszylskiego.  Taryfy  ulgowej  nie 
stosował  także  wobec  ludzi  emigracji. 
Szczególnie krytyczny i nieustępliwy by-
wał wobec postaw i zachowań tak zwa-
nych  „nowych  emigrantów”.  Ci,  którzy 
po burzliwym romansie z komunizmem 
(np. Miłosz) obierali ucieczkę na Zachód, 
budzili  jego  niechęć,  nieufność,  często-
kroć złość czy rozdrażnienie.
Zdarzyło  się,  że  Klonowic  wsiadł 

w Kazimierzu  na  tratwę  i  odbył  z  fli-
sakami podróż do Gdańska, a konkret-
nie  do Zielonego Mostu  na Motławie. 
Wrażenia przedstawił w poemacie Flis, 
to jest spuszczanie statków Wisłą i in-
szymi rzekami do niej przypadającymi. 
Należy  wyraźnie  powiedzieć,  że  nasz 
poeta  nie  był  amatorem  żeglowania. 
Wody nie lubił, może się jej nawet bał, 
a  z  pewnością  lekceważył,  bo wyzna-
wał zdecydowanie:
Miła Polska na żyznym zagonie
Zasiadła jako u Boga na łonie,
Może nie wiedzieć Polak, co to morze
Gdy pilnie orze.
I  znów  całe  grupy  Polaków  za  nic 

miały rady i porady poety. Dalej pływa-
no do Gdańska, który Klonowic uparcie 
nazywał Chłańskiem, bo wedle jego opi-
nii  pochłaniał  majątki  Polaków,  wszak 
tam sprzedawano zboże, a kupowano za-
morskie  towary. Klonowic  te zamorskie 
zbytki – potrzebne, jak pisał: psu na budę 
– miał  za  przejaw  grzesznej  chciwości. 
Chrzanowski pisze więc poirytowany, iż 
poeta-burmistrz  na  polityce  znał  się  jak 
koza na pieprzu, ale przyznaje, że o sa-
mym żeglowaniu naczytał się w wielu za-
cnych księgach i w swym poemacie mógł 

czarować czytelnika opowieściami o arce 
Noego, argonautach i odkryciu Ameryki.
Pierwszych  naszych  znawców  litera-

tury poemat nigdy nie zachwycił. Poezji 
tutaj  niewiele!  –  wyrokował  przywo-
ływany  już  profesor  Chrzanowski.  Ale 
teoretycy  literatury  doby  współczesnej, 
językoznawcy,  historycy,  badacze  daw-
nych  obyczajów  nie  kryją  oczarowania 
dziełem  Klonowica.  Odkrywają  wszak 
sami  ze  zdumieniem  i  zachwytem,  iż 
utwory  autora  Flisa  to  nieprzebrana 
skarbnica informacji o dawnej Polszcze, 
o jej kulturze, ludziach, obyczajach. A ja-
kiż  epicki  rozmach  w  tych  poematach, 
cóż  za  dojrzałość  sądów,  jaka  cudowna 
plastyka  obrazów,  wreszcie  oryginalny 
charakter moralizatorski! Flis, co należy 
podkreślić,  to  przede  wszystkim  prze-
wodnik  dla  kupców  i  flisaków,  a  tak-
że  samouczek  dla  belfrów,  sztubaków, 
ludzi  spragnionych  wiedzy  o  świecie. 
A jakież tu bogactwo słownika! Flisacy, 
jak zapewniał autor tego wierszowanego 
reportażu, mieli  swój  styl  i  swój  język, 
mgłę nazywali mamką, wiatr – stryjem, 
wronę – ciotuchną, burzę – świekrą. Tę 
wyliczankę można by ciągnąć i ciąg nąć. 
Flis,  poemat  opisowo-podróżniczo-dy-
daktyczny, potwierdza  istnienie  różnych 
odmian polszczyzny. Sam Klonowic ba-
wił się słowem, smakował jego odmiany, 
prowadził  też nieustanną grę z czytelni-
kiem, wdawał  się w zmiany  formy pre-
zentacji narratora. Często ta gra przybiera 
konwencję żartobliwą, zwracał się wszak 
do swego flisa „per” fryczu niebożę, fry-
czasku,  to  znów  gra  nabiera  stosunku 
partnerskiego  lub dystansu, bo bywa,  iż 
rzecze do niego: panie bracie.
W  utworach  Klonowica  można 

wyśledzić  bardzo  osobiste  akcenty. 
W Worku Judaszowym  ze  szczególną 
pasją, ba, nieskrywaną furią, prezento-
wał cudzołożnika.
Lecz tej lisiej chytrości i skóry pożycza
Brzydka zdrada gachowska i cudzołożni-
cza.
Zacnie widzisz niecnoty pacholantów 
onych
Co patrzą cudzych żonek, żonek wyłysio-
nych,
Muskanych i barwionych, i kamforowa-
nych
Koszczonych, malowanych i podolejo-
nych.
Patrzajcie, jak się stroi on czuryłło młody:
Czuprynę podmuskuje, kocha się z urody,
Ostrzy wąsik, uczy się mrugać na uczynne
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Panie młode... 
Nie masz nic męskiego w nim, lecz jak 
szkort płaski,
Migi, mrugi i mizgi ma zadatek łaski
Całuje rękę, wzdycha, mówkę sobie stroi,
Ani się ludzi wstydzi, ni się Boga boi (...)
Jątrewek Judaszowych równych sobie szu-
ka,
A sam nie tylko prosi, ale też i fuka (...)
Więc kurwiszcze oszuka nieboraka męża,
Który w domu chytrego przechowuje 
węża.
Zestaw synonimów dla wyrazu uwo-

dziciel jest imponujący. Staropolski gach 
to:  czuryłło młody,  jurny,  gaszek,  gam-
rat, juwant, koczot, zagorzały kot, kulfan, 
mołojec,  młokos,  mołodziec,  pacolan, 
rufijan,  slacha,  szkort,  szwagier,  ścierw, 
chytry wąż. Nie można się dziwić. Klono-
wic uwieczniony został w literaturze jako 
rogacz  wspaniały.  Rogów  przyprawiła 
mu  żona  Agnieszka,  córka  sprzedawcy 
korali ze Słomianego Rynku. O tej niesy-
tej zabaw i pieniędzy Agnieszce, będącej 
utrapieniem  poety-idealisty,  rozpisywał 
się z upodobaniem wspomniany już Jan 
Zachariasiewicz. Sam tej awantury miło-
snej  nie wymyślił,  o  niedobranym mał-
żeństwie wierszopisa z frywolną osóbką 
przeczytał w dziele Szymona Starowol-
skiego  (1588–1656).  Ten  kaznodzieja, 
poeta, geograf i historyk, niewiele młod-
szy od Klonowica, słyszał zapewne o nie-
dolach małżeńskich burmistrza-poety, nie 
zawahał się więc tej pikantnej opowiastki 
włożyć między wiersze.  Plotki,  a może 
i wstydliwe fakty z życia dawnego Lubli-
na, stały się wziętym tematem literackim. 
Kochankiem  Agnieszki  Klonowico-

wej  okazał  się  niejaki  Melchior  Złotni-
czek.  Żadnemu  amantowi  tamtej  doby 
nie poświęcono tyle miejsca w literaturze 
XIX i XX wieku! Tenże lubelski Romeo, 
który skończył chyba w ciemnicy lub pod 
katowskim  mieczem,  prawo  wszak  cu-
dzołożnikom – zwłaszcza pośledniejsze-
go stanu – nie pobłażało,  to desperat  ja-
kich mało. I wbrew nazwisku kojarzącym 
się  z  jakimś  mizerakiem,  chudeuszem, 
był to ponoć chłop na schwał! Nie zawa-
hał się sycić wdziękami Agnieszki w jej 
małżeńskiej  łożnicy!  Dopadł  pewnego 
razu Klonowic na swych pokojach golu-
teńkiego amanta, chwycił jego szpadę, nie 
miał jednak odwagi przebić gacha, ten zaś 
– choć goły – zdołał sięg nąć po rusznicę 
i ucieczką musiał się salwować już poeta! 
Władysław Syrokomla (1832 –1862), 

tłumacz  Roxolanii,  przypomniał  tarapa-

ty  Klonowica  w  gawędzie  Zgon Acer-
na. Powieściopisarka i poetka Seweryna 
z  Żochowskich  Pruszakowa-Duchińska 
(1815–1905) ogłosiła w Bibliotece War-
szawskiej poemat „Sebastian Klonowic”. 
Wincenty Rapacki  (1840–1942), wzięty 
swego czasu dramaturg i aktor, postano-
wił  jeszcze  wzbogacić  burzliwe  dzieje 
burmistrza - poety. Akcję swego dramatu 
„Acernus” umieścił w czasie najazdu na 
Lublin Stanisława Stadnickiego zwanego 
„diabłem łańcuckim”. Stadnicki faktycz-
nie pojawił się w Lublinie na czele cze-
redy  awanturników,  usiłował  zastraszyć 
obradujący  Trybunał  Koronny,  został 
jednak  z miasta  przepędzony. Czy miał 
w  tym  swój  udział  Acernus?  Rapacki 
zbudował  intrygę  o  zdradzieckiej  żonie 
Klonowica,  która  wykradła  klucze  do 
bram miasta, wpuściła do Lublina Stad-
nickiego i została jego kochanką.
Władysław  Kornel  Zieliński  (1836–

1895),  autor  „Opisu  Lublina  jako  prze-
wodnika dla zwiedzających miasto”, po-
święcił Klonowicowi szkic Z życia poety 
oraz  opowiadanie  „Flisacy”.  W  zgrab-
nym  opowiadaniu  jeden  z  flisackiego 
bractwa,  chłopczyna  spragniony wiedzy 
i ciekawy świata, z wypiekami na twarzy 
smakuje przedwiekowe  strofy Acernusa 
i  ubolewa  nad  marnym  zgonem  poety. 
Cóż, Klonowic, jak głoszą kolejne legen-
dy, popadł na starość w prawdziwą przej-
mującą nędzę, ów opłakany stan bardzo 
zamożnego niegdyś poety stał się kolej-
nym  pretekstem  do  kolejnych  podniet 
literackich,  powstawały  więc  opowieści 
jak  to  Agnieszka  i  jej  matka,  kobiety 
bez zasad i skrupułów, posuwały się do 
zamachów  na  życie  Acernusa,  podsy-
pywały  trucizny,  nasyłały  osiłków,  by 
porachowali  gnaty  gryzipiórkowi.  Naj-
rzetelniejszą relację biograficzną Acerna 
przedstawił w gawędzie Poeta-burmistrz 
lubelski pisarz Józef Zięba. Kto więc wie, 
może  i nastąpił marny koniec Klonowi-
ca?  Nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  iż 
wierszujący burmistrz zmarł w roku 1602 
w  szpitalu  św.  Łazarza  prowadzonym 
przez  jezuickie  Bractwo  Miłosierdzia. 
Sebastian Kajka, krewny poety, ufundo-
wał w kościele farnym Świętego Michała 
marmurową tablicę z łacińskim napisem. 
Kościół  rozebrano  w  połowie  XIX 

wieku,  tablica  szczęśliwe  ocalała,  tra-
fiła  do  katedralnej  kaplicy Matki  Bo-
żej,  umieszczono  ją  obok  nagrobka 
Wincentego Pola. Łaciński napis z na-

grobka  to  czterowiersz,  ostatnia  strofa 
Philtronu:
Corporo dum vivo, mediobor mente 
sepulchrum,
Corporo dum moriar, mente suprerstes 
ero,
Etlicet extinguar, lumen mihi reddet Jesus,
Sic mihi mors lucrum, sic mihi vita mori 
est.
Najbardziej  znane  są  przekłady  Jó-

zefa  Detmerskiego  z  roku  1882  oraz 
Stanisława Moroniewicza z roku 1908. 
W przekładzie Detmerskiego wiersz ma 
gładkie, wpadające w ucho brzmienie:
Gdy ciałem żyję, duszą rozmyślam o gro-
bie,
Gdy ciałem umrę, wieczność zabezpieczę 
sobie. 
A chociaż zgasnę, Jezus mnie oświeci,
Śmierć będzie zyskiem, gdy życie uleci.
Dla Moroniewicza bardziej właściwe wy-
dały się słowa:
Śmierć nauczyła mnie sama własnymi 
gardzić pociski,
Ona, co zgubę przynosi, tu sama siebie 
zwycięża, 
Śmierć bowiem życiem się staje, z dniem 
śmierci życie zacząłem, 
Ciało me wróć się do prochu, ożyj w Panu 
swym ma duszo!
Nagrobek ozdobiono fikcyjnym por-

tretem  Klonowica.  Poeta  został  przed-
stawiony jako mężczyzna w swych naj-
lepszych  latach,  z  rumianym obliczem, 
pogodnym  i  bystrym okiem niezmąco-
nym  ziemskimi  utrapieniami.  Tuż  pod 
portretem widnieje czterowiersz Kajeta-
na Koźmiana (1771–1856). W epitafium 
wyraźnie  zaznaczono,  iż  o  pośmiertną 
sławę burmistrza zatroszczył się lubelski 
biskup Walenty Baranowski (...).
Zniszczył czas pomnik Leszka, ku czci 
Archanioła
Ten kamień oszczędziły zwaliska ko-
ścioła
Zaszczyt miasta, jak chwała wieszcza 
nie zginie,
Troskliwy pasterz, drugą zdobi nim 
świątynię.
Koźmian,  głośny  przeciwnik Mickie-

wicza, także prześmiewca Norwida, przed 
cnotą, pracowitością i dziełami Klonowi-
ca uchylał kapelusza i nazywał autora Fli-
sa wieszczem. Koźmian, jak każdy poeta, 
mógł ganić, mógł chwalić. W obu przy-
padkach bez umiaru. Cóż, Mickiewiczo-
wi sławy nie uszczknął, Klonowicowi nie 
przysporzył. Ale słowo pozostało.

Michał Kruk
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W czwartek, 23 czerwca 2016 roku w Mu-
zeum Czechowicza odbył się 

MITING POETYCKI: NIE ZAPOMNIEĆ O KLONOWICU 

Wiersze ku czci lubelskiego poety-burmistrza 
zaprezentowali poeci: 

Krystyna Głowniak 
Józef Franciszek Fert 
Marian Janusz Kawałko 
Piotr Kobielski-Grauman 

Henryk J. Kozak 
Wojciech Pestka 
Henryk Radej 

Alfred Marek Wierzbicki 
Józef Zięba

Postać  poety  burmistrza  Sebastiana  Fabiana  Klonowi-
ca  przybliżył  dr  Jan Sęk  –  Prezes  Fundacji Willa  Polonia, 
a  spotkanie  prowadził  dr  Jarosław  Cymerman,  kierownik 
Muzeum im. J. Czechowicza. 
Poeci uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami, 

reprintem pracy prof. Wiktora Hahna Lublin w Twórczości Kra-
szewskiego,  oraz  nagrodami-niespodziankami  ufundowanymi 
przez Prezesa Fundacji Willa Polonia Pana dra Jana Sęka.
Spotkanie  zgromadziło  kilkadziesiąt  osób:  poetów,  na-

ukowców, miłośników poezji  staropolskiej  i współczesnej. 
Poeci – w zamierzeniu organizatorów – mieli prezentować 
wiersze zainspirowane tematom bliskim Klonowicowi, choć-
by mitologizacji miasta  Lublina  czy wyszydzaniu  ludzkiej 
nikczemności i małości, co poeta-burmistrz czynił w poema-
cie satyrycznym Worek Judaszów. Po prezentacji wywiązała 
się burzliwa dyskusja o aktualności poezji staropolskiej oraz 
jej  sile  inspiracji. Odnotować należy pełne emocji  i  swady 
dyskusyjnej wystąpienie  prof. Haliny Wiśniewskiej,  autor-
ki książek Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana 
Klonowicza (1985) oraz Sebastian Fabian Klonowic – urzęd-
nik i poeta królewskiego miasta Lublina  (2005). Klonowic 
czy Klonowicz? – zapyta uważny czytelnik. Autorka kiedyś 
opowiadała się za wersją nazwiska poety Klonowicz, dziś za 
prawidłową uznaje: Klonowic.
Dodajmy, że pamięć poety przekazuje nagrobek w kate-

drze  lubelskiej,  a  także  pomnik  wystawiony  w  roku  1957 
w Sulmierzycach, gdzie poeta przeszedł na świat (około roku 
1545). Dr Jan Sęk, autor licznych inicjatyw kulturalnych, ale 
także fundator pomników i tablic upamiętniających pisarzy, 
nosi się z zamiarem ufundowania pomnika poety-burmistrza 
w Lublinie w roku 2017, na jubileusz miasta.
Każda impreza Lubelskiego Oddziału SPP jest okazją do 

wręczania nagród  jubileuszowych, dyplomów honorowych, 
pamiątek literackich, upominków okolicznościowych. I tym 
razem  nie  zapomniano  o  nagrodach  dla  jubilatów,  laurach 
dla  zwycięzców,  uczestników,  organizatorów  imprez,  kon-
kursów i sympozjów literackich.                          (red.)
Relacja  fotograficzna  z  imprezy  oraz  fotografie  poetów 

autorstwa Piotra Maciuka.                                          

Nie zapomnieć o Klonowicu

Andrzej Miskur – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu marszałkowskiego 
wręcza nagrodę  jubileuszową Piotrowi Kobielskiemu-Graumanowi

Prof. Halina Wiśniewska 

Dr Jan Sęk

Dr Jarosław Cymerman – kierownik  Muzeum Czechowicza, Zbigniew W. 
Fronczek   – prezes Lubelskiego SPP wręcza dyplom honorowy Józefowi Ziębie
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modlitwa

  Matce

dzień się czochra o węgieł
pies się z rosy wytrząsa
na pniu pióro kogucie
w garnku skwaśniały cień

matko zacznij Godzinki
ojcze obudź Siwego
niech się w mrok nie obraca
wozu koło i Słowo

już się kurzy ze strzech
zacznij matko Godzinki
postaw mleko za progiem
nakarm zgłodniały Dzień

1968

* * *

z Herberta

strzeż się doskonałości
jest okrutna

jak narzędzie
którego nie można użyć

jak zadowolona z siebie po brzegi
pełnia

w jej cieniu nie wypoczniesz
nie ma cienia

w jej świetle dojrzysz
na jej cześć uniesienia

nie mów więc nic

gdzieś tu może jest
za ręki zakrętem

tela di lino

piękne anioły z del popolo
u wąskich chłodnych źrenic
źródeł

prostują skrzydeł zwiędłe płótna
budzą się –
dla nich słońce wschodzi

skruszone wstają trawertyny
koń trwożnie Szawła skronie muska

z półmroku tramwaj się wyłonił
i kończy jutrznię ksiądz kanonik

piękne anioły z autobusu
viterbo – ponte milvio – roma
życie uśmiecha się od wieków
do was jak myślę tylko do was

Ja
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Obiektywnie
największą wartość
mają
nieukończone symfonie
nienapisane poematy
zaledwie poczęte
zamysły
obrazów, dźwięków, linii 
Są doskonałe,
istniejące tylko w świecie
idei platońskich
nie skażone
niedoskonałością materii 
Być może
po końcu świata
wszystkie staną się powszechnie dostępne
wypełnią metafizyczną pustkę
zadziwiając
mnogością kierunków, stylów, form,
bogactwem treści 

Świat według Schulza

Rynek jak biblijna pustynia
żółty, rozpalony krąg w
samo południe ludzie i koty
ukryci w murach 

Śpiące kamienie
czekające zmierzchu 

Nie ma Unduli,
która leniwie rozrzuciła kolana

a jej rude włosy

rzucają cień
na poduszkę 
Demiurg, manekiny, klatki
Puste, zapomniane pokoje 

Florencki erotyk

Vita activa Giuliano
Hrabia de Nemours
błękitne, przenikliwe źrenice
srebrzysty tors
mistyczny krajobraz pełen
fałd, muskułów
obiekt studiów
dla
zmysłów kobiecych 

Beatrycze nie kochała
Dantego
ścigał wzrokiem
Jej
różowy pantofelek
który znikał
w ciemnej, wąskiej ulicy
modliła się w Santa Maria Nuovelle
by nie wzbudził w niej
pustego pożądania
więc niewieście spojrzenia
pieściły ciało Giuliano 

Najbardziej kochała pewnie 
i najpiękniej Maria Magdalena
de Pazzi AMANTE DELL
AMORE Dl CRISTO
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Nie dotykać

nie dotykać Twoich ust
rozkwitających pod moim napięciem 
nie dotykać milczenia mego ani
Twego piołunowego szeptu
nie dotykać telefonu komórkowego
zakażonego wirusem mojej
pożądliwości lub Twoim 
niespełnieniem
nie dotykać Twego wzroku
gdy drży od nadmiaru moich
pragnień
nie dotykać Twoich wonności
unoszących się nad moją pastwą
nie dotykać Twojej linii serca
na otwartej dłoni ani mojej linii
przeznaczenia

nie dotykać słów dla Ciebie
wierniejszych od modlitwy
nie dotykać Twego odbicia na
moim wierszu
nie dotykać Twej magii i uroków 
czarnoksięskich nie dotykać mej
duszy zaklętej w złotolity 
pierścień
nie dotykać niczego co wznosi mnie
ku Tobie

nie dotykać
bo to nasze ocalenie 

i krwiobieg - - -

Horyniec, dnia 13 stycznia 2016 r.

Mieć i być

mieć tyle mocy w sobie 
by nakłonić wodę
niech się świętą stanie
i obmyć w niej wszelką
nieprzystojną myśl

mieć w sobie tyle mocarnego głosu
by skruszyć nim echa 
zgorszonej niesławy
i każdy detal kłamstwa
z zuchwalstwa poczęty
niech legną w podobieństwo
diabolicznych świętych

mieć poezję za czułość
wahanie za baczenie
a złudy i zranienia
za limes bezradności

mieć w każdym czasie wolę
by z klęsk nieplanowanych
wywodzić siebie
jakoby z nicości

być z łaski, być z winy
być z gniewu z przyczyny
być i nie być tym samym

na amen

Rybie, ukończono 10 czerwca 2016 r. migiem
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COŚ

bezsenne serca coś przewierca
i śmieje się jak przeniewierca,

czyżby zdradzało, gdy trącało
o czułe struny, zawadzało?

serca oszukać żadna sztuka,
gdy każde swego ślepo szuka

i jedno drugie wzajem goni,
byle bezwiednie ujść pogoni

mdłego oddechu samotności,
co w krew przenika i do kości; 

tak więc prawdziwy cel poezji
to serca przywieść do amnezji,

by zapomniały, czego chciały
i tylko tego już się bały,

a w końcu – snu – 
jak przypomnienia,

kiedy to – coś – 
wychodzi z cienia

CHCIAŁBYM CI TO 
JEDNAK POWIEDZIEĆ

Z czasem coś tak pisze się w głowie, 
że już nie trzeba tego zapisywać – 
bo tak wyraźnie jest powiedziane
i tak jest skończone,
raz i na zawsze.

Z czasem coś tak się maluje w umyśle, 
że nie ma potrzeby, by to namalować –
bo tak porażające,
że aż doskonałe.

Zaparty dech
i zachwycone oko! –
Sięgają głębiej
niż głęboko.

I słowa – co tylko otwierają
oceany nieskończonych znaczeń.
nie do zrozumienia
I obrazy – które tylko spływają
w odmęty światów
nie do przedstawienia.

A wszystkie one
tylko w jednym sercu –

A we wszystkich
tylko jedno serce.
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Pamięci Wieśka Gromadzkiego

***

I pomyśleć
Że jeszcze wczoraj
Byłem pewny
Że jestem wyjątkiem

Do południa
Podsumowując straty
Licząc zyski
Chodziłem z psem na łące

I nie myślałem o tym
Że mam już wyznaczoną 
Godzinę
I datę

Każdy ma
Już pierwszej nocy los
Wrzuca do kołyski
Drogę i metę

Było podlasko
Pięknie

Młodość

Wspominam młodość
Tego lekkomyślnego drania
Przyswajał i przywdziewał
Modne
Nie pasujące do pochodzenia
Ani do stanu posiasania
Poglądy
I ubrania

Niestety
Jak to pyszałek
Żył intensywnie
Lecz krótko

Wydaje się że tylko
Od wieczora
Do rana

Napis na starej kamienicy

Żyłem
Byłem
I tam 
I tu

Nie zacieraj
Niechaj chociaż tyle
Po mnie
Zostanie
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przędza

pociągam niebo za białą chmurę
cienka strużka światła
wycieka spomiędzy palców
biała nitka staje się złota
wyruszam w drogę
za horyzont

tam za horyzontem 
Ty
patrzysz 
jak
biała chmura
topnieje, maleje
i nagle całkiem znika

wędrująca
złota niteczka
o Twoje serce
prosi

o swojej tajemnej przędzy
prócz Ciebie
nie mam komu opowiedzieć

Zanim powstał świat
Było
Pierwsze ziarnko piasku
Z niego wyrosła góra
Pierwsza łza
Z której wzięło początek morze
I osobne dźwięki
Ty
Ja
Splecione nasze dłonie w jedno

Słowo
My
Które było na początku wszystkiego

spotkanie

Wyciągam rękę
stoję na środku dworcowej hali
miałem czekać na peronie
na Twój przyjazd

Spóźnił się autobus
przepraszam

Ktoś obok przestępuje z nogi na nogę
grzebie zniecierpliwionym palcem
w portmonetce chwili

Zagląda w oczy
mądrości, przelicza na pieniądze spojrzenia
fortuny, szuka 
znajomej twarzy

Ale tylko
ja
mam jabłko
i
mogę dać je Tobie
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na śmierć poety

kiedy poeta umiera
czyni to zawsze w niestosownej porze
w pół wiersza w pół słowa
w półśnie odchodzi
niepogodzony

wtedy biegnie przez świat
elektryczna iskra
każe odmieniać przebudzonym
przez wszystkie przypadki życiowe
jego nazwisko powtarzać strofy
dawno zapomniane

kiedy umiera poeta
w jego miejsce rodzi się nowy
zarodki metafor drżą o poranku
jak krople rosy na pajęczynie
z nich kiedyś uzbiera się rzeka

Ślad

Cóż jest smutniejszego 
niż wyschnięta rzeka
której tak naprawdę nie ma
jej środkiem idzie człowiek
potykając się o kamienie

Na próżno prężą się nad nim
wybrzuszone mosty co wietrzeją 
i sypią słoneczny pył 

Złudny ratunek wędrowca
w trujących owocach opuncji
albo w zabójczym cieniu 
ostrokrzewów kuszących na obrzeżach

Jego nadzieja gaśnie
jak obłoczki kurzu 
spod spękanych stóp
jak cicha skarga 
w zapieczonym gardle 

W panice zapomniał
że nawet ślad rzeki
prowadzi do morza

Gran Canaria, 25 IX 2015

uchylam nieba okiennicę

  jak to czynisz – poeto
  bezszelestnie
po zmierzchu
na palcach
wkradasz się do ogrodu
i uchylasz nieba okiennicę
– a jeśli zaskrzypi?
zostaniesz przyłapany jak urwis
na podglądaniu kochanków 
w gwiezdnej pościeli

gdzie twoje niebo – poeto
w której mgławicy pulsarów
ta świetlność wiekuista wskrzesza
majowy ogród
aż oko ślepnie
i ucho boleje

jak mogłeś – ubogi
płoszyć stado aniołów
skupione nad rumowiskiem
tajemnicy

piekło jest w nas
– wołał filozof
także i niebo
– dorzucam ja
a uchylanie niebieskiej okiennicy
jest odrywaniem koszuli od ran
męską nocą przy ognisku
trawioną czerwonym winem
pisaniem wiersza w pociągu
skurczem narodzin...

wtedy dojrzał cię On
w tym uchyleniu
i wniknął przez szczelinę
w głąb twego sumienia
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KOBIETY MYKEŃSKIE

Odurzeni zapachem rumianku i kwitnących poma-
rańczy
słyszymy imiona Klitajmestra Ifigenia 
Najstarszej bramy kontynentu strzegą
dwie lwice napięte do skoku 

Kobiety mykeńskie rozczesują włosy
długo trzymając grzebień w dłoniach,
łopatkami z kości nakładają pomadki
na czoło i policzki 
Przeglądają się w lusterkach
częściej niż w oczach mężów 
Agamemnon i Menelaos wyruszyli 
po łupy do Troi,
bajanie Homera, że poszło o Helenę,
bądź uważny na mowę Greków,
nie zwracali się do naiwnych 

Lusterka i łopatki w gablotach  
Figurki dziewcząt składających ręce,
wznoszących je do tańca
w aoryście kamienia 

Kobiety mykeńskie objęte westchnieniem
leżą w grobach,
których jeszcze nie odkopano 
Kiedy wstaną w innych ciałach
pod innym słońcem
sięgną po złote maski,
w jakich spoczywali wojownicy 

W DRODZE DO ATEN

Brzydkie miasto Ateny 
Jest tu jakaś intryga,
to czego szukamy istnieje
schowane na dnie waz,
w urwanych dialogach,
w niespisanych doktrynach,
w urodzie tancerzy przypominających bogów,
w zatoce za wzgórzem,
gdzieś tu albo tam 

Pod Termopilami nie wiadomo, 
gdzie to było 
W Delfach patrzyłem 
na dolinę porośniętą oliwkami,
ze skał spływała woda,
wiał ciepły wiatr 

Dawni Grecy nie odeszli 
Słyszę ich przed świtem
zbudzony w hotelu przy ruchliwej ulicy 
Wolałbym sen niż ich skandowanie:
poznaj samego siebie, poznaj samego siebie 
Wleczemy się za nimi
raz bliżej raz dalej
w pościgu za nieśmiertelnością
wyposażeni w ironię i żarliwość 

SZUKANIE WYJŚCIA

Schodziłem ku Bystrzycy
w bramach stali młodzi mężczyźni
wyglądali staro ogorzali przepoceni
w lichym ubraniu i zniszczonych butach
w jednej ręce butelka w drugiej papieros
milczenie lub bluzgi
żadne zdanie się nie kleiło
Kobiety były zajęte gotowaniem obiadu
przez otwarte okna dochodził
zapach smażonej cebuli i wywaru botwinki
Niedaleko na placu dziecko nawoływało
- będziemy bawić się w chowanego
a drugie – nie w berka
Zawsze się znajdzie inne wyjście 
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Wymiar

Młodą zielenią koniczyny
pręży się w polu gęstwa życia
i woń dusząca płynie w sadach
w skwarze południa 
ciepła rzeka

Zegar na północ czas przesila
i mija fala
ty z nią mijasz

W woń się zatapiasz niby żuraw
w studnię kwiecistą
w żółty rzepak

I pytasz
ciągle siebie pytasz

Jaki w tym wszystkim znaleźć wymiar
dla siebie
dla człowieka

Dedykacja

Może będzie ci żal
kiedyś
gdy ci opowiem
żeś się urodził
wśród takiego miasta
w którym 
obok wielkich domów
szumiały łanem 
żyto i pszenica

Łąka po pas wyrosła
w dolinie nad Czechówką
bujnością zielska i wszelkiego kwiecia

Przy domu mogłes wypłoszyć zająca
i kląskania słowika 
nocami do woli wysłuchać

Zapomnij o reszcie
niech zatrze wszystko mijająca bryza
może wyrzuci kiedyś na ubity piasek
bursztyn
może nasz kamień
wśród murów Lublina

Cóż to za rycerz

Cóż to za rycerz bez miecza i zbroi
co z niepokojem pędzi poprzez Ziemię
Don Kichot Boży w walce z wiatrakami
rycerz bez tarczy bez konia bez zbroi

Cóż to za rycerz co na krańce świata
z imieniem Pani przebył oceany
i jak trubadur na wyspach Japonii
sławił Jej imię

Cóż to za rycerz który stawiał domy
maszyny włączał dla Jej większej chwały

A kiedy został w numer zamieniony
gdy już nic nie miał
jeno życia płomyk
to i ten płomyk
dla ocalenia oddał człowiekowi

Rycerz bez tarczy
bez miecza
bez zbroi
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Worek Judaszów – a cóż  to właści-
wie  za  tytuł?  Jeśli  ktoś  z  czytelników 
spędził  choćby  parę  tygodni  w  nie 
bardzo podłym mieście Lublinie, zwa-
nym  również  grodem  trybunalskim, 
i podczas swego pobytu zaciekawił się 
zabytkami  Starego  Miasta,  na  pewno 
pokazano  mu  kamienicę  Klonowica, 
którego  nieco  później  utarło  się  nazy-
wać Klonowiczem.
Przeciętny  lubliniak wiedział o nim 

tylko tyle, że był poetą i przez pewien 
czas  sprawował  godność  burmistrza 
tego miasta. A były to czasy jego świet-
ności,  zniszczonej  następnie  przez 
wojny kozackie, szwedzkie i moskiew-
skie. Ale z pochodzenia Sebastian Klo-
nowie  był  Wielkopolaninem,  urodził 
się  w  Sulmierzycach,  w  Lublinie  zaś 
osiedlił się na stałe w r. 1574, gdy już 
dochodził do  trzydziestki. Był kolejno 
pisarzem miejskim, ławnikiem, wójtem 
i wreszcie przez ostatnie osiem  lat,  aż 
do  zgonu,  który,  nastąpił  w  r.  1602, 
bunnistrzem. Jak  tylu pisarzy renesan-
sowych,  pisał  zarówno  po  polsku,  jak 
po łacinie.

Roxolania  została  przełożona  na 
polski  przez  Władysława  Syrokomlę: 
przekład gładki, chociaż nieco mdławy. 
Victoria Deorum,  poemat  dydaktycz-
no-moralizatorski,  ukazał  się  drukiem 
w  ariańskim  Rakowie,  mimo  że  Imć 
Pan burmistrz  lubelski nigdy do dysy-
dentów nie należał. Z większych dzieł 
w  języku  polskim  Klonowie  pozosta-
wił  po  sobie  Żale nagrobne na Jana 
Kochanowskiego, którego czcił  i wiel-
bił  jako księcia poetów, „Flisa,  to  jest 
spuszczenie statków Wisłą”, Pamiętnik 
książąt i królów polskich  –  przeróbka 
łacińskiego  poematu  Klemensa  Janic-
kiego i wreszcie Worek Judaszów, któ-
ry tu nas najbardziej interesuje.
Jest  to  obszerny  poemat  satyrycz-

ny  o  wyraźnym  zacięciu  społecznym, 
zbliżony  swoją  tematyką  do  literatury 
sowizdrzalskiej czy łotrzykowskiej, tak 
bardzo  rozpowszechnionej  ówcześnie 
w całej zachodniej Europie, a i w Pol-
sce mającej wielu anonimowych przed-
stawicieli.  Worek  uszyto  z  czterech 
skór: wilczej, lisiej, rysiej i lwiej. Stąd 

podział utworu na cztery części, z tym 
że  „lwiej  skóry”  autor  właściwie  nie 
omówił,  cofnął  się,  przestraszony,  bo 
chodziło  o  możnych  tej  ziemi,  z  któ-
rymi  lepiej  nie  zadzierać.  Więc  prze-
zornie  wykręcił  się  kilkoma  zaledwie 
wierszami:

Strach o tej skórze pisać: bo ta groź-
ba strachem -

narabia, iż tak mówić mam prostym 
odmachem;

Więc on niezbędny oszust twierdzi 
zatem;

bym się zaś nie uprzykrzył Judaszom 
zębatym.
Za  to użył sobie w stosunku do Ju-

daszów pomniejszego kalibru i o mniej 
potężnym uzębieniu: spod znaku wilka, 
lisa  i  rysia.  Kogóż  tu  nie  ma!  Rzezi-
mieszki, złodzieje, oszuści, wydrwigro-
sze, fałszerze, handlarze świętości, wy-
łudzający  pieniądze  od  prostaczków, 
„mastahuzy”  –  wyrodki,  zaprzedający 
ludzi  w  niewolę  pogańską,  specjaliści 
od fałszowania miary i wagi, świętosz-
kowie,  za  gotowy  grosz  sprzedający 
opowieści o rzekomych cudach.

Widziałem – pry – pod lasem miłą 
Matkę Bożą!

Wielka światłość wynikła w choino-
wym borku...

Więc on niezbędny oszust twierdzi 
za rzecz istą, że widział własnym okiem 
Dziewicę Przeczystą.
Użalał  się  też  Klonowie  nad  dolą 

„kmieciaszków”,  poddanych  tyranii 
bezlitosnych  panów,  chciwych,  okrut-
nych,  a  częstokroć  po  prostu  „furyja-
tów”. Nie  jest  tego  zresztą  zbyt  dużo. 
Może,  gdyby  autor  był  szlachcicem, 
a  nie mieszczaninem,  zdobyłby  się  na 
większą  odwagę  i  potraktował  szerzej 
sprawę ucisku społecznego. Ale dobre 
i to!
Nie ma w Worku Judaszowym dzien-

nikarzy  ani  literatów.  To  zrozumiałe. 
Dziennikarstwo w drugiej połowie XVI 
wieku w ogóle nie istniało, na pojawie-
nie  się  tego  zawodu  trzeba  było  cze-
kać  jeszcze  dwieście  kilkadziesiąt  lat. 
A i zawodowych pisarzy też właściwie 
nie  było.  Za  pióra  chwytali  duchowni 
i  świeccy,  możnowładcy  i  szaraczko-

wie,  szlachta  i  mieszczuchy,  zdarzała 
się  i  koronowana  głowa,  a  kiedy  in-
dziej  wędrowny  igrzec,  jarmarczny 
obieżyświat, kleryk, który nie dostąpił 
wyświęcenia,  bo  wolał  sowizdrzalską 
swobodę. Pisarze ówcześni byli auten-
tycznymi amatorami, o utrzymaniu się 
z pióra nie było mowy.
Tak czy owak nie ma  ich w Worku 

Judaszowym.  Gdyby  Klonowie  zmar-
twychwstał i dziś zechciał napisać uno-
wocześniony  odpowiednik  swojego 
poematu, niewątpliwie znalazłby w Ju-
daszowym worku sporo miejsca dla bra-
ci  dziennikarsko-literackiej.  I  kto wie, 
może zechciałby doszyć do niego skórę 
jakiegoś  innego, piątego z kolei  zwie-
rzęcia, którego nazwy nie wymienię, by 
nie zarobić sobie na jego urazę.
Są  zresztą  w  tym  renesansowym 

utworze  jak  gdyby  aluzje,  przeczucia, 
zwroty,  bez  trudu  dające  się  dostoso-
wać do towarzystwa, z mniejszym lub 
większym  sukcesem  zajmującego  się 
gry- zmoleniem. Chociażby ów wiersz 
o spryciarzach, co pomagają prostakom 
po  staremu  błądzić  –  „ślepi  wodzo-
wie  ślepych”.  Co  fałszywe  lub  pusto 
brzmiące słowa ofiarowują jako pełno-
wartościową walutę. Co  z  namaszcze-
niem  odprawiają  „zmyślone  nabożeń-
stwa”,  kpiąc  sobie  z  góry  z  przejęcia 
słuchaczy.  Co  za  „rzecz  istą”  podają 
własne przywidzenia.
Wilki, lisy, rysie... Lwów chyba naj-

mniej,  a  jeżeli,  to  przeważnie  fałszy-
we, zardzewiałym dyszkantem udające 
groźny ryk monarchy zwierząt. Jednak 
zdarzają  się  autentyczne  i  te  w  Juda-
szowym worku raczej się nie mieszczą. 
Należy  je  traktować  z  atencją,  ale  też 
i bez strachu, który lubelskiemu burmi-
strzowi  uniemożliwił  skompletowanie 
jego menażerii.
Poczciwemu  Klonowicowi  ani  się 

śniło, że z biegiem czasu fauna literacka 
rozmnoży się w tak oszałamiający spo-
sób. Powstały w jego wyobraźni i o in-
nym  przeznaczeniu  worek  Judaszów 
już by jej dziś nie pomieścił; trzeba by 
uszyć  nowy,  znacznie  obszerniejszy, 
więc  i  skórek  zwierzęcych  potrzebna 
znacznie  większa  ilość  i  bardziej  róż-

Józef Łobodowski
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norodnego pochodzenia. Kto wie, może 
nawet należałoby nie ograniczać się do 
czworonogów, lecz sięgnąć do płazów 
i  gadów...?  Jaszczurki,  węże,  żmije, 
żaby,  ropuchy  także  powinny  dostar-
czyć  swoich  skórek.  Może  bajeczny 
bazyliszek,  o  którym  z  takim  wdzię-
kiem pisał całkiem niedawno w nr 1263 
„Wiadomości” honorowy Somalijczyk, 
Bogumił Andrzejewski? I chyba nie za-
wadzi sięgnąć do ornitologii. Im więcej 
tej różnorodności zoologicznej, tym le-
piej!
Zasada pakowania do worka powin-

na być prosta. Każdy jest do niego kan-
dydatem in potentia, każdy się do niego 
dostanie na krócej czy dłużej, zależnie 
od  tego,  co  przeskrobie.  Wrodzony 
optymizm podszeptuje mi, że niektórzy 
staną się stałymi lokatorami, inni - tyl-
ko gośćmi.  Jeżeli ktoś  tego  losu unik-
nie, znaczyć będzie, że jest kandydatem 
co  najmniej  do  beatyfikacji  za  życia, 

kanonizacji w niezbyt oddalonej przy-
szłości.
Nie wolno stosować taryfy ulgowej, 

ani  ostrożnej  taktyki  towarzyskiej,  co 
zresztą  stanowić będzie najlepszą  ase-
kurację osobistą. Bo jeśli wszyscy, nikt 
nie  powinien  mieć  żalu  ani  pretensji. 
Całkowita demokratyzacja pod hasłem: 
–  Towarzysze  pisarze  wszystkich  ro-
dzajów literackich, łączcie się w worku 
Judaszowym! Równość i braterstwo za-
gwarantowane!
Naturalnie,  przy  tak  szlachetnym 

podejściu nie ma mowy o żadnej dys-
kryminacji  płci.  Nikczemne  praktyki, 
stosowane niegdyś wobec sufrażystek, 
skazane  są  na  bezwzględną  banicję. 
W Judaszowym worku  znajdzie  się 
przytulne miejsce  i  dla  pięknych  pań, 
a że na emigracji piszące damy stano-
wią  grono  wprawdzie  dobrane,  lecz 
niezbyt  liczne, w dziale  kobiecym nie 
przewiduje się większego ścisku.

A  cóż  z  autorem  tych  słów?  Czy 
zdobędzie się na tyle poświęcenia i sa-
mozaparcia,  żeby  zgodzić  się  na  rolę 
słynnej  gogolowskiej  wdowy  po  pod-
oficerze, co to „sama siebie wychłosta-
ła”? Autor ma  zamiar wystawić  sobie 
żelazny  list  ochronny.  Tyle  że  z  tym 
bywało  w  przeszłości  rozmaicie.  Jan 
Hus wybrał się na sobór do Konstancji 
z cesarskim listem żelaznym w bagażu 
i na niewiele się to biedakowi przydało. 
I tak go spalono na drobny popiół.
Załatwi  się  to  kompromisowo,  kra-

kowskim targiem. Jeżeli autor zostanie 
schwytany  przez  innych  na  gorącym 
uczynku  przestępstwa  czy  choćby  tyl-
ko  drobniejszego wykroczenia  i  zade- 
nuncjowany  przed  właściwą  władzą, 
to trudno, będzie musiał sam wleźć do 
własnoręcznie  uszytego  worka.  Natu-
ralnie,  nie  na  długo,  na  jedną  chwil-
kę,  niejako  symbolicznie,  bo  przecież 
ktoś musi  ten  Judaszowy worek  nosić 
na plecach, a siedząc w środku, nie da 
rady. Więc muszę  korzystać  z  jakichś 
przywilejów.
Nie  potrzeba  dodawać,  bo  to  samo 

przez  się  zrozumiałe,  że  niżej  pod-
pisany  spodziewa  się,  iż  za  jego  nie-
wdzięczny  trud,  od  czasu  do  czasu, 
wpadnie mu coś brzęczącego do „mo-
szen”. Tak Imć Pan Sebastian nazywał 
z  ruska  sakiewkę. W danym wypadku 
chodzi  o  sakiewkę  chudopacholską, 
gdyż  ojcowską  cha-  bendę  dawno  już 
orda zagarnęła.

„Wiadomości” 1970, nr 28 

„KAMENA” KIEDYŚ I DZIŚ

Przypadkowo trafił do moich rąk list 
z nadrukiem u góry „Kamena”  - Dwu-
tygodnik  społeczno-kulturalny,  Lublin, 
ul. Marii Curie Skłodowskiej 2. W za-
sadzie  z  korespondencji  prywatnej  nie 
powinno  się  korzystać,  ale  w  danym 
wypadku chodzi o list skierowany przez 
naczelnego  redaktora  do  pary  czytelni-
ków,  a  to  radykalnie  zmienia  sytuację, 
tym bardziej że mowa w tym liście nie 
o sprawach prywatnych, lecz ogólnych, 
a głównie politycznych. Więc nie zawa-
dzi kilka słów komentarza, a że nie bę-
dzie on przyjemny dla owego redaktora, 
to już nie moja wina. Ja bym wolał jak 
najłagodniej... Taka już moja natura!
„Kamena”  powstała  na  kilka  lat 

przed  wojną  w  Chełmie  Lubelskim 

jako  miesięcznik  poświęcony  niemal 
wyłącznie poezji, na co z resztą wyraź-
nie  wskazywał  sam  tytuł.  Założycie-
lami  i  fundatorami  byli  dwaj  skromni 
nauczyciele: Kazimierz Andrzej Jawor-
ski  i Zenon Waśniewski. Jaworski ob-
jął  redakcję, Waśniewski,  raczej  słaby 
malarz,  ale  niezły  grafik,  zamieszczał 
w każdym numerze linoryty i drzewo-
ryty.  Tak  się  złożyło,  że  byłem  przy 
narodzinach „Kameny”. Naturalnie, nie 
jako  akuszer,  ani  ojciec  chrzestny;  po 
prostu z Lublina do Chełma jest bardzo 
blisko, około 80 kilometrów, więc by-
wałem częstym u Jaworskich gościem. 
Trudno  sobie  wyobrazić  czasopismo 
drukowane  w  bardziej  prymitywnych 
warunkach. Drukarenka  była malutka, 

miała tylko tak zwany pedał, nie stać jej 
było nawet na niewielką płaską maszy-
nę.  Zanim  uzyskała  klienta  w  Jawor-
skim, ograniczała się do druku wizytó-
wek,  ulotek,  afiszów  o  ograniczonych 
rozmiarach. A tu czasopismo!
Oczywiście,  o  drukowaniu  nie  tyl-

ko pełnych arkuszy, ale nawet czwórki 
nie było mowy; na pedale mieściły się 
tylko dwie strony, więc odbijanie było 
żmudne i zabierało mnóstwo czasu. Ale 
p. Mojżesz X (nazwiska nie pamiętam) 
miał  za  sobą niezłą wprawę:  Jaworski 
w latach ubiegłych wydał u niego kilka 
tomików wierszy. P. Mojżesz był z tego 
niesłychanie dumny, brał jakieś grosze, 
byle zapłacić zecera  i maszynistę (ści-
ślej pedałowicza), papier zaś dostarczał 
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po  cenie  kosztu.  „Kamena”  była  nie-
wątpliwie  najtańszym  wydawnictwem 
w okresie drugiej Niepodległości.
Jej  poziom?  Bardzo  nierówny,  do 

czego w niemałym stopniu przyczyniał 
się łagodny charakter redaktora. Jawor-
ski nie umiał autorom odmawiać. Stąd 
obok  wierszy  bardzo  dobrych  ukazy-
wało się w „Kamenie” sporo rymowa-
nej tandety. Był taki dziennikarz z war-
szawskich  „Czerwoniaków”,  Lubomir 
Rubach, który zabawiał się w wolnych 
chwilach  pisaniem  kiepskich  wierszy-
ków  i  jeszcze  gorszych  przekładów. 
Kiedyś  mówię  Jaworskiemu:  „Panie 
Kazimierzu,  jakże  można  tego  Ruba-
cha  drukować!  Przecież  to  oczywista 
chałtura. Na to KAJ (tak się go popu-
larnie  nazywało):  „Ja  wiem,  ale  jemu 
specjalnie  na  tym  zależało,  bo  wiersz 
jest  poświęcony  pamięci  matki,  a  on 
tak bardzo ją kochał...!” Czyli złote ser-
ce, ale kiepski redaktor. I to była opinia 
powszechna.
Niemniej  „Kamena”  miała  swoją 

wagę  gatunkową  i  była  pożyteczna. 
Roiło się w niej od przekładów poetów 
narodów  słowiańskich:  głównie  Ro-
sjan  i Ukraińców,  ale  także Czechów, 
Słowaków,  Chorwatów  itd.  Wyjątko-
wo  łagodny  i  liberalny,  gdy  chodziło 
o  traktowanie  stałych  i  dorywczych 
współpracowników,  Jaworski  zdoby-
wał  się  na  bezkompromisową  sztyw-
ność w sprawach pryncypialnych,  ide-
owych.  Zdecydowany  wróg  zarówno 
komunizmu,  jak  faszyzmu,  sytuował 
się  na  umiarkowanej  lewicy,  niedale-
ko od PPS i demokratycznego odłamu 
piłsudczyków, gdzieś w połowie drogi 
między,  powiedzmy,  „Robotnikiem” 
a „Kurierem Porannym” sprzed r. 1937.
Chełmska  „Kamena”  skończyła  się 

bezpowrotnie wraz z wybuchem drugiej 
wojny  światowej. Obydwaj  założyciele 
poszli  po  pewnym  czasie  do  hitlerow-
skiego obozu zagłady: Waśniewski zgi-
nął w nim, Jaworskiemu udało się prze-

trzymać, dzięki,  jak słyszałem, ofiarnej 
pomocy  współwięźniów.  Wrócił  do 
życia,  ale  ciężko  schorowany,  co  zna-
komicie  przyspieszyło  przedwczesną 
śmierć.  Zanim  się  to  stało,  „Kamenę” 
przeniesiono,  czy  raczej  wskrzeszono 
w Lublinie, nie w Chełmie, zamieniono 
na dwutygodnik  i  odebrano  jej  charak-
ter  wyłącznie  literacki.  Jednocześnie 
poziom  spadł  w  zastraszający  sposób. 
W „Kamenie” przedwojennej było mniej 
więcej  pół  na  pół:  dobre,  wartościowe 
teksty utrzymywały się w  równowadze 
ze  słabymi  czy  nawet  wręcz  kompro-
mitującymi. W „Kamenie” powojennej, 
tej  „demoludowej”,  dobry  tekst  zjawia 
się  raz  na  rok  koło  Wielkiejnocy.  To 
chyba istotna różnica. Powody? Ogólna 
atmosfera w kraju,  tzw. polityka kultu-
ralna  reżymu,  cenzura  komunistyczna, 
no, i chyba w nie najmniejszym stopniu 
różnica między ojcem i synem, między 
Kazimierzem  Andrzejem  Jaworskim 
i Markiem Adamem Jaworskim.
Ten  drugi  jest  obecnie  redaktorem 

naczelnym  „Kameny”.  Przypominam 
go sobie  jak przez mgłę; kiedy go wi-
działem  po  raz  ostatni,  był  jeszcze 
berbeciem,  jasnowłosym,  kilkuletnim 
dziecięciem... Teraz musi mieć dobrze 
po pięćdziesiątce. KAJ dbał o niezależ-
ność swego czasopisma aż do przesady. 
Kiedy mu  zaproponowano państwowe 
subsydium,  odrzucił  je  bez  wahania. 
Przyznano mu złoty krzyż zasługi i wa-
hał się przez długi czas, czy ma przyjąć. 
Udało mi się go przekonać, że przecież 
to  do  niczego  nie  zobowiązuje.  Osta-
tecznie uległ, ale aż do końca miał wąt-
pliwości.  Podobnie  po  wojnie  ta  jego 
bezkompromisowość  uległa  poważne-
mu osłabieniu. Nie wiem, nie mam na 
to dostatecznych danych, w każdym ra-
zie niczego upadlającego nie popełnił.
Wbrew  znanemu  przysłowiu  jabł-

ka  nie  zawsze  padają  blisko  jabłoni, 
niekiedy zanosi  je bardzo daleko. Syn 
KAJa, Marek Adam Jaworski, niewiele 

przypomina swego ojca. Grzecznie ko-
laboruje z reżymem, posłusznie wypeł-
nia  dyrektywy,  jest wzorowym mode-
lem dziennikarza i redaktora, na które-
go rządzący mogą każdej chwili liczyć 
bez pudła. Ale co  tam gołosłowne za-
pewnienia! Najlepiej będzie, jeżeli Ma-
rek Adam, dwojga imion, Jaworski sam 
siebie  scharakteryzuje  poprzez własne 
wypowiedzi.  Więc  oto  kilka  wielce 
energicznych  sformułowań,  zaczerp-
niętych z jego własnego listu, o którym 
wspomniałem na wstępie.
A więc pisze Marek Adam Jaworski, 

odpowiadając swoim korespondentom, 
że  zdanie  „Walcząc  z  religią,  co  zda-
rza  się  i  «Kamenie»  jest  zupełnie nie-
zrozumiałe. W Polsce nikt z religią nie 
walczy. Widocznie,  informacje  na  ten 
temat czerpią Państwo z owych emigra-
cyjnych pisemek...”. Proszę –  lubelski 
redaktor nic nie wie o żadnej walce z re-
ligią. Nie mówiąc już o okresie bieruto-
wostalinowskim,  jak  to  wygląda  dziś 
jeszcze? Nie ma żadnych trudności, ani 
jawnych szykan, katecheci w szkołach 
działają z pełną swobodą, proboszczo-
wie nie dostają grzywien za byle co, nie 
dochodzi do starć ludności z milicją na 
tle ograniczania swobody kultu. O tym 
wszystkim  naczelny  redaktor  „Kame-
ny” w ogóle nigdy nie słyszał!
Czytajmy dalej. „Cerkiew w Hrubie-

szowie  jest  rzeczywiście  przepiękna. 
My w Polsce  cenimy  zabytki,  cenimy 
też pracę człowieka. Stąd nasza dbałość 
o  cerkwie,  jakże  już  nieliczne  w  na-
szych  stronach...”.  Znowu  ordynarne 
łgarstwo. Poczynając  od  r.  1945, wła-
dze  komunistyczne  zniszczyły  ponad 
trzysta  cerkwi  ukraińskich,  zarówno 
prawosławnych,  jak  greckokatolickich 
(głównie  na  Łemkowszczyźnie  i  Boj-
kowszczyźnie).  Wiele  zachowanych 
drewnianych  cerkwi  skoncentrowano 
w  skansenach,  w  barbarzyński  spo-
sób wyrywając  tę  swoistą  architekturę 
z  krajobrazu. Niemal  z  reguły  ulegały 
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zniszczeniu wnętrza,  a  przede wszyst-
kim  bezcenne  średniowieczne  ikony. 
Pan  naczelny  redaktor  lubelskiej  „Ka-
meny”  nigdy  nic  o  tym  nie  słyszał? 
Zdumiewające!
„Dziwią się, Państwo – jeszcze jeden 

cytat z listu na zakończenie – dlaczego, 
pisząc o Generale Świerczewskim, uży-
wamy przy słowie Generał dużej litery. 
Po prostu wyrażamy w ten sposób sza-
cunek  dla  człowieka,  który  oddał  ży-
cie w walce o Polskę...”. Naczelny  raz 
jeszcze minął się z prawdą. Wprawdzie 
Świerczewski, przez lata całe znany pod 
pseudonimem Walter, urodził się w pol-
skiej  rodzinie,  ale  później  z  polskością 
nie  miał  nic  wspólnego.  Wywieziony 
jako  dziecko  do  Rosji,  najpierw  zru-
syfikował  się,  a  następnie  całkowicie 
zsowietyzował.  Wypłynął  na  szersze 
wody  podczas  domowej  wojny  hisz-
pańskiej  jako generał Walter,  dowódca 
jednej  z  brygad  międzynarodowych. 
Miał  już wtedy  rangę  sowieckiego  ge-
nerała.  Wszyscy  świadkowie  zgodnie 
stwierdzają,  że nazwiska Świerczewski 
ówcześnie  nie  używał, mówił  z  reguły 
po  rosyjsku  albo  po  niemiecku,  języ-
ka  polskiego  prawie  zupełnie  nie  znał. 
W drugim okresie wojny światowej od-
komenderowano go do Ludowej Armii 
Polskiej, podobnie jak w latach następ-
nych marszałka Rokossowskiego.
Walter-Świerczewski nie oddał swe-

go życia w służbie Polski, lecz jedynie 
i wyłącznie w służbie Związku Sowiec-
kiego. Gdyby  nie  zginął,  gdyby  dożył 
do r. 1956, to Chruszczów najprawdo-
podobniej odwołałby go z powrotem do 
Rosji, jak to uczynił z Rokossowskim. 
Ale naczelny redaktor „Kameny” trzy-
ma  się wersji  oficjalnej,  więc Walter-
-Świerczewski  jest  dla  niego  wielkim 
bohaterem narodowym.
O  emigracji  Jaworski  odzywa  się 

w liście z nieskrywaną wrogością, a na-

wet  nienawiścią.  Nie  wiem,  jak  KAJ, 
dopóki żył, zapatrywał się na wyczyny 
redaktorskie swego jedynaka; przyjem-
ności mu chyba nie sprawiały. Np. sta-
ry Jaworski na pewno nie pochwaliłby 
inwazji Czechosłowacji w r. 1968,  jak 
to z  lekkim sumieniem uczynił Marek 
Adam.  To  jabłuszko  nie  tylko  upadło 
daleko  od  macierzystej  jabłoni,  ale 
poza tym bardzo szybko zrobaczywia-
ło  i zgniło. Swego czasu, gdy paryska 
„Kultura” ogłaszała „czarne listy” pisa-
rzy i dziennikarzy, którzy zachowywali 
się specjalnie nikczemnie, prześcigając 
się  w  proreżymowej  i  prosowieckiej 
gorliwości,  nazwisko  Jaworskiego  pa-
rokrotnie wciągane było na te listy. Za-
służenie! Więc i treść tego „worka”, je-
żeli dotrze do rąk Marka Adama (a jak 
doświadczenie uczy, dotrze na pewno), 
nie powinna go zanadto zdziwić.
Napisałem  ten  tekst  nie  bez  pew-

nej  przykrości. Cały  czas miałem przed 
oczami  starego KAJa,  jakim  go  pamię-
tam  sprzed  wojny.  „Stary”?  –  toż mię-
dzy  nami  mogło  być  jakieś  dziesięć, 
może dwanaście  lat  różnicy. Ale okula-
ry,  drobny  chód,  z  lekka  przygarbione 
plecy dodawały mu wieku. Dość  lubili-
śmy się wzajem, choć niełatwo o więk-
sze  przeciwieństwa:  KAJ  był  łagodny, 
ja – gwałtowny, on cierpiał, gdy musiał 
komuś zrobić przykrość, ja nie liczyłem 
się z niczym i nikim. Niekiedy próbował 
mnie mitygować, oczywista, bez żadne-
go powodzenia. Ze szczotką sterczących 
włosów nad czołem, z dobrotliwym spoj-
rzeniem zza szkieł, robił wrażenie safan-
duły, ale nim nie był, chyba dla tych, co 
utożsamiają dobroć z niedołęstwem.
To  prawdziwy  cud,  że  przeżył  obóz 

koncentracyjny.  Był  politycznym  na-
iwniakiem  i  ta  cecha,  jak  się  zdaje,  po-
głębiła  się  w  nim  na  starość.  Wspólny 
znajomy, który na krótko przed zgonem 
KAJa odwiedził go w Nałęczowie, gdzie 

kurował  się  po  kacecie,  opowiadał  mi, 
że nie mógł  zrozumieć,  dlaczego nawet 
po „Październiku” nie chcę powracać do 
kraju. „Przecież tu mu nic teraz nie grozi, 
powinien wrócić, po co się ma poniewie-
rać w obcych krajach!” Cóż, nie on jeden 
uległ złudzeniom po „wiośnie w jesieni”, 
naiwna euforia była zjawiskiem ogólnym 
zarówno w  kraju,  jak  na  emigracji. Uf-
ność do ludzi była jedną z podstawowych 
cech charakteru KAJa. Jeszcze jeden do-
wód wrodzonej dobroci.
Nie był pisarzem zbyt płodnym. Cały 

jego  dorobek  poetycki  zmieściłby  się 
w jednym tomie, natomiast bardzo dużo 
tłumaczył, najwięcej z poezji rosyjskiej, 
którą  znał  doskonale.  „Kamena”  była 
jego  ukochanym  dzieckiem;  poświęcał 
jej niemal cały wolny czas i część swo-
ich,  jakże  skromnych,  zarobków.  Bo 
„Kamena” miała minimalną ilość prenu-
meratorów, więc była czasopismem de-
ficytowym. O  ciągnięciu  z  niej  jakichś 
materialnych  korzyści  nie  było,  rzecz 
prosta, mowy. Trzeba było takich przed-
potopowych  idealistów,  jak  Jaworski 
i  Waśniewski,  by  miesięcznik  założyć 
i prowadzić przez tyle lat.
Po tamtej, pierwszej, chełmskiej „Ka-

menie” pozostał tylko tytuł, w zmienio-
nych warunkach absolutnie nie pasujący 
do  nowej,  „społeczno-kulturalnej  tre-
ści”. Ta lubelska, ukazująca się co dwa 
tygodnie  „Kamena”  nie ma  prawie  nic 
wspólnego  ze  swoją  przedwojenną  po-
przedniczką. Podobnie jak Marek Adam 
niewiele ma wspólnego z Kazimierzem 
Andrzejem, choć nosi nazwisko  swego 
ojca.  To  się  zdarza  zazwyczaj  wtedy, 
gdy syn nie  jest godny udźwignąć mo-
ralnego  spadku  po  swoim  ojcu. W na-
szych  nędznych  czasach  podobne  wy-
padki nie należą do rzadkości.

„Wiadomości” 1977, nr 40

„HEGLOWSKIE UKĄSZENIE”

Ogród nauk,  nową  książkę  Czesła-
wa Miłosza,  szesnastą  z  kolei,  wyda-
ną  jak  wszystkie  przez  paryski  Insty-
tut  Literacki  (nie  licząc  przekładów 
i  opracowań),  począwszy od  zerwania 
pisarza z Polską „Ludową”, powitałem 
jak  starego  znajomego.  Rzecz w  tym, 
że  prawie  wszystkie  eseje,  składające 

się  na  tom,  były  uprzednio  drukowa-
ne w  „Kulturze”.  Zebrane  razem  uzu-
pełniają  się  na  tyle,  że  można mówić 
o książce dość  zwartej. Miłosz obraca 
się  swobodnie  na  obszarze  literatury 
światowej, przy czym – rzecz znamien-
na  –  najbardziej  interesują  go  pisarze 
o wyraźnej postawie spirytualistycznej 

i moralnej, często potrącający o misty-
cyzm  (krócej  – metafizyczni): Milton, 
Swedenborg,  William  Blake,  Dosto-
jewskij...
Na tym tle antypatia do Słowackiego 

mocno  razi,  przynajmniej mnie. Może 
stąd ta animozja, że Miłoszowi nie po-
doba  się  barok,  którego  Słowacki  był 
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genialnym kontynuatorem? Bardzo mi 
przykro, bo ja wręcz odwrotnie.
Miłosz lubi wdawać się w rozważa-

nia lingwistyczne. Zwraca uwagę pełna 
predylekcja do  języka  starocerkiewne-
go. Co do mnie,  zetknąłem się ze  sta-
rocerkiewszczyzną  bardzo  wcześnie, 
bo w wieku  lat  dziesięciu. Na wiosnę 
r.  1919  zdawałem  egzamin  do  pierw-
szej  klasy  klasycznego  gimnazjum 
w mieście Jejsku (ziemia Kozaków Ku-
bańskich). Zdawało się z pięciu przed-
miotów,  ale  z  religii  (Zakon  Bożyj), 
jako rzymski katolik, byłem zwolniony 
(polski ksiądz wyjechał z Jejska wcze-
śniej). A więc język rosyjski: dyktando 
i  lektura;  arytmetyka;  cztery  działania 
i  tabliczka mnożenia;  umiejętność  do-
dawania  i  odejmowania  na  liczydłach 
( s z c z o t y ) ;   wreszcie  język  staro-
cerkiewny  (tłumaczenie  tekstu  na  ro-
syjski). Mój katolicyzm mocno drażnił 
gimnazjalnego  inspektora,  który  był 
zdecydowanym  polakożercą;  za  jego 
przykładem  szła  część  moich  rosyj-
skich  kolegów.  Ale  nie  było  powodu 
do obaw, gdyż trzymałem sztamę z Or-
mianami i paroma mahometanami. Do 
bójek  nie  dochodziło,  gdyż  wrogowie 
bali  się Ormianina Griszy Ałtunjańca, 
dwunastoletniego  osiłka,  który  w  na-
szej  grupie  był  Herkulesem.  Zresztą 
stał za nami autorytet światłego profe-
sora rosyjskiego, który mnie wyróżniał: 
„Wstydźcie  się  –  mawiał  zwracając 
zeszyty  z  wypracowaniami  –  jedyny 
w klasie Polak pisze najlepiej”.
Otóż zaskoczyło mnie i zdziwiło, że 

Miłosz  takie  słowa,  jak  zawist’ i gor-
dost’  przytacza  jako  starocerkiewne. 
Przecież  już  dawno  weszły  do  mowy 
potocznej  i  są  w  pełnym  użytku  do 
dziś!  I  dlaczego,  podając  aż  w  trzech 
innych  językach  słowa  równoznaczne 
tej gordosti, zapomina o polskim odpo-
wiedniku – duma?
Inna  rzecz,  że  z  tymi  równoznacz-

nikami  mamy  małe  zamieszanie.  Mi-
łoszowi  chodzi  o  siedem  grzechów 
głównych.  Owego  „małego  zamie-
szania”  nie  są  w  stanie  zlikwidować 
słowniki.  Np.  rozróżnienie  między 
p y c h ą   i   d u m ą .  Po wczytaniu się 
w odpowiedni  esej Miłosza  i po dłuż-
szym namyśle doszedłem do wniosku, 
że wszystko zależy od kontekstu. Biorę 
do  ręki  słownik  Hiszpańskiej  Akade-
mii Królewskiej i od razu stwierdzam, 
że słabo odróżnia pychę (soberbia) od 

dumy  (orgullo),  choć  to  nie  to  samo. 
Polszczyzna  tego  uniknęła,  choć  Mi-
łosz przygląda się jej niezbyt łaskawym 
okiem. Hiszpan,  gdy w  takim wypad-
ku chce być jednoznacznie precyzyjny, 
podpiera  rzeczownik  przymiotnikiem: 
legitimo orgullo,  czyli  duma  uzasad-
niona  i  usprawiedliwiona,  a  więc  nie 
stanowiąca grzechu  jak pycha. A wła-
śnie  samo orgullo  bez wyjaśniającego 
przymiotnika  łatwo  może  być  utożsa-
mione ze zdrożną pychą.
Rosyjskie  (nie  tylko  starocerkiew-

ne) słowo bind Miłosz interpretuje jako 
„po prostu błąd”. Czy b ł ą d  w sensie 
pomyłki  czy  chodzi  o  niuans  odmien-
ny? Pochodne: błudnica to wszeteczni-
ca,  albo  równie  staropolska  gamratka, 
bludnyj syn  –  syn marnotrawny. Więc 
może  chodzić  o  błąkanie  się,  zejście 
z właściwej drogi? Na ten i zbliżone te-
maty można by napisać całą rozprawę; 
nie tu na nią miejsce.
Ubodła  mnie  następująca  uwaga: 

„Bujnicki... znał dobrze poezję rosyjską 
dziewiętnastego  wieku  (co  poza  Wil-
nem było wówczas rzadkością) i bawił 
się  czytaniem  głośno  aforyzmów  oraz 
wierszy Kuźmy Prutkowa, mędrca, któ-
ry był tworem literackich figlarzy, braci 
Żemczużnikow...”  (str.  137).  Z  całym 
szacunkiem  dla  wileńskich  znawców 
poezji  rosyjskiej  spieszę  zapewnić,  że 
K.W. Zawodziński, Wacław Lednicki, 
Julian Tuwim, K. J. Jaworski etc., etc. 
wilnianami  nie  byli.  Niżej  podpisany 
także. A w ogóle Kuźma Prutkow to nie 
wyłączne  dzieło  „literackich  figlarzy, 
braci  Żemczużnikow”.  W  tej  całkiem 
doniosłej  zabawie  palce  maczał  także 
Aleksięj  hrabia  Tołstoj  i  to  spod  jego 
pióra  wyszły  najcelniejsze  p r u t k o -
w i a n a ,  o czym już wtedy w skrom-
nym,  prowincjonalnym  Lublinie  do-
skonale  wiedziano.  Nie  przesadzajmy 
w lokalnych patriotyzmach!
Ale ostatecznie są to drobiazgi, które 

nie  mogą  podważyć  ciężaru  gatunko-
wego książki. Nie piszę z niej recenzji, 
bo to wymagałoby obszernego studium, 
a nie szczupłego „worka” (tu w redak-
cji „Wiadomości” rozlega się ironiczny 
śmiech  –  wiadomo  czyj!).  Chodzi  mi 
o co innego, mianowicie o „heglowskie 
ukąszenie”, którym to zwrotem Miłosz 
szermuje z całym przekonaniem.
„Napisałem...  dawno,  dwadzieścia 

lat  temu  książkę  pod  tytułem Zniewo-
lony umysł, w której starałem się przed-

stawić  wypadki  »heglowskiego  uką-
szenia«...  Z  powodu  tej  książki  wiele 
musiałem znieść i to od polskich czytel-
ników. Niektórzy ścigali mnie zajadle, 
używając środków godziwych i niego-
dziwych...  Inni...  uważali,  że  wszyst-
kie moje  wywody  o  przyczynach,  dla 
których  intelektualiści  dwudziestego 
wieku mają pociąg do marksizmu, były 
czystą fantazją, że w Polsce nie żadne 
tam  filozofie  ponosiły  odpowiedzial-
ność,  tylko  zwyczajny  strach,  i  że  na-
kłamałem  po  to,  żeby  usprawiedliwić 
siebie i swoich kolegów...”. „Nie wra-
całbym  do  tego  tematu,  gdyby  nie  to, 
że...  otrzymałem nowy numer  „Kultu-
ry”,  gdzie Gustaw Herling-Grudziński 
raz  jeszcze  powtarza  to,  co  znam  tak 
dobrze  z  przeszłości:  że  Zniewolony 
umysł  jest »książką  świetnie napisaną, 
lecz błędną, wydumaną za biurkiem«”.
Widocznie ten zarzut mocno Miłosza 

zabolał, skoro wraca do niego ponow-
nie. Zniewolony umysł nie jest książką 
»wydumaną  za  biurkiem«,  słuszniej 
jest  powiedzieć,  że  pisana  była  żywą 
krwią, co pewnie się czuje. Nie przesą-
dza  to  jeszcze  o  prawdziwości  zawar-
tych  w  niej  tez,  bo  piszący  może  się 
mylić, nieraz zwodząc i samego siebie, 
i innych. Taka możliwość powinna być 
wszechstronnie zbadana”.
Kiedy  Miłosz  „wybrał  wolność”, 

uczynił  to  z  trzaskiem:  gwałtownie 
zaatakował  emigrację.  Niektóre  jego 
argumenty były „godziwe”,  inne – nie 
bardzo.  Wielu  emigrantów  politycz-
nych uznało jego wystąpienie za prowo-
kacyjne. Niezależnie od intencji autora 
prowokacja była niewątpliwa. Może on 
sam po tylu latach przyzna, że się wte-
dy zagalopował. Pewnie przewidywał, 
że go zaatakują, więc wolał przypusz-
czalne  ataki  uprzedzić.  Nieco  później 
ogłosił  kilka  wierszy  dla  większości 
czytelników nie do przyjęcia. Solidary-
zowałem się z nim milcząco, gdyż nie 
chciałem brać udziału w tym, co zain-
teresowany pisarz uznał za „nagonkę”. 
Wiersze  były  nie  tylko  przykre,  także 
wręcz krzywdzące. Mam na myśli  nie 
krzywdę uczuciową, lecz gwałt zadany 
rzeczywistości. Pisząc o samobójstwie 
Tadeusza Borowskiego, Miłosz  uznał, 
że ten musiał wybierać między „gładką 
ścianą Wschodu”  i  „murami  Ciemno-
grodu”, bo innego wyboru rzekomo nie 
było.  Był,  co  udowodnił  sam  Miłosz 
swoją decyzją. Co więcej, można było 
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dokonać  innego  wyboru,  nie  chroniąc 
się za granicę. Przykładów nie brakuje.

W Zniewolonym umyśle Miłosz  dał 
portrety  czterech  pisarzy  (Andrzejew-
skiego,  Gałczyńskiego,  Borowskiego 
i Putramenta), mające być ilustracją do 
wyłożonej teorii. I tu autor poniósł cał-
kowitą porażkę, ponieważ żaden z tych 
portretów  do  teorii  „murtibingizmu” 
absolutnie nie pasował. Żaden z boha-
terów  nie  zaznał  „heglowskiego  uką-
szenia”,  powody  były  bardziej  przy-
ziemne, żeby nie powiedzieć – wulgar-
ne. Toteż zgadzam się z oceną Her lin-
ga-Grudzińskiego. Używając metafory, 
uznałem  kiedyś  „Zniewolony  umysł” 
za piękne rusztowanie, wzniesione do-
okoła nie istniejącego gmachu, i zdania 
tego nie zmieniłem.
Miłosz  przyznaje,  że  w  Polsce 

w okresie Bieruta i Radkiewicza „strach 
był  wszechobecny”,  ale  zaraz  wdaje 
się w rozważania  równie subtelne,  jak 
chybione. „Czegóż – zapytuje – bał się 
na  przykład  Władysław  Broniewski, 
człowiek  odważny  z  odważnych?  Bał 
się  samotności,  potrzebował  ciągłych 
braw  i pochwał  i wlepionych w niego 
oczu  sali,  diabłu  duszę  sprzedawał, 
żeby to mieć. Ale Broniewski wcześnie 
w młodości doznał »heglowskiego uką-
szenia«, kiedy w r. 1920, jako żołnierz 
Piłsudskiego,  znalazł  pisma  Lenina 
w  zdobycznych  sowieckich  taborach 
i  »konieczność  historyczna«  znaczyła 
dla niego  to  samo co dla  tylu zachod-
nich pisarzy, ten gatunek strachu: żeby 
nie narazić się bogini-Historii...”.
Zbyt  dobrze  znałem  Broniewskiego, 

bym mógł uwierzyć w powyższy wywód. 
Po pierwsze należy odróżnić odwagę od 
męstwa (uczynił to już Platon w jednym 
ze swoich dialogów), po drugie „odważ-
ny  z  odważnych”  na  polach  bitewnych 
niekoniecznie  zdobywa  się  na  odwagę 
cywilną w czasach pokojowych. Nie bra-
kowało jej autorowi Troski i pieśni przed 
wojną,  zabrakło  w  Polsce  „Ludowej”. 
„Heglowskie  ukąszenie”?  Bardzo  efek-
towne, ale tylko tyle. Historię o zetknię-
ciu się z bolszewicką propagandą znale-
zioną w  taborach Broniewski  podjął  po 
wielu  latach w dobrym zresztą wierszu, 
nawiązującym  do  mickiewiczowskiej 
AIpuhary: „Towarzysze, dziękuję za po-
całunek Almanzora!” Pocałunkiem miała 
być  lektura  marksistowskich  broszurek, 
porzuconych na taborowym wozie przez 
zwyciężonych.

Powiedzmy, że to był istotnie punkt 
wyjścia.  Jednak  marksistą  z  prawdzi-
wego  zdarzenia  Broniewski  nigdy  nie 
został. Trucizna Almanzora została na 
powierzchni,  do  poetyckiego  krwio-
biegu nie weszła. Głośny powszechnie 
okrzyk: „Diabli komu do tego!” – wy-
szedł  z  ust  romantycznego  rebelianta, 
a nie  świadomego swojej  taktyki  i ce-
lów rewolucjonisty. Niepróżno w War-
szawie mawiano o autorach zbiorowe-
go tomiku Trzy salwy: „Broniewski jest 
poetą,  ale  nie  jest marksistą; Wandur-
ski  i Stande są marksistami, ale nie są 
poetami!”.  Inaczej:  dwie  salwy  były 
niewypałami poetyckimi; trzecia – nie-
wypałem  doktrynalnym.  Marksa,  na-
turalnie,  Broniewski  nigdy  nie  czytał, 
Hegla  znał  tylko  ze  słyszenia.  Jakież 
tam „ukąszenie”!
Przy  okazji  należy  zdegradować 

„boginię-Historię”,  a  raczej  w  ogóle 
ją  zlikwidować. Nie ma  takiej  bogini, 
ponieważ  historia  (umyślnie  piszę  tu 
z małej, a nie dużej litery) jest dziełem 
ludzkich rąk i mózgów. Jedynie absur-
dalny  determinizm,  lepiący  bałwany 
na własny użytek niczym lud izraelski, 
gdy  na  pustyni  zbuntował  się  przeciw 
Mojżeszowi i zaczął składać hołdy mie-
dzianemu Wężowi (tym razem z dużej 
litery). Podejrzewam, że piórem Miło-
sza, gdy pisał o tej „bogini”, kierowała 
z  zaświatów dłoń Tadeusza Krońskie-
go, który za życia zwykł straszyć owym 
Wężem. Ale Kroński był jednym z fał-
szywych proroków.
Broniewski  dość  długo  wahał  się, 

zanim  wrócił  do  kraju.  „Strach”,  że 
pozostając za granicą nie będzie mógł 
włączyć się w nurt historii? Po prostu 
chciał mieć  czytelników, wydawców, 
honoraria, nagrody, dobrobyt. Roman-
tyczny  płaszcz  emigranta-tułacza  nie 
przemawiał mu do wyobraźni. Wrócił 
i uzyskał wszystko: pieniądze, nagrodę 
państwową za Słowo o Stalinie i zwią-
zane z tym stanowisko, także luksuso-
wą willę, a w niej zabawną żonę (trze-
cią z kolei). To o niej opowiadano, że, 
chcąc  wyjść  szybko  z  teatru,  żądała 
w  szatni  okrycia,  aż  zniecierpliwiona 
długim  czekaniem  zawołała  do  szat-
niarza: „Cóż to, pan nie wie, że jestem 
żoną  największego  w  Polsce  poety?” 
Na  to  warszawski  szatniarz  przyjrzał 
się rozsierdzonej i na cały głos do po-
mocnika:  „Feluś,  futro  dla  pani  Sło-
wackiej!”.

„Największy w Polsce poeta” pilnie 
celebrował  swoje  wawrzyny,  tytuły 
i przywileje i staczał się coraz niżej. Po 
Słowie o Stalinie przyszedł zupełnie już 
nikczemny  wierszyk,  w  którym  „naj-
odważniejszy  z  odważnych”  urządził 
sobie  kpiny  z  emigracyjnego  „białego 
konia”  i wyraził  radość,  że  powieszo-
no Adama Doboszyńskiego. Napisałem 
przed wielu laty, że to po raz pierwszy 
i jedyny polski poeta rzucił kamieniem 
na szafot, na którym stracono człowie-
ka  niewinnego,  skazanego  na  śmierć 
przez  sąd  „krzywoprzysiężny”.  A  po 
pewnym czasie Broniewski w wywia-
dzie prasowym wyparł się Słowa o Sta-
linie,  dowodząc,  że  nic  nie  wiedział 
o zbrodniach Dżugaszwilego. On, wię-
zień Zamarstynowa i Butyrek, on, któ-
ry po zwolnieniu pisał o „cmentarzysku 
idei”!
Gdyby  działało  „heglowskie  uką-

szenie”,  byłby  pewny  siebie,  prze-
konany  o  swojej  prawdzie,  a  tak  nie 
było. Bo Broniewski tylko po trzeźwe-
mu nadrabiał miną; po pijanemu miał 
pełną  świadomość  swego upadku. To 
dlatego  w  warszawskiej  knajpie  ci-
snął  butelkę w  jegomościa,  który mu 
publicznie  przypomniał  antysowiecki 
wiersz,  napisany  po  rosyjsku  w  wię-
ziennej  celi.  Wielokrotnie  i  z  całą 
satysfakcją  nadawałem  ten  wiersz 
w  audycji  madryckiej,  w  oryginale 
i w moim przekładzie na polski, więc 
był znany w kraju. A gdy Broniewski 
pojechał do Paryża,  zatelefonował do 
jednego z przedwojennych znajomych 
i  zapytał  płaczliwym  głosem:  „Czy 
gdybyśmy  się  spotkali,  podałby  mi 
pan rękę?” Ktoś, co uwierzył w „bogi-
nię-Historię” i ma organizm nasycony 
jadem „heglowskiego  ukąszenia”,  nie 
zdaje  sobie  sprawy z własnej hanieb-
nej sytuacji i nie miewa wyrzutów su-
mienia. Więc casus Broniewski w  in-
terpretacji Miłosza  nie  przemawia  do 
przekonania.  To  jeszcze  jedna  kom-
promitacja „murtibingizmu”.
Można  by  o  „Zniewolonym  umy-

śle” po tylu latach nie pisać, ale skoro 
sam autor  tego olśniewającego i bezu-
żytecznego  fajerwerku  upiera  się  przy 
błędnej  teorii, wolno powrócić do sta-
rej i, jak widać, wciąż nie zakończonej 
polemiki.

„Wiadomości” 1979, nr 42
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Mapa drogowa  
(jeśli mamy serio rozmawiać)
– Te, kolego, jeśli mamy rozmawiać 

serio, to musimy coś uzgodnić, opraco-
wać  sobie mapę,  taki kodeks porusza-
nia się po wspólnych drogach, określić 
zasady ruchu.
–  Po  pierwsze:  żadnych  imion,  na-

zwisk,  stopni  i  innych  informacji  po-
zwalających na identyfikację na podsta-
wie  przebiegu  służby  i  przywołanych 
z  tego  okresu  zdarzeń  w  cytowanych 
materiałach.
–  Po  drugie:  żadnych  szczegółów 

anatomicznych  typu wiek, kolor oczu, 
włosów,  opisów  sylwetki,  szczegółów 
garderoby,  sposobu  poruszania  się, 
przyzwyczajeń,  nawyków,  skłonności 
i  upodobań,  niczego,  co  by  pozwoliło 
na odszukanie rozmówcy.
– Po  trzecie:  zero  informacji  na  te-

mat  rodzinnych  powiązań,  miejsca 
zamieszkania  czy  pobytu,  otoczenia, 
szczegółów  tła  takich  jak  krajobraz, 
usytuowanie.
–  Po  czwarte  i  bezwzględnie  prze-

strzegane:  autoryzacja  każdego  frag-
mentu  z  osobna  i  tekstu  jako  całości 
przed publikacją z jednostronnym pra-
wem do wykreśleń bez potrzeby poda-
wania powodów i uciekania się do wy-
jaśnień. Nie interesuje mnie tekst, mam 
twoje pisanie w dupie. Interesuje mnie 
moje bezpieczeństwo.
– Po piąte: całkowita poufność, ano-

nimowość  w  odniesieniu  do  miejsca 
spotkań. – Z jego słów leciało arktycz-
nym chłodem i jakąś kodeksową, wła-
ściwą prawnikom obojętnością. – Takie 
są moje warunki. Inaczej goodbye, ko-
chanie, nie spotkamy się więcej. Ja nie 
wybaczam.
Tak w mojej pamięci zapisała się na-

sza pierwsza poważna rozmowa.
– Czy coś zostanie po  takim czysz-

czeniu? – Byłem bardzo ciekaw, co od-
powie. – Bo w to wchodzę.
– To, kurwa, twoja sprawa, coś wy-

myślisz. […]

Ferdynand Wspaniały 
(inaczej Mistrzo)

O istnieniu Ferdynanda Świdra, syna 
Józefa,  dowiedziałem  się  przypadko-
wo. W oddziale IPN złożyłem wniosek 
o  udostępnienie  akt  w  zupełnie  innej 
sprawie.  Kiedy  zamawiałem  doku-
menty u archiwisty, starszy mężczyzna 
o  siwych  włosach,  podsłuchujący  na-
szą  rozmowę (tak mi się przynajmniej 
wtedy  wydawało)  nagle  zerwał  się 
z  krzesła. Mało  brakowało,  a  czytnik, 
na  którym  przeglądał  jakiś mikrofilm, 
wylądowałby na podłodze.

–  Mam  status  pokrzywdzonego, 
a  ten skurwysyn w twarz mi się śmie-
je!  Z  boku  na  bok  przewraca  się  na 
szpitalnym  łóżku,  dupa  mu  mało  nie 
pęknie z tej sytości. A ja pół roku cze-
kam, żeby zapisali mnie do  lekarza. – 
Jego  twarz wykrzywiała wściekłość. – 
O tym niech pan napisze, a nie liże lody 
z gówna, jak tylko ci z telewizji potra-
fią – z agresją wyrzucił z siebie, jakbym 
to ja ponosił odpowiedzialność za jego 
krzywdy i niepowodzenia.
Nie  wiedziałem,  jak  zareagować, 

chociaż  taka  niczym  nieuzasadniona 
agresja  bywa  teraz  dość  częstym  zja-

wiskiem i każdy powinien umieć sobie 
z nią radzić. Schyliłem się jedynie, by 
pozbierać  rozrzucone  wokół  stolika 
z  czytnikiem  dokumenty.  Pod  mo-
imi  nogami  leżał  –  nie  mogłem  tego 
wówczas  z  całą  pewnością  stwierdzić 
–  przesłany  dalekopisem  dokument, 
przypominający  donos  z  jakąś  dziwną 
treścią.
W  kwestii  poruszonej  przez  siwo-

włosego  mężczyznę,  jak  później  się 
zorientowałem, wszyscy decydenci, od 
których  zależał  los  Ferdynanda  Świ-
dra,  byli  wyjątkowo  zgodni.  Mistrzo, 
złośliwie  Ferdynand  Wspaniały,  dla 
przyjaciół,  pod  warunkiem  że  tako-
wych posiadał, Frycek albo Fryco, nie 
zasługiwał  na wolność. Problem  tkwił 
w  odpowiedzi  na  pytanie,  jaki  rodzaj 
ograniczenia  wolności  był  dla  niego 
najbardziej  odpowiedni.  Tym  bardziej 
że wobec wszystkiego manifestacyjnie 
okazywał pogardę. Pole manewru było 
ograniczone do więzienia albo szpitala 
psychiatrycznego.
–  To  rzecz  kompletnie  pozbawiona 

znaczenia,  i  tu,  i  tam  jestem  u  siebie 
–  powiedział,  wybuchając  śmiechem, 
podczas któregoś ze spotkań, kiedy wy-
dawało się, że zaczynamy się nareszcie 
rozumieć i znajdujemy wspólny język. 
Wtedy  jednak, na początku, nic o nim 
nie wiedziałem i wiedzieć nie chciałem. 
Po  prostu  miałem  swoje  plany,  lubię 
chodzić swoimi ścieżkami.[…]

Pokaz żonglowania 
teczką (a cappella)

Cienka  teczka  z  brązowej  tektury, 
którą w poniedziałek położył na moim 
biurku pracownik archiwum, zawierała 
jakieś zupełnie inne dokumenty. Odło-
żona na brzeg biurka pozostawała przez 
cały  dzień w  zasięgu mojego wzroku. 
Drażniła  oczy  przesadnie  wytłuszczo-
nym  nadrukiem:  „MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH – De-
partament Kadr”  i  czarną  pieczątką: 
„Tajne” po prawej stronie. Mniej wię-
cej na wysokości połowy okładki, czar-

Wojciech Pestka

POWIEDZCIE SWOIM
„Powiedzcie tym swoim Radomianom, że ja mam ich wszystkich w  dupie i  te ich wszystkie działania też mam 
w  dupie. Zrobiliście taką rozróbę i  chcecie, by to łagodnie potraktować? To warchoły, ja im tego nie zapomnę”.

Edward Gierek (26 czerwca 1976 roku)
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nym tuszem, starannie wykaligrafowa-
no redisówką: „Ob. Świder Ferdynand 
s. Józefa”. Takie nazwisko i  imię oraz 
imię ojca zdecydował się podać czytel-
nikom,  za  moim  pośrednictwem,  Mi-
strzo. Nie wiem, może miało zamydlić 
oczy albo, co bardziej prawdopodobne, 
uwiarygodnić jego relacje w myśl zasa-
dy: kto wie, dlaczego takie, będzie mil-
czał,  pytał  będzie  ten,  co nie wie.  Jak 
magnes  przyciągała  wzrok  czerwienią 
kolejna pieczątka: „Kat. A”. Całość za-
mykała,  niczym  siódme  wrota  piekło, 
pieczęć w  kształcie  prostokąta  obwie-
dzionego ramką, odbita czerwonym tu-
szem na samym dole: „ARCHIWUM 
3305/S”. Gdzieś  słyszałem,  że  tekturę 
na  potrzeby  Ministerstwa  Spraw We-
wnętrznych produkowano w Witulinie, 
papierni,  którą  ojciec  Gombrowicza 
zbudował z myślą o najmłodszym synu, 
Witoldzie.  Podobno  po  wojnie  ubecja 
niszczyła  tam  swoje  tajne  dokumenty, 
robiąc  z  nich  ścier,  pulpę  papierową 
w młynach do rozdrabniania celulozy.
Zajrzałem wtedy  do  teczki,  nie  tyle 

z ciekawości,  co dla  świętego spokoju, 
jak  to  się  czasami mówi.  Teraz,  kiedy 
poznałem  towarzyszące  sprawie  oko-
liczności, wracam do tamtej chwili. Za-
mierzam w miarę dokładnie opisać do-
kumenty zgromadzone w tej teczce, po-
dzielonej zielonymi,  tekturowymi prze-
kładkami. W żargonie urzędniczym dla 
jej nazwania posłużono by się słowami: 
„teczka  akt  osobowych”.  Jej właściciel 
został  potraktowany  z  niezwykłą  po-
wściągliwością,  przywodzącą  na  myśl 
ascezę. Albo, co bardziej prawdopodob-
ne,  teczka  została  wyczyszczona  z  ja-
kichś innych, niezrozumiałych, niemoż-
liwych dziś do wyjaśnienia powodów.
– W  końcu  coś  za  coś,  jakkolwiek 

by było, kurwa, okrągłe trzydzieści lat, 
kawał życia – pozwolę sobie na wierne 
przytoczenie słów, które padły w odpo-
wiedzi  na  pytanie  o  teczkę.  Zwracam 
uwagę  czytelników  na  dziwny  upór, 
odcień  niezrozumiałej  dumy  pojawia-
jący  się  czasami  w  relacjach,  których 
autorem jest Mistrzo.
Pierwsza  część,  nosząca  tytuł  Roz-

dział I – personalia pracownika,  zo-
stała chyba nazwana tak przez jakiegoś 
technokratę  o  wybujałych  ambicjach, 
rozpisującego  życie  wedle  z  góry  na-
rzuconych  kryteriów  na  ponumerowa-
ne rozdziały. A może bardziej chodziło 
o  porównanie  ludzkiego  losu  do  nie-

udolnie napisanej powieści? W środku 
znajdowało  się  kilka  opatrzonych  ko-
lejnymi  numerami  dokumentów.  Trzy 
pierwsze  to:  odręcznie  napisane  przez 
Frycka podanie o przyjęcie do Służby, 
zgodny  z  wymaganiami  formalnymi, 
sporządzony  własnoręcznie  życiorys, 
typowa  dla  wszystkich  pracowników 
sektora  państwowego  ankieta  ogólna. 
Dopiero  kolejny  druk,  zwany  ankietą 
specjalną,  z  nałożonym  obowiązkiem 
aktualizacji  w  pięcioletnich  odstępach 
czasu,  budził  zaciekawienie.  Zaczynał 
się pytaniami o narodowość, wyznanie 
(pytany  o  to  Mistrzo  reagował  śmie-
chem –  jak  jeden mąż wszyscy pisali: 
bezwyznaniowy),  majątek,  karalność, 
kontakty  towarzyskie  i  zawodowe, 
członków  rodziny, w  tym  szczególnie 
tych  przebywających  za  granicą  albo 
działających  na  rzecz  organizacji  ko-
ścielnych  i  związków  wyznaniowych. 
Ten rozdział teczki, a pewnie i w miarę 
normalne życie, zamykało ślubowanie, 
wydrukowane  na  grubym  kredowym 
papierze,  oznaczone  cyfrą  „5”  i  po-
przedzające  druczek  zobowiązania  do 
zachowania tajemnicy. Na palcach czy 
w pamięci, jakkolwiek by liczyć, sześć 
pozycji.
Pozostając  przy  stosowanej  termi-

nologii:  kolejna  część,  nosząca  nazwę 
Rozdział II – materiały opiniodawcze, 
składała się z zaledwie dwu dokumen-
tów.  Z  wystukanej  na  maszynie  do 
pisania  skromnej  notatki  z  jednostki, 
w której odbywał obowiązkowa służbę 
wojskową, w stylu: koleżeński i uczyn-
ny,  świadomy  politycznie,  oraz  wy-
wiadu  środowiskowego.  Dzielnicowy 
odręcznie,  na  papierze  podaniowym 
w kratkę, napisał, że matka w miejscu 
zamieszkania odznacza się uczciwością 
i  cieszy  poważaniem,  ojciec  wyjechał 
na  ziemie  odzyskane  i  nie  wrócił,  są-
siedzi  określają  ich  jako  spokojnych, 
życzliwie odnoszących się do  ludowej 
władzy obywateli, którzy nie dopuścili 
się  obyczajowych  i  karnych  naruszeń 
prawa. To wszystko w świetle uzyska-
nych później  informacji mogło nabrać 
nowego znaczenia. Niestety, nie nabra-
ło. Miałem wrażenie, że zawartość tego 
rozdziału  została  odpowiednio  skory-
gowana, ale Mistrzo uparł  się, by wy-
prowadzić mnie z błędu.
– Byłem, byłem… jak cnotliwa pa-

nienka przed zamążpójściem. – Akcen-
tując  słowo  „byłem”,  bił  się w  piersi, 

od czasu do czasu podejrzliwie podno-
sząc  wzrok,  by  sprawdzić  moją  reak-
cję. – W dupie szeroka, w talii wąska, 
żadnych  grzechów.  Zajrzyj  do  innych 
teczek, masz przesrane, same „kompr-
materiały”:  dziadek  folksdojcz,  ciotka 
głucha, więc na pełny regulator słucha 
„Wolnej  Europy”,  mięsem  handluje, 
brat  teścia  w  podziemiu  w  AK,  oj-
ciec  żony  z  baldachimem  na  procesji 
w Boże Ciało, stryj z armią Andersa, te-
raz we Francji. A wtedy bez końca na-
pierdalasz,  wyjaśnienia  piszesz,  proś-
by,  odbywasz  trudne  rozmowy:  „Jak 
mamy to rozumieć, myśmy wam ufali, 
ale wy nasze zaufanie żeście zawiedli”.
W błędzie  jest  ten, kto  sądzi,  że  ten 

cały  pozbawiony  życia,  teczkowy,  nie-
realny świat jest martwy. O nie! Wręcz 
przeciwnie!  Te  zapisy  przypominają 
przepowiednie  z  księgi  przeznaczenia, 
ich  pozornie  jałowe,  pozbawione  zna-
czenia  frazy  odciskają  swoje  piętno  na 
losach  osób  postronnych.  Na  uwagę 
zasługuje zwłaszcza Rozdział III – prze-
bieg pracy.  Wzrok  przyciąga  różowa 
karta,  „wzór  P-16a”,  z  odnotowanymi 
okresami służby. Ten kolor przypomina 
bieliznę damską w czasach socjalizmu, 
którą produkowano wyłącznie w białym 
albo  różowym  kolorze.  Podobno  czer-
wony kojarzył  się władzy z  rozwiązło-
ścią,  obrażał  godność  kobiety,  czarny 
dowodził jej skłonności ku dewiacji, za-
tem też nie był do przyjęcia. Na tym sur-
realistycznym  tle  rubryki:  „nr  rozkazu, 
data rozkazu, TREŚĆ – wpisać funkcje, 
wydz., sekcję, grupę uposaż. oraz datę, 
z  którą  został  zatwierdzony,  w  jakim 
urzędzie, potwierdzenie wpisu”.
– Możesz pójść na całość, puścić wo-

dze  fantazji, przypierdolić coś z grubej 
rury, opleść, udupić, oślinić – kusił, pod-
powiadał Mistrzo. – Więcej czadu! Żeby 
rzecz  była  mocna,  bo  ci  tego,  kurwa, 
nikt nie kupi, nikt nie zechce przeczytać. 
Na górze róże, a na dole burze… Więcej 
tlenku  węgla! Widzisz,  wyszła  z  tego, 

Wojciech Pestka
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kurwa, mapa pogody, Iwaszkiewicz. To 
dobre dla pensjonarek.
Ten  niemodny  dziś  róż,  rozbudza-

jący  wyobraźnię,  poprzedzał  typowe, 
szare druki, wystukane jednym palcem 
na maszynie, o zaszeregowaniu, uposa-
żeniu,  przeniesieniu,  odbytym  szkole-
niu, przeszeregowaniu, zmianie uposa-
żenia,  ukończonych  kursach,  awansie. 
Wszystkie  zostały  wystawione  przez 
Dział  Kadr  Komendy  Wojewódzkiej 
MO,  o  czym  zaświadczała  podłużna 
pieczątka, bo tam, wśród organów po-
rządkowych, Służba uwiła sobie kukuł-
cze gniazdko.
Zamykała  ten  zbiór  urzędowych 

dokumentów  lakonicznie  brzmiąca 
informacja o wydaleniu z powodu na-
ruszenia  dyscypliny  pracy,  zawiera-
jąca  odręczną  adnotację:  „Rozważyć 
możliwość  współpracy  w  stosownym 
zakresie”.  W  sumie,  gdyby  rzecz  po-
traktować z należyta powagą – nic po-
ruszającego wyobraźnię, może z wyjąt-
kiem  Świadectwa  Ukończenia  Szkoły 
Oficerskiej  Obserwacji  Zewnętrznej 
Służby  Bezpieczeństwa  Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.
Wynik ogólny: bardzo dobry, oceny 

z pozostałych, brzmiących  trochę gro-
teskowo  dla  przeciętnego  obywatela 
przedmiotów:

1. Obserwacja Zewnętrzna – bardzo 
dobry,
2. Fotografia Operacyjna – dobry,
3.  Łączność  Radiowa  –  bardzo  do-

bry,
4. Operacyjny – dobry,
5. Prawo i Kryminalistyka – dobry,
6. Najnowsza Historia Polski – bar-

dzo dobry.

Nawet świadectwo ukończenia Kur-
su Specjalnego w odznaczonej Orderem 
Czerwonego Sztandaru Wyższej Szko-
le Komitetu Bezpieczeństwa Państwo-
wego przy RM ZSRR  imienia Feliksa 
Dzierżyńskiego  tak  nie  prowokowało 
wyobraźni.  Zaniepokojenie  wzbudzał 
jedynie mały, więc nie diabeł, a diabe-
łek, który  tkwi w szczegółach, nierzu-
cający  się w  oczy  druczek  „Zobowią-
zanie  zwolnionego”,  zamykający  ten 
rozdział:

Zobowiązuję  się  utrzymać  w  ści-
słej  tajemnicy  wszystko,  co  jest  mnie 
wiadome  w  związku  z  czynnościami 

służbowymi  w  Ministerstwie  Spraw 
Wewnętrznych  (Milicji  Obywatelskiej) 
i w żadnych okolicznościach tajemnicy 
tej  nie  zdradzę,  chyba  że  na  ujawnie-
nie  jej  zostanie mnie udzielone zezwo-
lenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych. 
Oświadczam  niniejszym,  że  znana  mi 
jest treść art. 260–264 Kodeksu Karnego 
oraz art. 100 § 2 pkt 6 Kodeksu Pracy.

Z  dopisanym  odręcznie  zdaniem: 
„Z wyjątkiem wiadomości  dot.  popeł-
nionych  przestępstw  przez  niektórych 
b. funkcjonariuszy MO i obecnych, bę-
dących w służbie”.
Miałem  wrażenie,  że  to  zapowiada 

kłopoty.
Nic – pomyślałem – ale jednak coś, 

bo  wszyscy,  łącznie  z  dzielnicowym 
i tymi nieczytelnie, odręcznym pismem 
wymienionymi sąsiadami, nieczytelnie 
podpisanymi obok pieczątek urzędnika-
mi Działu Kadr,  kierownikami  komó-
rek, naczelnikami wydziałów (tu poja-
wiają się także stopnie oficerskie), ko-
mend, nagle zyskują materialny kształt, 
oblicza z  liter, dat, miejsc  (najczęściej 
jest  to  Radom),  numerów  dziennika, 
paragrafów i regulaminów, na które się 
powołują.  Jeszcze  bez  twarzy,  koloru 
włosów, oczu, wzrostu i wagi, znaków 
szczególnych,  jak wtedy pisano w do-
kumentach  tożsamości,  na  razie  dwu-
wymiarowo,  płasko,  w  stylu  retro,  na 
pożółkłym papierze, mało zróżnicowa-
ni, ale  już wstępnie przygotowani pod 
przywołanie do życia, zmartwychwsta-
nie,  które  nie  wiadomo  jakie  zatoczy 
kręgi,  kogo ewentualnie obejmie,  jeśli 
miałoby ono jednak nastąpić. Na razie 
nic, słowa, papiery, daty, nawet w naj-
drobniejszym  wymiarze  nic  szokują-
cego,  prowokującego,  wzbudzającego 
niewinne zaciekawienie. […]

Zdjęcia z pamiątkowego albumu 
(prowincjonalnej polityki)

Widok ogólny – woda, łóżka i en-
tuzjazm: O Radomiu pisano wówczas 
mało,  no  bo  co  dobrego  –  w  czasach 
propagandy  sukcesu  –  można  napisać 
o mieście liczącym 180 tys. mieszkań-
ców  (dane z 1976  r.), w którym  tylko 
połowa  domów  miała  doprowadzoną 
bieżącą wodę,  a  na  10  tys. mieszkań-
ców  przypadało  zaledwie  29,4  łóżka 
szpitalnego  (średnia  krajowa wynosiła 
53,1). I to właśnie Radom, zasługujący 
co  najwyżej  na miano miasta  prowin-
cjonalnego,  w  wyniku  reformy  admi-

nistracyjnej  z  1975  r.  stał  się  siedzibą 
województwa. Wzbudziło to entuzjazm 
mieszkańców,  nadzieje  na  intensyw-
ny  rozwój  i  poprawę warunków  życia 
robotniczego  Radomia  z  infrastruktu-
rą  i  zabudową pamiętającą XIX wiek. 
(Cytat z „Polityki”).

Fotografia z sekretarzem Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR:  „Od 
początku  nie  lubiłem  tego  miasta,  źle 
się tu czułem i tak naprawdę nie wiem 
dlaczego”  –  napisał  Janusz  Prokopiak 
we  wspomnieniach.  Obejmując  sta-
nowisko  pierwszego  sekretarza  Ko-
mitetu  Wojewódzkiego,  miał  42  lata, 
doświadczenie w zarządzaniu przedsię-
biorstwami budowlanymi, był ambitny, 
pełen energii  i wiary.  Jego pierwszym 
błędem było przekonanie, że da się rzą-
dzić Radomiem z doskoku, zachowując 
komfort  mieszkania  w  stolicy.  (Cytat 
z „Polityki”).
W Internecie lakoniczna informacja: 

„urodzony  w  1933,  mgr  inż.  budow-
nictwa  lądowego, poseł VII  i VIII ka-
dencji”  (http://pl.wikipedia.org/wiki/
Janusz_Prokopiak).
„Byłem  energiczny  i  pracowity. 

Miałem  wiele  pomysłów,  umiałem 
pracować z ludźmi.[…] Zawsze byłem 
niespokojnym  duchem.  W  szkole  by-
łem prowodyrem różnych działań. Kie-
dy byłem ministrantem u oo. Jezuitów 
na  Rakowieckiej,  to  musiałem  zostać 
prezesem  koła.  […] Ojciec wielokrot-
nie był wzywany do szkoły” – wspomi-
nał o sobie w wydanej wiele lat później 
książce Radomski czerwiec ’76. Wspo-
mnienia partyjnego sekretarza  (War-
szawa–Radom 2001).

Fotografia z komendantem wo-
jewódzkim Milicji Obywatelskiej: 
„Osobą numer dwa w Radomiu był płk 
Marian  Mozgawa.  […]  Wielu  człon-
ków  PZPR wspominało,  że Mozgawa 
często  zachowywał  się,  jakby  to  on 
rządził  w  Radomiu,  wywierając  silny 
wpływ  na  Prokopiaka  i  stale  miesza-
jąc się do spraw politycznych” (David 
Morgan,  Konflikt pamięci. Narracje 
radomskiego Czerwca 1976, Warszawa 
2004). Starszy o dziesięć lat, związany 
z bezpieką od momentu jej powstania, 
czyli  sierpnia 1944  r.,  należał Mozga-
wa  do  wytrawnych,  doświadczonych 
funkcjonariuszy starej sowieckiej szko-
ły.  Na  okładce  katalogu  IPN  Twarze 
radomskiej bezpieki pojawia się w bia-
łym, niezgodnym z regulaminem, uszy-
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tym  specjalnie  na  pochody  pierwszo-
majowe  i  oficjalne  święta  mundurze. 
(Cytat z „Polityki”).
„Dyrektor generalny w MSW 1981–

1983,  komendant  wojewódzki  Milicji 
Obywatelskiej w Radomiu w 1975, 
I zastępca komendanta wojewódzkiego 
MO do  spraw SB w Lublinie w 1967 
i zastępca lubelskiego komendanta MO 
ds.  SB w 1966.  Był  również  pracow-
nikiem KW PZPR w Lublinie w 1961, 
naczelnikiem  Wydziału  II  WUdsBP 
w Lublinie w 1955, naczelnik Wydziału 
I Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Lublinie  i  szefem 
Powiatowego  Urzędu  Bezpieczeństwa 
Publicznego  w  Łukowie w 1953.  Był 
szefem  PUBP  w  Tomaszowie  Lubel-
skim w 1950  oraz  funkcjonariuszem 
PUBP w Kraśniku i WUBP w Lublinie 
1944–1950” – napisano o nim w Inter-
necie  (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma-
rian_Mozgawa).
(Będą nas nazywali narodem war-

chołów, Polityka, nr 25, 2011).

Z ręką na jajach
– Służba nie drużba, tego nie da się 

rzetelnie opowiedzieć, z ręką na sercu. 
Rzeczy działy się równocześnie w kil-
ku miejscach, nie można być wszędzie. 
Dziś mądrzy się byle kto, każdy kutas 
to  wyrocznia,  człowiek  z  żelaza,  bo 
przecież  nie  bohater.  Tłum  jak  tłum, 
koszule  flanelowe,  ubrania  robocze, 
wózki akumulatorowe, biało-czerwone 
szturmówki, emocje… W Radomiu już 
na  dwa,  trzy  dni  przed  wiedziano,  że 
rzecz może pójść źle, były takie sygna-
ły.  Szczury  z  kontrrewolucyjnej  rury, 
nic się nie dzieje, lekceważono według 
oficjalnej nomenklatury tak zwane na-
stroje  niezadowolenia.  Może  się  uda. 
Przez  województwo  przetoczyła  się 
fala wzmożonych wykupów artykułów 
spożywczych,  zabrakło  cukru,  mąki, 
kaszy,  soli,  podstawowych  produktów 
pierwszej  potrzeby,  słowem:  sklepy 
opierdolone  na  zero.  Źle  została  ode-
brana  wprowadzona  w  Radomiu  re-
forma  płac,  śrubowanie  norm,  skręty 
i przekręty, jakie się przy tej okazji wy-
prawiały w zakładach przemysłowych. 
Władza miała chcicę, wszystko, co się 
mogło nie spodobać, szło pod wodę na 
poziomie komendy, zostawały entuzja-
styczne wyrazy poparcia dla podwyżek. 
Wszyscy wiedzieli, co jest grane, a my 
notowaliśmy wiernopoddańcze, „spon-

taniczne”  głosy wyrażające  zadowole-
nie  z  poczynań władz  i wmawialiśmy 
innym, że ta wielka ryba nie śmierdzi, 
że  to materiał o  rzeczywistych nastro-
jach wśród  robotników. Nawet  użycie 
słowa  „strajk”  w  wewnętrznej  kore-
spondencji i raportach służbowych było 
zakazane, zastąpione eufemizmem „od-
notowano  przerwy  w  pracy”.  W  wa-
runkach  gospodarki  socjalistycznej 
nie było miejsca na  strajki, było  tylko 
miejsce  na  oklaski  i  nieustające  zado-
wolenie,  lizanie  dupy. Władza  kopała 
robotników w  tylną  część  ciała,  a  oni 
radośnie  wypinali  półdupki.  Kwinte-
sencja socjalizmu.
– Zaczęło  się  od  tłoczni  jeszcze  12 

czerwca.  Protest  spacyfikowano,  wi-
chrzycieli  ukarano. Woda  spuszczona, 
rzecz  utajniona.  Jest  dobrze,  będzie 
lepiej.  To  był  swego  rodzaju  punkt 
zwrotny, lawinowo zaczęła rosnąć licz-
ba zgłoszeń z terenu całego wojewódz-
twa  wskazujących  na  niezadowolenie 
z nadchodzących zmian.
– Z ręką, za przeproszeniem, na  ja-

jach:  nie  potrafię  o wszystkim,  co  się 
działo,  zdać  relacji. Mogę  odnieść  się 
do konkretów, pod warunkiem że  tam 
byłem, wódę chlałem i macałem odpo-
wiednie  organy  ciała  płci  przeciwnej. 
Przecież żyją jeszcze robotnicy-uczest-
nicy,  uczestnicy-urzędnicy,  palanci-
-milicjanci,  strażacy-jebacy,  ogóry 
z prokuratury… Ci z jednej i ci z dru-
giej strony, kurwa, najwyższa pora, by 
z nimi porozmawiać. I zobaczyć to, jak 
było, bez obśliniania.

–  Parę  lat  później,  kiedy  ruszyła 
„Solidarność”,  władza  posypała  gło-
wę  popiołem  i  ze  złożonymi  rękami, 
przestępując z nogi na nogę, poszła do 
spowiedzi w ramach pokuty za grzechy. 
Powstał wtedy kalendarz wydarzeń z 25 
czerwca 1976 roku, w trzech egzempla-
rzach, ściśle tajne opracowanie specjal-
nego przeznaczenia. Akrobacja w kate-
gorii  gimnastyki  zespołowej,  stanie  na 
głowie, kolejna manipulacja. Kto szuka, 
ten znajduje, postukaj w drzwi IPN.
– Chłodna analiza przyczyn i ocena 

wydarzeń, tak się wtedy mówiło. – Mi-
strzo urwał,  bo w pokoju pojawiła  się 
pielęgniarka ze stojakiem do kroplów-
ki. Patrzyłem, jak wkłuwa się w żyłę na 
dłoni,  jak kropla po kropli płyn z wo-
reczka  spływa  przezroczystym  węży-
kiem.
– Wybacz, jeśli się czasami zapomi-

nam. Ostatni zapis w tym dokumencie 
dotyczy piątku, godziny nocnej, brzmi 
jakoś  tak:  spokój  na  ulicach  Radomia 
został przywrócony. […]

Najśmieszniejsze
– Najśmieszniejsze jest to, że mimo 

pełnej  blokady  informacyjnej  obej-
mującej  „legitymowanie  i  wycofanie 
z zagrożonych obiektów pojazdów dy-
plomatycznych i turystów państw kapi-
talistycznych” zachodni korespondenci 
i szpiedzy zlatywali się do Radomia jak 
pszczoły  do miodu.  – Mistrzo,  zacho-
wując  pokerowy  wyraz  twarzy,  trącił 
małym  palcem  prawej  ręki  leżący  na 
stoliku zeszyt.

Manifestacja przed budynkiem KW PZPR w Radomiu (zdjęci e ze zbiorów IPN)
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– O godzinie dziesiątej  czterdzieści 
pięć meldowano o aucie – numery  re-
jestracyjne WZ 1305 – ambasady fran-
cuskiej  poruszającym  się  po  ulicach 
Radomia,  którego  kierowca  i  pasażer 
prowadzili obserwację rozgrywających 
się wydarzeń.
–  O  godzinie  jedenastej  na  ulicy 

1905 Roku, przylegającej do Zakładów 
Metalowych  „Walter”,  odnotowano 
obecność  samochodu  o  numerze  reje-
stracyjnym  WZ  4915  należącego  do 
ambasady czechosłowackiej.
–  O  godzinie  jedenastej  piętnaście 

stwierdzono,  że  wśród  parkujących 
przed  KW  PZPR  w  Radomiu  samo-
chodów znajduje się pojazd ambasady 
NRD.
– Wcześniej o dziewiątej piętnaście 

meldowano  o  przejeżdżającym  przez 
Grójec w kierunku Radomia samocho-
dzie trzeciego sekretarza ambasady ka-
nadyjskiej,  a o dziewiątej dwadzieścia 
pięć o aucie attaché handlowego Danii.
–  O  godzinie  dziewiętnastej  dwa-

dzieścia  pięć  przejeżdżał  trasą  E-7  od 
strony Białobrzegów biały wóz dyplo-
matyczny  o  numerze  rejestracyjnym 
WZ  26-600,  najprawdopodobniej  pro-

wadzony  przez  sekretarza  ambasady 
norweskiej.
–  Co  nie  udało  się  w  odniesieniu 

do  dyplomatów  –  wszyscy  doskonale 
wiedzą,  że  to  szpiedzy  i  dywersanci, 
zwłaszcza  ci  z  Zachodu,  o  tym  oby-
wateli  na  okrągło  informowały  krajo-
we media  –  znakomicie  powiodło  się 
w  stosunku  do  zagranicznych  kore-
spondentów. W dniu 25 czerwca o „fali 
buntów”  w  Polsce  poinformowało 
w wiadomościach o czternastej piętna-
ście swoich słuchaczy BBC, w dzienni-
ku o godzinie dziewiętnastej BBC i Ra-
dio „Wolna Europa” o wstrzymaniu po-
ciągów w Ursusie. Tyle, drogi kolego! 
O dwudziestej Radio „Wolna Europa” 
i  „Głos  Ameryki”  podały  informację 
o  wycofaniu  podwyżek,  korzystając 
z  informacji  rozsyłanych  przez  Reu-
tersa  i  Agence  France  Presse.  Zwróć 
uwagę: nikt nie wspominał o Radomiu. 
Radom w doniesieniach zagranicznych 
rozgłośni pojawił się dopiero 27 czerw-
ca: o godzinie szóstej rano BBC, a póź-
niej o szesnastej Radio „Wolna Europa” 
informowały o starciach z milicją, pod-
paleniu  radomskiego  komitetu,  użyciu 
gazów, zdemolowanych sklepach.

– Co jest pocieszające?
– Że nasi, krajowi dziennikarze sta-

nęli  na  wysokości  zadania  i  wykazali 
się  obywatelską  postawą,  nikt  się  nie 
wyłamał, nie próbował na własną rękę 
zbierać materiałów, robić zdjęć.
– Polak, Węgier dwa bratanki,  i  do 

szabli, i do szklanki. – Mistrza wyraźnie 
cieszyła  ta myśl  nawiązująca do bójki 
i  pijaństwa.  –  To  taki  budujący  mar-
gines,  smaczek  tamtej  sytuacji,  jedyną 
rozgłośnią wśród rozgłośni państw blo-
ku  wschodniego,  która  nadała  wiado-
mość o wycofaniu podwyżki w Polsce, 
było Radio Budapeszt.
– Teraz coś dla wytrawnych smako-

szy  (popijać  lekko  schłodzonym  czer-
wonym winem) i poszukiwaczy sensa-
cji: pod pretekstem popełnienia wykro-
czenia w ruchu drogowym 27 czerwca 
w  Radomiu  zatrzymano  dwóch  kore-
spondentów  chińskiej  agencji  praso-
wej  „Sinhua”  (Daj  –  słynny  dostawca 
jaj!)  fotografujących  gmach  komitetu 
aparatem marki Leica. W trakcie prze-
szukania w Komendzie Wojewódzkiej 
odebrano im klisze ze zdjęciami. Tego 
samego dnia zatrzymano przed budyn-
kiem  komitetu  dziennikarzy  United 
Press  International  próbujących  umó-
wić się na rozmowę z pierwszym sekre-
tarzem. A dwa dni później zatrzymano 
korespondenta „The Washington Post” 
przed  Komitetem  Wojewódzkim.  We 
Wsoli pod Radomiem zaś odebrano ta-
śmy filmowe Brytyjczykom.
–  Chciałbym  coś  podpowiedzieć 

czytelnikom.  –  Dobre  rady  Mistrza 
zwykle  wywoływały  moje  zakłopota-
nie.  –  O  tym  się  pisze,  o  tym można 
sobie poczytać.
– Gorzko jak od wódki podczas we-

sela, ale za to śmiesznie!

Kij i marchewka
– Z wystąpienia Piotra Jaroszewicza:

Wysoki  Sejmie! Ceny mięsa  i  jego 
przetworów proponujemy podwyższyć 
w  sposób  zróżnicowany.  Najbardziej 
wzrosłyby  ceny  najszlachetniejszych 
asortymentów  mięsa  i  wędlin,  takich 
jak  szynka,  baleron,  polędwica,  kaba-
nosy,  kiełbasy  suche  i  schab,  których 
niedobór  przy  obecnym  poziomie  jest 
największy.
Obywatele  posłowie!  Zwracam  się 

do Wysokiej Izby o rozpatrzenie przed-
stawionych wniosków Rady Ministrów 
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uzgodnionych z Centralną Radą Związ-
ków Zawodowych oraz o udzielenie im 
akceptacji i poparcia.

–  Popatrz,  popatrz  –  Mistrzo  nie 
krył  rozbawienia  –  jaką  wiedzą,  god-
ną  wielkiego mistrza  loży masarskiej, 
pierwszego  rzeźnika kraju,  technologa 
przetwórstwa  mięsnego,  popisał  się 
w Sejmie nasz premier. Ale żebyś nie 
miał wątpliwości: premier grał nie tyl-
ko asortymentami. Wspomniane posie-
dzenie było w czwartek, we wtorek 22 
czerwca, dwa dni wcześniej, „w ramach 
przygotowań do operacji cenowej” pre-
mier  podpisał  trzydzieści  wniosków, 
zezwalając na budowę nowych kościo-
łów. W całym 1976 roku Kościół wy-
stąpił z wnioskami na budowę dwustu 
sześćdziesięciu  trzech  nowych  obiek-
tów sakralnych, do końca kwietnia do-
stał zgodę jedynie na dziewięć. W śro-
dę wieczorem w Sulejówku doszło do 
spotkania  między  Stanisławem  Kanią 
a  sekretarzem  episkopatu,  na  którym 
poinformowano władze kościelne o na-
głym  wzroście  poziomu  łaskawości 
premiera. 24 czerwca w godzinach do-
południowych wojewodowie, występu-
jąc  w  roli  posłańców  przybywających 
z „dobrą nowiną”, przekazali biskupom 
ze swojego terenu informacje o zezwo-
leniach  na  budowę  kościołów  w  jed-
nym pakiecie z zapowiedzią podwyżki, 
która oficjalnie nosiła nazwę „propozy-
cji zmiany struktury cen”.

Takiego wała
– I tak to zwykle się zaczyna… Zro-

biło  się  trochę  nerwowo,  zostałem  na 
noc  w  komendzie.  Byłem  przygoto-
wany, miałem ze sobą wałówkę, idzie-
my  na  wycieczkę,  bierzemy  „misia” 
w  teczkę:  „miś” –  sześć ugotowanych 
na twardo jajek, konserwa z byczkami 
w pomidorowym sosie, butelka wódki, 
w  bufecie  komendy  dokupiłem  chleb. 
Ci  z  „góry”,  szczytów  władzy,  srali 
w gacie, smród było czuć nawet w Ra-
domiu:  rano  okazało  się,  że  źle  okre-
ślono  miejsca  zagrożeń.  Spodziewano 
się  protestów  na  Wybrzeżu,  Śląsku, 
w  Warszawie,  Łodzi,  Krakowie,  Po-
znaniu,  innych  większych  aglomera-
cjach  miejskich,  a  tu  –  takiego  wała. 
U  nas? No  jak  tak  –  „czerwony”  Ra-
dom? Od paru dni działał lokalny sztab, 
Komenda Wojewódzka MO pracowała 
całodobowo,  skoszarowane  odwody, 

kto  to,  kurwa, widział,  śmiech  na  sali 
– Mistrzo teatralnie, długo i głośno de-
monstrował objawy rozbawienia, jakby 
miał przed sobą rzędy foteli wypełnio-
nych  widownią  –  dzielnego  ZOMO 
odwody…  walcząc  z  kontrrewolucją, 
rzuciły  się  do  wody  –  dobra,  już  się 
opanowałem – stały pod bronią. Pikan-
terii tej sytuacji dodaje fakt, że cały od-
wód stanowiło siedemdziesięciu pięciu 
funkcjonariuszy  miejscowej  jednostki 
pozbawionych  regulaminowego  wy-
posażenia:  nawet miotaczy  gazowych, 
hełmów z przyłbicami  i  tarcz nie star-
czało  dla wszystkich,  braki  te  uzupeł-
niano dopiero następnego dnia.
– Prawdą a Bogiem spodziewano się 

najwyżej „przerw w pracy”, a nie prote-
stów na taką skalę. A zaczęło się o szó-
stej  rano  w  „Walterze”.  Na  wydzia-
le  P-6.  O  siódmej  dziesięć  przyszedł 
pierwszy meldunek od funkcjonariusza 
SB,  który  operacyjnie  zabezpieczał 
zakład.  Słowo  stało  się  ciałem.  Uak-
tywniono  tajnych  współpracowników, 
wprowadzono  w  tłum  pracowników 
operacyjnych  przebranych  za  robotni-
ków „Waltera”, podjęto akcję  fotogra-
fowania  zebranych  z  trzech  zakrytych 
punktów  na  terenie  zakładu,  zabloko-
wano centralę telefoniczną, dalekopisy 
i  dostęp  do  zakładowej  rozgłośni.  To 
były podstawowe, że tak powiem: prze-
ćwiczone  działania.  Na  tym  kończyła 
się  rutyna,  zaczynało  się  niewiadome, 
horror.  Robiłem  swoją  robotę,  mnie 
tam nie było, o tym, co się wyprawiało, 
wiem z docierających do KW MO mel-
dunków.  Robotnicy  nie  podjęli  pracy, 
wyszli na plac, interweniował dyrektor 
do  spraw  pracowniczych,  jego  zacho-
wanie  wobec  zebranych  tylko  wzbu-
rzyło tłum.
– „Czego się wam zachciewa, samo-

chodów, willi?”  –  arogancko  zawołał, 
a  to  podrażniło  nerwy, wygenerowało 
skoki napięcia. Teoretycznie miał rację 
i mówił „szczerą prawdę”, ale w takiej 
sytuacji, kiedy chodzi o chleb i mięso, 
pełny  żołądek  i  ciągłość  pracy  kiszki 
stolcowej,  szczerość  ma  kiepskie  no-
towania. Ale na zdrowy  rozum, czego 
właściwie mogli się robotnicy spodzie-
wać? Jedyne wytłumaczenie, że wszyst-
ko  działo  się  spontanicznie,  z  emocji, 
i  nie  było w  tym  żadnego,  nawet  nie-
zdrowego  rozumu.  Trudno  tu  jeszcze 
mówić  o  skali  protestu,  jeden  zakład, 
poranna  zmiana,  można  taki  protest 

zdusić, rozjechać na wstecznym biegu, 
powygniatać prowodyrów jak pluskwy. 
Z łącznej liczby pięciu tysięcy znajdu-
jących się w tym momencie na terenie 
zakładu  porzuciło  pracę  około  czte-
rech  tysięcy  robotników,  to  stanowiło 
jakieś  osiemdziesiąt  –osiemdziesiąt 
pięć  procent  stanu  osobowego  pierw-
szej zmiany. O ósmej dziesięć –ósmej 
dwadzieścia  robotnicy  sforsowali  bra-
mę główną i wyszli na ulicę, zabierając 
trzy  akumulatorowe wózki,  co  zostało 
odnotowane, a później zakwalifikowa-
ne jako kradzież mienia państwowego. 
I to był początek tej lawiny, która prze-
toczyła się przez Radom.
–  Tylko  się  nie  posikaj  ze  śmie-

chu:  jedyne, na co zdobyły się władze 
w „Walterze”,  to wezwania przez gło-
śniki radiowęzła, żeby robotnicy wróci-
li na stanowiska i rozpoczęli pracę. Nasi 
funkcjonariusze  operacyjni  w  cywil-
nych  ubraniach  z  pomocą  aktywistów 
próbowali  zamknąć  bramę  – w  końcu 
zakład zbrojeniowy, ale nie mieli szans; 
to dla potomnych: udało się dopiero po 
południu  około  szesnastej  trzydzieści, 
kiedy nastąpiło przesilenie.
–  W  KW  MO  zapanował  chaos, 

członkowie  lokalnego  sztabu  nie  byli 
przygotowani  na  taki  scenariusz,  dali 
się  zaskoczyć.  Wysyłano  w  miasto 
„grupy  rajdujące”,  które  miały  doku-
mentować z zakrytych punktów opera-
cyjnych  przebieg  manifestacji,  filmo-
wać  za  pomocą  kamery  uczestników 
z  wynajętej  taksówki.  Kiedy  zyskali-
śmy  pewność,  że  celem  pochodu  jest 
gmach  KW,  przystąpiliśmy  do  zabez-
pieczania budynku.

Nie pytaj kto
–  To  się  tak  gładko  mówi:  zabez-

pieczyć. Tak naprawdę było nas w po-
czątkowej fazie tylko dwudziestu, więc 
co  mogliśmy  zrobić,  na  kogo  liczyć? 
Pytasz  o  broń;  oficjalnie  jej  nie  było, 
a  nieoficjalnie…  niech  inni  się  w  tej 
kwestii  wypowiedzą.  Sam  rozumiesz, 
to  ogromne  ryzyko,  mieliśmy  nadsta-
wić  głowy.  Ale  wtedy  jeszcze  o  tym, 
jaka  będzie  skala,  nikt  nie  wiedział, 
pełny  błogostan.  Nawet  w  momencie 
kiedy dostaliśmy wsparcie czterdziestu 
funkcjonariuszy operacyjnych przebra-
nych za pracowników odlewni, nie zro-
biło się lepiej. Wyobraź sobie: z przodu 
wózki akumulatorowe wypełnione mło-
dzieżą, biało-czerwone  flagi – do dziś 
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nie  udało  się  ustalić,  skąd  pochodziły 
te szturmówki, jedna z teorii mówi, że 
były  nimi  udekorowane  słupy  oświe-
tleniowe, ale co za tym mogło się kryć, 
nikt nie potrafi powiedzieć, w czerwcu 
nie ma  państwowych  świąt  –  za  nimi 
tłum,  na  oko  od  czterech  do  sześciu 
tysięcy  ludzi  w  roboczych  ubraniach, 
samochody,  ciągniki  z  przyczepami. 
Już ten niepoliczalny tłum robił wraże-
nie, wymykał się spod kontroli wzroku 
i  wyobraźni,  sugerował,  że  wszystko 
może  się  ewentualnie  zdarzyć.  Dupa 
ze  strachu  zaczynała  się  trząść.  Nale-
żało unikać zadrażnień, grać na zwłokę 
i czekać na odwody z zewnątrz.
–  Żeby  tylko  jakiś  kutas  nie  wy-

palił  z  czymś  głupim  –  myślałem  ze 

strachem,  bo  i mnie  powoli  puszczały 
nerwy,  tłum  za  oknem  wył,  gwizdał, 
śpiewał – inaczej nikt z nas stąd żywy 
nie wyjdzie.
– Do tłumu wyszedł zastępca pierw-

szego sekretarza. Tłum nie pozwolił mu 
mówić.  Śpiewano  Międzynarodówkę, 
później hymn państwowy. Nie zgodzo-
no się na wybranie delegacji. Napięcie 
rosło.  W  końcu  rzucili  się  na  niego, 
zaczęli  zdzierać  z  niego  ubranie. Wy-
rwaliśmy  go  siłą  z  tłumu  i wciągnęli-
śmy do budynku. To zaostrzyło nastro-
je,  posypały  się  kamienie. Dostaliśmy 
meldunek, że do strajku przyłączają się 
kolejne  radomskie  zakłady.  Rósł  tłum 
przed  komitetem,  manifestantów  pod-
niecała  własna  odwaga,  poczucie  siły 

i  bezkarności.  Mam  wymienić,  które 
zakłady  strajkowały?  Powiem  po  pro-
stu:  wszystkie. Wszystkie  najważniej-
sze  zakłady w Radomiu. Dwadzieścia 
jeden czy dwadzieścia dwa największe 
zakłady, licząc po łebkach. Ilu strajku-
jących było w szczycie na ulicach Ra-
domia? Powiedzmy: dwadzieścia, dwa-
dzieścia pięć, a może trzydzieści tysię-
cy. Rozumiesz, miękną kolana. Około 
dwunastej wyłamano drzwi, tłum wtar-
gnął  do  komitetu.  Zrobiło  się  bardzo 
gorąco,  przestrzeń  swobody  zmalała 
do zera. Nie było już czasu na zabawy, 
zaczęła się walka o życie. Sytuacja bez 
wyjścia.
–  Tak  to  chyba  odebrał  pierwszy 

sekretarz,  bo  postanowił  przemówić 
przez megafon do tłumu przez okno na 
pierwszym  piętrze.  Musiał  przeciskać 
się pomiędzy  robotnikami wypełniają-
cymi  korytarz.  Teoretycznie  był  sam, 
nikt nie wiedział, że robiliśmy mu boki, 
plecy,  ubezpieczaliśmy  go  ze  wszyst-
kich  stron.  Te  pierwsze  reakcje  tłumu 
były  racjonalne,  poprawne.  Wybrano 
nawet  delegację,  która  poszła  spraw-
dzić, czy żądania strajkujących zostaną 
przekazane  do  Komitetu  Centralnego, 
do towarzysza Szydlaka. Kiedy pierw-
szy wrócił, zaapelował o spokój, o czas 
na podjęcie decyzji. Byłem blisko, naj-
bliżej. Co było, kurwa, robić. Graliśmy 
znaczonymi kartami, bałem się, że tłum 
się na to nie nabierze. Nie wiem, co on 
sobie  myślał.  Zrobił  się  szary.  Może 
sobie wyobraził, że został przeznaczo-
ny  do  odstrzału  przez  zawiedzionych 
w  ambicjach  „lokalnych”  towarzyszy 
marzących  o  władzy.  Może  już  nie 
był  taki hardy, może  tylko chciał  żyć. 
Może  ktoś  żartował,  a  może  rzeczy-
wiście miał  taką  furię  i  zamiar dobrać 
się do jego dupy, rzucić go przez okno 
komitetu  na  pożarcie  tłumom.  Ludzie 
chcieli, żeby coś się działo, czekania to 
mieli dość na co dzień, właściwie całe 
ich życie było czekaniem. Problem był, 
czy  nie  spanikuje. Chodziło  o  bezpie-
czeństwo,  jego,  ale  i  nasze. Chyba  do 
niego dotarło. Zagrał pod sytuację. Za 
dwie godziny? Dobra odpowiedź, bar-
dzo dobra. Za dwie godziny! To jakby 
szansa na przeszczep, drugie życie.
–  Wprowadzono  do  komitetu  ko-

lejnych funkcjonariuszy. „My tu z od-
lewni  –  rozumiesz?  Jak  rozumiesz,  to 
spierdalaj!” Był  też kłopot z „elemen-
tem”,  który  wyrzucał  przez  okna  wy-

Protestujący na ulicach Radomia (zdjęcie ze zbioró w IPN)
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posażenie komitetu:  telewizory,  książ-
ki,  portrety  Lenina,  czerwone  flagi, 
biurka,  nawet  zdewastował  bufet.  Nie 
znasz  dnia  ani  godziny.  No  wpadka 
totalna. Poruszasz  się  po krawędzi,  za 
którą  zaczyna  się  jatka,  i  nagle  ktoś 
mówi szeptem, by za chwilę rozedrzeć 
gębę na cały głos: „To gliny, ludzie, to 
gliny!”.  Temu  najbardziej  aktywnemu 
wcisnąłem  gnata  w  brzuch:  „Żyjesz 
czy  umierasz?”.  Tylko  cienko  pisnął 
i  zamilkł, narobił w pory. Z korytarzy 
komitetu wyciągano na ulicę czerwone 
chodniki.
– W końcu dostaliśmy zadanie wy-

prowadzenia  z  budynku  sekretarzy. 
Osłanialiśmy  pierwszego  do  drzwi 
prowadzących  na  podwórko;  był  bla-
dy,  jakby  nie  rozumiał,  co  się  stało. 
Na podwórku czekał cywilny fiat 125. 
Szok. Musieli przecisnąć się samocho-
dem przez tłum. Ludzie walili w maskę 
samochodu, w szyby. Nie wiedzieli, że 
ten w swetrze to pierwszy sekretarz.
– Budynek wypełnił od cholery gę-

sty,  gryzący  dym.  Kurwa,  nie  pytaj 
mnie, kto podpalił. Nie wiem. Do dziś 
nie  udało  się  wyjaśnić  okoliczności 
podpalenia  budynku  komitetu.  Jed-
na z wersji mówi, że zrobiliśmy  to na 
polecenie komendanta. Nie mogę  tego 
wykluczyć,  że  ktoś  mógł  „na  gębę” 
dostać  taki  rozkaz. Oficjalnie nie było 
czegoś  takiego.  Taki  rozkaz  też  mógł 
przyjść  jakąś  krętą  drogą  z  samej 
„góry”. O tym się nie dowiesz, bo nikt 
tego  nie  potwierdzi.  Inna  z  wersji:  że 
rozwścieczeni ucieczką pierwszego se-
kretarza demonstranci. To też możliwe, 
tego nie da się wykluczyć. Została  też 
ewentualność,  że  zwykli  chuliganie, 
kryminaliści, dla jaj, dla draki. Podob-
no lubią takie zabawy, spytaj  ich o to. 
Może tobie powiedzą?

Hasło: 200, odzew: 100 
(fragment stenogramu)

„Ludzie, ja tu jestem od roku czasu. 
Proponuję, żebyśmy przeszli do zakła-
du” – „Nie” – „Żebyśmy w zakładach 
dyskutowali”.  –„Nie”  –  No więc  pró-
bował jeszcze to i owo i kiedy już nic 
nie wychodziło, powiada: „Ja się zobo-
wiązuję,  że Wasze uwagi przekażę do 
Komitetu Centralnego” – A tam: „Cze-
kamy na odpowiedź”.
– To chyba zagrał tak Pierwszy?
–  Zagrał.  […]  Cały  budynek  był 

ludźmi  zapełniony  i  był  już  sekreta-

riat  Pierwszego  odcięty  tłumem  ludzi 
i w związku z tym teraz już na pewno 
ludzie wtargnęli tam, bo już tam przejść 
nie można było i na pewno on na sku-
tek  nacisku  ludzi  ten  telefon  zgłosił. 
Sytuacja w  tej  chwili  się pogarsza, bo 
przyjechały wózki z ludźmi ze śpiewa-
mi. Adamczyk – on jest u Pierwszego. 
Są wszyscy zablokowani w jednym po-
mieszczeniu. […]
– Teraz tak. Nie wiem co robić. Bo je-

śli sekretarzy namuwięziono,  to  ja mam 
obowiązek  pójść  i…  (Towarzysz  puł-
kownik dzwoni pod nr 445). – „[…] Mo-
zgawa mówi. Co tam Czesław powiesz? 
Bobra,  dobra…  Jaka  sytuacja  u  pierw-
szego jest?… Ja wiem, ale pierwszy jest 
okupowany. Czy na razie czuje się swo-
bodny. Rzuć pełny pokój naszych ludzi. 
Pościągaj wszystkich i zabezpiecz Pierw-
szego, sekretariat cały. Jak opróżnić? Jak 
nasi  powiedzą,  to… Może  ci  podrzucić 
część ludzi jeszcze po cywilnemu na ha-
sło 200, żeby w sekretariacie było pełno 
niby naszych robotników. […]
–  (Towarzysz  pułkownik):  Ja  uwa-

żam, że powinniśmy rzucić ze 100 osób 
po  cywilnemu,  oficerów  –  wzmocnić 
Komitet od środka.
Telefon. „Tak, słucham! Czy to był 

wymuszony  na  nim  telefon  do  War-
szawy? Nie wiesz? Wymuszony! Gro-
zili  mu  czy  jak?  Nie,  nie,  bo  później 
dzwonił do KC Pierwszy. I co mówili? 
Przystawili  mu  oistilet  do  głowy,  czy 
to  było  zagranie  jakiegoś  I  sekreta-
rza?  Acha…  To mogła  być  taktyczna 
zagrywka  Pierwszego. Dobra. Wymu-
szony? To znaczy, nie rozumiem… Co, 
kazali mu dzwonić czy nie? Acha! To 
ci  podsyłamy  jeszcze  troszeczkę  ludzi 
do środka. […]
– Następująca  prośba  jest,  zadanie. 

Pijany  jest  pod KOmitetem  i  szumi… 
Idziecie bez broni, bez niczego. Wystę-
pujecie jako grupa robotników. Chodzi 
o  to,  żeby  nasza  obecność  neutralizo-
wała tych innych. Przez to, że nasz jest 
dwudziestu,  to  się  inni  nie  zmieszczą, 
albo muszą wyjść. A przy tym… O cho-
lera! Chciał mnie okraść. KIeszonkow-
cy są wśród nas… Rozumiecie? Jakieś 
takie dezinformacyjne pogłoski rzucać, 
bo  tam  pełno  chuliganów.  Po  drugie: 
być na I piętrze, gdzie są sekretarze, do 
sekretariatu wejść – że to niby jesteście 
robotnikami,  i  nie dawać więcej niko-
mu wejść. I w ten sposób zabezpieczy-
my Pierwszego i cały sekretariat.

Telefon.  Mam  tu  20  ludzi,  którzy 
pójdą i będą okupować sekretariat jako 
robotnicy  i żeby nie weszli  inni. Żeby 
zabezpieczyć  kierownictwo.  Już  idą. 
Hasło  200,  odzew –  100. Oni  się  tam 
meldują  jako  robotnicy.  […]  Już  idą 
i meldują się. Dziękuję.
–  Towarzysze,  słyszeliście  zadanie. 

Idźcie na I piętro. Jeśli  jakiś smarkacz 
będzie,  wyrzucić  go.  My  tu  jesteśmy 
z Odlewni, rozumiecie. Żeby mi nie pa-
dło słowo MO, SB… […]
–  Minister  pyta,  jak  przyjąć  twoją 

rozmowę do Szydlaka. Czy to było za-
granie twoje, czy wymuszone?
– Wymuszone.
– Rozumiem. No to zadzwonię jesz-

cze  raz  do ministra  i  powiem mu,  jak 
to było.
–  Melduję  się.  To  był  wymuszony 

ten  telefon  do  Szydlaka.  Pierwszego 
zabezpieczyłem, cały sekretariat. To są 
moi  ludzie  po  cywilnemu  jako  grupa 
robotników.  Może  niedłownie  psują, 
ale  ten  wyrwał  to  tu  i  ówdzie,  rzucił 
w szybę. […] Tam w sekretariacie jest 
20 naszych ludzi i zastępca i jeszcze na-
czelnik Wydziału Drugiego. Niezależ-
nie  od  tego w gmachu  jest  jeszcze  40 
ludzi.  Zaproponuję  sekretarzowi  żeby 
wyszedł i przyszedł do mnie. Proponu-
ję może przez podwórko. Powłazili na 
dach i po dachu łażą.[…]
–  Żebyś  wyszedł  z  KW  i  sekreta-

riat.  Kierownictwo  to  mniejsze  zosta-
wić,  a  Pierwszego  w  szczególności 
pod  osłoną  i  od  podwórka  z  tyłu wy-
prowadzić. i U nas byśmy się umieścili. 
U wojewody jest niebezpiecznie.
Warszawa ZOMO leci od Pionek…
Już się wpakowali do więzienia. Wy-

gonili  ich. W więzieniu  są menty,  nie 
ma co  się bać. Wprowadzić pierwsze-
go, a reszta ludzi niech zostanie. Chro-
nić budynek przed pożarem  i demolo-
waniem  pomieszczeń,  a  wyprowadzić 
pod osłoną kierownictwo partii. […]
Towarzyszu  ministrze!  Jest  możli-

wość wyjścia z KW. Tak… Bo ja pro-
ponowałem, żeby cały sekretariat, czte-
rech, wyszli pod osłoną naszych ludzi. 
Abyśmy mogli ich zabrać. Naszych jest 
60 w gmachu, a 23 w sekretariacie. […]
Słuchaj,  jest  polecenie,  aby  Ciebie 

wyprowadzić absolutnie z KW. Jest tam 
u Ciebie  Szczygieł.  Niech  pod  osłoną 
i od podwórka wyjdzie, ja muszę pode-
słać jakiś wóz. Pojedzie tam Zarębski, 
żeby was trzech wziąć do wozu i poje-
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chać naokoło. Zaraz pojedzie Zarębski 
i sprawdzi, czy  jest wolna brama. Do-
stanie się do Was do środka i pod osło-
ną zostaniecie wyprowadzeni.
Jedź. Każda minuta jest droga […]
Idźcie  tam  do  KW  natychmiast  po 

to, aby dodatkowo zabezpieczyć obiekt 
jako grupa młodych robotników z Od-
lewni  Radomskich.  Macie  za  zadanie 
jako robotnicy pilnować majątku naszej 
partii.  Przyszliście  na  rozmowy,  a  nie 
demolować,  burzyć.  Jak będą  inni  de-
molować – ty się uspokój, my tu przy-
szliśmy na rozmowy, a nie na burzenie.
Jest  dużo  kobiet  w  wieku  ok.  40 

lat. Jest dużo dzieci ok. 12 lat i chłop-
cy w wieku 18–20 lat podpici. To jest 
skład  socjalny.  Hasło  200,  odzew  – 
100. Tam jest już 60 naszych ludzi. Wy 
macie  iść  do  sekretariatu  KW,  ustalić 
dyskretnie,  gdzie  jest  Pierwszy  i  tam 
się  wpakować.  Chronić,  aby  nikt  się 
nie  dostał  do  urządzeń,  do  telefonów. 
A  w  wypadku  pożaru  trzeba  chronić 
majątek partyjny. […]
–  Dobra,  jeśli  was  rozpoznają,  to 

powiedzcie takiemu po cichu: chłopie, 
przyszliśmy  cie  uprzedzić,  żebyś  nie 
miał  nieprzyjemności.  Oraz  również 
zależy od  sytuacji. Bać  się nie ma co, 
bo jest dużo naszych ludzi i wy docho-
dzicie  jeszcze.  Legitymacje  zostawcie 
tutaj i pistolety.
– Mamy już zostawione.
– Powodzenia. Po dotarciu tam mel-

dujcie, żeście już się dostali. Sfilmujcie 
tych pod więzieniem. […]
Towarzysz Prokopiak jest  już u nas 

z całym Sekretariatem.
(Fragment  stenogramu  rozmów 

przeprowadzonych  w  gabinecie  ko-
mendanta  wojewódzkiego MO  w  Ra-
domiu  Mariana  Mozgawy  w  dniu  25 
czerwca 1976 roku).

ZOMO nie orze, ale pomoże
– Od początku władza grała na zwło-

kę, unikając zadrażnień  i eskalacji na-
pięcia.  Polecenie  było  jednoznaczne: 
przybędą  posiłki,  wtedy  damy  tym 
wichrzycielom  po  jajach,  odpłacimy 
za  wszystko.  Teraz  podkulić  ogon, 
wyczekać,  dokumentować,  „robić  al-
bum”,  dezinformować.  Co  można, 
kurwa,  zdziałać,  mając  do  dyspozycji 
siedemdziesięciu  pięciu  funkcjona-
riuszy  ZOMO w  odwodzie?  Podrapać 
się  po  pośladkach.  Wszystko  zdarzyć 
się przecież mogło. Trzeba było liczyć 

na siebie. Pilnować, żeby czasem nam 
dupy  nie  usmażyli  na  wolnym  ogniu. 
Wtedy  nikt  nie wiedział,  jak  rozwinie 
się  ta  sytuacja. Zdążą z posiłkami czy 
przybędą  po  to  tylko,  żeby  uczestni-
czyć w naszym pogrzebie? Około  go-
dziny  dziesiątej  przyszła  wiadomość, 
że  uruchomiono  dodatkowe  siły,  że 
będą  do  dyspozycji  samoloty,  że  już 
postawiono  w  stan  gotowości  oddzia-
ły  ZOMO  z  sąsiednich  województw. 
Sztab operacji „Lato-76” zadecydował 
o  przerzuceniu  do Radomia  słuchaczy 
Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczyt-
nie. W  akcji  wzięło  udział  jedenaście 
samolotów  transportowych  AN-26, 
każdy  z  czterdziestoma  miejscami  na 
pokładzie; w pierwszym rzucie do Ra-
domia  wysłano  dwustu  czterdziestu 
kadetów drugiego roku z dodatkowym 
wyposażeniem, w sumie za pomocą sa-
molotów przetransportowano tego dnia 
tysiąc  dziewięćdziesięciu  pięciu  funk-
cjonariuszy.  Równocześnie  wysłano 
w  kierunku  Radomia  samochód  z  ła-
dunkiem ponad dziewięciu i pół tysiąca 
pocisków  łzawiących.  Około  czterna-
stej  trzydzieści przybyły pierwsze jed-
nostki  ZOMO  transportem  kołowym: 
stu  siedemdziesięciu  funkcjonariuszy 
z  Warszawy,  pięćdziesięciu  pięciu 
z  Łodzi,  czterdziestu  z  Kielc  i  czter-
dziestu  trzech  z  Lublina.  Kilka  minut 
po  piętnastej  przybyła  kolejna  kom-
pania ZOMO z Warszawy  i w niecałe 
dwie  godziny  później  jednostka  z Ło-
dzi.  Około  dziewiętnastej  w  Radomiu 
do dyspozycji Komendy Wojewódzkiej 
było co najmniej tysiąc pięciuset czter-
dziestu  trzech przygotowanych do  tłu-
mienia  manifestacji  funkcjonariuszy. 
Ale te liczby, ta wiedza o tym, co roz-
grywało się w równoległej przestrzeni, 
to przyszła już po wszystkim; na razie 
sraliśmy w gacie.
– To były stare, zgrane numery. Se-

kretarz  wił  się  jak  piskorz,  nie  mógł 
powiedzieć  „tak”,  żeby  Warszawa 
nie dobrała mu  się  do dupy,  nie mógł 
powiedzieć  „nie”,  by  nie  zrobili  tego 
w  sposób  znacznie  bardziej  bolesny 
robotnicy.  Co  w  takiej  sytuacji  zo-
staje?  Stwarzanie  pozorów,  mydlenie 
oczu, obiecanki cacanki. I nadzieja, że 
w  końcu  obiecane  posiłki  przybędą. 
W  sztabie wojewódzkim  spodziewano 
się odwodów wczesnym popołudniem. 
Do tego czasu należało odwracać uwa-
gę  tłumu, skierować jego frustrację na 

sprawy  drugorzędne.  Niech  rozładu-
je  swoją agresję. Bez przesady,  to był 
zapierdol.  O  jakich  zagrożeniach  mó-
wimy? Że spalą kilka samochodów, że 
zdemolują kilka  sklepów? A niech  im 
będzie,  niech  spalą,  niech  zdemolują. 
No,  z  tym  paleniem  komitetu  to  była 
oczywiście  lekka  przesada.  Ale  niech 
im  i  to.  Człowieku,  zaorana  ziemia, 
czy masz  pojęcie,  przecież w  „Walte-
rze” produkowano, no, kurwa, o czym 
mówimy,  broń:  pistolety  maszyno-
we,  automatyczne  karabiny  szturmo-
we  typu  Kałasznikow,  pistolety  P-64. 
Magazyny  fabryki  były  pełne  broni. 
Wyobrażasz  sobie,  co  by  się  stało?! 
Kurwa, nawet nie chcę o  tym myśleć! 
Krwawe jatki, mielone mięso na kotle-
ty! To, właśnie to było prawdziwym za-
grożeniem. Obie strony zdawały sobie 
sprawę, o co toczy się gra. I  jak może 
się  skończyć. Temu  trzeba  było  zapo-
biec w pierwszym rzędzie. Więc kiedy 
tłum krzyczał: „Idziemy po broń!”, my 
odwracaliśmy uwagę, krzyczeliśmy ze 
wszystkich  sił:  „Idziemy  na  więzie-
nie!”,  „Rozbić  więzienie!”,  „Skopać 
dupę klawiszom!”. I, kurwa, się udało.
– Wiadomo było, że ktoś wcześniej 

albo później nie wytrzyma, że jakiś de-
sperat pociągnie  innych na magazyny, 
chcąc albo nie chcąc, ktoś, może nawet 
ten wspomniany „element”, zdecyduje 
się  jednak na  ten krok. Żeby więc nie 
przeciągać  struny, w  godzinach  popo-
łudniowych  skierowano  do  ochrony 
magazynów  z  bronią  pododdział  słu-
chaczy  WSO.  Około  godziny  osiem-
nastej  zapadła  decyzja  o  wywiezieniu 
broni i amunicji z „Waltera”. Operację 
przeprowadzono we współpracy z woj-
skiem.  Od  dwudziestej  pierwszej  do 
trzeciej w  nocy  trwał  załadunek  broni 
na wagony. Broń została przetranspor-
towana na radomskie lotnisko.
– Wieczór był nasz. Solidarność tłu-

mu, który tak dał się we znaki władzy 
przed południem, została złamana. Wi-
dok aktów grabieży i wandalizmu zra-
ził  część  uczestników.  Reszta  rozpro-
szyła się, rozpadła na grupy rozrzucone 
po mieście. Przy takiej przewadze rzecz 
była przesądzona. Przez noc krążyły po 
mieście  zwarte  pododdziały,  patrole 
wyłapywały przypadkowych przechod-
niów.  Obowiązywała  zasada:  każdy, 
komu  nie  udowodniono  niewinności, 
jest winny. Myślisz, że coś się zmieniło 
od tamtych czasów?
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etiuda teatralna
– W tym epizodzie jest trochę farsy, 

kiczu i grafomanii. – Mistrzo z jakimś 
wahaniem, wewnętrznym oporem wy-
powiadał te słowa. – Życie zwykle pi-
sze  takie  scenariusze.  Nie  ma  jednak 
tego złego, co by na dobre nie wyszło. 
Przyznaję: nie wiem, ile w tym prawdy, 
a  ile  nieprawdy.  Powiem  więcej:  być 
może, coś jest na rzeczy.
– W  krążącym  po  komendzie  opo-

wiadaniu w roli głównego bohatera wy-
stępuje człowiek we flanelowej koszu-
li,  roboczych  spodniach  i  skórzanych, 
brązowych trzewikach.
–  Didaskalia:  25  czerwca,  godzina 

zbliżona  do  siedemnastej,  radomska 
ulica w pobliżu dworca PKP, powiedz-
my:  róg  Słowackiego  albo  Traugutta, 
zdemolowane sklepy po obu stronach, 
towar wyrzucony na chodniki, pod no-
gami  szkło  z  rozbitych witryn  sklepo-
wych,  drażniący  oczy  gaz  z  granatów 
używanych  do  rozpraszania  tłumów. 
Środkiem opustoszałej ulicy idzie, roz-
deptując  szkło  butami,  wspomniany 
mężczyzna z siatką na zakupy w prawej 
ręce. Wiek około czterdziestu lat.
– Scena pierwsza: kto ty jesteś?
– Patrol słuchaczy WSO ze Szczytna 

zatrzymuje mężczyznę. Mężczyzna nie 
stawia oporu. Mężczyzna nie ma przy 
sobie  dokumentów.  Mężczyzna  przy-
znaje, że jest z okolic Zwolenia i przy-
jechał  po  lekarstwa  dla  żony/dziecka, 
pokazuje receptę.
– Scena druga:  siedź  na  swojej  du-

pie, zamiast się włóczyć.
– Słuchacze chwytają za pałki  i za-

chowując  umiar,  udzielają  mężczyź-
nie pouczenia. Lekcja dobrych manier 
nie odnosi skutku, mężczyzna ujawnia 
skrywane  emocje,  próbuje  się  bronić, 
zasłania się przed ciosami, głośno prze-
klina  przedstawicieli  prawa,  obraża 
z użyciem słów niegodnych przyszłych 
oficerów.
– Scena trzecia: …albo leż.
– Mężczyzna  leży  na  ulicy  na  pra-

wym boku, zwinięty w kłębek, rękami 
osłania głowę. Słuchacze kopią go ofi-
cerskimi  butami  po  ciele.  Ciało  męż-
czyzny po każdym kopnięciu konwul-
syjnie podryguje.
–  Scena  czwarta:  miłosna,  pocałuj 

mnie.
–  Dowódca  patrolu  pyta  leżącego 

mężczyznę  o  nazwisko.  Ten,  zamiast 

się ukorzyć, z furią odpowiada: „Poca-
łuj mnie w dupę”.
– Scena piąta: taniec na szkle.
–  Słuchacze  poruszeni  tym  aktem 

bezczelności  okładają  pałkami  i  kopią 
leżącego mężczyznę. To wprawia jego 
ciało w przedziwny taniec – taniec leżą-
cego mężczyzny na  szkle. W miejscu, 
gdzie  leży  mężczyzna,  powiększa  się 
plama  fizjologicznego  płynu  nazywa-
nego krwią.
– Scena szósta: finałowa.
– Niezrażony zachowaniem mężczy-

zny dowódca patrolu z wyrozumiałością 
pyta  leżącego  mężczyznę  o  nazwisko. 
Z  niedowierzaniem  kręci  głową.  Męż-
czyzna  zamiast  odpowiedzieć,  bezczel-
nie puszcza ustami czerwone balony.
– Scena siódma: pocieszenie.
– „Nie ma tego złego, co by na dobre 

nie wyszło. Już nie musisz się martwić 
o  żonę/dziecko  –  pociesza mężczyznę 
dowódca patrolu. – Teraz ona/ono bę-
dzie się martwić o ciebie”.
– Scena siódma: rozwiązanie akcji?
–  Dowódca  patrolu  umywa  ręce, 

rozkładając  je  w  geście  bezsilności. 
Słuchacze  łapią  za  ręce  i  nogi  leżące-
go mężczyznę i wrzucają do nyski. Są 
pewni, że właśnie oko w oko starli się 
z  radomskim  warchołem.  „Suka”  od-
jeżdża,  na  ulicy  zostaje  siatka,  którą 
mężczyzna niósł w prawej ręce, i kału-
ża płynu, który barwi na czerwono as-
falt  i  leżące na ulicy szkło z rozbitych 
sklepowych witryn.
– Zadanie dla uważnego obserwato-

ra:  odpowiedz na pytanie,  co  stało  się 
z receptą, która jako rekwizyt pojawiła 
się w poprzednich scenach.

Chcesz cukierka? Idź do Gierka!
Tylko moja zimna krew, towarzysze, 

pozwoliła zachować spokój  i uchronić 
od przelewu krwi. Gdybym był bardziej 
emocjonalny, to prawdopodobnie pola-
łaby się krew i nie wiadomo,  ilu  ludzi 
by zginęło.
(Pierwszy  sekretarz  KC  PZPR 

Edward Gierek w  sobotę,  26  czerwca 
1976 roku do sekretarzy wojewódzkich 
podczas  telekonferencji  o  godzinie 
dziesiątej rano).

Wariacje na temat 
przywódcy narodu

My  ludzie  pracy  województwa  po-
znańskiego  wyrażamy  pełne  zaufanie 
dla Komitetu Centralnego  i  Biura  Po-
litycznego  PZPR,  dla  jej  przywódcy 

towarzysza Edwarda Gierka, człowieka 
bezgranicznie oddanego sprawom kla-
sy robotniczej i narodu. Mamy zaufanie 
do ludowego rządu i jej premiera tow. 
Piotra Jaroszewicza. (Z rezolucji przy-
jętej w Poznaniu).
[…]  Ufamy  wam  towarzyszu  Gie-

rek. Jesteśmy z wami. Przyjmijcie sło-
wa  uznania.  Za  waszą  bezgraniczną 
wierność klasie robotniczej, za oddanie 
dla  narodu,  za  głęboki  patriotyzm,  za 
troskę o codzienne  ludzkie sprawy, za 
demokratyczny styl kierowania krajem. 
(Z rezolucji przyjętej w Krakowie).
[…]  Obdarzamy  Was  Towarzyszu 

Pierwszy Sekretarzu pełnym zaufaniem. 
Przez pięć lat pracy pod Waszym kierow-
nictwem  nauczyliśmy  się  wiele. Wasza 
osobista  prawość,  rozwaga,  uczciwość 
i szczerość w postępowaniu jest godnym 
wzorem  do  naśladowania  dla  każdego 
Polaka. (Z rezolucji przyjętej w Opolu).
[…] Przywódca partii jest własnością 

nie tylko partii, to własność narodu.
(„Żołnierz  Wolności”,  28  czerwca 

1976 roku).
Mistrzo: nazwisko przywódcy moż-

na zmienić, podkładając inne, obowią-
zujące  w  danym  momencie,  nadające 
tekstowi aktualność.

Gdyby nie Ursus i Radom, 
jedlibyśmy chleb z marmoladą
– Co jest problemem, a co nie? Nie-

zadowolenie  społeczne!  Wolne  żarty. 
To władzy zwisa, władza  tym się kar-
mi,  to  naturalne,  przyrodnicze  środo-
wisko  sprawowania  rządów.  Obszar 
„Natura 2000”. Norma w każdym sys-
temie politycznym, z którą władza so-
bie  znakomicie  radzi.  Ciekawszy  jest 
moment, kiedy strach przed władzą pod 
wpływem czynników trzecich przestaje 
być  strachem  i  zmienia  się w  agresję. 
I masz wtedy zbuki zamiast  jaj. – Mi-
strzo położył akcent na słowa „czynni-
ków trzecich”.
– I to dopiero jest, kurwa, problem, 

wszystko jest pod kontrolą i nagle pał-
ka-zapałka,  trzy kije, kto się nie scho-
wa,  blik,  zapłon,  ruch-wybuch,  i  już 
Radom  wylatuje  w  powietrze.  Jakby 
siedział na bombie. Dym, szkło, sadza. 
Wysadziłeś miasto, a nie masz pierdo-
lonego pojęcia, co się stało tam w środ-
ku, dlaczego? Władza patrzy w lustro, 
w  swoje  zbiorowe odbicie,  i  przeciera 
oczy ze zdumienia. Grzechów w lustrze 
nie widać.
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–  W  końcu  ten  niekontrolowany 
uliczny protest jak dynamit odpalił, wy-
sadził Radom do góry, pod chmury. Je-
bło, poleciało, posypało się na wszyst-
kie  strony. Cała  strategia, planowanie, 
zabezpieczanie,  odwody…  wszystko 
wzięło  w  łeb.  Wywróciło,  wykręciło, 
sponiewierało,  wyrypało  wszystko  na 
lewą  stronę.  Przy  okazji  rozdarło,  po-
pruło, wyszabrowało, zdemolowało…
–  Stoisz  i  dzwonisz  jajami  jak  na 

sumę. Mea culpa. Rozlało się i wsiąkło, 
nie da się pozbierać. Twoja wina.
–  Zobacz  to  tak:  otworzyli  bramę, 

wyszli na ulicę i starczyło, już wszyst-
ko  popłynęło.  Po  zawodach.  Podwyż-
ka  została  odwołana.  Władza  została 
upokorzona. Wyszło  na  to,  że  ta  bez-
kształtna masa upominająca się o swoje 
prawa, ci robotnicy, w imieniu których 
rządzi  partia,  w  przyszłości  mogą  za-
kwestionować ponownie „słuszną linię 
działania”.  Pacyfikacja  protestu  nie 
oznaczała zwycięstwa.
– Kurwa, to był żywioł. Nie było siły, 

żeby ich zatrzymać. Gdyby nie te wie-
czorne demolki po sklepach, kradzieże 
i akty wandalizmu, sprawa byłaby kry-
stalicznie  czysta,  nie  byłoby  o  czym 
mówić. Kurwa, prowincjonalny Radom 
zatrząsł  Polską  i  partią.  Wyobrażasz 
sobie?!!  A  „chuligańskie  wybryki”, 
„sprawcy kradzieży i rabunków”, „ele-
ment kryminalny”? Ci, którzy na to pa-
trzyli, zaczęli z mieszanymi uczuciami 
odnosić się do czerwcowych wydarzeń. 
Wmawiano  im,  że  nie można  oddzie-
lić  robotniczego  protestu  od  „aktów 
wandalizmu”, które miały miejsce tego 
dnia.  Że  powinni  się  wstydzić,  czuć 
osobistą  odpowiedzialność  za  znisz-
czenia  i  straty.  Manipulowano  skalą. 
Mówiono:  spaliliście  pomieszczenia 
Komitetu  Wojewódzkiego,  spaliliście 
jeden  samochód  MO,  uszkodziliście 
czterdzieści  sześć  innych  pojazdów 
milicji,  spaliliście  dwadzieścia  cztery 
pojazdy osobowe i ciężarowe, macie na 
rękach  sadzę  i  dym,  zdemolowaliście 
i  okradliście  sto  trzydzieści  pięć  skle-
pów, w tym część doszczętnie – jakby 
z pretensją, że nic nie pozostawiono – 
ogółem spowodowane przez was straty 
my wyceniamy na grube miliony, a to, 
jeśli pytacie, dokładnie na siedemdzie-
siąt siedem milionów dwieście dziesięć 
tysięcy  złotych.  Wasza  dociekliwość 
i drobiazgowość nie jest na miejscu, co 
z tego, że czterdzieści siedem milionów 

to  straty  spowodowane  przestojami 
i zakłóceniami w pracy, a jedynie trzy-
dzieści milionów to bezpośrednie straty 
materialne. Powinniście się kajać i bić 
w piersi,  inaczej do rachunku doliczy-
my wam straty poniesione przez MSW, 
w  tym  siedemnaście  tysięcy  czterysta 
osiemdziesiąt  pięć  zużytych  granatów 
łzawiących i petard.
–  Być  może  najwyższa  władza  – 

Gierek, Jaroszewicz – dopatrywała się 
w  tych  protestach  prowokacji  ze  stro-
ny milicji i służb bezpieczeństwa obli-
czonej  na  zmianę  kierownictwa  rządu 
i partii.
– Powiem otwartym tekstem: kurwa, 

jak  ja  byłem  dumny  z  Radomia.  Cała 
esencja, cała prawda zawarta była w jed-
nym zdaniu, które nocami wypisywano 
na murach: „Gdyby nie Ursus i Radom, 
jedlibyśmy chleb z marmoladą”.

Premier Jaroszewicz 
odwołuje podwyżkę

Opracowany przez rząd projekt roz-
wiązań przedstawiliśmy Sejmowi i ca-
łemu  społeczeństwu  jako  propozycję, 
a nie jako ostateczną decyzję. Decyzję 
uzależniliśmy od przebiegu i wyników 
dyskusji,  od  stanowiska,  jakie  wobec 
tych problemów i wobec tego projektu 
zajmą ludzie pracy. W ciągu dzisiejsze-
go dnia w większości  zakładów pracy 
w całym kraju odbywały się konsulta-
cje w tej sprawie. […]
Część  społeczeństwa  potraktowała 

przedstawione  propozycje  jako  decyzję 
już przesądzoną. Wywołało to atmosferę, 
która utrudniła  rozważenie  racjonalnych 
argumentów.  W  poszczególnych  przy-
padkach miało miejsce naruszenie zasad 
socjalistycznej  demokracji  oraz  norm 
obywatelskiej postawy i dyscypliny. […]
Wszystkie  te  okoliczności  przema-

wiały  za  wycofaniem  projektu  rządo-
wego, co też uczyniłem.
(„Dziennik Telewizyjny”, 25 czerw-

ca  1976  roku,  godzina  dziewiętnasta 
trzydzieści, z przemówienia w Sejmie).

W Radom idziemy…
– Noc z 25 na 26? Romantycznie to 

pojmując…
– Jeśli ma to być taki koncert życzeń, 

to poproszę o Sonatę księżycową. Albo 
partnerkę do tanga z różą w zębach.
– Pierwsza noc po pacyfikacji. Oczy 

szczypią, puchną,  jakby ktoś natarł  je 
cebulą.  Korytarze  pełne  zatrzyma-

nych. Pałą po głowie, pałą po plecach, 
po  dupie.  Krew.  Siedzą w  kucki  pod 
ścianą. Krew na ścianie. Wloką ich po 
schodach.  Krew  na  schodach.  Śmiać 
się  czy  płakać? Nie można  spokojnie 
zjeść,  kanapka  nie  przechodzi  przez 
gardło.  No,  kurwa,  przecież  to  nie 
rzeźnia. Pewien poziom okrucieństwa 
jest  konieczny  dla  sprawnego  działa-
nia i nie ma w tym przesady, wszyscy 
bywamy  od  czasu  do  czasu  okrutni. 
Techniki dozowania okrucieństwa  też 
trzeba  się nauczyć  tak  jak panowania 
nad odruchami litości. Zadawanie bólu 
nie powinno dawać satysfakcji, trzeba 
to robić z obojętnością, inaczej przera-
dza się w obłęd. Rozumiesz? Czekasz 
na  czerwone  światełko  w  oszalałych, 
nieprzytomnych z przerażenia oczach, 
robota  jak  każda  inna. Ma  swoje  do-
bre  i  złe  strony. Nie  ty,  to  ktoś  inny, 
chętnych wielu. Lepiej wypić. W Pol-
skę  idziemy!  Sztuka  picia  w  pracy 
to  rodzaj  gry  strategicznej:  mało  po-
wiedzieć,  udawać,  że  mówi  się  dużo 
i w  sposób  niekontrolowany,  zwłasz-
cza  kiedy  za  stołem  siedzą  zwykłe 
psiory  i nieufnie  spoglądają, mają  się 
na baczności.
–  Zaczynasz  rewolucję  i  co?  My-

ślisz, że uda ci się zapanować nad sy-
tuacją,  a  temperatura  w  kotle  rośnie, 
wszystko  nagle wybucha, wrzątek  pa-
rzy,  leci,  gdzie  popadnie.  Musisz  się 
liczyć  z  tym,  co  później  nastąpi.  Jest 
w  tym  sprawiedliwość.  Przegrałeś,  to 
płać. Nie trzeba było się porywać z mo-
tyką  na  słońce.  Raz  i  jeszcze  raz,  na 
smutno pijemy.
–  Przyszło  z  „góry”:  lansować  tezę 

o chuligańskich wybrykach, marginesie 
społecznym, elementach kryminalnych. 
Rzucono hasło: nasilić działania. Więc 
łapano  przypadkowych  ludzi,  aby  za-
trzymać jak najwięcej osób. Za drzwia-
mi  gabinetów  prokuratorów,  w  poko-
jach przesłuchań, salach sądowych roz-
praw, biurach odpowiednich służb trwa 
mrówcza praca. Księgowi skrupulatnie 
na liczydłach podsumowują straty, ube-
cy  instruują  tajnych  współpracowni-
ków, prokuratorzy oskarżają zatrzyma-
nych, milicjanci spisują zeznania, robią 
zdjęcia, gromadzą (fabrykują) dowody, 
powodowani poczuciem obywatelskiej 
odpowiedzialności  donosiciele  gry-
zmolą swe „życzliwe” anonimy.
– A my po cichu  sobie, brachu, po-

pijamy w kącie,  trzeba zrzucić z siebie 
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to wszystko. Nie muszę nikogo bić. Nie 
pamiętam,  kto  nas  wysłał  do  Komite-
tu  Wojewódzkiego.  Narada,  ciemno, 
nie ma światła, wypalony, pozbawiony 
okien budynek. Kosmiczne wojny. Roz-
dajemy  latarki.  Trudno  uwierzyć.  Po-
dobno w trakcie zebrania ktoś zapropo-
nował, by zmienić nazwę miasta, która 
wiąże się z poczuciem winy i występku 
wobec  władz  PRL.  Smród  spalenizny, 
gorycz w ustach, chce się pić. Kac.
–  Na  ulicach  patrole,  trwa  nocna 

demonstracja siły. Nocna straż. Uwija-
ją  się  ekipy  nocnych malarzy,  pracują 
w  pocie  czoła  nocni  szklarze.  Pałują 
w  ciemnościach:  nie  wiadomo  kto  za 
nie wiadomo co, nocni pałkarze. W Ra-
dom idziemy, w Radom, panowie…
–  W  sobotni  letni  poranek  jeszcze 

nikt  nie  będzie  w  stanie  zrozumieć 
tego, co się naprawdę stało wczoraj.

Domowe przedszkole
To nie  była  klęska. Wydaje mi  się, 

że myśmy klęskę uniknęli w samą porę. 
Ale nie mógłbym także powiedzieć, że 
było to nasze zwycięstwo. Musimy do-
piero przekuć ten wczorajszy dzień, tą 
przegraną  bitwę,  towarzysze,  w  nasze 
zwycięstwo. […]
I  trzeba  będzie  od  jutra  […]  odbyć 

we wszystkich województwach masowe 
wiece, wiece na kilkadziesiąt tysięcy lu-
dzi, nawet sto, czy ponad sto tysięcy, tam, 
gdzie towarzysze mają takie możliwości, 
żeby  to  były wiece  złożone  z  ludzi  do-
branych, żeby tam byli także bezpartyjni, 
żeby na tym wiecu, na który trochę ma-
teriału wam przyślemy,  żebyście mogli, 
towarzysze,  powiedzieć  o  słuszności  tej 
właśnie  decyzji,  to  znaczy  o  słuszności 
propozycji, i żebyście mogli powiedzieć, 
że wy się z tym solidaryzujecie, żebyście 
mogli  powiedzieć na  tym wiecu,  że nie 
popieracie  metod  chuligaństwa  i  metod 
narzucania  ogromnej  większości  klasy 
robotniczej,  narodu,  woli  niewielkiej 
grupki chuliganów. […]
Towarzysze, mnie  to  jest potrzebne 

jak słońce, jak woda, jak powietrze. Je-
śli tego nie zrobicie, to będę się musiał 
nad tym zastanowić. […]
O  ile w  części województw  postój, 

strajk,  inaczej  mówiąc,  miał  charak-
ter  spokojny,  to  były  województwa, 
w których sytuacja przybrała charakter 
niedobry. Mianowicie ludzie wyszli na 
ulice,  zaczęło  się  demolowanie  skle-
pów,  podpalanie,  prawda,  i  tak  dalej, 

i tak dalej. Dotyczy to w szczególności 
Radomia. […]
No  ja  nie muszę  towarzyszom mó-

wić,  jakie  tam,  prawda,  hasła  podno-
szono,  w  każdym  bądź  razie  było  to 
zaprzeczenie  demokracji,  było  to  za-
przeczenie czegokolwiek, co może być 
tolerowane  w  normalnie  szanującym 
się państwie. […]
I  my  nie  możemy  pozwolić  na  to, 

żeby w tym kraju byle jaki chłystek na-
rzucał  swoją wolę  ogromnej  ilości  lu-
dzi, członkom partii. Będą o nas mówili 
jako o narodzie warchołów. To będzie 
wielka frajda dla chuliganów.[…]
I  trzeba  tam  tej  załodze  tych  czter-

dziestu paru zakładów powiedzieć, jak 
my  ich  nienawidzimy,  jacy  to  są  łaj-
dacy,  jak  oni  swoim  postępowaniem 
szkodzą krajowi. Uważam, że im wię-
cej  będzie  słów  bluźnierstwa  pod  ich 
adresem,  a  nawet  jeśli  zażądacie  wy-
rzucenia z zakładów elementów nieod-
powiedzialnych, tym lepiej dla sprawy.
(Pierwszy  sekretarz  KC  PZPR 

Edward Gierek w  sobotę,  26  czerwca 
1976 roku do sekretarzy wojewódzkich 
podczas  telekonferencji  o  godzinie 
dziesiątej rano).

„Ścieżki zdrowia”
–  Te  długie  na  siedemdziesiąt  pięć 

centymetrów  pały  są  giętkie  i  spręży-
ste.  Mają  uzdrawiającą  moc,  potrafią 
wybić  z  głowy  myśl  o  jakimkolwiek 
oporze. Dosłownie  lgną do człowieka. 
Cała siła uderzenia przenosi się na cia-
ło. Ale nie ma tak, żeby nie mogło być 
lepiej. Według racjonalizatorów efekty 
bicia są większe, jeśli trzyma się pałkę 
odwrotnie i uderza ofiarę rączką. Choj-
racy z ZOMO nazwali ten wyrafinowa-
ny sposób zadawania bólu biciem „po 
warszawsku”,  i  to  jest  potwierdzenie 
faktu,  że  duża  część  funkcjonariuszy 
to  pojebcy  i  frustraci.  Technikę  bicia 
pamiętam  jeszcze  ze  szkoleń  prowa-
dzonych  pod  tytułem  „rozpraszanie 
tłumu”.
–  Ja  nie  biłem,  nie  musiałem.  Od 

tego  byli  inni:  niedowartościowani, 
poniżani w domu przez  żony,  cierpią-
cy  na  chorobę  władzy  funkcjonariu-
sze  niższych  szczebli. Korzystali  z  tej 
możliwości przy każdej okazji z ocho-
tą,  z  furią  budzącą  zdumienie.  Dano 
im wolną rękę,  teraz mogli się wyżyć. 
Przeistoczyli się w sadystów z dnia na 
dzień.  Tego  nie mogę  zrozumieć. Nie 

wiem, dlaczego przyjęła się tak szybko 
nazwa „ścieżki  zdrowia”. Mam czyste 
ręce, nie lubię fizycznej przemocy, nie 
muszę  udowadniać  swojej  wyższości 
w  ten  prymitywny  sposób,  gardzę  bi-
ciem. Chociaż czasami muszę uderzyć. 
Ale nawet we mnie widok milicjantów 
bijących  zatrzymanych  budził  odrazę. 
Bili  wszędzie:  na  ulicach  podczas  za-
trzymań, w komendach, prokuraturach, 
aresztach, więzieniu, sądzie. Jak wście-
kłe  psy  rzucali  się  na  zatrzymanych. 
Charakter pracy powodował, że musia-
łem  na  to  patrzeć,  chociaż  trzymałem 
do  wszystkiego  dystans,  robiłem  po 
prostu swoje.
–  Wyglądało  to  mniej  więcej  tak: 

szpaler  milicjantów  z  pałami  po  obu 
stronach,  gdzieś  tam  na  końcu  stolik 
z  urzędniczką  z  ewidencji  i  kilkoma 
podoficerami w mundurach.  Najpierw 
cię  skopali,  zbili,  a  uderzali  precyzyj-
nie, mieli wprawę: w głowę, plecy, po 
rękach, po nogach – żeby bolało. Póź-
niej  następowały  postrzyżyny,  klęcza-
łeś na kolanach, a oni obcinali ci wło-
sy  nożyczkami,  nożami,  scyzorykami, 
maszynkami,  czym  popadło.  A  kiedy 
już cię upodlili, wtedy spisywali twoje 
dane personalne  i  stawiali  zarzut:  rzu-
cał  kamieniami  w  milicjantów,  kradł, 
czasami dawali  jakąś  rzecz znalezioną 
na ulicy i robili zdjęcia. Tak powstawa-
ła  procesowa  dokumentacja.  Czasami 
myślę, jak łatwo daje się o podobnych 
sytuacjach zapomnieć.

Brudne ręce (kran odkręcę)
– „Suki” jeździły po Radomiu z roz-

suniętymi  drzwiami,  bardzo  wolno; 
w  tym  była  jakaś  złowroga  nieuchron-
ność,  zapowiedź  nieszczęść.  Odnosiłeś 
wrażenie,  kurwa,  że  czekają  na  twój 
fałszywy ruch, skurcz mięśni wywołany 
przez  strach,  objawy  paniki  w  oczach. 
Czułeś się prześwietlony na wylot jaki-
miś pieprzonymi promieniami X, prze-
skanowany,  wypatroszony  z  myśli… 
Nie uwierzysz,  ale po plecach przebie-
gały  ciarki,  człowiek  zaczynał  się  po-
ruszać  nienaturalnie,  jakby  połknął  kij, 
jakby  nogi  miał  sztywne  –  to  mówię 
ci  ja,  funkcjonariusz,  oficer w Służbie, 
osoba spoza zasięgu tych palantów z ra-
diowozów z pałami w dłoniach, którym 
dopiero  zaczynały  rosnąć  jaja  i  siur-
ki. Mogę sobie  to bez  trudu odtworzyć 
w pamięci. – Mistrzo wybałuszył oczy, 
zaskoczony własnym odkryciem.
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–  Lustrowali  wszystko  dookoła, 
ruch głowy z  lewej na prawo, czas na 
przetworzenie  obrazu  i  analizę  różnic 
w  wyglądzie  przechodniów,  określe-
nie parametrów i wybór ofiary. Wtedy 
wszystkie spojrzenia zbiegały się na to-
bie, hipnotyzowali cię wzrokiem, oczy 
im się świeciły jak kotu na widok nie-
zdolnej  do ucieczki myszy:  już  po  to-
bie, dopadliśmy cię, jebany chuliganie, 
mamy.
– I na komendę, jak za naciśnięciem 

guzika  nagle  wypadali  ze  środka,  by 
rzucić się na ciebie, drapieżni jak sfora 
rozjuszonych krwią dzikich psów, po-
drażnionych  zapachem  świeżego mię-
sa.  Jakby  podano  im  hormon  agresji, 
farmakologicznie wywołano gotowość 
na atak.  I wcale nie  chodzi o  to,  żeby 
to, o czym mówię,  zabrzmiało drama-
tycznie.  – Mistrzo  próbował  przywró-
cić proporcje, zatuszować emocje, jakie 
pojawiły się w jego głosie, tym bagate-
lizującym stwierdzeniem.
– Brudne, spracowane,  robociarskie 

dłonie były od zarania systemu rodza-
jem  pozytywnego  wyróżnika,  symbo-
lem ideologicznej cnoty. W czasie wiel-
kiej rewolucji ludzie o czystych rękach 
szli  pod  ścianę.  Higiena  osobista  nie 
była  dla  komunistów  priorytetem.  Na 
pierwszym miejscu stawiali rewolucję. 
Historia  lubi  takie wyraziste,  jaskrawe 
antynomie,  kocha  się  w  paradoksach. 
Później,  kiedy  dostęp  do  wody  i  my-
dła stał  się miarą  i warunkiem rozwo-
ju, nastąpiło odwrócenie ideologizacji: 
brudne  ręce  dostały  się  urzędnikom, 
ludziom  sprawującym  rządy.  Głównie 
chodziło  o  łapówki,  kombinacje,  mó-
wiło  się  o  patrzeniu  władzy  na  ręce. 
Teraz  na  potrzeby  sytuacji  kreowano 
etos  robotnika,  człowieka  ofiarnego 
o  „czystych  rękach”,  którego  naiw-
ność  ideologiczną  i  szlachetne  inten-
cje  wykorzystuje  brudny  margines, 
„element kryminalny” i wichrzycielski 
dla swoich niecnych celów. Podział na 
dobrych i złych przebiegał znów przez 
terytorium wykorzystywane na potrze-
by ideologizacji, miał aspekt sanitarny. 
Brudne ręce, kran odkręcę… – Mistrzo 
niespodziewanie uderzył mnie w ramię.
–  Ręce,  kurwa,  co  jest,  ręce  przed 

siebie, bo z dupy powyrywam. – Natarł 
całym ciałem.
– Teraz przychodził czas na zestaw 

powitalny  –  wciąż  nie  mógł  wyjść 
z  roli  –  uderzenie  pałą  po  nogach,  po 

głowie,  po  plecach.  Władza  ofiarnie 
rzuciła swoje służby i funkcjonariuszy 
milicji do wielkiej akcji na ulicach Ra-
domia o higienicznym podtekście. Za-
miast prać swoje smrody, wzięła się za 
sprawdzanie rąk obywateli.
–  Polowano  na  brudnych.  W  osta-

teczności  brano  tych  pozostałych. 
Brudne  ręce  były  wystarczającym 
dowodem  winy.  Miały  świadczyć 
o  udziale  w  walkach  z  milicją.  Żad-
ne  dodatkowe  potwierdzenia  nie  były 
konieczne.  „Gumy”  szły  w  ruch,  za-
czynała  się  „młócka”.  Strategia  była 
prosta:  zatrzymywano  przypadkowe 
osoby  w  rejonie  wydarzeń,  licząc,  że 
się  w  trakcie  przesłuchań  przyznają, 
powiedzą, że coś widziały, może kogoś 
rozpoznają na zdjęciach, może zostaną 
rozpoznane  przez  innych. Równolegle 
pod  „górę”  szła  robota  na  innym  po-
ziomie, brano  ludzi „z klucza”: podej-
rzanych  o  niechęć  do  socjalistycznej 
władzy, przedstawicieli marginesu spo-
łecznego z przeszłością kryminalną. To 
miało służyć uwiarygodnianiu tezy po-
stawionej w Warszawie o kryminalnym 
i antykomunistycznym charakterze wy-
darzeń. Wożono tych ludzi po mieście, 
każąc im zbierać leżące na chodnikach 
towary z  rozbitych sklepów,  i  robiono 
im zdjęcia, które były podstawą oskar-
żenia.  Tylko w  piątek  po  południu  na 
„dobry  początek”  zatrzymano  dwie-
ście  siedemdziesiąt  pięć  osób.  W  so-
botę  trzysta  sześćdziesiąt  osiem.  A  te 
dane wcale nie muszą być prawdziwe, 
wszystko wskazuje na to, że zostały za-
niżone…
– Teraz próba spojrzenia na zatrzy-

manych  w  sposób  nieco  naruszający 
chronologię,  wybiegający  w  przy-
szłość.  –  Mistrzo  znów  sięgnął  po 
kartkę.  –  Obowiązywała  tak  zwana 
sankcja  generalna  zakazująca  zwal-
niania  zatrzymanych,  to  po  pierwsze. 
Należało pokazać, że władza się nigdy 
nie  myli. W Warszawie  zatwierdzono 
plan  objęcia  represjami  pracowników 
radomskich  zakładów,  to  po  drugie. 
Rozdzielono  na  przedsiębiorstwa  li-
mity.  Takie  polecenia  zostały wydane 
już  26  czerwca  do  realizacji  w  trybie 
natychmiastowym.  Listy  robotników 
dyscyplinarnie  wyrzuconych  z  pracy 
za  udział  w  strajku  mieli  sporządzić 
kierownicy i sekretarze Podstawowych 
Organizacji Partyjnych. Wiesz,  jak się 
to  odbywało?  Kasowano  niewygod-

nych.  Czasami  załoga  wspólnie  decy-
dowała, kogo zwolnić, sama w wyniku 
uzgodnień proponowała osoby do wpi-
sania  na  listę,  czasami  organizowano 
losowanie w brygadzie bądź wydziale.
– W poniedziałek tym z list na por-

tierni zatrzymywano przepustkę, straż-
nicy  pod  eskortą  odprowadzali  ich  do 
działu kadr, gdzie wręczano im wypo-
wiedzenie  na  piśmie w  trybie  natych-
miastowym,  mające  status  wilczego 
biletu,  który  uniemożliwiał  podjęcie 
jakiejkolwiek pracy. W ten sposób wy-
rzucono na bruk dziewięćset trzydzieści 
dziewięć osób, w ramach dodatkowych 
sankcji ukarano administracyjnie kolej-
nych  siedemset  siedemnaście. Na  tym 
jednak rzecz się nie kończyła, miała tak 
zwany dalszy ciąg, Służba nie wypusz-
czała delikwenta ze swoich rąk, zaczy-
nała wokół niego swój chocholi taniec.

Janek Błyskawica
–  Burleska,  na  kropce  kreska, 

kiepska  parodia  sceny  balkonowej. 
Z „góry” płyną miłosne wyznania, wy-
razy  troski  władz  partyjnych  o  przy-
szłość  kraju,  o  socjalistyczną  moral-
ność  robotników,  a  tylnymi  drzwiami 
od kuchni rozsyłane są precyzyjne sce-
nariusze  podziękowań  i  wezwania  do 
publicznych  hołdów.  Nie  użyto  broni 
–  pokłon,  uderzenie  czołem  o  ziemię, 
nie strzelano do tłumów – trzy pokłony, 
robotników wyrozumiale potraktowano 
tylko gazem i pałkami – dziesięć pokło-
nów na kolanach i wyrażające skruchę 
uderzenia w piersi. Dziękujemy,  jeste-
śmy wam niezmiernie wdzięczni, chce-
my  odzyskać  wasze  zaufanie…  Dość 
żartów.  Żeby  zatrzeć  złe wrażenie,  że 
partia  i  rząd  utraciły  swój  autorytet, 
zażądano wyrazów publicznego popar-
cia  dla  władz,  a  osobiście  dla  Gierka 
i  Jaroszewicza.  Precyzyjny  scenariusz 
wieców  został  podany  do wiadomości 
organizatorów:  skonsolidować  służ-
by  porządkowe,  włączyć  aktywistów 
partyjnych  organizacji, w  całej  Polsce 
spędzić na stadiony i place robotników 
i  przedstawicieli  organizacji  społecz-
nych.  Niech  poniżą,  potępią  i  wyrażą 
swoje  spontaniczne  poparcie.  Na  try-
bunie:  lokalny  sekretarz,  dwóch  albo 
trzech robotników, przedstawiciel chło-
pów, inteligent, w ostateczności literat, 
przedstawicielka organizacji kobiecych 
i  ktoś  z  organizacji  młodzieżowych. 
Przemówienia krótkie, żywiołowe, sło-
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wa  ostre,  dosadne,  konkretne,  nawet 
niecenzuralne.  Odwołać  się  do  etosu 
i godności robotnika Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej. Trzeba  się  śpieszyć, 
organizujcie  już  dziś,  zanim  zapadnie 
wieczór,  najlepiej  już w  sobotę!  Żeby 
wyszło, że zwyciężyliśmy, chociaż mu-
sieliśmy odwołać podwyżkę. Tu macie 
dyrektywy, tu materiały pomocnicze, tu 
hasła na transparenty, tu słowa potępie-
nia.  „Patriotyzm  –  to  rzetelna  praca”, 
„Potępiamy  radomskich  warchołów”, 
„Chcemy  żyć  i  spokojnie  pracować”, 
„Ukarać wichrzycieli”, „Robotnicy za-
wsze z Partią”. I żeby każde wystąpie-
nie kończyło się słowami: „Możecie na 
nas liczyć, towarzyszu Gierek”. I żeby 
z  każdego  zakładu  na waszym  terenie 
przysyłano na nasze ręce spontaniczne 
listy  i  telegramy  z  wyrazami  popar-
cia. Niech  robotnicy piszą  listy! Po  to 
walczyliśmy  z  analfabetyzmem.  Tych 
listów  mają  być  tysiące.  Dostaniecie 
stosowne wzory. Piszcie o incydentach, 
wybrykach, chuliganach, grupach wan-
dali,  mętach,  łobuzach,  warchołach… 
Niech  cała  Polska  usłyszy  te  wyrazy 
potępienia  dla  radomskich  chuliga-
nów i wichrzycieli. – Mistrzo znacząco 
zmrużył lewe oko.
–  I  z  kopyta  ruszyła  ta  karuzela  li-

cytacji, kto bardziej potępi, które woje-
wództwo  spędzi większe  tłumy na  sta-
diony,  skąd  spłynie więcej  listów,  czyj 
głos poparcia dla partii będzie bardziej 
słyszalny. My zorganizujemy wam wie-
ce w gminach, a na koniec wiec w wo-
jewódzkim mieście. A my wam mani-
festacje  we  wszystkich  miastach.  My 
zrobimy  wam  masówki  w  zakładach. 
To my wam wiec na sto tysięcy. To my 
wam na dwieście… I jak fala występu-
jącej z brzegów rzeki wiece przetoczy-
ły  się  po  całej  Polsce.  Ten  najbardziej 
frapujący wiec miał miejsce 28  czerw-
ca w Warszawie  na  Stadionie Dziesię-
ciolecia.  Najprawdziwszy  kabaret.  Już 
nigdy  niczego  podobnego  nie  miałem 
przyjemności obejrzeć w telewizji. Nikt 
nawet  sobie  nie  wyobraża,  jak  rozbu-
dowano  system  zabezpieczenia  opera-
cyjnego,  jakie  siły  rozlokowano wokół 
stadionu,  jakie  scenariusze  rozważono. 
Władze trzęsły portkami. Wciąż liczono 
się z „zakłóceniami”, spodziewano „za-
mieszek i manifestacji”.
– Zwróć uwagę na poetykę hasła ma-

jącego  być  sygnałem  do  koncentracji 
wmieszanych  pomiędzy  uczestników 

wiecu  i  ubranych  w  cywilne  ubrania 
funkcjonariuszy.  Interwencja  zgroma-
dzonych  wokół  stadionu  oddziałów 
ZOMO miała nastąpić po komunikacie 
nadanym przez głośniki: „Uwaga, zna-
leziono  zagubionego  chłopczyka.  Na-
zywa się Janek Błyskawica”.

I ja tam byłem
– Kulminacja fali potępienia została 

zaplanowana na Radom. Miał  tam od-
być  się wielki wiec pogardy dla  rado-
mian  i  poparcia  dla władzy. Powiedz-
my: wielki wic  i wielki pic! Przy  tym 
władza wciąż nie czuła się pewnie, bała 
się, mimo setek  tysięcy  listów i wyra-
zów  uwielbienia  wypowiadanych  pod 
jej  adresem  podczas  wieców,  które 
zaaranżowała.  Ewentualne  rozruchy 
mogły pozbawić naród złudzeń. Z tego 
względu  nie  można  było  dopuścić  do 
jakichkolwiek  nieporządków  i  zajść 
w Radomiu w dniu 30  czerwca. Wiec 
miał  upokorzyć,  rzucić  na  kolana  ra-
domian, zmusić ich do wyznania winy. 
Podobne zachowania były na porządku 
dziennym  w  czasach  stalinowskich, 
wtedy  nazywano  to  „samokrytyką”. 
Najpierw  miała  potępić  ich  Polska, 
później oni mieli potępić  się  sami. Tu 
nie mogło  być miejsca  na  dowolność, 
wszystko odbyć się miało pod ścisłym 
nadzorem Komitetu Centralnego  i  od-
powiednich  służb.  Scenariusz  wiecu 
zatwierdzono w Warszawie.
– Dostaliśmy  – mam  na myśli Ko-

mendę Wojewódzką MO w Radomiu – 
w dniu wiecu do dyspozycji  jednostki 
szturmowe naszego,  odzianego w nie-
bieskie mundurki, wojska: tysiąc pięć-
dziesięciu funkcjonariuszy z oddziałów 
zwartych,  w  tym  prócz  miejscowych 
także  oddziały  z  Piły,  Łodzi, Warsza-
wy,  jedenaście  armatek wodnych,  sie-
dem  sanitarek,  jedenaście  więźniarek. 
Swoistym  bonusem  dla Radomia  była 
kompania saperów i sześć ton środków 
chemicznych w odwodzie. Władza oba-
wiała się, że wiec przerodzi się w spon-
taniczną demonstrację i wymknie spod 
kontroli. Starannie przygotowano wizy-
tę delegacji  z  sąsiednich województw, 
kładąc  nacisk  na  izolację  i  pozbawie-
nie  przyjezdnych  możliwości  kontak-
tu  z  miejscowymi.  Przywieźć,  dopro-
wadzić  na  stadion,  później  wsadzić 
do autobusów  i wywieźć. Mieli  swoją 
postawą i obecnością zademonstrować 
dezaprobatę  i  pogardę  dla  „warcho-

łów” całego narodu skupionego wokół 
partii i jej programu. Zdecydowano się 
na  dziesięć  tysięcy  gości  z  sąsiednich 
województw także po to, by w ewentu-
alnej  sytuacji  zapalnej  mieć  naturalną 
przeciwwagę  dla  „chuliganów  i  kry-
minalistów”  z  Radomia.  Logistycznie 
była  to  złożona  operacja,  dokładnie 
przeliczona  i  precyzyjnie  zaplanowa-
na. W operacji „Przejazd” przewidzia-
no udział dwustu pięćdziesięciu trzech 
autokarów,  całe  przedsięwzięcie  po-
dzielono  na  operacje  o  kryptonimach: 
„Stadion”,  „Autokar”,  „Przemarsz”, 
„Parking”, zabezpieczane od wewnątrz 
przez  funkcjonariuszy  operacyjnych 
w cywilnych ubraniach. Z terenu woje-
wództwa radomskiego spodziewano się 
prawie trzynastu i pół tysiąca uczestni-
ków. Resztę mieli stanowić przedstawi-
ciele radomskich zakładów, którzy nie 
brali  udziału w  strajku.  Reprezentacja 
Zakładów  Metalowych  „Waltera”  zo-
stała  zredukowana  do  pięćdziesięciu 
osób,  by  wywrzeć  presję  i  upokorzyć 
robotników  największego  z  przedsię-
biorstw.
–  Zadbano,  by  przedstawicielom 

radomskich  zakładów  wyznaczono 
miejsce na płycie stadionu; mieli łajań, 
oskarżeń  i  głosu  krytyki  wysłuchiwać 
na  stojąco.  Ludzie  nie  bili  braw,  nie 
wznosili  okrzyków,  panowało  ponure 
milczenie,  słychać  było  łopotanie  gi-
gantycznego  transparentu:  „Uczynimy 
wszystko,  aby  czynem  odzyskać  Wa-
sze zaufanie tow. Gierek”. W telewizji 
pokazywano  jedynie  aktywistów  sie-
dzących przed trybuną. Kurwa,  trudno 
to  sobie  wyobrazić,  takie  śmiertelne 
wprost stężenie prewencji, jeden funk-
cjonariusz  liczony  na  ośmiu  uczestni-
ków,  jeden  przedstawiciel  tak  zwanej 
służby  porządkowej  na  pięciu,  jedna 
szturmówka, transparent z hasłem (pro-
dukowano je w Pionkach w stolarni) na 
trzech. Kurwa! I to wszystko przez gło-
śniki na Radom, do zakładów pracy, do 
szkół i biur. Żeby wszyscy w Radomiu 
słyszeli, co się wyrabia,  jak się  to Ra-
dom potępia.  Ponura  groteska,  kurwa, 
partyjna  burleska.  Nie  potrafię  o  tym 
opowiadać…
– Chociaż i ja tam byłem…

Wojciech Pestka
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W  polskiej  rzeczywistości  kultu-
ralnej  niepokojącym  zjawiskiem  jest 
postępującą  ignorancja  wobec  sztuki, 
zwłaszcza  plastyki.  Coraz  niższą  fre-
kwencją  cieszą  się  wernisaże  wystaw 
plastycznych,  a  twórcy  najczęściej 
sami ponoszą koszty związane z ekspo-
zycją swojej twórczości. Uznane dzieła 
sztuki traktowane są głównie jako loka-
ta kapitału, natomiast  realizację  lanso-
wanego obecnie hedonistycznego stylu 
życia zdecydowanie częściej wiąże się 
z galeriami handlowymi, niż galeriami 
sztuki. Zjawiska  te  zachodzą  jakby na 
przekór faktowi, że sztuka, w tym pla-
styka, towarzyszy ludzkości od zarania 
dziejów; a obrazy, rzeźby, dźwięki mu-
zyki, muzyka słów i gestów od stuleci 
cieszą,  bawią,  uskrzydlają,  leczą,  do-
kumentują, słowem – nadają sens czło-
wieczemu życiu. Nadal rodzą się twór-
cy i pasjonaci sztuki, a zwykli zjadacze 
chleba chętnie otaczają się jej pięknem. 
Dlatego  cenne  są wszelkie  inicjaty-

wy  przybliżające  wartościową  twór-
czość i propagujące artystów, ich doko-
nania i sukcesy artystyczne oraz zasługi 
na rzecz upowszechniania sztuki. Jedno 
z takich wydarzeń miało miejsce 6 maja 
2016 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblio-
teki  Publicznej  im.  H.  Łopacińskiego 
w Lublinie. To właśnie tam odbyło się 
spotkanie jubileuszowe z okazji osiem-
dziesiątych  urodzin  i  sześćdziesięcio-
lecia pracy  twórczej prof. zw. dr. hab. 
Stanisława Leona Popka.
Jubileusz  zgromadził  przedsta-

wicieli  nauki,  środowisk  twórczych, 
włodarzy Lublina  i Województwa Lu-
belskiego. Wystąpienia,  laudacje,  listy 
gratulacyjne, podziękowania i życzenia 
składane  szacownemu  Jubilatowi  tyl-
ko w pewnym stopniu odzwierciedliły 
kilkudziesięcioletnią  aktywność  zawo-
dową  i  artystyczną  człowieka  o  nie-
zwykłej  osobowości; wybitnego uczo-
nego,  twórcy  i  zasłużonego  działacza 
kultury.  Analizując  Jego  osiągnięcia, 
nie  sposób nie zgodzić się z opinią Z. 
W.  Okonia  (2011),  iż  „twórczość  na-
ukowa  i  artystyczna  S.  L.  Popka  jest 

wyjątkowym,  niepowtarzalnym  zjawi-
skiem we współczesnej  nauce  i  kultu-
rze polskiej”. O  takich  ludziach mówi 
się „człowiek wielu błogosławieństw”, 
„człowiek renesansu”… Bowiem S. L. 
Popek  jest  nie  tylko  wybitnym  znaw-
cą  psychologii  twórczości,  zdolności 
i sztuki oraz wspaniałym dydaktykiem 
o uznanym dorobku naukowym –  lau-
reatem  7  nagród  naukowych,  w  tym 
Nobla Lubelszczyzny za rok 2010 (pre-
stiżowej nagrody głównej Lubelskiego 
Towarzystwa  Naukowego).  To  także 
aktywny,  profesjonalny  twórca:  ma-
larz,  poeta  i  prozaik  (laureat  6 nagród 
artystycznych  w  zakresie  literatury 
i plastyki).
„Sądzę,  że  taka  różnorodna  aktyw-

ność twórcza, niepowodzenia i sukcesy 
pozwalają  wszechstronniej  dostrzegać 
istotę  twórczości  w  całym  jej  zakre-
sie”  –  twierdzi  Profesor  (2001),  który 
również  do  swojej  teorii  twórczości 
naukowej  dochodził  głównie  poprzez 
wieloletnie  doświadczanie  twórczości 
artystycznej,  zwłaszcza  w  obszarze 
plastyki.
Znawcy  problemu  podkreślają, 

iż  uprawiane  przez  Niego  dziedziny 
twórczości  przenikają  się  i  wzajem-
nie  wzbogacają,  zarówno  pod  wzglę-
dem  formalnym,  jak  i  treściowym. 
Stąd  charakterystyczna  „malarskość 
i  muzyczność”  stylistyki  wypowiedzi 
prozatorskich  i  poetyckich  Profesora. 
Jego „wiersze są pełne określeń barwy 
i kształtu, dźwięku i ruchu” – podkreśla 
Waldemar Michalski (2013), wg które-
go Stanisław Leon Popek to po prostu 
twórca  o  zakodowanym  sposobie my-
ślenia  kolorami  i  kształtami  (1994). 
„Z  całą  pewnością  można  stwierdzić 
poetyckość  akwarel,  a  poezji  i  prozie 
nie  można  odmówić  pełnej  rozmachu 
malowniczości” – konkluduje D. Grzy-
mała (2013).
To  właśnie  plastyka  wydaje  się 

wtórować  pracy  naukowej  Profesora, 
wyraźnie  determinując  (jak  wynika 
z  biografii)  jego  dotychczasową  ak-
tywność  zawodową,  zainteresowania 

naukowe  i  pasje  artystyczne.  Godny 
podkreślenia  jest  fakt,  iż  S.  L.  Popek 
przez kilkadziesiąt lat prowadził bada-
nia empiryczne w obszarze twórczości 
plastycznej,  w  tym  nad  zjawiskiem 
ekspresji  plastycznej dzieci  i młodzie-
ży.  Jest  też autorem wielu znaczących 
pozycji  naukowych  z  zakresu  aktyw-
ności  plastycznej;  znakomitych  mo-
nografii,  rozpraw  i  artykułów,  wśród 
których na szczególną uwagę zasługuje 
„Psychologia  twórczości  plastycznej” 
(2010 r.) – książka ujmująca w sposób 
wieloaspektowy twórczość plastyczną; 
z pozycji naukowca i twórcy.
Spotkanie jubileuszowe było nie tyl-

ko stosowną okazją do podsumowania 
wieloaspektowej  aktywności  twórczej 
Profesora,  ale  też  zaprezentowania  jej 
wymiernych efektów, w tym w dziedzi-
nie plastyki. Uświetnił je bowiem m.in. 
wernisaż wystawy malarstwa Jubilata – 
52 obrazy wykonane w technice akwa-
relowej i akrylowej. 
Nadmienić  wypada,  że  Stanisław 

L.  Popek  prezentuje  swoją  twórczość 
plastyczną  od  55  lat;  jego  pierwsza 
wystawa  indywidualna  miała  miejsce 
w  1961  r.  w  Zamościu.  Od  tamtego 
czasu malarstwo  naukowca  – malarza 
eksponowane było na ponad 50 wysta-
wach indywidualnych, krajowych i za-
granicznych, m.in. w Holandii, Francji, 
Niemczech, Bułgarii i Białorusi. 
Godny podkreślenia jest fakt, że choć 

ta twórczość malarska nie epatuje skom-
plikowanymi  technikami  malarskimi 
czy  zawiłą,  wielowarstwową  semanty-
ką,  cieszy  się  szczególnym  zaintereso-
waniem, zarówno odbiorców,  jak  i ko-
lekcjonerów sztuki. W czym tkwi zatem 
jej fenomen? Być może w swoistej pro-
stocie  semantycznej  i  bezpretensjonal-
ności formalno-artystycznej? W charak-
terystycznej  indywidualizacji  i  świeżo-
ści twórczych realizacji? W umiłowaniu 
piękna świata przyrody i dzieł człowie-
ka? W ukazywaniu  tego, co zwykłemu 
zjadaczowi chleba pierwotnie bliskie, co 
(jak ktoś zauważył) pozwala mu „dopo-
wiadać własny świat”? 

Urszula Tomasiak

Szkic o malarstwie  
Profesora Stanisława Leona Popka
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Niewątpliwie  poprzez  warstwę  se-

mantyczną swojego dzieła malarz wy-
daje  się wychodzić  naprzeciw  oczeki-
waniom odbiorców, tęskniących do te-
matów klasycznych  i prostych, budzą-
cych  wspomnienia  i  nieuświadamiane 
tęsknoty. Jednocześnie po mistrzowsku 
dokonuje  specyficznej  transpozycji 
malarskich  kreacji,  tworzonych  przez 
pryzmat  emocjonalności,  intelektu 
i  wspaniale  opanowanego  warsztatu. 
Zaprezentowane w Galerii H. Łopaciń-
skiego malarstwo  akwarelowe  wydaje 
się  być  ukoronowaniem  twórczości 
plastycznej Stanisława L. Popka, choć 
niektórzy  odbiorcy  cenią  sobie  szcze-
gólnie „akryle” jego autorstwa. Zdania 
bywają zatem podzielone. 
Niedocenianie  akwareli  jako  tech-

niki  plastycznej  w  Polsce  ma  swoje 
dość  odległe  źródło  w  przemianach, 
jakie  zachodziły  w  europejskiej  pla-
styce  od  końca  dziewiętnastego  wie-
ku. Specyficzne dla ubiegłego stulecia 
odejście od  tradycyjnych kanonów es-
tetyki,  narastająca  egalitarność  sztuki, 
poszukiwania  nowego  stylu  i  formy, 
ostatecznie  sprowadzone  do  działań 
plastycznych  nastawionych  na  ciągłe 
zaskakiwanie  odbiorców  i  tworzenie 
dyskusyjnych  realizacji  plastycznych 
znalazły  odbicie  m.in.  w  odrzuceniu 
technik plastycznych wiązanych z  tra-
dycyjnym malarstwem. W  ten  sposób 
popularność  straciła  między  innymi 
akwarela;  jedna z najstarszych technik 
plastycznych.  W  konsekwencji,  w  II 
połowie  XX  w.  w  Europie  Środko-
wowschodniej  malarstwo  akwarelowe 
było praktycznie „na wymarciu”, przez 
wielu traktowane jako pożyteczne hob-
by  bądź  ulubiona  technika  malarzy  – 
amatorów. W  tym  czasie  S.  L.  Popka 
pasjonowało głównie malarstwo olejne 
i techniki rysunkowe. Później Profesor 
na  krótko  zainteresował  się  temperą. 
Wydaje się,  iż był to etap przejściowy 
do rodzącej się fascynacji malarstwem 
akwarelowym;  pierwsze  prace  w  tej 
szlachetnej technice zaczął tworzyć na 
początku lat osiemdziesiątych XX stu-
lecia. 
Akwarela  –  technika  tak  zdecydo-

wanie różna od uprzednio stosowanych 
środków  wypowiedzi  plastycznej  nie-
wątpliwie stanowiła nowe wyzwanie ar-
tystyczne,  skłaniające  twórcę do wpro-
wadzenia  w  proces  kreacji  istotnych 
zmian formalnych i stylistycznych. Sam 

Mistrz tłumaczy początki tego zaurocze-
nia „zwykłą przekorą”. Ale jego malar-
skie  poszukiwania  w  obrębie  akwareli 
bardzo  szybko  przyjęły  formę  dojrza-
łych wypowiedzi, charakterystyczną dla 
klasycznej wersji  tej  techniki,  a  jedno-
cześnie dla tego twórcy. 
Nadmienić  wypada,  iż  akwarela 

to  technika  umożliwiająca  w  sposób 
szczególny  indywidualizację  wypo-
wiedzi,  bowiem  jej  specyfika  stwarza 
nieograniczoną wielorakość  rozwiązań 
formalnych. Dlatego sięgali po nią naj-
wybitniejsi  twórcy:  T.  Girtin,  J.  Cot-
man, J. M. W. Turner, J. Constable, W. 
Homer, S. R. Badmin, J. Marin, w tym 
akwareliści polscy, tacy jak: J. Kossak, 
J. Fałat, L. Wyczółkowski… 
Zatem  akwareli  jako  techniki  nie 

można  sprowadzić  do  jednego  trendu 
czy konwencji. Obejmuje ona szerokie 
spektrum  twórczych  wypowiedzi  pla-
stycznych  –  od  fotograficznego wręcz 
realizmu aż po realizacje o charakterze 
abstrakcyjnym. W „czystej”,  tradycyj-
nej postaci, polega na nakładaniu cien-
kich,  laserunkowych  plam  malarskich 
na  biel  podobrazia.  Właśnie  ta  „lase-
runkowość”  decyduje  o  charaktery-
stycznym wyróżniku malarstwa akwa-
relowego – świetlistości kolorów, którą 
daje biały podkład prześwitujący przez 
warstwy  farby.  Dzięki  temu  obrazy 
akwarelowe  są  pełne  światła;  cechuje 
je  lekkość,  delikatność,  swoista  ulot-
ność.  Dodatkowo  efekty  te  wzmacnia 
charakterystyczna  rozlewność  farby, 
eliminująca  ostre  kontury  przedsta-
wianych  form.  Akwarela  ze  wzglę-
du  na  swoje  wyjątkowe  właściwości 
(przejrzystość,  świetlistość  kolorów 
i płynność konturów) umożliwia szyb-
ki,  wręcz  szkicowy  zapis  wizualnych 
wrażeń,  chwytanie  „niepowtarzalno-
ści  chwili”.  Pozwala  na  rejestrowanie 
zmiennych  efektów  światła.  Dlatego 
doskonale nadaje się do przedstawiania 
ulotności  nastroju  i  zjawisk  atmosfe-
rycznych, utrwalania niepowtarzalnego 
ujęcia wybranych  fragmentów  rzeczy-
wistości.  Jej  warsztatowy  i  kreacyjny 
potencjał  jest  w  pełni  widoczny  wła-
śnie w obrazach Profesora. Ta  techni-
ka  umożliwia  artyście  ukazanie  dyna-
micznej  przestrzenności  koron  drzew, 
wtopionych w wielobarwną roślinność 
fragmentów  architektury,  przejrzysto-
ści nieboskłonu i wodnych toni, rozedr-
ganego upałem powietrza, delikatności 

form i kolorystyki kwiatów – walorów 
charakterystycznych  dla  jego  malar-
stwa. Szkoda, że jest techniką tak mało 
cenioną w Polsce… 
Stanisław L. Popek osiągnął niespo-

tykaną  maestrię  w  posługiwaniu  się 
akwarelą.  Malarską  materią  operuje 
z ogromną wprawą i swobodą, tworząc 
dzieła pełne kolorystycznej wirtuozerii, 
przemyślane w każdym detalu, w każ-
dej linii i plamie malarskiej, w każdym 
układzie  kompozycyjnym. Maluje  ob-
razy tylko pozornie nieskomplikowane, 
jak sama technika akwareli. Z przysło-
wiowej  „swobodnej  gry  pigmentów 
z  wodą”  malarz  ten  potrafi  wydobyć 
tkwiący w niej potencjał i poprzez środ-
ki wyrazu artystycznego podporządko-
wać go własnej artystycznej wizji. Jego 
akwarele są najczęściej malowane alla 
prima.  Ich  warstwę  treściową  tworzą 
elementy  ujmowane  zarówno  w  spo-
sób  realistyczny,  z  zachowaniem  ade-
kwatnej  charakterystyki  akcydensów, 
poprzez  kształty  coraz  bardziej  synte-
tyczne, pozbawione detali, aż do form 
abstrakcyjnych,  sprowadzanych  jedy-
nie  do  śladów  pędzla  na  podobraziu. 
Formy,  którym  artysta  poświęca  naj-
więcej  uwagi,  tzw.  dominanty  są  eks-
ponowane poprzez największy stopień 
konkretyzacji (dodatkowo wzmacniany 
efektami  kolorystycznymi).  Sąsiadu-
jące  z  nimi  kształty  często  bywają  je-
dynie zasugerowane – plamą malarską 
lub  nawarstwieniem  linii,  wtopieniem 
w barwne płaszczyzny, w taki sposób, 
aby  odbiorca mógł  je  sam  dookreślić. 
Ponadto twórca ogranicza do minimum 
ilość akcydensów, a ich kształty, nawet 
w  przypadku  motywów  architekto-
nicznych, są  tworzone bez charaktery-
stycznego „przegadania”. Jednocześnie 
każdy kształt pnia, korony drzewa czy 
kwiatu  jest  niepowtarzalny. Na  szcze-
gólną  uwagę  zasługują  wspaniałe  for-
my drzew, których specyficzne uprosz-
czenie  sprowadzane  jest  do  pierwsze-
go  wrażenia,  wykreowanego  poprzez 
mistrzowską  syntezę  kształtów,  barw 
i  faktur.  Prostota  i  przemyślana  swo-
boda w formowaniu kształtów potęgują 
ich  charakterystyczną  ekspresyjność 
–  namalowane  w  ten  sposób  drzewa, 
kwiaty,  budowle  niezwykle  sugestyw-
nie oddziaływają na odbiorców – sma-
gane  wiatrem,  prześwietlane  promie-
niami słońca, wplątane w zielono barw-
ny gąszcz... 
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Formy charakteryzowane  są  zarów-
no poprzez linię, jak i plamę malarską, 
która zgodne ze specyfiką akwareli jest 
elementem  dominującym  w  obrazach 
Profesora.  Godny  podkreślenia  jest 
fakt, że w Jego dziele oba środki wyrazu 
artystycznego  idealnie  ze  sobą współ-
grają. Malarz operuje kreską niezwykle 
ekspresyjną,  wyrazistą,  zróżnicowaną, 
„niecierpliwą”,  tak,  jak  gdyby  chciał 
jak  najszybciej  oddać  fascynujące  go 
formy,  wyznaczyć  ich  granice  i  miej-
sca, zanim zetkną się z wielobarwnymi 
plamami malarskimi. W takiej stylisty-
ce  tworzone  są  detale  architektonicz-
ne,  gałęzie  drzew, motywy  roślinne… 
Niepowtarzalna  ekspresja  wizualna 
charakteryzuje  także plamy malarskie, 
niezwykle  zróżnicowane  pod  wzglę-
dem kształtu  i wielkości,  dynamiczne, 
uzyskiwane  precyzyjnymi,  zdecydo-
wanymi ruchami pędzla: od maleńkich 
wibrujących  plamek,  poprzez  ekspre-
syjne  plamy  różnego  formatu,  aż  po 
szeroko kładzione płaszczyzny barwne 
o  walorowo  różnicowanej  strukturze. 
Są  to  plamy  wielobarwne,  o  różnej 
gradacji jasności i intensywności, two-
rzone od ciemnych  tonów aż po prze-
chodzące w biel  podobrazia,  tworzące 
refleksy  światła.  Plamy  zróżnicowane 
strukturalnie:  od  uzyskiwanych  wie-
lowarstwowo  do  pojedynczych,  deli-
katnych  laserunków.  Plamy  zlewające 
się, miękko wtapiane, bądź zderzane ze 
sobą – wówczas kontrastujące faktural-
nie  i  tonalnie. Malarz z wyraźną  swo-
bodą posługuje się szeroką gamą kolo-
rystyczną,  a  zestawienia  barwne,  czę-
sto  oparte  na  kontraście  (dopełnienia, 
temperatury,  intensywności)  tworzą 
niezwykle  harmonijne  układy.  Dzięki 
temu  jego  akwarele  są  nie  tylko  spój-
ne kolorystycznie, ale posiadają głębię, 
przestrzeń. Z kolei harmonijna kontra-
stowość zestawień, wielokierunkowość 
układów plam i płaszczyzn malarskich 
wyznaczają  niezwykłą  ekspresyjność 
akwarel  S.  L.  Popka,  które  jednocze-
śnie są pełne powietrza i światła. Dzie-
ło tego malarza nie wpisuje się w żaden 
schemat;  jest  indywidualną  realizacją 
specyficznego  widzenia,  przeżywa-
nia  i  kreowania  świata  sformułowaną 
w  mistrzowsko  opanowanym  języku 
plastyki. 
Znamienne  jest  to,  iż  z  techniką 

malarstwa  akwarelowego  znakomi-
cie  koresponduje  podejmowana  przez 

Profesora  tematyka. Bowiem  tematem 
dominującym  w  malarstwie  akware-
lowym  Stanisława  L.  Popka  jest  pej-
zaż.  To  właśnie  inspiracja  światem 
przyrody  stanowi  punkt  wyjścia  dla 
różnorodnych  wariantów  ujęć  seman-
tycznych  wiązanych  z  krajobrazem  – 
drzew  przedstawianych  zarówno  jako 
samoistne  formy,  jak  i  tych  łączonych 
z  elementami  pejzażu,  kwiatów,  a  od 
końca  lat  90. XX wieku –  także daw-
nej  architektury,  głównie  cerkwi.  Tę 
tematykę Profesor kontynuuje również 
w malarstwie akrylowym, które zaczął 
uprawiać po roku 2000. 
Malarstwo akrylowe to  jedna z naj-

później  powstałych  technik  plastycz-
nych, stworzona w latach 20. XX wie-
ku. Artyści europejscy zaczęli stosować 
farby akrylowe dopiero czterdzieści lat 
później.  Najistotniejszą  cechą  akryli 
jest  ich  zróżnicowanie  i  „wielofunk-
cyjność” (R. Smith, 1994). Cenione są 
za specyficzne właściwości, tj. szybkie 
wysychanie,  rozcieńczanie  wodą  do 
każdej  potrzebnej  konsystencji,  a  tym 
samym możliwość uzyskiwania warstw 
laserunkowych i kryjących, aż po grube 
warstwy impasto, a więc różnorodnych 
i  trwałych  efektów  fakturalnych.  Za 
możliwość  operowania  szeroką  gamą 
barwną,  malowania  na  różnych  ma-
teriałach  oraz  odporność  na  czynniki 
atmosferyczne. W  rezultacie  akryle  są 
obecnie  traktowane  jako  jeden  z  pod-
stawowych środków malarskich. 
W odniesieniu  do  realizacji  akrylo-

wych Stanisława L. Popka można mó-
wić  o  znakomitym  mariażu  doświad-
czeń  wyniesionych  z  uprawiania  ma-
larstwa  olejnego,  tempery  i  akwareli. 
Stąd specyficzna dynamika i bogactwo 
środków  wyrazu  artystycznego;  plam 
malarskich o różnym stopniu przejrzy-
stości, wielkości  i kształtów,  ich prze-
pięknej,  wysublimowanej  kolorystyki, 
tak  trudnej do uzyskania w przypadku 
„surowych”,  jaskrawych  kolorów  farb 
akrylowych. Ekspresyjność linii i zróż-
nicowań  fakturalnych;  bowiem  ten 
malarz w niezwykle  trafny  sposób ze-
stawia przeróżne ślady uderzeń pędzla 
z dość szeroko traktowanymi płaszczy-
znami  malarskimi.  W  tym  przypadku 
harmonia  kolorystyczna  i  kompozy-
cyjna  opierana  jest  również  głównie 
na  kontraście.  Bowiem  w  „akrylach” 
Profesora subtelne partie barwne wręcz 
zderzane  są  z  intensywnymi  kolory-

stycznie  plamami  malarskimi.  Jakości 
barwne  mają  często  charakter  alokal-
ny,  podporządkowany  ekspresyjności 
i  impresyjności  malarskich  realizacji. 
Istotnym  elementem  formalnym  są 
wspomniane  układy  kompozycyjne; 
tworzone  „po przekątnych”,  jednocze-
śnie  dynamiczne  i  zrównoważone.  Ta 
harmonijna  kontrastowość  jest  także 
widoczna w zróżnicowanym poziomie 
konkretyzacji  form, w  jakże  adekwat-
ny  sposób  stwarzających  odbiorcom 
w  procesie  aktywnej  percepcji  możli-
wość własnej interpretacji…
Jednocześnie  każdy  podjęty  temat, 

to  podobnie,  jak  w  przypadku  prac 
akwarelowych, odrębna, niepowtarzal-
na transpozycja semantyczna i formal-
na obrazowanych treści: fascynujących 
dynamiczną  formą  drzew,  skrywanej 
w  ich  listowiu  dawnej  architektury. 
Przykładem może być niezwykle pięk-
ny obraz zatytułowany „Biały dworek” 
namalowany w 2015 r. Malarz uwiecz-
nił  na  nim  jedną  z  zabytkowych  bu-
dowli  Nałęczowa  w  otoczeniu  drzew. 
Obraz  został  zakomponowany  w  cha-
rakterystyczny dla tego twórcy sposób; 
poszczególne formy zostały usytuowa-
ne  na  różnych  poziomach  i  w  zróżni-
cowanej  odległości  wokół  dominanty, 
jaką stanowi budynek, cofnięty na dal-
szy  plan  malarskiej  płaszczyzny.  Jed-
nocześnie jego forma została wyekspo-
nowana poprzez „wierność” i precyzję 
kształtów  (bez  zbędnych  szczegółów), 
kolorystykę  oraz mistrzowski  światło-
cień. Plan pierwszy wypełnia zróżnico-
wana kolorystycznie i fakturalnie, choć 
niedookreślona  zieleń.  Sposób  jej  za-
komponowania na płaszczyźnie skłania 
odbiorcę do „przejścia” w głąb obrazu, 
gdzie wyrastają dwa drzewa przesłania-
jące rozłożystą budowlę. Ich splecione 
korony oraz mistrzowskie jakości barw-
ne  zmuszają  najpierw  do  „obejrzenia” 
dworku, a następnie kierują wzrok pa-
trzącego w stronę dalszych partii obra-
zu – coraz bardziej miękko rozmywanej 
gęstwiny drzew. Jego walorem seman-
tycznym  jest  specyficzne  continuum: 
od intelektualnego realizmu do intelek-
tualnej  abstrakcji  charakteryzowanych 
elementów.  Zachwyca  również  nie-
zwykle logiczny, spójny i konsekwent-
ny  sposób  skonstruowania  tego  dzieła 
w obrębie elementów warstwy formal-
nej.  Niewątpliwie  jego  fundamental-
nym  elementem  jest  wspaniała  kolo-
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rystyka: harmonijna, oparta na kontra-
stach,  wysmakowana.  W  operowaniu 
gamą  barwną widoczna  jest  rozważna 
dyscyplina.  Twórca  wykorzystuje  bo-
wiem jedynie kilka kolorów (dominuje 
zieleń)  przy  równoczesnej  wielowa-
riantowości  barwnej.  Plamy  ultrama-
ryny  i  cynobru  ułatwiają  przejście  do 
kolejnych  planów  obrazu.  Istotne  jest 
również kunsztowne operowanie świa-
tłocieniem. Godne zaznaczenia jest tak-
że zróżnicowanie środków formalnych 
– dominują swobodne plamy malarskie 
rozmaitej  wielkości  (od  dość  szeroko 
traktowanych  płaszczyzn  do  niewiel-
kich plamek) o charakterystycznej dy-
namice. Z kolei układ poszczególnych 
form został oparty na przekątnych. Po-
wyższe  zabiegi  pozwoliły  malarzowi 
na  pogłębienie  efektu  trójwymiarowo-
ści  obrazu  i  jego  ekspresywności,  na 
stworzenie optymalnej  równowagi wi-
zualnej oraz sterowanie uwagą odbior-
cy. Toteż jest to obraz niezwykle udany 
zarówno w kategoriach formalnych, jak 
i treściowych; syntetyczny, a jednocze-
śnie bardzo bogaty. 
Najistotniejszym walorem  twórczo-

ści malarskiej Stanisława L. Popka jest 
kolorystyka,  niezwykle  harmonijna, 
bogata,  świeża  i  wyszukana.  Twórca 

wykorzystuje  barwy  w  charakteryzo-
waniu  poszczególnych  form,  uzyski-
waniu  efektu  przestrzenności,  głębi, 
budowaniu  określonej  kompozycji 
kolorystycznej  dzieła.  Poprzez  kolor 
po  mistrzowsku  kreuje  także  nastrój 
każdego  obrazu  związany  z  jego  tre-
ścią.  Dlatego  w  innej  tonacji  barwnej 
namalowana  jest  cerkiew  zagubiona 
w  zielonych  odmętach  bujnej  roślin-
ności,  inne  jakości barwne  towarzyszą 
polnym  kwiatom  wpisanym  w  po-
chmurność  nieba,  a  kwitnący  sad wy-
daje się emanować zapachem kwiatów 
i  słonecznym  ciepłem.  Jednocześnie 
malarz  potrafi  odejść  od  realistycznej 
formy i poprzez ekspresję kolorystycz-
ną stworzyć wrażenie ruchu powietrza, 
jego woni  i  temperatury. Nieraz  sięga 
po  kolorystykę  abstrakcyjną,  aby  od-
dać  złudzenia  optyczne  powstałe  na 
skutek specyficznych relacji barwnych 
i  świetlnych  obserwowalnych w  natu-
rze. Dzięki takim umiejętnościom dzie-
ło  malarskie  S.  L.  Popka  jest  bliskie 
twórczości J. Constable’a czy J. M. W. 
Turnera  –  wybitnych  przedstawicieli 
malarstwa zorientowanego na kreowa-
nie specyficznych efektów wizualnych: 
powietrznych,  barwnych  i  świetlnych. 
Przywołuje  też  twórczość  impresjoni-

stów,  a  także  ekspresjonistów,  wyko-
rzystując emocjonalne znaczenie kolo-
ru. Jednocześnie w obrazach Stanisława 
L. Popka pobrzmiewa twórczość wspa-
niałych malarzy polskich zafascynowa-
nych  urokiem  rodzimego  krajobrazu: 
J.  Fałata,  L.  Wyczółkowskiego  czy 
Masłowskiego.  Wspólnym  mianowni-
kiem dla  takiej  twórczości  jest  zbliżo-
na, niezmienna od wieków motywacja 
–  zachwyt  nad  pięknem  otaczającego 
świata  i  możliwość  dzielenia  się  tym 
przeżyciem z innymi za pomocą języka 
plastyki. Jednocześnie jest to twórczość 
uosabiająca te wartości w sztuce, które 
okazały  się  być  fundamentalne,  które 
przetrwały  proces  swoistej  weryfika-
cji niesionej przez czas i towarzyszące 
mu  zmiany.  Podobnie  myśli  o  swoim 
malarstwie Profesor,  twierdząc,  że  „to 
czas pokaże czy się obroni” (2001). Na 
razie  jego  piękne  pejzaże  cieszą  oczy 
odbiorców,  bez  względu  na  technikę, 
w jakiej zostały wykonane. Przywołują 
wspomnienia,  uczą  dostrzegać  piękno 
w rzeczach prostych  i ulotnych,  towa-
rzyszących  człowiekowi  od  tysięcy 
lat… Ale przede wszystkim przywraca-
ją wiarę w sens sztuki jako specyficznie 
ludzkiej formy świadomości. 

Urszula Tomasiak

Andrzej Miskur – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego z naręczem kwiatów dla Jubilata, 
prof. Stanisława Leona Popka, obok red. Ewa Hadrian i  dr Małgorzata Kuśpit, prodziekan Wydziału Pedagogiki

Fot. Paweł D. Znamierowski  
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Zaproszenie  na  piękny  jubileusz 
80-lecia życia Pana Profesora Stanisła-
wa Leona Popka poskutkowało chęcią 
powrotu  do  odległego  czasu  –  pierw-
szych  kontaktów  z  Lubelszczyzną, 
a nawet powrotem do pierwszych, nie-
mal dziecięcych, marzeń i długą drogą 
ich powolnych (trudnych) realizacji.1

Moment pierwszego mojego marze-
nia o własnej książce to czas bardzo od-
legły,  trudny  do  pełnego  uświadomie-
nia.  Przesuwam go na  lata wczesnego 
dzieciństwa, gdy jako siedmio- ośmio-
letni dzieciak – pasąc krowy w Zreczu 
Chałupczańskim  –  zapragnąłem  mieć 
własną książkę, by czytać, czytać… Na-
tomiast pierwsze książki podarował mi 
wujek  – Władysław  Piwowarski,  pra-
cował wtedy jako dozorca na budowie 
bloków  mieszkalnych  na  Szydłówku 
w Kielcach i mieszkał w naszym domu. 
Ktoś wyrzucił kilka książek, wujek ze-
brał  je,  związał  drutem,  przyniósł  do 
nas i powiedział: – Stasiu zobacz, może 
ci się przydadzą. Jedną z nich czytałem, 
to był okres radzieckiego socrealizmu.
Pierwszy  swój  „utwór”  prozą  napi-

sałem w X  klasie  ogólniaka.  Pewnego 
razu do naszego Liceum  im. ks. Piotra 
Ściegiennego  został  zaproszony  znany 
świętokrzyski  pisarz  Waldemar  Babi-
nicz – przechowuję kilka listów od nie-
go i kilka książek z jego dedykacją: Li-
sty z parafii (1959), Rówieśnicy (1965), 
Ludzie to powiedzieli (1966). Z duszą na 
ramieniu poprosiłem go o ocenę moje-
go opowiadania (o koledze z podwórka, 
który szewskim nożem okaleczył swoją 
mamę,  gdyż  nie  dała mu  pieniędzy  na 
wódkę).  Ku mojemu  zaskoczeniu,  Pan 
Babinicz  uczciwie  odpowiedział  na 
moją  prośbę  i  pochwalił  nieco  utwór, 
a nawet...  zaczął zapraszać na zebrania 
Klubu Literackiego „Ponidzie” w Roż-
nicy… tak się stałem „piszącym”. Dwa 
razy spotkałem Go jako student podczas 
pierwszych  prób  utworzenia  grupy  li-
terackiej.  Jego  nieoczekiwana  śmierć 

1  Wypowiedź  przygotowana  na  Jubileusz 
80-lecia Profesora zw. dr hab. Stanisława Le-
ona Popka.

przekreśliła  nasze  zamiary,  zmarł  21 
kwietnia w Nałęczowie.
Bardzo świadomie wybrałem Lublin 

na  miejsce  moich  studiów  (UMCS). 
Sposób  dotarcia  na  uczelnię  wskazała 
mi starsza pani: przystanek, podpowie-
działa  drogę  przez  „Botanik”, miejsce 
bloku „b”, gdzie zanocowałem, potem 
mieszkałem.  W  Lublinie  zdarzyło  się 
wiele  rzeczy  w  moim  pisarskim  ży-
ciorysie;  przede  wszystkim  zadebiu-
towałem  2  kwietnia  1967  r. wierszem 
Krótki życiorys w  „Sztandarze Ludu”, 
wspólnie  z  kolegami  zakładałem  gru-
pę  poetycką  „Samsarę”,  bawiłem  się 
z nimi w politykę uczestnicząc w Mar-
cu  ’68,  publikowałem  swoje  pierwsze 
wypowiedzi dziennikarskie w „Kontra-
punktach” u Franciszka Piątkowskiego, 
artykuł  naukowy  w  „Językoznawcy” 
u Ryszarda Tokarskiego, sześć słucho-
wisk  radiowych  w  studenckim  radiu 
(wspólnie z Waldkiem Bugajem), opu-
blikowałem  wiele  wierszy  i  pierwszą 
prozę – Pałeczka2. 
Od  chwili  mojego  pojawienia  się 

w  Lublinie  na  polonistyce  zacząłem 
szukać  kontaktu  z  lokalnym  środowi-
skiem  literackim.  Tak  poznałem Wal-
demara  Michalskiego,  znanego  poetę 
i animatora kultury, wtedy pracownika 
biblioteki KUL-u, wspomnianego Fran-
ka  Piątkowskiego,  Zbigniewa  Strzał-
kowskiego (poetę i grafika), Zbigniewa 
Waldemara  Okonia  (studiował  już  na 
V roku polonistyki i pisał wiersze, był 
„kuzynem” Longina Jana Okonia).
W Lublinie też zdarzyło się coś naj-

większego  –  poznałem  i  zaprzyjaźni-
łem się z trzema wspaniałymi pisarzami 
i  przyjaźń  ta  trwa:  Zbigniewem Wło-
dzimierzem Fronczkiem, Longinem Ja-
nem Okoniem  i  Stanisławem  Leonem 
Popkiem. Wiele  im  zawdzięczam  i  za 
przyjaźń serdecznie dziękuję.
Mam nadzieję,  że w niedługim  cza-

sie  będę  miał  okazję  wypowiedzieć 

2 Pisze o tym Anna Wileczek w Poeta me-
dialny w: Kolory duszy, o życiu i twórczości 
Stanisława Rogali,  pod  red. K. A. Kuczyń-
skiego i A. Wzorek, Kielce 2016.

się  szerzej o  swoim przyjacielu ze  stu-
diów – Zbyszku Fronczku. Dzisiaj tylko 
przywołam  rzeczy  podstawowe.  Kilka 
lat  studiowaliśmy  na  lubelskiej  poloni-
styce,  niemal  wspólnie  mieszkaliśmy 
w akademiku, bawiliśmy się w „wielką” 
politykę, spotykali się w botaniku z ko-
leżankami… Zbynio – popularny „Bel-
phegor”  –  uczestniczył  we  wszystkim 
ciekawym,  uważnie  obserwował  nas 
i świat, i milczał… aż wybuchł! dwoma 
tomami wierszy: Spacer po linie (nakła-
dem „Nowego Medyka” a pod patrona-
tem ZG SZSP)  i Polowanie z nagonką 
(w  wydawnictwie  Lubelskim,  obydwa 
w 1976 roku), a potem… potem nastąpił 
wielki  „wysyp”  powieści,  opowiadań, 
reportaży,  anegdot,  opowiastek,  wypo-
wiedzi  krytyczno-literackich  i  opraco-
wań  naukowych,  a  jego  proza  chętnie 
tłumaczona  jest na obce  języki. Dzisiaj 
Zbigniew Włodzimierz Fronczek należy 
do  najwybitniejszych  pisarzy  nie  tylko 
Lubelszczyzny, a jego dorobek książko-
wy trudno zliczyć, sięga kilkudziesięciu 
tomów.  Jest  wspaniałym  animatorów 
polskiej kultury i redaktorem.
Dla  mnie  najwybitniejszym,  dość 

szybko,  stał  się Longin  Jan Okoń. Na-
pisałem już o nim dość sporo3 (o wyżej 
wskazanych  też).  Ta  fascynacja  poja-
wiła się po lekturze jego zbioru Legen-
dy chełmskie,  który kupiłem w 1969  r. 
z  przeceny  (3  zł)  w  księgarni  przy  ul. 
Chopina (w Lublinie, oczywiście). Zbiór 
ten mam do dzisiaj i należy do ważnych 
pozycji w moim księgozbiorze. Jego lek-
tura pogłębiła moje myślenie o przeszło-
ści Kielecczyzny (szczególnie, że był to 
czas  pierwszej  emisji  serialu  Janosik) 
i  natchnęła do poszukiwań  świętokrzy-

3 O ww. pisałem wielokrotnie i odsyłam do: 
L. J. Okoń, Historia literatury ziemi chełm-
skiej 1505–2010 uzupełniona szkicami), 
Chełm 2010 i moich opracowań: Longin Jan 
Okoń, Kielce 2002, Piórem i czynem, o życiu 
i twórczości Longina Jana Okonia, pod red. 
St. Rogali i A. Wzorek, Kielce 2012; Chełm 
literacki XX i XXI wieku,  t.  I  pod  red. L.  J. 
Okoń, Z. W. Okoń, Chełm 2014, St. Roga-
la, Pisarze mojej ziemi, pod red. L. Machury, 
Kielce 2015.

Stanisław Rogala

Moje lubelskie inicjacje1
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skich „zbójów”, a stąd już blisko było do 
własnego zbioru – W krainie św. Jelenia. 
Legendy świętokrzyskie. W 1988 r. poja-
wił się mój szkic4 Wierni sobie i swojej 
ziemi, w  którym  przywołałem  dorobek 
L.  J. Okonia. Po nim nastąpiła wymia-
na  książek  z  dedykacjami,  informacji 
o wzajemnych publikacjach, podpowie-
dzi  artystyczne,  udział  w  spotkaniach 
i jubileuszach, pogłębianie wiedzy o so-
bie, wzajemne  refleksje  o  ukazujących 
się  utworach  i  nieraz  redagowanie  itd., 
i dalej, aż do dnia dzisiejszego. W opra-
cowaniu  Piórem i czynem  dokonałem 
wyznania, które pragnę przywołać: „Są 
tacy pisarze i są dzieła, do których wra-
ca się wielokrotnie. Dla mnie pisarzem 
takim jest Longin Jan Okoń, z którym – 
jeżeli nie mam kontaktu przez 7–10 dni 
– czuję się zaniepokojony”5 i nawiązuję 
kontakt. Ta sytuacja trwa do dzisiaj.
Trzecim wybitnym twórcą ze środo-

wiska  lubelskiego  jest  Stanisław  Leon 
Popek  –  dzisiejszy  Jubilat.  Poznałem 
Go  w  Kielcach  na  uczelni  –  Wszech-
nica  Świętokrzyska.  Pod  koniec  lat 
dziewięćdziesiątych  poproszono  mnie 
o  zorganizowanie  z Nim  spotkania  au-
torskiego.  Spotkania  nie  udało  mi  się 
zorganizować,  ale  pierwsza  rozmowa 
z  Profesorem  „trwa”  do  dzisiaj.  Dys-
ponuję  Jego  wierszami,  powieściami, 
opowiadaniami – o niektórych jego pu-
blikacjach wypowiadałem się na łamach 
prasy. A co jest dla mnie najważniejsze: 
to, że Profesor pisał o mojej twórczości 
bardzo rozbudowane szkice i eseje. Głę-
boko wnikał w moją  twórczość (szcze-
gólnie poetycką). Owocnie uczestniczył 
w ostatniej  książce  o mojej  twórczości 
– Kolorach Duszy. Jestem Mu za to bar-
dzo wdzięczny i serdecznie dziękuję. 

Panie  Profesorze,  proszę  łaskawie 
przyjąć mój wiesz pt. Korytyna, dedy-
kowany Panu. Mogę jeszcze  tylko do-
dać, że będzie on drukowany w moim 
nowym tomie Wschodni Wiatr przygo-
towywanym do druku.
Dziękuję  bardzo,  Panie  Profesorze, 
i życzę 
Ad multos annos!…

Stanisław Rogala

4  St.  Rogala, Wierni sobie i swojej ziemi, 
„Głos Nauczycielski” 1988, nr 3. 
5  St. Rogala, Moje spotkania z Longinem, 

w:  Piórem i czynem, o życiu i twórczości 
Longina Jana Okonia,  pod  red.  St.  Rogali 
i A. Wzorek, Kielce 2012, s. 193.

Korytyna

Prof  Stanisławowi L  Popkowi

Korytyna
wioska pośród pagórków,
rzeczek, „Zapomnianych Dolin”, 
jakby Bóg przeoczył ją w swoim dziele, 
nie szczędząc losu
ludziom

nawet tu
machnął ogonem wschodni czart
i skusił do wspólnego zabijania
tego zachodniego i lokalne podmuchy,
posiłkując się płaczem i śmiercią
dziećmi

głodzeni, pędzeni, 
uciekali aż pod drugą granicę
od brzegu do brzegu,
od Wschodu do Zachodu,
od dnia do nocy,
od narodzin do zapomnienia
i 
wracali na pokutne łoża
przywracać życie, muzykę i słowa,
budować nowy dom,
trwać… mimo 

Przed mikrofonem dr Stanisław Rogala. Fot. Paweł D. Znamierowski  
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Śmierci  nigdy  się  nie  bałem.  Teraz 
tym bardziej nie lękam się, ale drżę na 
myśl o  cierpieniu. Nie  znoszę  cierpie-
nia bo rozprasza myśli, zmusza do kon-
centracji na nim samym. Śmierci się nie 
boję, bo niemal wszystko mam na tym 
świecie poukładane. Dzieci dorosłe już 
dawno samodzielne, żona, a dokładnie 
była żona, szuka gdzieś resztek doznań 
fizycznej  rozkoszy,  tak  jak  opadające 
liście  jesienią,  bądź  zieleniejące  ostat-
nią  zielenią  trawy  szukają  ostatnich 
blasków słońca. Nie boję  się odejścia, 
ale co będzie z Nią, z moją kotką, któ-
ra nieopatrznie trafiła na takiego faceta 
jak  ja,  mając  zaledwie  kilka  tygodni, 
a przecież niektóre koty dożywają dwu-
dziestki.1

Teraz  siedzi  dostojnie  na  szerokim 
parapecie  na  podścielonej  miękkiej 
poduszce  i  obserwuje  przez  okno  ten 
wycinek świata, który znalazł się w za-
sięgu widoczności. To jedna ze stałych 
czynności każdego dnia... Niekiedy za-
stanawiam się, o czym wówczas myśli? 
Czy  posiada  pamięć  wcześniejszych, 
minionych faktów? Czy wróbel z dnia 
wczorajszego,  przeskakujący  z  jed-
nej gałęzi na drugą, zdawałoby się, że 
bez  wyraźnego  celu,  pobudza  jej  ak-
tywność do obserwacji w dniu następ-
nym? Jak to się dzieje, że jednego dnia 
moja kotka tuż po śniadaniu wskakuje 
na parapet, na swoją poduszkę  i ucina 
drzemkę  aż  do  obiadu,  a  innego  dnia 
siedzi  i  całymi  godzinami  obserwuje, 
mimo że ja nic takiego nowego za tym 
oknem nie widzę. Być może  przyczy-
na  tkwi  w  ostrości  widzenia.  U  niej 
jego  poziom  jest  kilkakrotnie  wyższy 
niż  u  mnie.  Wielowiekowa  ewolucja 
sprawiła, że koty mają wysoki stopień 
percepcji wzrokowo-słuchowej i dlate-
go każde  poruszenie,  a  także  najdrob-
niejszy  szelest  jest  dla  nich  bodźcem 
zauważalnym,  bo  też  najdrobniejszy 
ruch  szarej  myszki  powoduje  reakcję 
normalnego  kota,  z  wyjątkiem  prze-
karmionych leniwców. Moja kotka nie 
1 Niniejszy tekst powstał na podstawie rela-

cji Stanisława Ł.

tak  dawno ukończyła  rok  żywota,  jest 
szczupła, zgrabna, sprężysta jak piłecz-
ka na gumce, a zatem jej zmysły wzro-
ku i słuchu działają nienagannie, tak jak 
cały organizm.
Bywają także takie dni, że kotka jest 

skoncentrowana na mojej osobie, i to już 
od  bardzo  wczesnych  godzin  rannych. 
Wszystko  zaczyna  się  od  budzenia, 
a ten rytuał przebiega tak, że kotka śpią-
ca  całą  noc  obok mnie  na  kołdrze,  po 
przebudzeniu jakiś czas leży, przeciąga 
się i ziewa, a następnie wstaje, napręża 
grzbiet, zaczyna taniec w okolicach mo-
ich pleców, piersi, a nawet szyi. Ten ta-
niec to głównie deptanie przednimi łap-
kami z wysuniętymi pazurkami, w  taki 
sposób jak kiedyś udeptywano w becz-
ce  świeżo  posiekaną  kapustę. Kotka  te 
czynności wykonuje bardzo rytmicznie, 
zmieniając  co  chwilkę  miejsce  pene-
tracji.  Wiem,  że  wówczas  niezwykle 
uważnie  obserwuje  moją  twarz,  zmu-
szając mnie nie tyle do koncentracji na 
niej, co na tym, abym wreszcie poruszył 
się,  a  następnie  podniósł  swój  odwłok 
i wstał na nogi obok łoża.
W takiej sytuacji natychmiast zeska-

kuje z kołdry i zaczyna ocierać się, a na-
wet owijać wokół moich nóg, co chwilę 
podnosząc  łepek  do  góry  i  obserwu-
jąc  każdy mój  ruch. Wiem,  że  chodzi 
głównie  o  śniadanie.  Czynność  jedze-
nia,  zaspokajania  głodu,  jak  przystało 
na damę dbającą o szykowną i zgrabną 
figurę, nie polega u niej na napychaniu 
się pokarmem za jednym razem, ale na 
dawkowaniu  wielokrotnym  w  ciągu 
całego dnia. Rano chodzi  jednak o  to, 
aby jej śniadanie było podane znacznie 
wcześniej niż moje.
Bywa  przy  tym  wybredna.  Domy-

ślam  się,  że  jej  przodkowie  już  dość 
dawno  przestali  zadowalać  się  polo-
waniem na myszy lub małe ptaki w ce-
lach  konsumpcyjnych,  a  nawyk  ten 
przerodził się u nich w rodzaj zabawy 
i sportu... Toteż moja kotka najbardziej 
uwielbia  polędwiczkę,  biały  –  dobrej 
klasy  serek,  natomiast  gotowe  karmy 
miękkie,  czy  też  suche  testowane  są 

bardzo starannie i część z nich odpada, 
mimo znakomitych reklam prasowo-te-
lewizyjnych.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że 

o  życiu  lub  śmierci,  dobrej  egzysten-
cji bądź nędzy decyduje na ogół przy-
padek,  zwany  niekiedy  szczęściem. 
Bo tak naprawdę ani człowiek, ani też 
zwierzę, a w tym przypadku moja kotka 
nie decydują o swoim pojawieniu się na 
tym świecie, a następnie o miejscu i ja-
kości  swojej  egzystencji. Trudno w  to 
uwierzyć,  ale  przez  wiele  lat  kotów 
nie lubiłem. Uważałem je za zwierzęta 
podstępne  i  fałszywe.  Od  dzieciństwa 
miałem psy różnej rasy i różnego uspo-
sobienia,  ale  niezależnie  od  tego  za-
wsze uważałem je za najwierniejszych 
przyjaciół człowieka.
Gdy przez zupełny przypadek poja-

wił się pod drzwiami mojego mieszka-
nia  futerkowy  czarno-biały  szkielecik, 
i  mimo mojej  niechęci  i  przenoszenia 
go  do  dolnej  części  korytarza,  szkie-
lecik  z  zakiprawionymi,  wytrzeszczo-
nymi  oczkami  nie  odchodził  pod  inne 
drzwi, a wracał ciągle pod moje, przez 
przypadek,  czy  też  moją  nieuwagę 
wpuściłem  go  do  środka.  Dałem  mu 
mleka w spodeczek, a ten rzucił się na 
pokarm i z zapamiętaniem chłeptał de-
likatnym  różowym  języczkiem...  I  tak 
już został, a raczej została, bo okazało 
się, że to ona – koteczka.
Wtedy pomyślałem, że tak naprawdę 

jestem samotny i trudno przy zdrowych 
zmysłach i umyśle rozmawiać ze ścianą 
albo  z  przysłowiowym obrazem, więc 
może pogadam od czasu do czasu z ko-
tem. Niezależnie od tego czy będę wy-
głaszał poglądy  sensowne,  czy  też nie 
– zwierzątko to przyjmie i nie zaprote-
stuje. Będę więc nadał panem sytuacji 
i jeżeli tkwi we mnie ziarno egocentry-
zmu i narcyzmu to natura moja przez to 
nie ucierpi. W tym miejscu musze przy-
znać, ze nie do końca miałem rację...
Po  tygodniu  i po oszczędnym daw-

kowaniu pokarmu dla kociąt (a było to 
zwierzątko  najwyżej  dwumiesięczne), 
wiedziałem,  że  wygłodzone  zwierzę-

Stanisław Leon Popek

Testament dla kotki1
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ta,  tak  jak  ludzie  muszą  być  żywione 
ostrożnie  i  stopniowo,  pojechałem  do 
kliniki  dla  małych  zwierząt.  Tam  ko-
teczka  została  przebadana,  dostała  ja-
kiś zastrzyk na wzmocnienie, zapisano 
jej krople do oczu,  a  także  tabletki na 
przewód  pokarmowy.  Pouczono  mnie 
także,  co do opieki  nad  jej  rozwojem. 
Moje zachowanie i pielęgnacja okazały 
się  prawidłowe,  bo  koteczka  po  kilku 
tygodniach pobytu u mnie stała się roz-
kosznym dodatkiem do mojego życia.
W  klinice  dla  małych  zwierząt 

podpowiedziano  mi,  że  jak  koteczka 
skończy  pół  roku  to można  ją  steryli-
zować,  a  to  dlatego,  aby  przebywając 
stale  w  zamkniętym  mieszkaniu  nie 
męczyła się w okresie wiosennych dni. 
Prócz tego, jak w żartach nadmienił le-
karz weterynarii, małe mieszkanie  nie 
może  być  wypełnione  stadem  kotów, 
bo  wówczas  właściciel  nie  ma  gdzie 
mieszkać.  Zostałem  przekonany,  ale 
rozbudzona  empatia  do  zwierząt  nie 
pozwalała mi  spokojnie myśleć o  tym 
zabiegu. Przecież jest to zabieg wbrew 
naturze zwierzęcia.
Im ten okres decyzyjny był bliższy, 

tym  odczuwałem  większe  napięcie. 
Późną  jesienią, gdy moja koteczka Ju-
lia  ukończyła  ponad  pół  roku  udałem 
się  z  nią  do  lekarza weterynarii,  a  ten 
bezceremonialnie  ja  uśpił,  a  następnie 
pozbawił możliwości rozrodu.
Lekarz  wykonał  zabieg  tradycyjną 

metodą,  dlatego  Julia  ponad  tydzień 
cierpiała,  straciła  apetyt.  Miałem  do 
siebie żal, że nie wypytałem wcześniej 
„kocich mam”  o  to,  jak  się wykonuje 
ten  zabieg  bardziej  nowocześnie,  np. 
metody laparoskopii, po którym to za-
biegu zwierzątko o wiele mniej cierpi, 
a prócz tego po trzech dobach wraca do 
normy.
Trudno, stało się... Ten okres jej kry-

zysu miał też swoją dobrą stronę, gdyż 
bojąc się o nią, związałem się z kotecz-
ką  niemal  tak  jak  z  człowiekiem.  To 
właśnie w tym okresie, gdy nie mogła 
spać i smutnym wzrokiem dużych zie-
lonych  oczu wpatrywała  się we mnie, 
niemal  z  wyrzutem  –  zacząłem  z  nią 
rozmawiać;  początkowo  o  niej,  o  tym 
jak  wygląda  świat  za  oknem  dużego 
pokoju,  a  następnie  włączyłem  w  to 
moje refleksje nad przeczytaną książką. 
Wprawdzie  nie  podejmowała  ze  mną 
dyskusji,  ale  jej  wewnętrzny  klimat 
emocjonalny ulegał  zmianie, gdyż wi-
działem w jej oczach dynamikę zmien-

nych napięć, a nawet próbę akceptacji 
lub zaprzeczenia.
Tak  więc  chwyciłem  z  Julią  odpo-

wiedni  kontakt,  a  zatem  od  tego  cza-
su  często  odzywała  się  do  mnie  bar-
dzo  cichutkim  delikatnym  głosikiem: 
miau!  miau!  miau!  Trzeba  się  było 
dobrze skupić, aby w tych odzywkach 
wychwycić  zmienną modulację  głosu, 
a więc, być może za każdym razem te 
informacje miały nieco inne treści.
Z czasem przekonałem się, że ta na-

sza  wspólna  więź  informacyjna  miała 
bardziej charakter emocjonalny niż po-
znawczy.  Zauważyłem  także,  że  Julia 
staje  się  o mnie  zazdrosna  i  źle  znosi 
fakt  odwiedzin  w  naszym mieszkaniu 
przez inne osoby, które w jej mniema-
niu absorbują mnie, i jak gdyby kradną 
ten wspólny czas.
Pamiętam dokładnie  jeden szczegól-

ny przypadek z okresu wczesnej jesieni. 
Oto pewnego  razu wieczorem przyszła 
do  nas  sąsiadka  z  górnego,  trzeciego 
piętra,  i  to przyszła w nietypowym  jak 
na wizyty stroju, bo w szlafroku. W tym 
czasie  jej  mąż  wyjechał  do  pracy  do 
jednego  z  krajów  Północnej  Afryki, 
a  jej  zgodnie  z  motywacją  odwiedzin 
zabrakło  soli.  Przyszła  więc  pożyczyć 
soli,  ale  gdy  już  odsypałem  jej  tej  soli 
do spodeczka, ona rozsiadła się w fotelu 
naprzeciwko  lustra  i  tak  trwała. Pomy-
ślałem  –  jest  teraz  samotna więc musi 
z  kimś  pogadać...  Julia  w  tym  czasie 
siedziała  napięta  gdzieś  na  dywanie, 
spoglądając raz na Panią Małgosię, albo 
na jej odbicie w lustrze. Pani Małgosia 
gawędziła słodko, uśmiechała się coraz 
swobodniej,  koncentrując  się  na  mojej 
osobie, tak jak gdyby w tym mieszkaniu 
nikogo  innego nie było,  a więc nie za-
uważała lub ignorowała istnienie Julii...
Julia  na  początku  akceptowała  tę 

nową  dla  niej  sytuację,  dopóki  w  lu-
strze  nie  odbiła  się  przedziwna  forma 
na kształt różowej muszli. Pani Małgo-
sia, siedząc w fotelu coraz wyżej wspie-
rała lewą nogę, podnosząc tym samym 
rozpięty  od  dołu  szlafrok,  odsłaniając 
różową muszlę...
Julia  nerwowo  zaprychała,  najpierw 

raz,  a  później  drugi,  a  gdy Małgorzata 
wpiła się we mnie tą swoją wygłodzoną 
muszlą Julia wydała z siebie przeraźliwy 
jęk rozpaczy, tak jak to czynią prawowi-
te żony, wierne i nagle zdradzone...
Po  kilku  dniach  spotkałem  Małgo-

się na klatce schodowej. Mijając mnie 
rzekła:

– Ta twoja kotka doprowadziła mnie 
do szału! Nie przyjdę już. Kupiłam so-
bie cały kilogram soli, tak aby wystar-
czyła mi na cały rok.
Nic to!
Prawda okazała  się  inna. Po dwu  ty-

godniach Małgosia przyprowadzała wie-
czorami  dryblasa,  który  za  sam wygląd 
mógł dostać piętnaście lat odsiadki, a gdy 
sufit nad naszym pokojem rytmicznie po-
jękiwał, Julia wtulała się w kąt nastroszo-
na, co jakieś czas wydając z siebie nerwo-
we odgłosy prychania...

***
To wdrukowanie się we mnie, prze-

czyło  całej  teorii  o  kociej  naturze. 
Opisy  literatury  naukowej  określały 
kocie  usposobienie  jako  nadmierny 
indywidualizm,  chodzenie  własnymi 
ścieżkami, niemożliwość silnego emo-
cjonalnego przywiązania do człowieka, 
czyli zupełnie inaczej niż to ma miejsce 
u  psa. Moja  Julia  była  zaprzeczeniem 
tej  charakterystyki.  Być  może  opisy 
odnosiły  się  bardziej  do  kotów  tylko 
częściowo udomowionych, a Julia poza 
naszym wspólnym mieszkaniem  znała 
tylko świat wizualny zza okna.
Gdy  siedziałem  przed  telewizorem, 

a  nawet  przed  komputerem,  ta  wska-
kiwała  na  kolana  i  po  trzech  minu-
tach spała. Gdy musiałem wstać, Julia 
w  pierwszym  momencie,  w  odruchu 
obronnym  wbijała  swoje  dorodne  pa-
zurki w moje nogi i tak broniła się przed 
zdjęciem jej z ciepłego łoża. Delikatne 
karcenie i pouczanie nic nie dawało, bo 
Julia w takich sytuacjach zachowywała 
się niezmiennie.
Tłumaczyłem na swój użytek te fak-

ty tak, że miłość bardzo często łączy się 
z cierpienie, o czym ona przypuszczal-
nie nie miała zielonego pojęcia.
Inaczej  wyrażała  swoje  pozytywne 

emocje podczas  spania  ze mną w  łóż-
ku. Tuż nad ranem zanim przystąpiła do 
rytuału budzenia, gdzieś na pół godzi-
ny wcześniej,  delikatnie  łapką muska-
ła moją twarz, tuliła się do mojej szyi, 
a  nawet  lizała  mnie  po  rękach,  twa-
rzy  tym  swoim  różowym  języczkiem, 
szorstkim jak osełka lub ścierny papier.
Generalnie trzeba przyznać, że poza 

czynnością  czyszczenia  kuwety  jej 
obecność była bardzo mało kłopotliwa, 
a nawet wręcz przeciwnie, wnosiła do 
mojej  samotności  ożywienie  i  zanik 
poczucia  społecznej  izolacji,  a  nawet 
osamotnienia.
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I
Jesteś już bardzo blisko owego wzgó-

rza,  które  nazywają  apogeum  życia. 
Wdrapywanie się poprzez krzyk okrop-
nej  nocy  zimowej  na  Zamojszczyźnie 
w czterdziestym drugim, aż do dnia dzi-
siejszego na najwyższe piętro, nigdy nie 
było linią prostą. Przedzierałeś się przez 
koleiny  lessowego  pyłu,  zaciągałeś  się 
jak  najlepszym  tytoniem  do  fajki  wio-
senną skibą, śledziłeś krzywy lot natręt-

nej muchy, zygzakowate drogi czarnych 
mrówek.  Ginąłeś  w  wyschłej  trawie 
miedzy, i tak wsłuchany w smyczkowy 
koncert  zapomniałeś,  że  istnieje  czas. 
Potem  liczyłeś  klucze  żurawi  na  wie-
czornym niebie, patrząc w błękit piono-
wo po prostej i wówczas teoria Einsteina 
nie była nawet snem. Dopiero na innych 
drogach  poznałeś  smak  piołunu.  Smak 
to był jak niewidzialne macki. Coś wcią-
ga, coś odpycha...!

Później  istnieją  rany  psychiczne, 
które  piętrząc  się,  toczą  powoli,  jak 
trąd.  Istnieją  dni  jak  noce,  noce  jak 
dzień.  Noc  jest  ciszą  długiego  cienia, 
pokarmem dla myślących. Noc porząd-
kuje niezliczone okruchy życia, niesio-
ne  na  barkach  dnia.  Nieraz  dzień  jak 
aptekarz  wydziela  słońce  i  wówczas 
pośród  dnia  możesz  zobaczyć  czarną 
dziurę w ziemi, możesz wdrapać się na 
strome schody bez balustrady, znaleźć 

Szkice do portretu Jana

***
Wszystko  byłoby  dobrze  ułożone, 

gdyby nie świadomość typowo ludzka, 
której być może zwierzęta do ostatniej 
chwili  nie  mają,  to  jest  świadomość 
przemijania  i  odejścia.  Ten  stan  psy-
chiczny nawiedzał mnie coraz częściej, 
wprawdzie bez lęku, bez protestu z mo-
jej  strony,  ale  jednak  bez  odczuwania 
optymizmu.
Tak  jak  wcześniej  nadmieniłem, 

śmierci się nigdy nie bałem, gdyż poj-
mowałem  ten  fakt  jako  jedyny  spra-
wiedliwy  w  świecie  przyrody,  gdzie 
wszystko  ma  swój  początek  i  koniec, 
mimo, że ten koniec ma różny przebieg 
i  zróżnicowany  bieg  czasowy.  Jedni 
odchodzą wcześniej,  inni  później,  i  to 
z powodu przyczyn, co do których na-
uka wysuwa jedynie hipotezy.
Czułem  się  intelektualnie  zupełnie 

dobrze, a tylko dokuczały mi bóle reu-
matyczne i od czasu do czasu ciśnienie 
krwi,  a  także  bolesne  następstwa  za-
czynającej się angina pectoris, tym nie-
mniej  rozmyślanie,  szczególnie  nocą 
o  moim  nieuchronnym  odejściu,  gdy 
moja Julia miała przed sobą (być może) 
jeszcze  wiele  łat  życia,  nie  napawało 
mnie optymizmem.
Mimo  jako  takiego  bogactwa  psy-

chicznego  i  ciężkiej  pracy  zawodowej 
do  czasu  przejścia  w  tak  zwany  stan 
spoczynku,  nigdy  nie  należałem  do 
ludzi  materialnie  zasobnych.  Zawsze 
wiązałem  „koniec  z  końcem”,  nawet 
wówczas gdy pracowałem i miałem na 
utrzymaniu rodzinę. Tym bardziej teraz 
żyliśmy  z  kotką  na  poziomie  niższym 
od  średnie]  egzystencji  innych  ludzi, 
(ale  kotka  postawiła  przede  mną  wy-
soką  poprzeczkę  jakości  odżywiania), 
dlatego  to  głównie  ja  odżywiałem  się 
i  ubierałem skromnie. Na moje  szczę-

ście  i  szczęście  mojego  portfela,  Julii 
nie musiałem kupować modnych sukie-
nek,  ani  też  pantofelków na wysokich 
obcasach...
Muszę  jednak  przyznać,  że  miesz-

kanko nie było obrazem pustki, nagości 
i jedynie miejscem do spania i pracy in-
telektualnej, bądź jedzenia przy jednym 
stole i siedzenia na jednym, tym samym 
krześle.  Wręcz  przeciwnie  odczuwa-
łem  coraz większe  zagracenie,  ubytek 
przestrzeni  wolnej  do  swobodnego 
poruszania  się,  a  zatem  nasza  wspól-
na  przestrzeń  zapychana  była  głównie 
książkami, i to w okresie gdy inni „wy-
prowadzali książki spod strzechy”.
Ale tak właśnie przedstawiał się cały 

mój majątek. Majątek mający dla  jed-
nych jakąś materialną i pozamaterialną 
wartość,  dla  innych  dodatkową  stratę 
w  momencie  przekazywania  tego  za-
sobu na makulaturę, której nikt tak na-
prawdę nie zbierał...
Wspominam  o  tym  dlatego,  gdyż 

nie chciałem być gorszy w swoich  in-
tencjach wobec Julii. Nie chciałem być 
gorszy od tych bogatych Amerykanów 
(i  innych  nacji),  którzy  to  pod  koniec 
życia  zapisują  swój  aktualny  mają-
tek  umiłowanym  zwierzętom:  kotom, 
psom, a niekiedy koniom.
Postanowiłem podobnie, zapisać  to, 

co mam mojej kotce – Julii.
Teraz siedzę i myślę: co jej mogę za-

pisać? W pierwszej kolejności podusz-
kę z parapetu okna, aby nie odczuwała 
w przyszłości zmiany komfortu obser-
wowania przelatujących ptaszków.
Mogę jej także zapisać pościel z mo-

jego  łoża  –  tapczanu,  a  więc  kołdrę, 
poduszkę,  jaśka,  prześcieradło.  Mogę 
jej także zapisać tapczan, krzesła, stół, 
kuwetę, kosz do śmieci... I co jeszcze? 
Zastanawiam  się  nad  garnkami  i  tale-

rzami w  kuchni,  bo widelców  i  łyżek 
Julia  nie  używa.  Komputer,  telewizor 
też  nie  leżą  w  jej  zainteresowaniach, 
zupełnie  inaczej  sprawa  ma  się  z  lu-
strem.  Julia  dość  często  siadała  przed 
lustrem  i  oglądała  odbicie  swoje,  czy 
też innego domniemanego kota.
Innym dowodem na zainteresowanie 

lustrem było także zauważenie różowej 
muszli Małgorzaty, znacznie wcześniej 
niż ten obraz dotarł do mnie...
Z  mojego  głównego  stanu  posia-

dania,  z  książek  –  wystarczy,  że  jej 
zapiszę  wielotomową  encyklopedię, 
gdyż ułożony stos nie rozpadał się, tak 
jak z innych książek, Julia mogła bez-
piecznie  na  encyklopediach  siedzieć, 
drzemać,  a  nawet  z  rozpędem  na  nie 
wskakiwać.
A co z obrazami wiszącymi na ścia-

nach? Zauważyłem, że Julia preferowa-
ła raczej pejzaż za oknem, a zatem mar-
twe krajobrazy, a tym bardziej martwe 
natury i nawet akty wiszące na ścianach 
nie budziły jej zainteresowania.
Jeszcze  pozostały  długopisy,  jakieś 

wieczne  pióro,  zszywacz  do  papieru, 
i  moja  bielizna  i  ubrania,  oczywiście 
prócz jednej pary skarpet, białej koszu-
li  i  czarnego garnituru... To  już chyba 
wszystko!
Teraz  trzeba  nadać  temu  zapisowi 

formę prawną, być może potwierdzoną 
u notariusza. Tylko nie wiem, ile za tę 
usługę trzeba płacić? Czy wystarczy mi 
pieniędzy z ostatniej emerytury?
O  mieszkaniu  nie  wspominam,  bo 

nie moje. Tu możemy z Julią mieszkać 
tak długo,  jak długo nie odejdę z  tego 
pomieszczenia po raz ostatni...
Ale co z Julią?

Nałęczów, 5–7 kwietnia 2013 r.
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się na krawędzi urwiska, lub wysokim 
dachu  domu.  Wówczas  zapragniesz 
snu,  tego  snu  jawiącego  się  wszyst-
kim  wrażliwym  ludziom,  którym  ar-
chetyp  zaznaczył  ślad  lotu  ponad  zie-
mią. Wtedy  radośnie  machasz  rękami 
i  chwiejnym  lotem  Ikara  spadasz  na 
dno, a oracz podaje ci spracowaną dłoń 
i  oczy  Jego błyszczą  jasnością  słońca. 
A Ty podnosisz się i krzyczysz: „ludzie 
kocham  Was!”.  A  gap-krytyk  myśli: 
„kpi w żywe oczy, czy o drogę pyta?”. 
Czyżby miłość miała  tylko  jeden wy-
miar?  Czyżby  znak  dla  każdego  był 
tym samym znakiem?
Przecież  nieraz  doznajesz  uczucia, 

że życie się cofa, że powracają jedne za 
drugimi dawne zdarzenia, przebrzmiałe 
słowa, myśli  i dawno zapomniane, za-
tarte wspomnienia dzieciństwa.  Innym 
razem  dziwny  ciężar  uciska  Ci  piersi. 
Ale po pewnym czasie niknie i czujesz 
się  lekko,  jak  gdybyś  nigdy  dotąd  nie 
podlegał prawu grawitacji. Wtedy wo-
łasz: – jestem genialny! Jestem zdolny! 
Jeszcze coś zrobię! Zobaczysz...! A  ja 
przeżywam każdy Twój wzlot i upadek 
od  tamtych  pierwszych  dni,  każdym 
splotem nerwu...
Kiedy  siadam  na  Twoich  „Błękit-

nych  krzesłach”1,  tych  pierwszych, 
i  ustawiam  ich  krześlane  potomstwo, 
czuję się uspokojony. Po chwili zamy-
kam oczy,  a  „Śmietnik  świata” wiruje 
i wwierca się w trzewia. Wtedy myślę 
– tak to „Śruba”! Ta pierwsza..., i tamta 
druga razem. Jaka tkanka splotła „Śru-
bę”?  Jaka  siła  zagłuszyła  „Skrzypce”? 
Te  pierwsze...  Potem  trio  i  kwartet 
skrzypcowy. Może  właśnie  „Śmietnik 
świata”?  Śnięte  ryby,  puszki  po  kon-
serwach, tworzywa, których nie stoczy 
żaden grzyb za  tysiąc  lat.  Jakieś  liście 
pokryte  sadzą.  Sumienie  uodpornio-
ne  patyną  zdarzeń  historii  pisanej,  co 
kilka  lat  od  nowa.  Wówczas  mówisz 
„Żal  Zamościa”,  „Renowacja-dewa-
stacja”..., a oni śpieszą się, śpieszą się, 
śpieszą...!  I my się śpieszymy,  i  ty się 
śpieszysz.  Plansza,  mozaika,  plakat, 
okładka  do  książki.  „Partyzantom Za-
mojszczyzny”,  truchcikiem  po  mleko, 
„Ślepa sowa” Sadegh Hedajata, „Krze-
sła” (małe), „Ziemia nad moją głową” 
(mała), „Zadziwiający wykop” (mały).
Siadasz w głębokim wykopie  i my-

ślisz: ziemia jest tłusta..., pędraki wier-

1  Określenia  ujęte  w  cudzysłów,  pisane 
z dużych liter są tytułami obrazów.

cą otwory..., motyle przędą pajęczyny... 
I już przestajesz się śpieszyć, zamykasz 
oczy  i  słuchasz,  jak  mrówka  osypuje 
ziemię  na  papier.  Czytasz  w  „Zadzi-
wiającym wykopie” fragmenty „Kalej-
doskopu Jana Popka”.  /.../  „Jan Popek 
mówi  o  swoich  obrazach,  o  świecie 
współczesnym,  o  archetypach  i  cywi-
lizacji. Niejednokrotnie w Jego malar-
stwie pojawia się pejzaż – trawa, niebo, 
także  proste  formy  i  sądzę,  że można 
je  interpretować  jako  wyraz  tęsknoty 
za  prostotą  i  naturalnością.  Jednak  za 
chwilę  przedmioty,  znaki  cywilizacji, 
foto napisy, reklamy zaczynają piętrzyć 
się, nawarstwiać, atakować /.../ W Jego 
malarstwie widoczny jest subiektywny 
komentarz, własny stosunek do Świata 
i człowieka. Pragnąc ocalenia istotnych 
wartości,  artysta  niemal  publicystycz-
nie  atakuje  wartości  pozorne,  hasła, 
mity  /.../  generalnie  tworzy malarstwo 
zaangażowane,  oceniające  i  komentu-
jące, a drobne wycinki rzeczywistości, 
które pokazuje w kalejdoskopie swych 
małych  i maleńkich obrazków, są pej-
zażami o tyle nienaturalnymi, o ile nie 
odtwarzają  biernie  rzeczywistości,  ale 
pokazują  jej  sens  lub  bezsensy”.  Tyle 
Ewa  Szemplińska-Ignaczak  z  War-
szawy  w  opracowanej  recenzji.  Ale 
ty  jesteś  u  szczytu  owego  wzgórza, 
z  którego  staczanie  się  bywa  łatwiej-

sze  i  szybsze. Nie  czas  tym  razem  na 
„Zadziwiający wykop”. Wcześniej była 
„Lalka”, „Trzy kobiety”, „Złoty zegar”, 
„Epitafium dla Benia”, „Biuro wieczne-
go oczekiwania”. Tak, tak...! Najpierw 
jest się lalką, potem znaczą coś kobiety, 
nieubłagany  zegar,  a  potem  potrzebne 
jest epitafium i biuro wiecznego ocze-
kiwania.
I  oto  znowu:  „Źródło  życia”:  to 

Agnieszka,  Aldonka,  Amadeusz..., 
a przed nimi „Labirynt”. A koło „Śmiet-
nika  świata”  toczy  się,  toczy,  coraz 
szybciej,  szybciej.  My  się  śpieszymy, 
Oni się śpieszą i Ty się śpieszysz, i ro-
bisz małe, mniejsze, mniejsze... obrazki 
życia. Miałeś  czas  postawić,  „Pomnik 
Cugowa”,  kiedy  przyszła  „Zła  godzi-
na”  i  „Ziemia  jałowa”  zrodziła  nowy 
„Sen o zielonej trawie”.
Poczekaj?  Quo  vadis  domine...! 

Czekają na Ciebie białe płaszczyzny.
Dramat  błazna  jest  dramatem  prze-

wrotnym. Pod błazeńską maską  ironii, 
sarkazmu  i  drwiny kryje  się  czysta  li-
ryka. To powiedział Pan Stanisław D. 
o  Tobie,  a  być może,  że miał  na my-
śli siebie... Był to rodzaj projekcji, nie 
pierwszy i nie ostatni.
Przestrzeń i czas, barwa i światło, linia 

i plama, miłość i gniew, cisza i muzyka... 
oto piłeczki w rękach czarodzieja. Two-
je wyczucie koloru,  zadziwiające  trafia-

Jan Popek w lubelskim BWA, rok 1976
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nie  ostrych  dysonansów  nie  są  zwykłą 
zabawą w układanie barw. Wrażliwość, 
która  spala,  umożliwia  równocześnie 
na  wyczuwanie  najdziwniej  szych  na-
strojów:  tykania  zegara,  karawany mró-
wek  Faraona  na  najwyższym  piętrze, 
kropelek  wody  z  sufitu,  przekrwionych 
oczu przyjaciela, zwału płyt i rur wokół 
Twego domu,  tasiemcowej kolejki... To 
wszystko tworzywo. Jeżeli ma się własną 
filozofię życia, wszystkie przeciwstawne 
wartości można złączyć w jedno. Trzeba 
tylko umieć kochać i nienawidzić, trzeba 
mieć  pragnienie wyrażania  niezgody na 
gotowy świat.

(6.03.1980)

II
Gdy 22 grudnia 1980 roku wróciłem 

z Berlina Zachodniego, przyjechałeś do 
mnie do domu wieczorem, aby poroz-
mawiać, jak zwykle po mojej lub Two-
jej, nawet krótkiej nieobecności.
Nie  sądziłem  wówczas,  że  będzie 

to  nasza  ostatnia  rozmowa,  mimo  że 
wspomniałeś  o  złym  samopoczuciu, 
i  o  diagnozie  lekarskiej.  Natychmiast 
przecież  zmieniłeś  nastrój,  przecho-
dząc do ściszonej, intelektualnej kpiny. 
Wspomniałeś  coś  o  potrzebie  kupna 
nart,  i  o  zjazdach  z  okolicznych  pa-
górków  otaczających miasto.  Godzinę 
wcześniej  w  telefonicznej  rozmowie, 
kiedy po raz pierwszy wspomniałeś mi 
o swoim stanie, a ja jak zwykle nadmie-
niłem, że lęk o Ciebie prześladuje mnie 
od  wielu  lat,  stwierdziłeś  zdecydowa-
nie  i ostro – „artyści żyją krótko, albo 
bardzo długo”. Później wszystko zawa-
liło się jak lawina. 23 grudnia o świcie 
odjechałeś karetką pogotowia, a  ja nie 
znając  całej  prawdy  o  Twoim  stanie 
zdrowia, udałem się do miejsca nasze-
go  urodzenia.  25  grudnia  po  godzinie 
siedemnastej odszedłeś na zawsze...
...ale  pozwolisz,  że  tak  jak  od wie-

lu  lat,  gdy miałem Ci bardzo dużo do 
powiedzenia,  a  gdy  spotkaliśmy  się 
„w  biegu”  mówiliśmy  tak  niezmier-
nie  mało,  wówczas  w  chwilach  ciszy 
mówiłem do Ciebie w myślach. Ukła-
dałem  przeróżne...,  pełne  zachwytu, 
ostre,  lub  przepełnione  naganą  albo 
troską słowa... Trwało to całymi latami. 
Dlatego nasza czasowa rozłąka nic nie 
może zmienić. Dalej rozmawiam z tobą 
w  myślach,  a  czasem  gdy  jestem  zu-
pełnie sam, zaczynam mówić głośno... 
Albo szukam zupełnej ciszy, zamykam 

oczy,  i wówczas cofa się czas do tych 
pierwszych dni naszego życia.

***
Pamiętam dokładnie, że urodziłeś się 

29 stycznia 1942 roku rano o świcie. Ja 
liczyłem wówczas  sześć  lat. Mimo  to 
do dzisiaj zachowałem pamięć nie tylko 
faktów, ale szczególnie emocjonalnego 
klimatu  tych  pierwszych  dni  i  następ-
nych  lat.  Mówiono  mi,  że  przyniosła 
Ciebie  nasza  babcia  Jędruszczaczka, 
tak  samo  jak kiedyś mnie, dwie nasze 
starsze siostry, także ponad dwudziest-
kę  dzieci  naszych  ciotek.  Było  to  dla 
mnie  wówczas  oczywiste.  Babcia  ob-
łożona  w  wolnych  chwilach  opasły-
mi  księgami  zielarskimi,  leczyła  ludzi 
ziołami,  wyrywała  dzieciom  zęby  za 
pomocą nitki, a także przynosiła dzieci. 
Dzień Twojego narodzenia był ponury 
i  zaciągnięty  mgłą.  Z  naszego  domu 
położonego na Psiej Górce, w dole ma-
jaczyła niewielka cicha jak do tej pory 
wieś Korytyna.
W maju  tego  samego  roku Niemcy 

i Ukraińcy całą wieś podpalili. Pamię-
tam jak nasza mama, z Tobą przy pier-
si,  biegła  ratować płonący dom babci. 
Za nią biegliśmy wszyscy: Cesia, Kazia 
i ja. Zrąb uratowano. Cesia po pożarze 
i  po  śmierci  wujka Wicka  –  rozstrze-
lanego w  tym  dniu  przez  Niemców  – 
ciężko  zachorowała  i  jesienią  zmarła 
w wieku czternastu lat.
Później  nastąpiły  wysiedlenia  Za-

mojszczyzny,  a  na  południu  Ziemi 
Hrubieszowskiej nocami coraz częściej 
niebo  jaśniało  łunami  pożarów.  Gdy 
docierało  od  wartowników  ostrzeże-
nie,  lub słychać było wystrzały, ojciec 
zaprzęgał  do  wozu  kobyłę  i  uciekali-
śmy przez pola do  lasu. Tam w kupie 
suchych liści, lub pod gałęziami świer-
ków  można  było  przeczekać  do  rana. 
W takich dniach urodziła się nasza naj-
młodsza siostra Marysia.
Oderwany od matki tuliłeś się drżący 

z przerażenia do mnie,  lub do  starszej 
siostry i mówiłeś „dad, dad”. Wiedzia-
łem,  że  to,  czego  lękałeś  się wówczas 
jako  trzyletnie  dziecko  było  dziadem. 
Dziad  był  symbolem  złego  snu,  zim-
na, oderwania od matki. Był także łuną 
pożaru  płonącego  Bereścia  –  stolicy 
ukraińskich band – którą udany odwet 
partyzantów zmienił w stertę popiołów.
Takie były Twoje pierwsze dni i lata 

życia.  Wspominam  o  tym  z  tego  po-

wodu, ze jeżeli kiedykolwiek czytałem 
recenzje Twoich wystaw, lub gdy oglą-
dałem Twoje obrazy, zawsze myślałem 
o  tamtych  dniach.  Podobnie  teraz,  nie 
piszę o tym co stworzyłeś, ale dlaczego 
tak  tworzyłeś?! Dlaczego  i  co  złożyło 
się na harmonię  i  sprzeczności Twego 
życia.  Z.  Freud  i  jego  szkoła  olbrzy-
mią wagę  przywiązywali  do wczesne-
go dzieciństwa człowieka. Jeżeli o tym 
mówię,  to nie dlatego, że zgadzam się 
z  takim  założeniem,  ale  przynajmniej 
takich  przypuszczeń  nie  lekceważę. 
Podobnie  nie  lekceważę  również  fak-
tów związanych z przeżyciami naszych 
rodziców,  poprzedzających  okres 
Twojego  poczęcia. Nasz  ojciec  –  żoł-
nierz  września  –  uczestnik  bitwy  pod 
Kutnem,  niewolnik-uciekinier,  ciągle 
zaszczuty,  chroniący  nawet  ostatniego 
guzika od munduru, schorowany powo-
li  powraca  do  zdrowia. Mama  zawsze 
pełna  energii,  zdrowa,  rozśpiewana 
nawet  w  dniach  trudnych  i  podczas 
ciężkiej  pracy.  Rodzice  dzisiaj  już  po 
siedemdziesiątce  żyją  w  tym  samym 
miejscu.
Pamiętam  jak  po  wyzwoleniu  po-

rwał  ich  entuzjazm  pracy.  Ale  niepo-
koje  trwały  do  1948  roku.  W  dzień 
funkcjonariusze  oficjalnej  władzy 
(w  kilku  przypadkach  ci  z  wojennej 
„złodziejówki”)  poszukiwali  byłych 
żołnierzy AK, nocą byli żołnierze AK 
z  bandy  „Ślepego”  stawiają  ojca  pod 
ścianą i tłuką kolbami w twarz za udział 
w parcelacji ziemi. Ty przypuszczalnie 
tych faktów nie pamiętasz. Ale w Two-
ich snach do końca jawiły się na prze-
mian łuny pożarów, czerń nocy i nagłe 
oderwane ciepło opiekuńczej matki.
W  słoneczne  dni  pierwszych  po-

wojennych  lat  Twoją  główną  zabaw-
ką  i  opiekunem  był  duży  pies  –  Rex 
– mieszaniec wyżła z wilkiem. Nieraz 
całymi  godzinami  siedział,  lub  drze-
mał obok Ciebie, czujny na każde po-
dejście obcego, a nawet kury lub gęsi. 
Później  pies  odprowadzał  Ciebie  do 
szkoły  i  czekał  obok  na  Twój  powrót 
całymi  godzinami.  Zabawek  nie  było, 
toteż usypywałeś z  lessowego pyłu na 
drodze  fantastyczne zamki  i  labirynty, 
ciągnące  się  całymi  połaciami.  Nigdy 
nie mogłeś pojąć, dlaczego przejeżdża-
jąca  furmanka  niszczy  Twoje  dzieło. 
Ale na ogół po kilku minutach płaczu, 
z nowym uporem zaczynałeś dzieło bu-
dowy od początku.
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Kiedy  trochę  podrosłeś,  wycho-

dziłeś  na  najwyższe  drzewo,  siada-
łeś wygodnie w  rozwidleniach  gałęzi 
i  wydawałeś  z  siebie  fantastyczne 
dźwięki.  Umiałeś  gwizdać,  naśladu-
jąc dwugłosowy klakson, albo nuciłeś 
melodie i słowa wymyślone na pocze-
kaniu  przez  siebie.  Później  nauczyłeś 
się grać na fujarce. Najczęściej jednak 
upajałeś się przestrzenią barwnych pa-
górków,  poprzecinanych  mieszanymi 
lasami i pasmami pól. Wieczorem, gdy 
słońce mijało polną gruszę, kładłeś się 
w wysokiej trawie i patrzyłeś pionowo 
w górę. Milczący leżałeś do zmroku, aż 
do pojawienia  się  księżycowego  sier-
pa i gwiazd. Mówiłeś, że błękit płynie 
jak  spokojna  woda.  Lubiłeś  podglą-
dać  w  błękicie  jaskółki  szybujące  za 
muszkami,  albo  uczepione  w  gniaz-
dach  pod  strzechą.  Śledziłeś  godzi-
nami  wędrujące  mrówki  i  dżdżowni-
ce  po  deszczu,  dzikie  kwiaty, motyle 
i  drobne  kamyki.  Czasem  kładłeś  się 
na kładce łąkowego strumyka i obser-
wowałeś podwodny świat. Nie pozwa-
lałeś  objaśniać  co  tam  jest,  chciałeś 
wszystko zobaczyć sam, tak jak gdyby 
obserwowanie było dla Ciebie  jakimś 
szczególnym  rytuałem.  Dopiero  wie-
czorem,  kiedy  napiłeś  się  świeżego 
mleka,  pytałeś,  pytałeś,  pytałeś...  Aż 
przychodził  sen.  Pamiętam  dobrze, 
że nigdy nie  chorowałeś. Byłeś  zdro-
wy  i  ruchliwy  jak małe  cierniki,  albo 
koniki polne. Ponieważ nie znałeś zja-
wiska nudy, byłeś uważany za bardzo 
grzeczne dziecko. Na ogół bawiłeś się 
sam.  Wobec  rówieśników,  szczegól-
nie  dziewczynek włączających  się  do 
Twoich  zabaw,  okazywałeś  zniecier-
pliwienie. Najczęściej zostawałeś sam, 
tylko z opiekuńczym psem, ale uważa-
łeś to za zupełnie normalne. Świat był 
taki ciekawy, a dzień długi... Wieczo-
rem mama opowiadała nam niezliczo-
ne  ilości  bajek  i  baśni,  albo  śpiewała 
Świteziankę, Laurę  i Filona... później 
przychodził  sen.  Na  drugi  dzień  po-
dwórko,  droga,  stare  czereśnie  –  sta-
wały  się ponownie  szerokim światem 
i najważniejszym punktem ziemi.

(28.02.1981)

III
Od wielu lat usiłowałem przeniknąć 

istotę twórczości Jana, nie tyle same ob-
razy, grafiki, rysunki, projekty, ale coś 
więcej, coś co stanowiło ich przyczynę, 

a może nawet praprzyczynę. Pragnąłem 
odpowiedzieć sobie na pytania związa-
ne nie tylko z ich estetycznymi warto-
ściami,  ale  bardziej  dlaczego  są  takie 
a nie inne, tak odmienne od twórczości 
innych  twórców. Dzisiaj,  gdy  Jan  od-
szedł do  innego świata  i  to, co zmate-
rializowało  się  w  Jego  życiu,  stanowi 
akt  zakończony  i  wartości  zamknięte, 
pytania wracają ze zdwojoną siłą.
Czy można  na  te  pytania  odpowie-

dzieć  w  mojej  sytuacji?  Chyba  nie! 
Zbyt bliskie więzi krwi, przyjaźni, a na-
wet braterskiej miłości, zachwytu, tych 
zjawisk mało uchwytnych  racjonalnie, 
a szczególnie wydarcie części „mojego 
ja”  –  być może nigdy nie  pozwolą  na 
dopełnienie  odpowiedzi,  tym bardziej, 
że  każda  historia  życia  jest  uwikłana 
w  różne  interpretacje  złożone  z  praw-
dy  i  fałszu.  Ale  wiem  także,  że  ten 
nasz stosunek i to szczególne istnienie 
daje mi przewagę nad  tymi, którzy na 
chłodno starają się oddzielać dzieła od 
samego twórcy, bez spoglądania do we-
wnątrz i wstecz...
Mimo  to  dzisiaj  rozpamiętując  – 

mogę jedynie mnożyć pytania: dlacze-
go? Dlaczego? Dlaczego?...
Są to pytania dotyczące życia i twór-

czości, Jego kolejnych niekiedy zaska-
kujących wyborów  i decyzji,  rezygna-
cji, wahań, między drwinami, uciecha-
mi,  a  smutkiem,  euforii  i  zwątpień... 
Ktoś  powie  –  nadwrażliwość,  przeni-
kliwość...!
U progu XX wieku, gdy L. Loewen-

feld poddawał analizie osobowość ge-
nialnych twórców, był przekonany, że 
trzeba brać pod uwagę takie wymiary 
jak:  powodzenie  i  stosunki  rodzinne, 
dzieciństwo  i  jego  przebieg,  rozwój 
umysłowy,  wychowanie  i  wpływy 
otoczenia,  a  następnie  sferę  intelek-
tu,  uczuć  i  woli,  charakter,  postawy 
i  poglądy,  ewentualne  skłonności  pa-
tologiczne,  a  także  cały  bieg  dotych-
czasowego  życia.  Niezmiernie ważne 
są  także warunki materialne  od  dzie-
ciństwa aż po ostatnie dni życia. Waż-
ne są  także sukcesy  i porażki. Klimat 
społeczny  otaczający  twórcę,  oraz 
stosunek do Jego twórczości osób naj-
bliższych.
Te  czynniki  można  by  mnożyć 

i mnożyć... Jan był tak wrażliwą istotą 
i tak otwartą na to, co działo się wokół 
niego,  a  także  w  Jego  otoczeniu,  nie-
kiedy nawet na drugiej półkuli, na wy-

spach  Polinezji  lub  w Australii,  a  nie 
tylko  w  Jego  mieście,  w  Jego  Kraju, 
że  właściwie  to  wszystko  przenikało 
do Jego świadomości, i uzyskiwało po-
znawczy i emocjonalny znak, stając się 
tworzywem twórczości.
Prócz  tego  Jan miał  także  swój  in-

tymny świat, świat tylko indywidualny, 
tylko dla siebie. Ten świat był symbo-
lem  zamknięcia,  odizolowania,  nawet 
wobec  najbliższych.  W  tym  świecie 
mógł mieszkać tylko Jan i dlatego bar-
dzo często dzielił ludzi w zależności od 
funkcji jaką pełnili wobec Jego intym-
nego  świata.  Toteż  jednym  usiłował 
udowodnić,  że  interesuje  go  jedynie 
świat sztuki, innym, że ważne jest tyl-
ko to, co aktualnie sam tworzy, jeszcze 
innym,  że  interesują  go  kobiety,  seks, 
jeszcze  innym,  że  określone  przyjem-
ności dnia codziennego... Niekiedy usi-
łował  ludzi doprowadzić do  szewskiej 
pasji,  do  buntu  wobec  Jego  własnej 
postawy. Później odchodził naładowa-
ny dynamitem sprzeczności do swoich 
„Szaf’, „Głębokich wykopów”, poszu-
kując wolnego  dla  siebie  „Miejsca  na 
Ziemi”, w tym irracjonalnym „Śmietni-
ku świata”.
Nieraz  zmęczony  bezskutecznym 

uganianiem  się  całymi  dniami  za  naj-
prostszymi drobiazgami, siadał w swo-
im świecie  i  rozmyślał. Niekiedy mie-
wał łzy w oczach i krzyczał: „dlaczego 
ten świat jest  tak okrutny, przecież lu-
dzie,  Ja  Kocham  Was”...  Gdy  nasta-
ła  głucha  noc,  uspokojony  zaczynał 
„dzień pracy”  i  do  świtu malował  ob-
raz...
Na  obrazie  „Trzy  szaty”  pisał:  „je-

steśmy  w  szafie,  jeszcze  żyjemy  /../ 
jesteśmy.  Ciepło  nam,  cicho  nam  /.../ 
i  skuleni  w  czarnym  kącie  przy  za-
mkniętych  drzwiach  i  opuszczonych 
zasłonach  w  oknach,  oczekujemy  na 
ponowny powrót do siebie”.
Poczucie  braku,  niespełnienia,  nie-

dosytu  nakazywały  Janowi  poszuki-
wać, ciągle poszukiwać... Często może 
nazbyt  często  nie  odnajdywał  tego 
o czym marzył w dzieciństwie i młodo-
ści. Rezygnował z trudem i bardzo bo-
leśnie, dopiero wówczas, kiedy zagro-
żenie wisiało nad jego własnym „Ja”.
W  to miejsce  stwarzał mity. Wma-

wiał  je  innym,  aby  w  nie  na  pewien 
sposób mógł  sam uwierzyć,  aby mógł 
je pielęgnować, jako naprawdę własne, 
dla czego warto żyć.
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Początkowo  były  to  mityczne  kra-
iny dzieciństwa, tam gdzie nas nie ma, 
później mit  idealnej kobiety-kochanki, 
żony, najbardziej udanych dzieci, a gdy 
wobec  ludzi  odczuwał niedosyt  – ota-
czał się pięknymi przedmiotami.
Te  następne,  dorosłe  lata  były wal-

ką  o  urzeczywistnianie mitów,  i  to  za 
wszelką cenę...
Dlatego  Jan  długo  i  uparcie  poszu-

kiwał swojej „wyspy szczęśliwej”, a je-
żeli  ta  kolejna,  najodleglejsza  okazy-
wała  się  zwykłym  kłamstwem,  skakał 
z urwiska w przepaść..., aby wynurzyć 
się z trudem i szukać tego mitu od po-
czątku.
Niekiedy  odarty  z wiary,  że  jest  to 

możliwe,  zagłuszał  świadomość  pracą 
ponad  siły,  alkoholem,  krył  się  wów-
czas w  głębokim wykopie  i  próbował 
kluczyć  labiryntami  wyobraźni.  Sycił 
się niekiedy muzyką.
Był  to  Bach,  Beethoven,  Vivaldi, 

Mendelssohn,  Paderewski,  Chopin. 
Słuchając,  leżał  godzinami  na  wznak, 
wpatrzony  w  biały  sufit,  wchłaniając 
zapach  herbaty.  Tak  oto  słuchał,  słu-
chał...  Później  brał  do  ręki,  któryś  raz 
z rzędu „Mistrza i Małgorzatę” Bułha-
kowa,  „Kobietę  z  wydm”  Abe  Kobo, 
albo  Tadeusza  Konwickiego  „Sennik 
współczesny”.  Niektóre  fragmenty 
czytał po kilka razy. Książkę traktował 
jak dobry 2 obraz, który za każdym ra-
zem, przy zmianie oświetlenia, ujawnia 
nowe  bogactwo.  Tak  czytał  „Sto  lat 
samotności”  Marqueza,  „Ślepą  sowę” 
Hedajata, „Niecierpliwość serca” Zwe-
iga i wiele, wiele innych... Czasem się-
gał po  tomiki poetyckie Grochowiaka, 
Jerzyny,  Cugowa-Kwiatkowskiego. 

W  Tadeusza  wierzył  „jak  w  genialny 
zarodek”, który rozwija się do absolutu, 
lub  sam  unicestwia  swoje możliwości 
i stacza się coraz niżej...
Często całymi godzinami  studiował 

mapy  świata,  Europy.  Najbardziej  in-
teresowały  go  stare  mapy  wojskowe, 
głównie  Zamojszczyzny,  gdzie  mógł 
odnaleźć  oczyma  wyobraźni  rodzinne 
pagórki  Grzędy  Grabowieckiej,  nie-
istniejące  stare  drzewa,  krzyże  przy-
drożne. Miewał  także okresy w życiu, 
w  których  potrzeba  ekspresji  wykra-
czała  poza  plastykę.  Wówczas  pisał. 
Tak  powstały  wiersze  pod  koniec  lat 
sześćdziesiątych,  a  jeszcze  wcześniej, 
bo w 1964 roku2 sztuka teatralna, której 
nigdy nie chciał opublikować. W ostat-
nich  latach  (a  więc  w  latach  siedem-
dziesiątych) spisywał swoje sny, a tak-
że refleksje dotyczące sztuki.
W  tych  tekstach  bardzo  wyobra-

żeniowych  ludzie  wydawali  mu  się 
o wiele  lepsi, do momentu dopóki nie 
znaleźli się w irracjonalnym, falującym 
tłumie. Toteż jego potrzeba kontaktów, 
szczerej  przyjaźni,  której  poszukiwał, 
realizowały  się  w  tych  spisywanych 
refleksjach,  a  także  w  długich  listach 
i pocztówkach. Były to teksty ozdabia-
ne fantazyjnymi rysuneczkami. Osobi-
ście mam ponad setkę takich kart pocz-
towych, pisanych w różnych miejscach 
i wysyłanych przez Jana. Można z nich 

2 Pod datą 1 luty 1964 roku zapis: „Jedno-
aktówka”. Osoby: Piękna dama, Hrabia, Pry-
mityw, Koń, młody  chłopiec, Ojciec.  Prócz 
tego  skreślone  podczas  korekty  –  świątek 
zagłady, barman, głos zza sceny – całość 30 
stron rękopisu.

ułożyć  swoistą  mozaikę,  jak  z  wielo-
barwnych, rzecznych kamyczków.
Taką  mozaikę  można  ułożyć  rów-

nież  z  przedmiotów,  którymi  Jan  ota-
czał  się od wielu  lat. Przywiązanie do 
drobiazgów,  takich  jak  źdźbła  zasu-
szonych traw i kwiatów, drobnych mu-
szelek,  starych  rycin  i  map,  guzików, 
klamerek,  kontrastowało  z  przedmio-
tami  większych  rozmiarów:  starymi 
zegarami,  które  już  dawno  zamilkły, 
samowarami,  moździerzami,  świąt-
kami  ludowymi,  ramami  do  obrazów, 
ceramicznymi  naczyniami.  Ten  zda-
wałoby się śmietnik był zawsze dobrze 
ułożony, tak aby sprawić wrażenie ży-
cia, że to wszystko w jakiś sposób żyje 
i funkcjonuje.
Dzisiaj, kiedy piszę te słowa, wszyst-

ko  to pozostało niezmienione,  chociaż 
„przyjaciele” w kilka dni po pogrzebie, 
po rozejściu się z cmentarza przy ulicy 
Lipowej w Lublinie, rzucili się, aby za-
brać dla siebie pracownię, a nawet roz-
wieszone tam obrazy Jana.
A  przecież  w  pracowni  pozosta-

ło  życie:  są  to  owe  drobne  i  większe 
przedmioty ułożone myślą i ręką Jana, 
a szczególnie Jego obrazy, główna przy-
czyna zawiści  i  frustracji  tak zwanych 
przyjaciół. Pozostała jeszcze (o dziwo) 
niedopita  bardzo  mocna  herbata,  ka-
wałeczek  bułki  ze  smalcem...  Bo  też 
Jan wyszedł tylko na chwilę do swoich 
dzieci,  aby pogłaskać  je po główkach, 
tak po kolei Agnieszkę, Aldonkę, Ama-
deusza. Wyszedł na chwilę sprawdzić, 
czy niżej pod pracownią w mieszkaniu 
panuje wymarzony ład i spokój.
(1.03.1981)

***
Ten  niezwykle  wrażliwy  barometr 

reagował  na  każdą  zmianę  pogody. 
Każda  chmurka  zmieniała  uśmiech 
w  marsową  minę,  melancholijny  spo-
kojny  szept  w  głośną  zjadliwą  kpinę, 
skrajną tolerancję w ciężki osąd. W ta-
kich  chwilach  Jan  bywał  dla  samego 
siebie i dla innych ostry jak cięcie sza-
blą,  jak  świst  bata. W  każdej  sytuacji 
był  zawsze  sobą, bezgranicznie  szcze-
ry, bez cienia zakłamania, bez nadmier-
nej fałszywej pokory, otwarty, gotowy 
na najgorsze, na ostateczność, zarówno 
wówczas gdy kochał, gdy cierpiał, gdy 
ujawniał odrzucenie...
Ten twórca mitu „Niewolnika szczę-

śliwego”,  „Zadziwiającego  wykopu”, 

Jan Popek, Trzy szafy, rok 1973
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„Głodnych kamieni”  i „Snu o zielonej 
trawie” doświadczył niemal wszystkie-
go.  Jako  dziecko  zaliczył  okropności 
wojny  na Zamojszczyźnie,  łuny  poża-
rów, śmierć bardzo bliskich osób, upo-
korzenie dreptania boso, bez butów do 
szkoły, wieśniaczą gwarę bliższą opłot-
kom  Lwowa  i  stepom  Wołynia,  niż 
późniejszym  warszawskim  salonom, 
zaczyszczanie pastą  skarpetek w dziu-
rawych  butach,  zawiść,  łamanie  woli, 
świat  widziany  z  kamiennego  bruku, 
tygodniowy  pobyt  w  „psychiatryku”, 
trzymiesięczny pobyt w więzieniu bez 
podania przyczyny, wymarzoną kobie-
tę, zdradę, miłość zastępczą, tułanie się 
po różnych kątach...
Wreszcie  zaliczył  pracownię  „na 

Skierki”,  mieszkanie  z  pracownią  na 
„Pana Balcera”, złoty medal na świato-
wej wystawie młodych w Bejrucie, sze-
reg  nagród  i wyróżnień,  trójkę  dzieci, 
wystawy w kraju i za granicą, i znowu 
zawiść  z  powodu  osiągnięć.  Zawiść! 
Zawiść...!
Doświadczył  także  tworzenia  dla 

chleba, chociaż nie tworzył w tym celu 
aby  żyć,  bo  najważniejsza  dla  niego 
była  zawsze  sztuka. Dlatego  nie  lękał 
się doświadczać nawet  tego,  co  rodzi-
ło  w  nim  pogardę,  odrazę  do  świata, 
jeżeli  właśnie  to  stanowiło  tworzywo 
dla sztuki. Nie szukał,  li  tylko wizual-
nej urody świata, ale jego sensu i war-
tości. W  pierwszym  katalogu  indywi-
dualnej  wystawy malarstwa  (pierwsza 
wystawa graficzna  Jana miała miejsce 
w  warszawskiej  Dziekance  w  1965 

roku) w Zamojskim BWA, zawarł swo-
je credo w słowach: „uwielbiam piękno 
na równi z brzydotą” i tej idei pozostał 
wierny do końca życia, mimo że płacił 
z tego powodu najwyższą cenę.
Twórczość  traktował  po  męsku, 

głęboko  i  w  sposób  odpowiedzialny, 
mimo  iż  niektórym  wydawało  się,  że 
pisze tylko swój indywidualny pamięt-
nik.  Dlatego  prócz  portretów  dzieci, 
czy  tryptyku  dla  Małgosi,  stworzył: 
„Ziemię nad moją głową”,  „Epitafium 
dla Benia”, „Ogród Partuma”, „Pomnik 
Cugowa”,  „Renowacja-dewastacja”, 
„Sonda  Viking  na  Marsie”,  „Kamień 
Zamojszczyzny”,  „Panopticum współ-
czesne”,  „Komorę”  (gazową,  dopisek 
S.P.)  i wiele  innych głęboko potrakto-
wanych tematów.
W warszawskim  katalogu  wystawy 

indywidualnej  w  Galerii  MDM  pisał: 
„Robię także obrazy zaangażowane. Są 
one w obronie sztuki i w obronie istoty 
piękna człowieka. Maluję  również ob-
razy  dotyczące  spraw,  o  których  zbyt 
głośno  nie  powinno  się  mówić,  ukry-
wające  dyskretnie  właściwy  problem. 
I mimo,  że  ich  oddziaływanie  dociera 
jedynie do garstki ludzi, a nie do ogó-
łu, to mam nadzieję, że będę właściwie 
zrozumiany.  Wartość  ich  umocni  się 
w czasie”.
Jan  był  bardzo  otwarty  na  odbiór 

Jego sztuki. Przeżywał każdą wystawę 
indywidualną  jak  debiut.  Interesował 
się  wpisami  do  ksiąg  pamiątkowych, 
nawet tymi, gdzie z reguły pisali ludzie, 

którzy  na  ogół  dawali  wyraz  swoim 
myślom na ścianach WC.
Liczył się także ze zdaniem laików, 

mimo  że  bezpośrednio w  takich  przy-
padkach  okazywał  zniecierpliwienie. 
Brał  również  pod  uwagę  opinie  tych, 
dla  których  Jego  niezwykle  bogata 
i pełna sprzeczności osobowość, wyda-
wała się być osobowością stale dojrze-
wającego dziecka.
Cóż  miał  począć,  gdy  ciągle  wy-

mykał  się  szablonom  i  projekcjom 
własnym – krytyków sztuki. Czynił  to 
zresztą  bezwiednie,  pozaprogramowo, 
na zasadzie zwykłej dynamiki życia.
Sztuka była dla niego problemem eg-

zystencjalnym, poważnym, jak dla ora-
cza ziemia, a dla górnika czarna ściana 
węgla. Był artystą nie tylko dlatego, że 
malował  obrazy,  że  wykonywał  pre-
cyzyjne grafiki, ale z powodu filozofii 
życia, sposobu myślenia i przeżywania 
świata.
Na  ostatniej  wystawie  wiosennej 

w 1980 roku w lubelskim BWA, pisał 
jak  gdyby  o  drobnych  czynnościach, 
a jakże dla niego ważnych, oddających 
sens  mozolnie  spędzonych  dni  i  nie-
przespanych nocy.
„Rysunek  jest  jak  spacer  po  plaży. 

Idąc  po  piasku  zostawiam  ślad.  Gdy 
przyłożę ołówek do papieru zostawiam 
ślad.  Jest  to  ślad życia. Gdy przyjdzie 
deszcz  i  wiatr,  zetrze  ślad  z  piasku. 
Czas  zetrze  ślad  ołówka  /.../  Gdy  na-
maluję  obraz,  muszę  się  nim  opieko-
wać jak dzieckiem. Muszę go przetrzeć 
z kurzu, wyrównać na ścianie. Gdy pa-
trzę na swoje prace one zaczynają oży-
wać  /.../  Gdy mnie  zabierze  czas,  czy 
moja praca zgaśnie?”
A dzisiaj gdy zamykam oczy, słyszę 

Jego głos, jak czyta Zbigniewa Jerzynę...

„Piękno jest lustrem czasu
Trzeba zobaczyć życia dno, 

by móc przybliżyć oczy do błękitu* 

(z tomu „Przesłanie”)

Lublin, 2.03.1981

Jan Popek, wystawa retrospektywna, Zamość 2016



78 Lublin. Kultura i społeczeństwo 3(73)/2016

Nie trzeba być pedagogiem, wycho-
wawcą,  żeby  nie  odczuwać  jakiegoś 
własnego  niedostatku  w  zetknięciu 
z  Januszem Korczakiem  (1878–1942). 
Jest  to  zrozumiałe,  gdyż  zawsze  poja-
wia się pytanie o naszą decyzję w sy-
tuacji,  w  jakiej  on  się  znalazł  w  dniu 
swojej śmierci owego 7 sierpnia 1942 r. 
Dziecko  jest  tematem  bardziej  uni-

wersalnym niż  jakikolwiek  inny, gdyż 
na nim buduje się – jeśli tak rzec można 
–  historia. O  płyciźnie współczesnego 
nam  myślenia  wielu  ludzi  świadczy 
to, że przedkładają własną karierę nad 
dziecko.  Przenosząc  te  spostrzeżenia 
w  świat  historii,  trudno  byłoby  prze-
oczyć  obecną  chwilę,  kiedy  wracamy 
myślą do chrztu Polski. Wielorakie in-
terpretacje tego epokowego wydarzenia 
rzadko uwzględniają  istotę przemiany, 
jaka  wtedy  dokonała  się  na  polskiej 
ziemi. A było nią i jest zaludnienie jej 
nowymi  generacjami  ludzkimi,  przez 
chrzest  włączonymi  w  świat  wartości 
transcendentnych i w to, co nazywamy 
środowiskiem  europejskim.  Równo-
legle  z  obchodami  tych  ważnych  dat 
przeżywamy  Rok  Miłosierdzia.  Jakże 
nie łączyć obu tych okoliczności z wy-
mianą  pokoleń,  a  więc  z  dzieckiem 
w pierwszym rzędzie?  
Oba  tu  wskazane  wydarzenia  mają 

stygmat  wiary  chrześcijańskiej.  Ja-
nusz Korczak należał do innego świata 
w  wymiarze  religijnym,  ale  wartości, 
jakie  niesie  ze  sobą  chrześcijaństwo, 
były mu bliskie, choć może tak przezeń 
nie nazywane. A miłosierdzie? Gdzież 
więcej  go  można  znaleźć  niż  w  jego 
całym życiu  i  jego końcówce, mającej 
wymowę ewangeliczną w najwyższym 
wymiarze i najcenniejszej jakości? 
Tak  więc  splata  się  w  moim  roz-

ważaniu  o  Januszu  Korczaku  –  jakże 
skromnym  i  niepełnym  –  to,  co  z  na-
tury  ludzkie,  z  tym,  co  namaszczone 
autorytetem  Objawienia.  Historia  z  jej 
okrutnym bagażem, który unieść musiał 
Janusz Korczak na swych barkach aż do 
komory  gazowej,  w  dodatku  dźwiga-
jąc ciężar strachu i nadziei tych małych 

istot, na których ufność zasłużył  sobie, 
obdzielając je swoją miłością, to lekcja, 
która powinna dotrzeć do każdego, kto 
ma pieczę nad dzieckiem1. Czy dociera? 

***
Ilekroć jest mowa o Januszu Korcza-

ku,  przed  oczyma  staje mi  kadr  z  fil-
mu  o  nim,  pokazujący  makabryczny 
pochód  dzieci,  na  którego  czele  idzie 
on – wychowawca? nauczyciel? lekarz 
domu  dziecka?  filantrop?  Trudno  do-
brać odpowiednie słowo, które wyraża-
łoby w pełni niezwykłość tego człowie-
ka2. Polega ona nie tyle w jego funkcji, 
roli, a nawet posłannictwie, choć może 
to  ostatnie  słowo  byłoby  tu  najwła-
ściwsze. Trudność w zdefiniowaniu tej 
postaci  polega  na  tym,  że  długo  trze-
ba  szukać  analogicznego wzorca. Czy 
w ogóle można go znaleźć? W bogatej 
historii  świata  i w  jeszcze  bogatszych 
dziejach  duszy  ludzkiej  zapewne  tak. 
Byłoby  to  jednak  zadanie  czysto  aka-
demickie,  żeby  nie  powiedzieć  –  teo-
retyczne.  Ale  Janusz  Korczak  –  gdy 
mowa o nim  tu  i  teraz, a  to „teraz”  to 
cały  ciąg naszej  pamięci  o  czasie  nie-
ludzkim,  zapisanym  przerażającym 
ciągiem  zbrodni  i  deptania  człowie-
czeństwa, o boskim porządku nawet nie 
wspominając  –  taki Korczak możliwy 
jest tylko w kategorii żywego symbolu. 
Słowo  symbol  sugeruje  utożsamienie 
tej  postaci  z  najwyższą  ofiarą.  Składa 
ją każdy, kto oddaje swe życie za przy-
jaciół. To ewangeliczna definicja. Ktoś 
rozumujący  w  konwencji  teoretycznej 
mógłby powiedzieć, a choćby tylko po-
myśleć, że nie tędy droga do definiowa-
nia ofiary Korczaka. Wszak był Żydem 
i dlatego znalazł się w sierocińcu na ul. 
Krochmalnej w Warszawie. Był  także 
polskim  oficerem,  znanym  lekarzem. 
Był kimś, kto mógł z holokaustu wyjść 

1   J.  Tarnowski,  Janusz Korczak dzisiaj, 
Warszawa 1990, passim.
2  Por. E. Walewander, Dziedzictwo Janusza 

Korczaka, w: Dziecko w historii – wątek Kor-
czakowski, red. E. J. Kryńska, A. Suplicka, U. 
Wróblewska, Białystok 2013, s. 175–176. 

bez szwanku. Miał zapewnioną uciecz-
ką  i kryjówkę. Czy ktokolwiek żyjący 
w  tamtych  czasach, więzień warszaw-
skiego czy jakiegokolwiek innego get-
ta,  nie  skorzystałby  z  takiej  szansy? 
Czy można mieć komuś za złe, że ratu-
je swe życie? 
Korczak  jednak  nie  skorzystał. Dla-

czego? Bo nie był opiekunem, pedago-
giem, mentorem za pieniądze. Od godzi-
ny do godziny. On kochał te osierocone 
dzieci, tak wcześnie doświadczone przez 
los,  żyjące  w  oparach  wiecznego  stra-
chu, nie rozumiejące zła ani tych, którzy 
je  generowali3.  Podopieczni  Korczaka 
nie byli już dziećmi w ścisłym tego sło-
wa  znaczeniu.  Przedwcześnie  dorośli, 
bo znaleźli się w matni, z której nie było 
wyjścia. Korczak  to wszystko wziął na 
siebie.  Stał  się  „odgromnikiem”.  Wie-
dział,  że  będzie  musiał  przejść  razem 
z tymi maluchami przez straszne minuty 
w  bunkrze  gazowym. Chciał  im  towa-
rzyszyć  do  samego  końca,  żeby  aż  do 
ostatniej  sekundy  przed  nieuniknioną 
męką  śmierci  być  dla  nich  oparciem, 
źródłem  siły.  Żeby  swoją  obecnością 
dodać im odwagi. Tyle tylko mógł oca-
lić  z  ich  dzieciństwa,  zniweczonego 
przez zwierzęcą nienawiść człowieka. 
Jeśli  ktoś  chciałby  poznać  duszę 

Korczaka, jego filozofię życia na krót-
kim  odcinku  między  ul.  Krochmalną 
a komorą gazową w niemieckim obozie 
koncentracyjnym  w  Treblince,  niech 
pomyśli  –  choć  tak  naprawdę  nie  jest 
to możliwe – co czuł, co myślał, na co 
się  decydował  ów  „chrześcijanin  bez 
chrztu”, naśladowca Chrystusa, nie bę-

3  Por. E. Furman, Wychowanie w domach 
dziecka według Janusza Korczaka,  Lublin 
2008, passim, mps Arch. Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ks  Edward Walewander

Dziecko w  opcji życiowej  
Janusza Korczaka
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dący  Jego  wyznawcą,  święty  z  praw-
dziwego  zdarzenia,  choć  nigdy  nie 
kanonizowany.  Człowiek  najwyższej 
próby. Zabity jako jeden z podludzi4. 
Wszystkie  inne,  najmądrzejsze  na-

wet dywagacje na  temat  Janusza Kor-
czaka,  jego  pedagogii,  nowatorstwa 
w  wychowaniu  mogą  wprawdzie  być 
poprawne  metodologicznie  i  prawdzi-
we, ale będą się zupełnie mijać z tym, 
co jedynie ważne, choć słabo uchwytne. 
Bo miłość nie wypowiedziana słowem, 
ale promieniująca każdym gestem, lek-
ceważąca własne dobro po to, by dawać 
je innym w największym wymiarze, bo 
za cenę swego życia, nie da się opisać 
jak  podręcznikowy  wykład  najwspa-
nialszej nawet teorii. Jedyne, co można 
uczynić, to nisko pochylić głowę i w ci-
szy medytować nad ogromem świadec-
twa, jakie złożył ten człowiek5. Ma ono 
wymiar ponadczasowy. 

***
Przypominanie  postaci  Janusza 

Korczaka jest konieczne, tak jak przy-
pomina się, nie bez powodu, chrześci-
jańskich świętych. W obu przypadkach 
chodzi  o  wzorzec.  Również  w  obu 
przypadkach  heroizm  nieodłączny  od 
niego jego podobny. Jeśli nie identycz-
ny.  Nadto  dziecku  stale  grozi  śmier-
telne  niebezpieczeństwo.  Nie  komora 
gazowa,  ale  nie  mniej  zabójcze  wy-
paczenia  w  przygotowaniu  do  życia, 
wychowaniu,  przekazie  wartości.  Nie 
mówimy  tu  o  odmowie  prawa  do  ży-
cia, z jaką dziecko dziś się spotyka, bo 
brutalne zło, tkwiące zarówno w prak-
tykach tu stosowanych, jak i w teoriach 
mających  te  praktyki  uzasadnić,  jest 
dziś notoryczne. 
Janusz  Korczak  był  ojcem  dzieci 

najciężej  doświadczonych  przez  los. 
I dzisiaj  takich dzieci nie brakuje. Za-
tem  pójście  jego  śladem  to  najlepsze 
rozwiązanie  wielu  bolesnych  spraw, 
których nie dostrzegamy lub nie chce-
my dostrzec. 

4  E. Walewander, Janusz Korczak – służ-
ba aż do heroizmu,  „Ateneum Kapłańskie” 
1991, z. 2–3, s. 374–376.
5   Por.  D.  Waldziński,  Ekonomia życia 

versus ekonomia zysku. Sytuacja dziecka 
w warunkach współczesnych przemian kul-
turowo-cywilizacyjych,  w:  Dziecko. Stu-
dium interdyscyplinarne,  red.  E.  Swińska, 
E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2008, 
s. 471–488.

█

Uwaga młodzi autorzy!
Lubelski  Oddział  Stowarzyszenia  Pi-

sarzy Polskich ogłasza doroczny – XXV 
już – konkurs literacki na tomik poezji lub 
prozy. W  konkursie mogą wziąć  udział 
młodzi  autorzy  z  Lublina  i  Lubelszczy-
zny,  nie  zrzeszeni  w  literackich  związ-
kach twórczych.
Na  konkurs  należy  nadesłać  zestaw 

wierszy (ok. 30 – 35 utworów) lub oko-
ło 70 stron prozy z tytułem, w trzech eg-
zemplarzach maszynopisu lub czytelnego 
ksero,  opatrzonych  godłem  (dowolnie 
obranym słowem, a nie znakiem graficz-
nym!),  z  dodatkiem  zaklejonej  koperty, 
opatrzonej  takim  samym  godłem,  a  za-
wierającej  informację  o  autorze:  imię 
i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres, 
numer telefonu).
Zestaw  nadesłanych  utworów  nie 

może być wcześniej publikowany ani na-
gradzany w innych konkursach.
Prace należy nadsyłać do 30 września 

2016 roku pod adres:
Muzeum  Literackie  im.  Józefa  Cze-

chowicza, ul. Złota, 20–112 Lublin, z do-
piskiem na kopercie: „konkurs SPP”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w li-

stopadzie  2016  roku. Nagrodą  dla  zwy-
cięzcy będzie opublikowanie jego tomiku 
jako osobnej pozycji wydawniczej nakła-
dem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Jury  przewodniczy  Zbigniew  Strzał-

kowski.
Informacje o konkursie pod lubelskim 

numerem telefonu: (81) 532 – 30 – 90.
Zapraszamy  do  udziału  w  konkursie 

wszystkich  zainteresowanych  twórczo-
ścią literacką. Uwaga: Organizatorzy nie 
zwracają nadesłanych prac!

LUBELSKA NAGRODA LITERACKA 
im. Sebastiana Fabiana Klonowicza
za prace literackie i naukowe napisa-
ne w języku polskim, wnoszące istotny 
wkład rozwój nauki i kultury, przyczy-
niające się do budowy świadomości hi-

storyczno-narodowej.
1.  Lubelska  Nagroda  Literacka  im. 

Sebastiana Klonowicza fundowana przez 
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, Lubelski Oddział Stowarzysze-
nia  „Polska  –  Wschód”,  oraz  Fundacje 
„Willa Polonia” (Lublin) i „Dla Pokoleń” 
(Lublin) przyznawana jest co roku.
2.  Patronem  nagrody  jest  Sebastian 

Fabian Klonowicz (1550 – 1602), poeta, 
erudyta, kronikarz, burmistrz Lublina.

3. Nagroda przyznawana jest w dwóch 
kategoriach:
a) Dla poety, prozaika, eseisty czerpią-

cego inspiracje z literatury staropolskiej, 
b) Dla  badaczy  literatury  podejmują-

cych w swych pracach naukowych tema-
ty staropolskie.
4.  Do  Nagród  mogą  być  zgłaszane 

książki wydane w ciągu trzech ostatnich 
lat poprzedzających edycję konkursu.
5. Termin zgłaszania kandydatur i ksią-

żek: 15 października 2016  r. Zgłoszenia 
wraz z publikacjami należy kierować pod 
adres: Muzeum im. Józefa Czechowicza, 
ul.  Złota  3,  20–112 Lublin  z  dopiskiem 
„Konkurs im. Sebastiana Klonowicza”. 
6. Nagroda może być przyznawana za 

jedną książkę,  za wydawnictwa kilkuto-
mowe lub za całokształt twórczości – ze 
szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 
życia lub twórczości autora.
7. Jury przewodniczy prof. dr hab. Fe-

liks Czyżewski.

Uwaga, prozaicy...
Laur Bolesława Prusa czeka!
Tradycyjnie  już,  po  raz  dwudziesty, 

w listopadzie 2016 roku, w czasie Lubel-
skiej  Jesieni  Literackiej  Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, odbędzie się wręczenie 
wielkiej  lubelskiej  nagrody  literackiej. 
W  tym  roku  będzie  to V Ogólnopolska 
Nagroda  im.  Bolesława  Prusa,  przyzna-
wana w dziedzinie prozy. O ów zaszczyt-
ny Laur mogą ubiegać się autorzy, którzy 
w latach 2015–2016 opublikowali książki 
prozatorskie.  Nagroda  może  być  przy-
znana również za całokształt twórczości. 
Opublikowane  książki  należy  nadsyłać 
pocztą do 15 października 2016 roku pod 
adres: Muzeum Literackie im. J. Czecho-
wicza, ul. Złota 3, 20 – 112 Lublin. Pro-
simy o dostarczenie dwóch egzemplarzy 
tytułu. Książki  kandydujące  do  nagrody 
mogą  nadsyłać  autorzy,  wydawnictwa, 
biblioteki,  instytucje, a  także osoby pry-
watne.  Jury  powołane  przez  Lubelski 
Oddział  SPP  przyzna  główną  nagrodą: 
Laur im. Bolesława Prusa wraz z nagrodą 
pieniężną. Nagrodzony utwór zostanie za-
prezentowany  na  uroczystym wieczorze 
autorskim laureata.
Jury przewodniczy prof. dr hab. Józef 

Franciszek Fert

Nagrody funduje Prezydent 
Miasta Lublin
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Znany  filozof  Marian  Zdziechowski 
w swej bardzo znanej rozprawie pt. Wpły-
wy rosyjskie na duszę polską, opublikowa-
nej po raz pierwszy w 1920 r. stwierdził, 
że najbardziej rzucającą się w oczy cechą 
duszy  rosyjskiej  jest  jej  maksymalizm. 
Sprowadza on każdą kwestię do dylema-
tu: albo wszystko, albo nic. W dziedzinie 
moralnej  oznacza  to  absolutną  dosko-
nałość,  w  sferze  społecznej  –  absolutną 
szczęśliwość, raj na ziemi, który każdemu 
człowiekowi zapewni możliwość używa-
nia wszystkich  dóbr  życia.  Na  obszarze 
życia politycznego maksymalizm rosyjski 
oznacza dążenie do absolutnego panowa-
nia nad światem. 
Ponieważ w bycie  doczesnym nie  da 

się  osiągnąć  żadnego  absolutu,  z  natury 
rzeczy maksymalizm rosyjski przeistacza 
się w negację rzeczywistości. Wyraża się 
ona w ślepym, a okrutnym w swej bez-
względności niszczycielstwie we wszyst-
kich zakresach porządku moralnego, spo-
łecznego,  a  przede  wszystkim  państwo-
wego1. 
Maksymalizm ten nierzadko oczaro-

wuje Polskę i Polaków. Daje się on za-
uważyć również – w szerokim znacze-
niu tego słowa – w działalności meryto-
rycznej naszego Oddziału Lubelskiego 
Stowarzyszenia  Współpracy  Polska–
Wschód. Jesteśmy pod względem oso-
bowym  grupą  niewielką,  ale  często 
zgłaszamy  różne  inicjatywy.  Jedną 
z nich było podjęcie się przygotowania 
i wydania  przy  naszym  udziale  autor-
skim  pracy  zbiorowej  pt.  Mentalność 
rosyjska a Polska. Uważamy bowiem, 
że Polacy i Rosjanie powinni uczciwie 
opisywać swoją wspólną historię. 
Edycją nowej książki o  tej problema-

tyce wpisaliśmy  się w wielką panoramę 

1 M.  Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na 
duszę polską, w: Dusza polska i rosyjska (od 
Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina 
do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżeni-
cyna), red. A. de Lazari, Warszawa 2004, s. 
152. Por. J. Kukulski, Sto lat Rosji w Króle-
stwie Polskim (1815–1915), Piotrków Trybu-
nalski 2005, passim

poszukiwań  badaczy  polskich  i  rosyj-
skich,  którzy  od  dziesiątków  lat  szukają 
odpowiedzi na pytanie: Czy dusza polska 
stała się zależna od rosyjskiej? A jeśli tak, 
to na ile jesteśmy zależni od rosyjskiej do-
minacji? 
Prezentowana  dziś  książka  jest  na 

to  dowodem,  że  powinno  się  dokony-
wać śmiałych wyborów. Mieć odwagę 
podjąć  ryzykowną  grę  ze  wspomnia-
nym  już  rosyjskim  maksymalizmem: 
wszystko albo nic.

Książka  ta  daje wiele  do myślenia. 
Jej autorzy na podstawie literatury trak-
tującej  o  Rosji,  o  zaborze  rosyjskim, 
zwłaszcza  o  zjawiskach  kulturowych 
– i to głównie po Powstaniu Stycznio-
wym, zniesieniu stanu wojennego i wo-
bec coraz częstszego szukania przez Po-
laków kariery w służbie moskiewskiej, 
a  także  o  ich  udziale  w  życiu  gospo-
darczym Rosji – próbują ustalić, na ile 
otwierała  się  dzięki  temu  sposobność 
wzajemnego  przenikania  właściwości 
cechujących oba te narody. Trzeba bo-
wiem  zaznaczyć,  że  wpływy  polskie, 
zwłaszcza wśród liberalnej inteligencji 
rosyjskiej,  były  zauważalne.  Wyjazdy 
Polaków, zwłaszcza z ziem kresowych, 
do  większych  ośrodków  rosyjskich 
stwarzały często dla nich jedyną szansę 
stania się w życiu „kimś”. W państwie 
rosyjskim Niemcy garnęli się przeważ-
nie  do  różnych  stanowisk  biurokra-
tycznych  i wojskowych. Wyciskali  na 
wszystkim, czego dotykali, piętno reak-
cyjne  na modłę  pruską.  Polacy  różnili 
się od nich. Aspirowali przeważnie do 
nauki,  zawodów artystycznych,  adwo-
katury, medycyny. Przy  tym – z  rzad-
kimi wyjątkami – charakteryzowała ich 
postawa demokratyczna, co budziło do 
nich szacunek inteligencji rosyjskiej.
To  wszystko,  co  zostało  zawarte 

w prezentowanej książce można odnieść 
do naszych relacji z Rosjanami. Są to nasi 
dalecy sąsiedzi, a bliscy nam Słowianie. 
Sprawy  te  uległy  istotnym  zmianom 

po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści i zapanowaniu w Rosji bolszewizmu. 
Teksty udostępnione w  tomie Men-

talność rosyjska a Polska (red. Edward 
Walewander, Wyd. KUL, Lublin 2015, 
ss. 224, Introduction. Russian mentali-
ty on Poland) są spostrzeżeniami kilku 
autorów,  reprezentujących  różne  śro-
dowiska,  oddających  myśli  i  nastroje 
swego  czasu  i  swego  pokolenia.  Tym 
bardziej  książka  zachęca  do  dyskusji. 
A jest to ważny atut każdej publikacji.

Ks  Edward Walewander

Mentalność rosyjska a Polska
Wprowadzenie wygłoszone 29 czerwca 2016 r. w siedzibie Oddziału Lubelskiego 

Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód w Lublinie z okazji prezentacji książki pt. 
Mentalność rosyjska a Polska (red. E. Walewander, Wyd. KUL, Lublin 2015)

█
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Hymn  państwowy  Imperium  Ro-
syjskiego  zmieniał  się  wielokrotnie, 
co miało  ścisły  związek  z  burzliwymi 
dziejami  tego  eurazjatyckiego  mocar-
stwa, Hymn ów bywał zwykle następ-
stwem  i  odzwierciedleniem przełomo-
wych  momentów  rosyjskiej  historii. 
Warto  też dodać,  że w pewnej mierze 
hymny  carskiej  Rosji  wplatały  się 
w  dzieje  stosunków  polsko-rosyjskich 
w przeszłości.
Do  końca  XVIII  wieku  nie  było 

w Rosji oficjalnego hymnu, który byłby 
znakiem i symbolem państwa, podobnie 
jak herb (godło) i flaga. Potrzebę hymnu 
państwowego  rozumiał  imperator  Piotr 
I, który dekretem z roku 1721 zarządził, 
że  hymnem  Rosji  będzie  Marsz Prie-
obrażeńskiego pułku.  Pułk ów był ulu-
bioną elitarną jednostką wojskową tego 
monarchy  (wyraz Prieobrażenije  ozna-
cza bardzo ważne w prawosławiu świę-
to Przemienienia Pańskiego). Hymn ten 
był  jednocześnie  najbardziej  znanym 
marszem wojskowym w carskiej Rosji, 
rozbrzmiewał na paradach wojskowych 
i  uroczystościach  państwowych  aż  do 
roku 1917, a po przewrocie bolszewic-
kim stał  się na wiele  lat hymnem emi-
gracji rosyjskiej1. 
Tu  jednak  warto  zaznaczyć,  że  ów 

Marsz Prieobrażeńskiego pułku był tyl-
ko muzyką bez słów. Słowa dostosowa-
ne  do  zmienionej  sytuacji  politycznej 
po  panowaniu Katarzyny  II  (na  tronie 
zasiadała w  latach 1762-1796) napisał 
dopiero w roku 1805 zapomniany dru-
gorzędny poeta Siergiej Marin. Pierw-
sza  zwrotka  tego  hymnu  tak  brzmiała 
w dosłownym tłumaczeniu:

Pójdziemy, bracia, za granicę
Bić wrogów Ojczyzny.
Wspomnimy matuszkę-carycę,
Wspomnimy jej wielki wiek!2 

Katarzyna  II  ugruntowała  imperialną 
potęgę  Rosji  w  drugiej  połowie  XVIII 
stulecia.  Dla  upamiętnienia  swego  pa-
nowania  zapragnęła  pozostawić  Rosji 
triumfalny hymn, który sławiłby jej wiel-
kość  i  chwałę. Okazją  do  tego  stało  się 
zwycięstwo w wojnie z Turcją w latach 

1787-1792, a zwłaszcza zdobycie słynnej 
tureckiej twierdzy Izmaił (miasto to znaj-
duje  się  obecnie  na  terytorium Ukrainy 
nad Kilią, lewą odnogą Dunaju). 
Po  zdobyciu  Izmaiłu  przez  wojska 

rosyjskie  pod  dowództwem  feldmar-
szałka Aleksandra Suworowa urządzo-
no  na  dworze  monarchini  wielki  bal, 
który odbył się w kwietniu 1791 roku. 
Na  owym  balu  chór  wykonał  pieśń 
triumfalną  Niech rozbrzmiewa grom 
zwycięstwa (ros. Grom pobiedy razda-
wajsia!), której słowa napisał nadworny 
poeta Gawriił Dierżawin (1743–1816), 
zaś muzykę stworzył polski kompozy-
tor Józef Kozłowski (1757–1831). 
Autor  muzyki  skomponował  ową 

pieśń  na  melodię  poloneza,  który 
brzmiał  uroczyście,  dostojnie  i  trium-
falnie.  Ta  pieśń Kozłowskiego  bardzo 
spodobała  się  carowej,  która  zarzą-
dziła,  aby była  ona wykonywana  jako 
zwycięski  hymn  rosyjski.  Tak  też  się 
stało i była ta pieśń rosyjskim hymnem 
państwowym  do  roku  1816.  Była  ona 
bardzo  popularna  w  Rosji  na  przeło-
mie  wieku  XVIII  i  XIX,  śpiewano  ją 
nie  tylko na uroczystościach państwo-
wych,  wojskowych  i  dworskich,  lecz 
również na balach w arystokratycznych 
salonach.  Był  to  hymn  o  charakterze 
świeckim, ale podniosłym i patriotycz-
nym. I nie mogło być inaczej, skoro już 
pierwsza jego strofa zawierała następu-
jące słowa:

Niech  rozbrzmiewa  grom  zwycię-
stwa!
Raduj się, dzielny Rosjaninie.
Rozgłośna sława niech cię ozdabia,
Ty wstrząsnąłeś Mahometem.

Słowa  ostatniej  linijki  tej  zwrotki 
przypominają  ówczesny  triumf  oręża 
rosyjskiego  nad  wyznawcami  proroka 
Mahometa (po owym zwycięstwie nad 
Turcją Rosja opanowała całe północne 
wybrzeże morza Czarnego). 
Swoistą ciekawostką historyczną i kul-

turową może być dla nas fakt, że autorem 
muzyki do ówczesnego hymnu rosyjskie-
go, był polski kompozytor i że hymn ten 
był utrzymany w rytmie polskiego tańca 

narodowego.  Domniemane  zaskoczenie 
znika  tu  jednak,  jeśli się zważy, że uro-
dzony  i wykształcony w Warszawie Jó-
zef Kozłowski  został  powołany w  roku 
1786 do służby wojskowej a armii rosyj-
skiej i uczestniczył w wojnie rosyjsko-tu-
reckiej w randze majora dragonów. Zdo-
był  uznanie  faworyta  carowej,  księcia 
Grigorija Potiomkina  i  za  jego namową 
przeniósł  się  do  Petersburga. W  stolicy 
imperium  został  dyrektorem  orkiestr  na 
dworze  carskim  i  położył  duże  zasługi 
w rozwoju kultury muzycznej w ówcze-
snej Rosji. Dość wspomnieć, że właśnie 
w  owym  kraju  stworzył  kilkaset  polo-
nezów,  muzykę  do  ponad  dwudziestu 
pieśni  oraz  oprawę muzyczną  do wielu 
spektakli teatralnych3. 
W  tym miejscu warto  przypomnieć 

prawie nieznaną ciekawostkę literacką. 
Otóż  ten  pompatyczny  i  pełen  impe-
rialnego zadęcia Dierżawinowski  tekst 
hymnu Niech rozbrzmiewa grom zwy-
cięstwa!  Zainspirował  znanego  poetę 
Wasilija  Żukowskiego  (1783–1852) 
do  napisania  antypolskiego  wiersza 
pt.  Stara pieśń na nową nutę  (1831). 
Owa  pieśń  powstała  po  upadku War-
szawy  i  ostatecznej  klęsce  powstania 
listopadowego. Wyraźne zapożyczenie 
z utworu Dierżawina widoczne jest już 
w  pierwszych  słowach  wspomnianej 
pieśni Żukowskiego: 

Rozlegaj się gromie zwycięstwa!
Śpiewajcie pieśń dawnych lat;
Bili się dzielnie nasi dziadowie;
Biją się dzielnie ich synowie!4 

Kontynuatorem  imperialnej  poli-
tyki  Rosji  był  również  car  Aleksan-
der  I  (panował  w  latach  1801–1825). 
Po  zwycięstwie  nad  armią  Napoleona 
w wojnie 1812–1813 z inicjatywy tego 
władcy  odbył  się  w Wiedniu  kongres 
z  udziałem  Rosji,  Prus  i  Austrii.  Za-
warto na nim w roku 1815 tzw. Święte 
Przymierze,  które  dawało Rosji  domi-
nującą pozycję w europejskiej polityce. 
Uskrzydlony  militarnymi  i  poli-

tycznymi  sukcesami  Aleksander  I  też 
zapragnął  obdarować  Rosję  nowym 
hymnem. Stała się nim napisana w roku 

Jan Orłowski

Zawiłe dzieje hymnu imperialnej Rosji
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1814 przez wspomnianego już Wasili-
ja Żukowskiego patriotyczna pieśń pt. 
Modlitwa narodu rosyjskiego (Molitwa 
russkogo naroda). Pieśń ta liczyła dwie 
zwrotki  i  była  wolnym  tłumaczeniem 
brytyjskiego hymnu God save the King 
(Boże, chroń Króla). Twórcy  rosyjscy 
tej pieśni przyjęli również muzykę an-
gielskiego kompozytora. Tak więc i ten 
nowy hymn rosyjski miał nieukrywaną 
obcą „przymieszkę”. 
Dokonany przez Żukowskiego prze-

kład  hymnu  God save the King  roz-
poczynał  się  następującymi  słowami, 
które zostały  tu przytoczone w  języku 
rosyjskim: 

Boże, Caria chrani!
Sławnomu dołgi dni
Daj na ziemli.

Tekst tej pieśni zdobył uznanie Alek-
sandra I, który zarządził w roku 1816, 
że  będzie  to  oficjalny  hymn  państwa 
rosyjskiego. Ową pieśnią, wykonaną na 
rozkaz wielkiego księcia Konstantego, 
powitano  cara  w  Warszawie  w  roku 
1816  podczas  jego  pobytu  w  stolicy 
Królestwa Polskiego. 
Ten hymn  rosyjski  ze  znaną w Eu-

ropie  angielską melodią God save the 
King  przetrwał  jednak  tylko  siedem-
naście lat. W roku 1833 car Mikołaj I, 
następca zmarłego w roku 1825 swego 
brata Aleksandra I, odbył podróż dyplo-
matyczną do Austrii i Prus. W stolicach 
tych  sojuszniczych  państw  oficjalnie 
witano go angielską melodią rosyjskie-
go hymnu, co nie podobało się carowi, 
który  odebrał  to  jako  poniżenie  dumy 
Imperium Rosyjskiego.
W  owej  podróży  towarzyszył  caro-

wi  jego  faworyt,  utalentowany  kom-
pozytor  i  skrzypek  Aleksiej  Lwow. 
Po powrocie z podróży car polecił mu 
napisać  nowy hymn  z  oryginalną mu-
zyką  rosyjską.  Lwow  wywiązał  się 
z tego zadania, ów nowy hymn wyko-
nano 18 grudnia 1833 roku, a od końca 
grudnia tegoż roku stał się on hymnem 
Imperium  Rosyjskiego,  znanym  jako 
pieśń  Boże, Caria chrani.  Słowa  na-
pisał  Żukowski,  tworząc  nową wersję 
pieśni  Modlitwa narodu rosyjskiego. 
Ten  zmieniony  hymn  obowiązywał 
ponad  osiemdziesiąt  lat  i  przetrwał  aż 
do  rewolucji  lutowej  1917  roku. Wy-
słuchiwało go szkołach, w wojsku i na 
różnych uroczystościach państwowych 

kilka pokoleń Polaków, którzy żyli pod 
zaborem  rosyjskim.  Oto  jak  brzmiał 
pełny tekst tego hymnu w polskim tłu-
maczeniu: 

Boże, chroń Cara.
Silny, potężny,
Panuj na sławę, na sławę nam!
Panuj na postrach wrogom,
Carze prawosławny!
Boże, chroń Cara! 

Jak  wspomniano,  rewolucja  luto-
wa pociągnęła za sobą obalenie caratu, 
a tym samym i zmianę hymnu rosyjskie-
go. Modlitewne wezwanie Boże, chroń 
Cara stało się już nieaktualne. Porewo-
lucyjny Rząd  Tymczasowy  z Aleksan-
drem Kiereńskim  na  czele wprowadził 
już 2 marca 1917 roku nowy hymn ro-
syjski, który znany był pod tytułem Ro-
botnicza Marsylianka  (Raboczaja Mar-
sielieza). Śpiewano ową pieśń na melo-
dię  francuskiego  hymnu  Marsylianka, 
a  jego słowa były wierszem publicysty 
i  poety  Piota  Ławrowa  (1823-1900). 
Tym  samym  i  ten  hymn  rosyjski  miał 
zapożyczoną  z  Zachodu  melodię,  któ-
rą  częściowo  zmienił  ówczesny  rosyj-
ski  kompozytor Aleksander Głazunow. 
Rewolucyjny w  swej  treści  tekst wier-
sza  Ławrowa  rozpoczynał  się  słowami 
„Wyrzekniemy się starego świata…”
Hymn Robotnicza Marsylianka  prze-

trwał  jednak  zaledwie  niecały  rok.  Po 
październikowym przewrocie uznano, że 
należy wprowadzić w Rosji nowy hymn 
państwowy. Stało się  to  już 23 stycznia 
1918  roku.  Godności  występowania 
w roli hymnu rosyjskiego dostąpiła wów-
czas Międzynarodówka  (ros,  Intiernacy-
onał),  znana  do  dziś  pieśń międzynaro-
dowego  ruchu  robotniczego,  której  po-
czątkowe słowa w polskim  tłumaczeniu 
brzmią  następująco:  „Wyklęty powstań 
ludu ziemi,//Powstańcie, których dręczy 
głód…” (polski przekład nieznanego au-
tora powstał w końcu XIX wieku). 
Jak wiadomo, francuski tekst tej pie-

śni napisany został w czasach Komuny 
Paryskiej (1871),  jego autorem był Eu-
gene Pottier, zaś muzykę skomponował 
P. Degeyter. Na język rosyjski przełożył 
Międzynarodówkę  w  roku  1902  zapo-
mniany poeta Arkadij Koc (1872–1943). 
Wyszło więc na to, że pierwsze hymny 
porewolucyjnej Rosji sowieckiej też nie 
były oryginalne i opierały się na francu-
skich źródłach.

W  latach  30-tych XX wieku,  kiedy 
imperium  sowieckim  wszechwład-
nie  rządził  dyktator  Stalin,  ogłoszono 
konkurs  na  napisanie  nowego  hymnu 
państwowego. Źródła podają, że na ów 
konkurs zgłoszono aż 223 pieśni autor-
stwa 170 kompozytorów (wielu z nich 
nadesłało  po  kilka  wariantów  pieśni). 
Pierwsze  wykonanie  nowego  hymnu 
z  muzyką  Aleksandra  Aleksandrowa, 
znanego  kompozytora  i  założyciela 
słynnego chóru Armii Radzieckiej, od-
było  się  1  stycznia  1944  roku.  Słowa 
napisał  poeta,  autor  wierszy  dla  dzie-
ci,  Siergiej  Michałkow  (1913–2009), 
później pogardliwie nazwany „hymnia-
rzem” (ros. gimniuk), gdyż specyficzne 
dla  ustroju  sowieckiego  okoliczności 
polityczne „zmusiły” go do dwukrotne-
go poprawiania tekstu tego hymnu5. 
Zaiste  kuriozalne  są  dzieje  owe-

go  sławetnego  hymnu  stalinowskiego 
imperium.  Rozpoczynał  się  on  słowa-
mi: Sojuz nieruszymyj riespublik swo-
bodnych // Spłotiła nawieki Wielikaja 
Ruś…  (polski  przekład:  „Niezłomny 
jest  związek  republik  swobodnych  // 
Ruś Wielka na setki złączyła je lat…”). 
Był to hymn głoszący imperialną butę, 
jego słowa były pełne zakłamania i cy-
nicznego wprost naigrawania się z losu 
narodów, którym narzucono sowieckie 
panowanie. Hymn ów wysławiał Stali-
na, który miał jakoby od zwycięstwa do 
zwycięstwa  prowadzić  wolne  i  szczę-
śliwe narody ku świetlanej przyszłości. 
Po śmierci dyktatora (zmarł 5 marca 

1953 r.) w nowym kierownictwie ZSRR 
zrozumiano konieczność zmiany owego 
buńczucznego hymnu. Stało  się  to  jed-
nak dopiero w roku 1956, po zdemasko-
waniu  tzw. „kultu  jednostki”  i częścio-
wym ujawnieniu ogromu zbrodni  stali-
nowskiego okresu. W latach 1956-1970 
wykonywano ów hymn bez owych  tak 
cynicznie zakłamanych słów, ale pozo-
stawiono  muzykę  Aleksandrowa,  któ-
ry wówczas  już  nie  żył  (zmarł w  roku 
1946). Trudno jednak było w tak potęż-
nym  i wielkim  państwie  obchodzić  się 
bez śpiewanego hymnu. 
W  sukurs  władzom  kremlowskim 

przyszedł  jednak  niezawodny  Siergiej 
Michałkow, który stworzył nową wer-
sję  tego  hymnu.  Już  nie  wspomniano 
w  nim  jednak  o  Stalinie,  nie  chełpio-
no  się  też  szczęściem  i  zwycięstwami 
narodów.  Ale  i  tej  zmienionej  wersji 
hymnu  nie  sądzony  był  długi  żywot, 



Lublin. Kultura i społeczeństwo 3(73)/2016 83
bowiem na początku lat 90-tych minio-
nego wieku, po kilku latach „pierestroj-
ki”, zaczął się rozpadać ów „niezłomny 
związek  republik  swobodnych”,  który 
miał trwać przez całe wieki. Słowa tego 
hymnu brzmiały wtedy fałszywie i zgo-
ła ironicznie (zawarty w nich fałsz trwał 
właściwie  od  samego  początku  przez 
wszystkie dziesięciolecia powojenne). 
W  roku  1990  wprowadzono  więc 

nowy hymn rosyjski, który nieco później 
uzyskał aprobatę prezydenta Borysa Jel-
cyna. Hymn ów obowiązywał w latach 
1990-2000.  Była  to Pieśń patriotyczna 
z roku 1833, którą skomponował w do-
bie romantyzmu Michaił Glinka (1804-
1857),  uznany  za  twórcę  rosyjskiej 
muzyki  narodowej.  Współczesny  tekst 
tej  pieśni  napisał  bliżej  nieznany poeta 
Wiktor Radugin. Była to pieśń pochwal-
na na cześć Rosji, ale nie gloryfikowała 
jej  mocarstwowej  potęgi  i  dlatego  nie 
budziła entuzjazmu w latach, kiedy roz-
grabiany przez oligarchów kraj pogrążał 
się w kryzysie. Oto sławiący Rosję frag-
ment  tego hymnu:  „Tyś  przeszła  przez 
wieki  i  burze  //  I  błyszczy  słońce  nad 
tobą,  //  I  los  twój  jaśnieje”. Hymn  ten 
bardzo często wykonywano bez słów. 
W tym miejscu warto przypomnieć, 

że  historia  tego  hymnu  też  zawiera 
polski  wątek,  chociaż  dość  odległy 
i mglisty. Okazuje się bowiem, że autor 
muzyki  Pieśni patriotycznej,  Micha-
ił  Glinka miał  w  żyłach  polską  krew. 
Pochodził  bowiem  z  zamieszkałej  na 
Smoleńszczyźnie  polskiej  rodziny 
szlacheckiej.  Pradziadek  kompozytora 
Wiktoryn Władysław Glinka przeszedł 
jednak na prawosławie w XVII wieku, 
kiedy  osłabiona  po  szwedzkim  „poto-
pie” Rzeczpospolita utraciła Smoleńsk. 
W  następnych  pokoleniach  ród  Glin-
ków zatracił swoją polskość. Trzeba tu 
jeszcze dodać, że w latach 1849–1851 
Michaił Glinka zamieszkał w Warsza-
wie, więc może jednak czuł jakąś nikłą 
więź z ojczyzną swoich przodków? 
Hymn Pieśń patriotyczna z muzyką 

Glinki przetrwał jednak tylko jedną de-
kadę, W dzisiejszej putinowskiej Rosji 
obowiązuje Hymn Federacji Rosyjskiej, 
przyjęty 20 grudnia 2000 roku z inicja-
tywy prezydenta Putina  (jakże by mo-
gło  być w Rosji  inaczej?). W  nowym 
hymnie zachowano znaną starą melodię 
Aleksandrowa, słowa zaś napisał – no 
któż by inny! – jeśli nie żelazny konfor-
mista  Siergiej  Michałkow,  nadworny 

poeta  wszystkich  władców  współcze-
snej Rosji od Stalina do Putina. 
W  trzeciej  wersji  tego  hymnu  au-

torstwa Michałkowa nieco złagodzona 
została  gloryfikacja  imperialnej  Rosji. 
Jego początek tak brzmi w dosłownym 
przekładzie:

Rosja – nasze święte mocarstwo,
Rosja – nasz kraj ukochany,
Potężna wola, wielka sława – 
To majętność twoja po wsze czasy.

Nuty  nacjonalistycznej  pychy  nie 
znikły  jednak  i z  tego hymnu.  Już na-
stępna  strofa wychwala  „wolną ojczy-
znę”  jako  „bratnich  narodów  związek 
na  wieki”  („bratskich narodow sojuz 
wiekowoj”). W dalszych słowach hym-
nu Rosja określona została jako „ochra-
niana  przez  Boga  ojczysta  ziemia” 
(„chranimaja Bogom rodnaja ziem-
la”). Słowa te są jakby współczesnym 
echem dawnego  ideału  sakralizowanej 
Świętej  Rusi  jako  kraju  wybranego 
przez  Boga  i  realizującego  w  świecie 
swoją zbawczą misję. Chyba w sposób 
szczególny  odczuwają  dzisiaj  tę misję 
narody Syrii i Ukrainy. 
Hymny większości narodów są w du-

żej mierze odzwierciedleniem ich historii, 
a może też i ich ducha. W wielu przypad-

kach  są  to hymny niezmiennie  trwające 
przez wieki.  Inaczej było  i  jest w Rosji 
–  i  tej  dawnej,  i  współczesnej.  Hymny 
rosyjskie  były  zawsze  emanacją  ducha 
zaborczości  polityki  rosyjskiej,  gloryfi-
kacją militarnej potęgi imperialnej Rosji. 
Głosiły  też  kult  i  chwałę  autorytarnych 
władców i przywódców, którzy odnosili 
największe sukcesy w realizacji polityki 
Imperium Rosyjskiego.  I  chociaż dzieje 
owych  pompatycznych  hymnów  były 
pokrętne i zmienne, to jednak niezmienne 
były cele, którym miały one służyć. 

Jan Orłowski

P r z y p i s y
1  Niektóre  informacje  o  dziejach 

hymnu rosyjskiego zaczerpnięte zosta-
ły z publikacji internetowej (zob. htt://
www.irms.ru/hymn001.html).

2  Fragmenty  rosyjskich  hymnów 
cytuję w dosłownym tłumaczeniu wła-
snym – J. O.

3 Obszerniej na ten temat patrz w pra-
cy: B. Mucha, Artyści polscy w nowo-
żytnej Rosji, Łódź 1994, s. 12–19.

4 Wiersz ten ukazał się w okoliczno-
ściowym zbiorku: Na wziatije Warsza-
wy. Tri stichotworienija W. Żukowskogo 
i A. Puszkina, Sankt-Pietierburg 1831. 

5  Zob.  Internetową  publikację: 
https://sovtime.ru/gerb/hymn. 

Moskwa

https://sovtime.ru/gerb/hymn
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Na  początek  początku  drobne wyja-
śnienie.  W  moim  życiu  czytelniczym, 
które  uważam  za  jedynie  prawdziwe 
życie,  zdarzają  się  znaczne  opóźnienia 
w  lekturze książek czy  tekstów w ogó-
le  ważnych,  bardzo  ważnych  czy  nie-
odzownych  dla  normalnego  życia... 
Dzięki uprzejmości Redaktora „Lublina” 
mogę  o  tych  książkach ważnych  i  naj-
ważniejszych, ale czytanych „po czasie”, 
czyli już jakby poza recenzencką giełdą, 
pisać bezwstydnie i często. Mam nadzie-
ję, że to, co o nich będę pisał, warte jest 
uwagi  PT Czytelników,  jak warte  były  
moje „lektury spóźnione”.
Na początek parę myśli – co zapew-

ne  „nienowe”  –  o  książce  arcyważnej 
dla każdego polskiego inteligenta, który 
prócz  ambicji  „zawodowych”  szanuje 
też  swój  intelektualny  rodowód  i  jego 
konsekwencje.  Książka  dotyczy  pary-
skiej „Kultury”, dzieła życia Jerzego Gie-
droycia i kilkorgu jego przyjaciół, pisma, 
które  przez  lata  zmieniało  oblicze  „tej 
ziemi”... Oczywiście, „Kultura” nie po-
rywała się z motyką na księżyc, nie szła 
w kierunku Eurolandu (aczkolwiek nie-
obce  jej  były  ideały  skonfederowanych 
stanów  zjednoczonych  Kontynentu...), 
najważniejsze i najbliższe sercu były jej 
„sprawy krajowe”. W przywoływanej tu 
Autobiografii na cztery ręce, którą „wy-
powiedział” wielki Redaktor, a którą zre-
dagował  jego  wierny  współpracownik 
Krzysztof Pomian, „Kraj”  jest  jedynym 
ośrodkiem koncentracji myśli i uczuć: to 
On jest jedynie trafnie dobranym „katali-
zatorem” procesu krystalizacji zjawiska, 
któremu  na  imię  nowoczesna  Polska. 
Czy  to  się  spełniło,  Poczliwi1    Alche-

1  Poczliwy Brückner w  swoim Słowniku 
etymologicznym języka polskiego 
podpowiada,  że  mieliśmy  swoje  słowo, 
które  wypchnęła  w  niepamięć  kategoria 
„szanowny”;  a  ośmieszone  „pocliwy” 
„ucliwy”  zastąpił  łaciński  „honor”  i  jego 
pochodne; Mistrz Brückner jak to protestant 
dość obcesowo potraktował naszą tradycję, 
która w  swej  istocie  jest  właśnie  łacińska, 
a  pogańskie  relikty  w  rodzaju  „pocliwy” 
traktuje jako ośmieszające. Sapienti sat.

micy? Nie  jem,  nie wiem,  nie wiem...2 
Dzieło  „Kultury”,  czyli  Jerzego  Gie-
droycia,  Gustawa  Herling-Grudzińskie-
go, Józefa Czapskiego, Zofii i Zygmunta 
Hertzów i Henryka Giedroycia oraz osób 
z nimi stowarzyszonych,  jak Konstanty 
(Kot) Jeleński, Juliusz Mieroszewski czy 
ks. Zenon Modzelewski (nie chcę mno-
żyć listy osób „do odznaczenia”...) oraz 
prawdziwa  sól  polskiej  ziemi  rozsiana 
po  całej  pojałtańskiej  „realności”,  jak 
Czesław Miłosz, Marek Hłasko, Adam 
Michnik, Zbigniew Herbert,  Stefan Ki-
siel-Kisielewski  i wielu, wielu  innych... 
Tak budowała się „Kultura”. I tak budo-
wała się mądra polska niepodległość.
Autobiografia – tytuł myli jak cholera, 

bo  to  raczej panorama wrażeń niż  zda-
rzeń,  jako że spisywana po latach, przy 
koniaczku i „bez zobowiązań”... - buduje 
w  lekturze  obraz  człowieka  po  stokroć 
ważnego dla naszych losów. Mój Boże, 
pomniki  we  wszem  (obszczij)  stawia 
się  jakimś  trzeciorzędnym  urzędnikom 
niepodległej  Rzeczpospolitej,  a  Redak-
tor? No gdzie ma pomnik, aleję, ulicę?... 
Mądra wdzięczność, zdaje się, obca jest 
nomadom znad Wisły...
 Myśl  przewodnia Giedroycia,  którą 

szybko  się  da  odnaleźć  w Autobiogra-
fii,  jako że pisana była pod zachód ży-
wota wielkiego Polaka  i wielkiego Eu-
ropejczyka,  to  budowanie    wspólnoty 
„w przestrzeni sporu”. Idea Europy jako 
zjawiska  intelektualnego  (moralnego, 
teologicznego,  logicznego...)  przenika 
całość  tego  „arcywywiadu”  (tak  było 
w  zamyśle,  ale  ostatecznie  powstała 
książka monografia problemu, nie „pod-
miotu mówiącego”).
  Inteligencie,  a  zwłaszcza  intelektu-

alisto w tym zacnym gronie – nie pomiń 
w swych lekturach Autobiografii na czte-
ry ręce, jak mnie się to przytrafiło.

2  Przypadek  –  nieudolność  ręki  na 
klawiaturze  –  wywołał  kapitalny  błąd: 
zamiast zamierzonego umysłem; „nie wiem, 
nie  wiem,  nie  wiem...”  powstało  bardziej 
podobne do prawdy: „nie jem, nie wiem, nie 
wiem”> Korekto jadroższa – nie poprawiaj!

 W następnym odcinku mowa będzie 
o  wyborze  publicystyki  Józefa  Łobo-
dowskiego, ważnej do bólu w kwestiach 
polsko-ukraińsko-polskich.  Zdumiewa-
ją, że w całej Giedroyciwej Autobiografii 
na cztery ręce  nazwisko  Józefa  Łobo-
dowskiego pojawiło się tylko  raz jeden, 
gdy  na  ten  przykład  nielubiany  przez 
Redaktora  Miłosz  (że  nie  wspomnę 
Gombrowicza)  świeci  nazwiskiem  raz 
po raz... Czyżby kryły się za tym jakieś 
głębsze resentymenty? No w końcu po-
mysł „Kultury” narodził się bodaj w gło-
wie Herling-Grudzińskiego... 

Józef Franciszek Fert

AUTOBIOGRAFIA „KULTURY”

Lektury spóźnione
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Honorowanie  Medalem  Mickiewicz–
Puszkin,  przyznawanym  przez  Jury 
Nagrody  Stowarzyszenia  Współpracy 
Polska–Wschód,  ma  już  swoją  historię. 
W ciągu kilku lat jej istnienia uhonorowa-
no nią wiele osób z  różnych  środowisk, 
obywateli Polski i innych państw. Klamrą 
spinającą  zasługi  wszystkich  Nagrodzo-
nych  jest  docenienie  ich  zaangażowania 
na rzecz zbliżenia między Polską a kraja-
mi na wschód od naszej granicy. 
Ideą przewodnią Nagrody jest więc ini-

cjowanie  społecznego procesu myślenia, 
by  dusza  polska  i  dusza  naszych  rosyj-
skich sąsiadów ze Wschodu nie były dla 
siebie obce i nieznane. Zdajemy sobie do-
brze sprawę z tego, że o ile powiększymy 
i polepszymy nasze dusze, o  tyle popra-
wimy  nasze  prawa  i  lepiej  zrozumiemy 
dzielące nas granice. 
Mickiewicz i Puszkin w ważnym okre-

sie historii naszych kultur byli niezwykły-
mi  nauczycielami,  a  nawet  w  pewnym 
sensie  „prorokami”.  Ich  twórczość  wy-
warła nadzwyczaj silny wpływ na kształ-
towanie  się  zarówno  świadomości  pol-
skiej, jak i rosyjskiej. Obaj nakreślili dro-
gę jej rozwoju. Przyznawanie Medalu ich 
imienia przypomina ciągle na nowo misję 
życiową tych dwóch wielkich poetów.
Jury  Nagrody  wybiera  na  laureatów 

takie  osoby,  które  wywierają  znaczący 
wpływ na życie społeczne w swoich kra-
jach.  Wśród  dotychczas  nagrodzonych 
są  działacze  społeczni,  politycy,  przed-
stawiciele  różnych  Kościołów  chrześci-
jańskich, ludzie nauki. Ostatnio do grona 
uhonorowanych  przybył  znany  w  kraju 
i zagranicą wybitny pedagog, pan prof. dr 
hab. Witold Chmielewski. 
Witold  Jan  Chmielewski  ukończył 

Liceum Pedagogiczne w Wolborzu. Jest 
absolwentem  Studium  Nauczycielskie-
go w Raciborzu, Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Opolu  i  Studium Pedago-
gicznego Instytutu Kształcenia Nauczy-
cieli  w  Warszawie.  Doktorat  uzyskał 
w  Akademii  Świętokrzyskiej  w  Kiel-

cach, a  stopień doktora habilitowanego 
nauk humanistycznych w zakresie peda-
gogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Pracuje w Instytucie Nauk Pedagogicz-
nych  Uniwersytetu  Jana  Kochanow-
skiego  w  Kielcach  Filia  w  Piotrkowie 
Trybunalskim,  gdzie  kieruje  Katedrą 
Pedagogiki Pracy i Teorii Rozwoju Za-
wodowego. 
Zainteresowania  naukowe  opiera 

głównie  na  kwerendach  archiwalnych 
w  wielu  renomowanych  instytucjach: 
Instytucie  Polskim  i  Muzeum  im.  gen. 
Sikorskiego w Londynie, Bibliotece Pol-
skiej  w  Paryżu  i  Archiwum  „Kultury” 
w Maisons-Laffitte (Francja), Archiwum 
Akt  Nowych  w  Warszawie,  Instytucie 
Pamięci Narodowej w Łodzi, Archiwum 
Nauki  i  Bibliotece  Polskiej  Akademii 
Nauk,  Polskiej  Akademii  Umiejętności 
oraz  w  archiwach  archidiecezjalnych 
w  Częstochowie,  Łodzi,  Katowicach 
i Krakowie. Utrzymuje stały kontakt na-
ukowy z Polskim Uniwersytetem na Ob-
czyźnie w Londynie. 
Tematyka  jego  badań  naukowych 

dotyczy kształcenia nauczycieli, historii 
administracji szkolnej w Polsce, działal-
ności Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w Londynie, 
organizacji  szkolnictwa  polskiego  na 
Uchodźstwie  w  Wielkiej  Brytanii,  na 
Bliskim Wschodzie, w  Indiach, Afryce 
i Meksyku w czasie drugiej wojny świa-
towej, starań o utrzymanie narodowego 
charakteru Biblioteki Polskiej w Paryżu 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku,  dziejów  nauki,  zwal-
czania  katolickich  placówek  edukacyj-
nych  w  okresie  powojennym.  Spośród 
jego publikacji zwartych warto wymie-
nić szczególnie: Kształcenie nauczycie-
li w okresie ideologizacji szkolnictwa 
(1944–1956)  (Warszawa  2006);  Edu-
kacja nauczycieli szkół podstawowych 
po drugiej wojnie światowej (Warszawa 
2007); Polska administracja szkolna 
w latach 1944-1950  (wyd.  II,  Piotr-

ków Trybunalski 2013); Pożegnanie ze 
szkołą. Spojrzenie wstecz nauczyciela 
emeryta (Piotrków  Trybunalski  2012); 
Przygotowanie kadr oświatowych na 
Uchodźstwie w latach 1941–1948 (War-
szawa  2013);  Stanisław Skrzeszewski 
wobec ludzi nauki w świetle własnych 
notatek, listów i pism (1944–1950) 
(Warszawa 2014); Polskie osiedle Santa 
Rosa w Meksyku 1943–1946  (Warsza-
wa 2015). Jest współredaktorem książki 
Myśl i praktyka pedagogiczna (Piotrków 
Trybunalski 2008). 
Opublikował też wiele artykułów i re-

cenzji w książkach oraz na łamach różnych 
czasopism  naukowych  i  popularnonau-
kowych. Od 2007 r. jest członkiem, a od 
2012  r.  sekretarzem  redakcji  „Przeglądu 
Historyczno-Oświatowego”.  W  2015  r. 
został zastępcą redaktora naczelnego tego 
czasopisma. Wygłosił wiele referatów na 
konferencjach, sympozjach i seminariach 
naukowych.  Należy  do  Warszawskiego 
Towarzystwa  Przyjaciół  Biblioteki  Pol-
skiej w  Paryżu,  Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego,  Towarzystwa  Historii 
Edukacji i Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego.
Sadzę,  że  można  poprzestać  na  tej 

zwięzłej  prezentacji  sylwetki  naukowej 
Laureata, mimo  że wydobywamy  z  niej 
tylko cząstkę streszczającą racje przyzna-
nia Nagrody. Nie od rzeczy będzie pod-
kreślić właśnie jego rolę jako wytrwałego 
badacza przecierającego i prezentującego 
główne  szlaki  historyczne  w  badaniach 
nad edukacją polską. Warto iść nimi nie 
tylko  po  to,  by  zdobywać  erudycję,  ale 
w  wiele  bardziej  szerszym,  wznioślej-
szym celu: by budzić świadomość, która 
jest fundamentem każdej tożsamości. 
Pan  Profesor  Chmielewski  należy  do 

pokolenia  pedagogów  polskich,  którzy 
mogą  się  wylegitymować  znacznymi 
osiągnięciami naukowymi. A wierzymy, 
że to dopiero zapowiedź dalszych, coraz 
donioślejszych. Tego tutaj z całego serca 
Mu życzymy. 

Ks  Edward Walewander

Wybitny pedagog laureatem Medalu 
Mickiewicz-Puszkin

Laudacja wygłoszona 16 czerwca 1916 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód w Warszawie 
z okazji wręczenia panu prof. dr. hab. Witoldowi Janowi Chmielewskiemu medalu Mickiewicz–Puszkin

█
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Kochane Wnuki
Pytają mnie znajomi, czy to za Wa-

szą  zgodą  daję  te  listy  do  „Lublina”, 
aby  inni mogli  je  czytać. Oczywiście, 
że  mam  na  to  Waszą  zgodę,  ale  byli 
zdziwieni, że tylko co trzeci lub czwar-
ty  list  pisany  do Was  trafia  do  druku 
i składa się z najważniejszych fragmen-
tów  i  spraw  przemyślanych  w  listach 
wysłanych  wcześniej  do  Was  zwykłą 
pocztą.  Obliczyłem,  że  średnio  piszę 
do Was jeden list na miesiąc, a druko-
wany  jest  zaledwie  jeden  na  kwartał. 
Może  kiedyś  prawnuki  przeczytają  je 
wszystkie  i  zamyślą  się,  jakie  dziwne 
to były czasy w Dolinie Poru i w sze-
rokim świecie na początku XXI wieku. 
Ale kiedy one nie były dziwne? A już 
na pewno ciekawe i... niebezpieczne! 
Teraz, kiedy nie ma ze mną mojej Ja-

dwigi, mam więcej czasu na obserwacje 
i  myślenie.  Więcej  czytam  i  słucham 
różnych  audycji  radiowych.  Jestem 
Wam  wdzięczny,  że  razem  z  książką 
pt.  „Londonistan:  jak Wielka Brytania 
stworzyła  państwo  terroru”  przysłali-
ście mi dużą lupę. Ona rozwiązała moje 
problemy  ze  wzrokiem.  Teraz  widzę 
nawet  najdrobniejsze  litery.  Książkę 
przeczytałem w  tydzień  i  pożyczyłem 
Waszemu ojcu, a on potem jeszcze ko-
muś  innemu.  Opisane  w  niej  historie 
uchodźców  z Pakistanu  oraz  Indii  po-
zwalają lepiej zrozumieć, dlaczego lud-
ność Wielkiej  Brytanii  wybrała  ostat-
nio życie poza Unią Europejską. Winni 
tzw.  Brexitu  siedzą  nadal  w  Berlinie 
i Brukseli, a nie w Londynie!
W  Polsce  ważne  sprawy  społeczne 

nadal jeszcze ustalane są w sejmie i se-
nacie, wywołując wiele emocjonujących 
dyskusji,  wręcz  kłótni.  Głównie  pod-
grzewane  są  one  politycznym  sporem 
o skład sędziowski i wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego.  Zaraz  po Wielkano-
cy na wsi najwięcej obaw było o treść 
nowej ustawy o obrocie ziemią. Nowa 
ustawa  „rolna”  –  bo  tak  ją  w  skrócie 
nazwali  chłopi  –  pokrzyżowała  plany 

tych, którzy liczyli na kokosy w handlu 
ziemią, stąd brały się strachem podszy-
te zarzuty wobec rządzących i nowego 
prawa. A najbardziej  chodziło  o  jasne 
przepisy w  sprawie  dziedziczenia  zie-
mi i nabywania jej przez prawdziwych 
rolników,  a  nie  podstawiane  „słupy”. 
Dobrze  się  stało,  że  od  1  maja  tego 
roku  ustawa wstrzymała  sprzedaż  zie-
mi z zasobów Skarbu Państwa na 5 lat 
oraz  zmieniła  zasady  obrotu  gruntami 
rolnymi.  Teraz  nabywcą  ziemi  rolnej 
może być jedynie rolnik indywidualny 
czyli  osoba  fizyczna,  która  osobiście 
gospodaruje  na  gruntach  do  300  hek-
tarów,  posiada  kwalifikacje  rolnicze 
oraz co najmniej od 5  lat zamieszkuje 
w gminie, gdzie położona jest przynaj-
mniej jedna działka jego gospodarstwa. 

W myśl przyjętej do ustawy poprawki, 
nabywać ziemię rolną będą mogły ko-
ścioły  i  związki  wyznaniowe.  Ustawa 
szanuje też dziedziczenie ziemi z mocy 
prawa,  o  co  możecie  być  spokojni. 
Dziedziczenie  w  kręgu  osób  najbliż-
szych nie doznaje ograniczenia. Gdyby 
nie  ta ustawa, za kilka  lat mielibyśmy 
napisy:  PRIVATE,  EINTRITT  VER-
BOTEN!!! – a na zachodzie Polski nie 
byłoby ani piędzi polskiej ziemi. Tym-
czasem skończył się nielegalny wykup 
polskich czarnoziemów przez obcokra-
jowców.  Nie  „rodzinna  własność  zie-
mi”, lecz „gospodarstwo rodzinne” ma 
być podstawą ustroju rolnego w Polsce. 
Nie wystarczy być właścicielem ziemi, 
trzeba  jeszcze  na  niej  gospodarować. 
Sami  mówiliście  mi  nie  tak  dawno, 

że  we  Francji,  Niemczech  czy  w  Da-
nii  Polak  nie  kupi  ziemi  wcale,  więc 
oni w Polsce też nie powinni kupować 
zbyt łatwo. Ziemia ma służyć produkcji 
chleba, a nie pomnażaniu zysków.
Tak sobie myślę w ogrodzie, siedzę 

i  piszę.  Nawiedzają  mnie  pszczoły, 
których jakby więcej było tego lata jak 
rok temu. Doczekałem się też własnych 
trzmieli na strychu, tuż nad wschodnim 
oknem. One  lubią  stare  domy.  Z  rana 
oblatują  mnie,  jakby  chciały  powitać 
i  uspokoić  gospodarza,  że  nic mu  nie 
grozi  z  ich  strony.  Potem  lecą  prosto 
do ogrodu na kwiaty. Wieczorami sły-
szę,  jak huczą i roją się, bo pewnie za 
gorąco  im pod dachem, potem stukają 
do okna, abym zgasił w pokoju światło, 
które zapewne przeszkadza im zasnąć. 
Mam  ochotę  zajrzeć  do  nich  za  jakiś 
czas  i  skosztować  trzmielego  miodu. 
Mam na to swoje sposoby. 
Jeszcze  jedno wydarzenie wypełnia 

mi  czas  tego  lata. Myślę,  że  i Wy nie 
jesteście  obojętni  na wspaniałe mecze 
piłkarskie  w  ramach  rozgrywek  Euro 
2016.  Widzę,  jak  gra  naszej  drużyny 
podnosi  wielu  ludzi  na  duchu,  że  Po-
lacy dorównują najlepszym w Europie 
– a nawet są od nich lepsi. Z eliminacji 
odpadli już Hiszpanie i Anglicy, a nasza 
drużyna mogła wejść do półfinału. Nie-
stety, w ostatni wieczór czerwca poko-
nała nas Portugalia w rzutach karnych 
i musimy się pożegnać z mistrzostwa-
mi.  Kibicowanie  naszym  piłkarzom 
budziło w ludziach uczucia patriotycz-
ne. Wiele domów przystrojonych było 
w  barwy  narodowe,  z  chorągiewkami 
biało-czerwonymi jeździło też wiele aut 
osobowych. Ten sport akurat od dawna 
mi się podobał. Po wojnie graliśmy na 
pastwisku  w  tzw.  nożną,  ale  zamiast 
prawdziwej piłki kopaliśmy szmacian-
kę. Pamiętam,  jaka  euforia opanowała 
Polskę, gdy w październiku 1957 roku 
dokopaliśmy w Chorzowie Związkowi 
Radzieckiemu  2:1  w  eliminacjach  do 
mistrzostw świata, a strzelcem obu bra-
mek  był Gerard Cieślik.  Pisały  o  tym 
nawet partyjne gazety, bo to było zwy-

List z Polski (14)
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cięstwo jak na polu bitwy. Polska 
pokonała Sowietów! Cieślik poko-
nał ZSRR! Po meczu kibice znieśli 
go z boiska na rękach, a niepozor-
ny  napastnik  stał  się  bohaterem 
narodowym. Po paru  latach znów 
nasi  piłkarze  tacy  jak:  Lubański, 
Deyna, Lato, Szarmach i inni byli 
najlepsi na stadionach świata.
Dziś  też  mamy  wspaniałych. 

Wypadałoby  wymienić  wszyst-
kich,  ale  osobiście  cenię  bramka-
rza  Fabiańskiego,  Milika,  Kry-
chowiaka  i  Lewandowskiego. 
Oni  najwięcej  dostarczyli  nam 
wzruszeń. Najbardziej  podoba mi 
się w grze Kuba Błaszczykowski, 
który  swoją  karierę  zawdzięcza 
własnemu  uporowi  i  pracowito-
ści. Nie wstydzi  się  swojej wiary 
i skutecznie strzela gole, a po każ-
dym z nich dziękuje Bogu gestem 
do nieba, który zna już chyba cały 
świat. Niestety, ostatni gol mu nie 
wyszedł,  bo  trafił  prosto  w  ręce 
bramkarza. Jednak polska drużyna 
pokazała podczas Euro klasę i do-
brą grę zespołową.
Ja  też  Bogu  dziękuję  za  każdy 

kolejny  dzień,  że  tak  wiele  pięk-
nych  i  ważnych  przeżyć  spotyka 
mnie  na  starość.  Na  każdy  mecz 
urządzaliśmy  sobie  ze  znajomymi 
odpowiednią  „strefę  kibica”.  Na 
szczęście  teraz  są  wielkie  i  kolo-
rowe  telewizory,  więc  czuliśmy 
się  jak  na  stadionie,  reagując  na 
każde kopnięcie piłki. Oczywiście, 
hymny państwowe honorowaliśmy 
postawą  na  baczność.  Szaleliśmy 
z umiarem,  choć każdy polski gol 
„zatwierdzany” był  łykiem nalew-
ki  dereniowej  własnej  produkcji, 
gole przeciwników „docenialiśmy” 
(a  jakże!)  tylko  wodą  mineralną. 
Podczas meczu Polski ze Szwajca-
rią, a potem z Portugalią tych oka-
zji było sporo, ale nikomu z nas nic 
nie zaszkodziło. W moim wieku też 
trzeba cieszyć się życiem i znajdo-
wać w nim Boże ślady.
Jeszcze raz dziękuję za książkę, 

lupę i pocztówki.
Wam też życzę końskiego zdro-

wia i radości z każdej dobrze prze-
żytej chwili.
Ściskam Was serdecznie.

Dziadek Stach
2 lipca 2016 roku

I. Ksiądz  profesor  Stanisław Kowal-
czyk to uczony o niezwykłej pracowito-
ści i erudycji. Jest autorem wielu rozpraw 
naukowych  i  popularnonaukowych; 
wśród  nich  ponad  50  książek.  Jego  pu-
blikacje  cieszą  się  ogromną  poczytno-
ścią.  Bez  trudu można  obliczyć,  że  do-
tychczasowy nakład  jego prac zwartych 
przekracza  100  tys.  egzemplarzy.  Do 
najbardziej poczytnych dzieł należy kil-
kakrotnie wznawiana  rozprawa pt. Pod-
stawy światopoglądu chrześcijańskiego1. 
Recenzenci  różnych  orientacji  zaliczają 
ją do kanonu lektur dotyczących studiów 
nad światopoglądem. W uznaniu zasług 
w  dziedzinie  osiągnięć  badawczych  był 
wielokrotnie nagradzany przez instytucje 
krajowe i zagraniczne. Papieski Wydział 
Teologiczny we Wrocławiu przyznał mu 
w 2011 r. doktorat honoris causa.
Od 2010 r. ks. Kowalczyk jest na eme-

ryturze. Nie przestaje jednak publikować. 
Rok 2016 r. rozpoczął się dla niego bar-
dzo  wydajnie. W Wydawnictwie  Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana 
Pawła II ukazało się jego dzieło pt. Idea 
duszy w refleksji filozoficznej  (ss.  156, 
Contens),  a  lubelskie Norbertinum opu-
blikowało  Światopogląd chrześcijański. 
Problemy wybrane  (ss.  358,  Contens). 
Obie te prace są kontynuacją szeroko za-
krojonych badań filozoficznych tego bar-
dzo płodnego  autora,  przede wszystkim 
zaś dowodem ogromnej erudycji. Świad-
czą też o świetnym wyczuciu zapotrzebo-
wania czytelników.

II. Idea duszy w myśleniu wielu współ-
czesnych badaczy jest marginalizowana, 
a  nawet  pomijana  jako  anachroniczna. 
W pewnym sensie wręcz zdezaktualizo-
wana. Wiele prac, zwłaszcza z dziedziny 
filozofii  i  psychologii,  nie  uwzględnia 
duchowego wymiaru  człowieka.  Składa 
się na  to wiele przyczyn:  skrajny  racjo-
nalizm oświeceniowy połączony z natu-
ralizmem,  mechanistyczny  materializm 
i wypływający z niego marksizm, teoria 
ewolucji  Karola  Darwina,  pozytywizm 
i neopozytywizm, postmodernizm. 
Rozprawa ks. Kowalczyka dobrze łą-

czy dwa aspekty rozważań na temat du-
1 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu 

chrześcijańskiego, Wyd. ODiSS, Warszawa 
1979; Wyd. Tum, wyd. III, Wrocław 1995.

szy:  historyczny  i merytoryczno-proble-
mowy. W części pierwszej zostały omó-
wione wypowiedzi wybranych myślicieli 
antyku greckiego, średniowiecza, okresu 
nowożytnego i współczesności na temat 
duszy, natomiast w części drugiej węzło-
we problemy dotyczące ludzkiej duszy. 
Osoba  ludzka  mimo  dotychczaso-

wych wielowiekowych rozważań filozo-
ficznych  i  dynamicznego  rozwoju  nauk 
empiryczno-medycznych  kryje  w  sobie 
ciągle  niezgłębione  tajemnice.  Najnow-
sza rozprawa wybitnego filozofa w spo-
sób przystępny i ciekawy je odsłania.

III.  Problematyka  światopoglądu 
chrześcijańskiego ma już bogatą literatu-
rę polską  i obcojęzyczną. Ks. prof. Ko-
walczyk nawiązuje do niej i uwzględnia 
dotychczasowe  badania.  Światopogląd 
chrześcijański w Polsce pozostawał przez 
dziesiątki lat w ideologicznej konfronta-
cji z laicko-ateistycznym światem mark-
sizmu. Wprawdzie po 1989  r.  ideologia 
marksistowsko-komunistyczna  uległa 
erozji  doktrynalno-społecznej,  jednak 
obecnie  światopogląd  chrześcijański 
jest  coraz  mocniej  kontestowany  przez 
agresywny  sekularyzm,  reprezentowany 
przez wszelkiej maści zwolenników ide-
ologii libertyńskiej. 
Na tle walki  ideologicznej problema-

tyka  światopoglądu  chrześcijańskiego 
oraz  jego  elementy  antropologiczno-fi-
lozoficzne i teologiczne zasługują ciągle 
na uwagę i dogłębne studia. Taką pomoc 
oferuje  rozprawa  ks.  prof. Kowalczyka. 
Po omówieniu zagadnień wstępnych (cz. 
I) autor omawia kolejno takie zagadnie-
nia,  jak:  antropologia-personalizm  (cz. 
II); problematyka Boga (cz. III); teologia 
– nauka społeczna Kościoła (cz. IV). Tym 
samym włącza się twórczo w dyskusję na 
temat  chrześcijańskiej  wizji  człowieka 
i  różnego  rodzaju  odłamów wszelkiego 
laicyzmu. 
Rozprawa ks. prof. Stanisława Kowal-

czyka  pt.  Światopogląd chrześcijański 
jest doskonałym vademecum w związku 
z  obecną  sytuacją  Europy  i  obawami, 
zwłaszcza  zachodnioeuropejskiego  spo-
łeczeństwa,  przed  agresywnym  szerze-
niem się islamu. Lektura książki prowa-
dzi czytelnika do pełnej prawdy o czło-
wieku, świecie i o Bogu.

Ks  Edward Walewander

Niezwykły erudyta
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Książki – duma Lublina
„Najpiękniejsze książki na 700–lecia Lu-
blina” to seria wydawnicza Lubelskiego 
Oddziału  Stowarzyszenia  Pisarzy  Pol-
skich zaplanowana na lata 2015 – 2017. 
W pięknej i oryginalnej serii w roku 2015 
ukazały się interesujące publikacje:
1 – Jacek Brzozowski – Zapaska świę-
tokrzyska
2 – Zbigniew Włodzimierz Fronczek – 
Bomby polskie
3 – Wiktor Hahn – Lublin w twórczości 
Józefa Ignacego Kraszewskiego

 4 – Magdalena Jankowska – Gabion
5– Adam W. Kulik – Z biegiem Bugu 
6 – Petro Kraluk – Płomienne serce
7  – Czesław Michałowski – Stan wo-
jenny w Lublinie
8 – Eda Ostrowska – Naprędce
9  –  Zbigniew  Strzałkowski  –  Zodia-
kiem rok ponaglany
10 – Alfred Marek Wierzbicki – Boso 
11 – Stanisław Żurek – Chwila w której 
(wybór wierszy)
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Autor o swym dziele:

W moim pisaniu poeta kłóci się z duszpasterzem, filozofem i publicystą. Naj-
pierw jest to walka o czas. Ale przy pewnej pilności zmaganie dotyczy już nie 
tego, co powinienem robić, (ponoć sztuka powinna zagarnąć całego człowieka), 
trapi mnie, czy to, co robię, da się ułożyć w spójną całość. Nigdy nie uzyskałem 
zadowalającej odpowiedzi, ale również nigdy nie uległem takiemu zniechęceniu, 
aby porzucić którąś z osobnych linii życia umysłowego. Być może z tych napięć 
rodzi się coś, czego inaczej nie mógłbym osiągnąć. Próbuję żyć i tworzyć gdzieś 
<pomiędzy>, w końcu lepiej służy Hermes krążący pomiędzy środowiskami 
i dziedzinami niż siedzący na Olimpie gromowładny Zeus. 

Alfred Marek Wierzbicki: Boso. Lublin 2015. Wydawnictwo Test

Nigdzie nie ma Itaki...

Nie pamiętam, Zbyszku1, czy wspo-
minałem Ci, że lubię wiersze ks. Wierz-
bickiego,  naszego  przyjaciela  Fredka? 
Może tak? Może nie? Więc na wszelki 
wypadek dopowiadam: lubię te wiersze 
i lubię je coraz bardziej.
Niedawno – w marcu 2016 r. - odby-

ła się promocja kolejnego – o ile dobrze 
liczę,  dziewiątego  –  tomu  jego  wier-
szy. Ładnie, na  lubelskim Zamku Kró-
lewskim, w dostojnym wnętrzu Galerii 

1 Szkic powstał  z  inspiracji Zbigniewa W. 
Fronczka, redaktora naczelnego „Lublina”.

Współczesnego Malarstwa – z bezcenną 
Unią Mistrza Jana Matejki w centrum... 
A może tak tylko to sobie wymarzyłem? 
Może to była inna promocja, innej książ-
ki  ks.  profesora Wierzbickiego? W  tej 
odświętnej  scenerii miałby  się  bowiem 
objawić  autor  światu  i  sztuce  „boso”? 
Na  zamku  królewskim?  Czemu  nie? 
Przecież poeta tłumaczy cierpliwie:
Boso odchodzisz na obrazie 

Mantegny
boso wracasz w strugach miłosierdzia.
to  w  wierszu  Obrazy Pana.  Żeby 

nieco  rzecz  skomplikować,  a  może 
wręcz przeciwnie – żeby sobie  (i  czy-

telnikom) wyjaśnić „bosość” tej poezji, 
pojawia  się  także w  puencie, w  ostat-
nim zdaniu zbioru:
boso jak nieboraczek
co się odnalazł
daleko nad morzem i w latach
                                (Nieboraczek)
Może  –  domyślam  się  –  krąży  tu 

cicho, niespiesznie, subtelnie myśl To-
masza  a  Kempis,  idea  naśladowania 
Pana,  którą  z  takim  pietyzmem malo-
wał  Andrea  Mantegna  (Opłakiwanie 
zmarłego Chrystusa), a z równą potęgą 
przemawiała  w  swych wizjach  Jezusa 
Miłosiernego  św.  Faustyna...  I  może 

Józef Franciszek Fert

CO JESZCZE DO OPOWIEŚCI?
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zatrzymam się w tym miejscu w rozwa-
żaniach nad tytułem zbioru wierszy ks. 
Wierzbickiego.
Kilka lat temu, omawiając tom Gło-

sy i glosy  Wierzbickiego,  wskazywa-
łem,  że  dobrym  kluczem  lektury  jego 
wierszy  jest  nadrzędna  idea  –  zmie-
niająca się w obraz – człowieka w dro-
dze: homo viator, pielgrzym,  turysta... 
Sięgnąłem wówczas po cytat z wiersza 
jakoś szczególnie przez poetę wybrane-
go, bo powtórzonego w kilku zbiorach: 
„Jestem człowiekiem w podróży./ […] 
Droga wybrana / przez Pana […]”
W  najnowszym  tomie  takie  po-

wtórzenia  niektórych  wierszy  też  nie 
są  rzadkie;  jedno  wydaje  mi  się  tu 
szczególnie  ciekawe,  tj.  wiersz  po-
święcony abp. Życińskiemu: w  tomie 
przedostatnim (Autoportret z miastem. 
Lublin  2013) wiersz  nosi  tytuł Okru-
chy,  w  tomie Boso  –  tytuł  wywołuje 
z  imienia  swego  bohatera:  Arcybi-
skup Życiński. W wersji nowej wiersz 
uspójnił się, tracąc pewną rozlewność 
„niewiązanego”  toku  wspomnienia, 
ale zyskując mocne osadzenie w kon-
krecie pozaliterackim, o ile taki status 
można  nadać  rzeczom  stricte  literac-
kim, poprzez odwołania do osobowo-
ści  niezwykłego  człowieka  –  Józefa 
Życińskiego. Głębsze porównanie obu 
wierszy  –  zresztą  nie  tylko  tych  dwu 
redakcji  jednego  tekstu  –  pokazuje 
wyrazistą  drogę  poety  ku  kondensa-
cji  środków  wyrazu  a  równocześnie 
mocnego  osadzenia  myśli  i  wizji  w 
autentyku  doświadczenia,  wiedzy, 
przeżycia... A przecież ta dobra zmia-
na  dykcji  poetyckiej  nie  prowadzi  do 
sprozaizowania  wiersza.  Owszem, 
jakby  za  poszeptem  przywoływanego 
tu  autorytetu  Tadeusza  Różewicza: 
„[...] który chciał, / aby w wierszu nie 
było metafor.”  (Nieodrobione lekcje), 
autor  Boso  wystrzega  się  porwania  i 
porywania  w  siódme  niebiosa  nieob-
jętej  kontrolą  rozumu  metaforyczno-
ści i stara się twardo – chociaż „boso” 
-  stąpać  po  ziemi  konkretu,  historii, 
realnych  artefaktów...,  niemniej  w 
wierszach  jego  zostaje  miejsce  na 
poetyckie  zdumienie,  niespodziankę, 
paradoks,  jak  np.  w  wierszu  Szuka-
nie wyjścia, który jakby wyjęty z kart 
„małego realizmu” (dzieje się w jednej 
z „zakazanych” dzielnic Lublina...) w 
pewnym momencie zmienia się w po-
etycką niespodziankę:

[…] dziecko nawoływało
będziemy bawić się w chowanego
a drugie – nie w berka
Zawsze się znajdzie inne wyjście
I  ten  najnowszy  tom  Wierzbickie-

go,  jak większość wierszy  poprzednio 
ogłoszonych, ciąży ku idei nieustannej 
wędrówki,  jak  poświadcza  znamienne 
wyznanie z wiersza Mury Dubrownika: 
„W turyście rozpoznaję siebie”. Ta idea 
nabierała  w  kolejnych  tomach  poety 
coraz  większej  wyrazistości,  dodajmy 
jednak, że podmiot lirycznych opowie-
ści, chciałoby się wręcz nazwać go  li-
rycznym narratorem, to nie zwyczajny 
obieżyświat, który postanowił zaliczyć 
wszystkie ziemskie kurioza, by mieć o 
czym gawędzić przy kominku w zimo-
we wieczory, w gronie dobranych kom-
panów... Nie i nie. Ja poetyckie Wierz-
bickiego, noszące tu niekiedy używany 
wcześniej przez autora pseudonim Pan 
Credo  (analogia  do  Pana  Cogito  Her-
berta  jest  tu  oczywista,  i  niekoniecz-
nie  „kontynuacyjna”,  niekiedy  wręcz 
polemiczna...),  to  postać wywiedziona 
z  ducha  kontemplacji  prowadzącej  aż 
jakby ku utożsamieniu  z przedmiotem 
mistycznego zapatrzenia, jak np. w tym 
wierszu:
Przyśnił mi się.

Dał kartkę i powiedział: To ważne.
Próbuję czytać, ale pismo nieczytelne.

Rok później podobny sen.
Poprawiamy tekst,
wykreśla całe strony.

Nigdy nie pisaliśmy razem
dlaczego teraz podawał mi
okruchy liter stamtąd?
                         Arcybiskup Życiński
Razem  z  Panem  Credo  spotykamy 

całą  galerię  postaci:  muzyków  (Bach, 
Bethoveen...),  malarzy  (Matisse,  Wy-
spiański – wywołany poprzez dzieło – 
szczególnie  Caravaggio...),  rzeźbiarzy 
i architektów (Bernini), pisarzy (Dante, 
Herbert  –  poprzez  przywołanie  Pana 
Cogito  –  Hõlderlin,  Różewicz,  Kapu-
ściński...),  bo  też  Pan  Credo  z  praw-
dziwą pasją lubi patrzeć na świat przez 
okulary dziejów, a szczególnie postaci, 
które zapisały się na jej kartach poprzez 
swoje  „gesta”  (artyści,  papieże,  królo-
wie...); nie stroni też od patrzenia oczy-
ma ludzi „anonimowych” - kloszardów 
z ulicy Fabrycznej, bezimiennych dzie-

ci z Podwala, emigrantów amerykański, 
a  nawet  przez  sztuczne  oczy  amery-
kańskiego androida – Bimy  (Bima48). 
Jakby  chciał  „postawić  gdzieś  bose 
nogi  /  na  kamiennym progu  /  jak  bie-
dacy u Caravaggia” (* * * „Popołudnie 
w Rzymie...”). Razem z Panem Credo 
wędrujemy  po  Rzymie,  Krakowie,  po 
miastach  i  miasteczkach  Ameryki,  po 
Dalmacji  (Split,  Dubrownik),  Bawarii 
(Wiese), Portugalii (Lizbona, Salaman-
ka),  Grecy  (Ateny,  Mykeny),  i  znów 
wracamy  do  Italii  (Parma),  i  znów 
Ameryka, i jeszcze gdzieś, i znów gdzie 
indziej; nareszcie jesteśmy w Lublinie, 
na  Kalinie,  przy  macewie  Rabina  Sa-
lomona Luri  itd.,  itp. A ciągle na  tym 
nieobliczalnym  szlakiem  wędrówki 
krąży  sęp  zazdrosnej  pamięci  (ktoś  tu 
przede mną  był?...),  orzeł  historii  czy 
anioł-przewodnik? I  te straszne słowa: 
„Nigdzie nie ma Itaki” (Pomiędzy oce-
anami)...
Domyślasz  się,  Zbyszku,  dlaczego 

lubię,  i  lubię  coraz  bardziej  wiersze 
ks.  Alfreda...  Mimo  że  zmusza  mnie 
niekiedy do rozkładania planów miast, 
map krain  i  kontynentów, do zagląda-
nia do wszechwiedzącej Wikipedii czy 
do  powtórnego  przechodzenia  przez 
wydane  wcześniej  książki.  A  pamię-
tajmy, że nasz poeta jest przecież zna-
komitym  znawcą  filozofii  (zresztą 
– poetą-filozofem),  a  te  jego dziewięć 
tomików, to jakby – mówiąc językiem 
Tatarkiewicza:  „parerga”  (rzeczy  na 
marginesie  głównego  nurtu,  coś,  co 
samo  jakoś zaplątało  się w szufladach 
profesorskiego  biurka...).  Oczywiście 
– to nie jest dobra analogia. Wierzbicki 
równie  głęboko,  choć    oczywiście  in-
nym językiem mówi w swych dziełach 
filozoficznych,  innym  – w  tym,  coraz 
bardziej  własnym  –  poetyckim.  I  do-
brze mu z tą wielojęzycznością. I niech 
tak będzie...
Na koniec – słówko o wydaniu. Fir-

ma Test, kierowana przez Bernarda No-
waka, który czuwał nad kształtem gra-
ficznym książki Wierzbickiego, weszła 
na ciekawą i piękną ścieżkę nowej serii 
poetyckiej,  związanej  z  jubileuszem 
naszego  miasta.  Szczęśliwy  mecenat 
Miasta Lublina nad wydarzeniami lite-
rackimi, które mają uświetnić  siedem-
setlecie  praw  miejskich,  potwierdza 
wielokrotnie, że to rzeczywiście Miasto 
Widzących, Miasto Poetów i Poezji. 
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 Znany w polskiej  literaturze współ-
czesnej i na dawnym obszarze przedwo-
jennej  Polski  pisarz,  animator  kultury, 
redaktor  i  wydawca,  Zbigniew  Wło-
dzimierz Fronczek, w końcu ubiegłego 
roku opublikował swoją kolejną książkę 
(bardzo trudno jest dokładnie zliczyć ich 
dotychczasową  ilość1),  jej  tytuł  brzmi 
zachęcająco  i  niepokojąco  –  Bomby 
polskie2.  W  swoim  dotychczasowym 
dorobku  „zbierackim”  (nazywam  tak 
w  jak  najlepszym  znaczeniu  tego  sło-
wa) różnych facecji, anegdot, opowieści 
i  przypowieści,  pisarz  najczęściej  od-
woływał  się do  różnych  regionów Pol-
ski  (ze  szczególnym  uwzględnieniem 
regionów:  lubelskiego,  podlaskiego, 
chełmskiego,  rzeszowskiego, czy  świę-
tokrzyskiego).  Krytycy  literatury  uwa-
żają, że dla swoich opowieści Fronczek 
„wędrował  po  pylistych  szlakach  pol-
skiej  prowincji,  penetrował  miastecz-
kowe  i  parafialne  archiwa,  indagował 
lokalnych  filozofów  i    wojewódzkich 
konserwatorów zabytków”3, aby potem 
zaskakiwać  czytelnika  swoimi  odkry-
ciami.  W  najnowszej  książce,  wydaje 
się,  zmienił  zasadę doboru materiałów. 

1 Pisarz debiutował w roku 1976 tomami 
wierszy Spacer po linie i Polowanie z nagon-
ką, od tamtego czasu opublikował dwadzie-
ścia kilka tomów prozy (powieści, opowiada-
nia, szkice literackie i historyczne, gawędy) 
i setki artykułów

Jest też autorem wielu wstępów, komenta-
rzy do wydań klasyków, ale i swych kolegów, 
współautorem szeregu zbiorowych publi-
kacji, jak przykładowo: Śladami minionego 
czasu… Monografia gminy Wisznice (2011), 
Kraszewscy na Podlasiu (2013), antologii 
współczesnej poezji ukraińskiej Grawitacja 
wzajemności (2013). Jego książki ukazują 
się w przekładach na języki: rosyjski, ukra-
iński, bułgarski, słowacki. Nie ustaje w pra-
cy literackiej i redaktorskiej, od piętnastu lat 
jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika 
„Lublin. Kultura i społeczeństwo”. Felietony, 
reportaże, recenzje, gawędy, wywiady publi-
kuje w licznych czasopismach: kwartalni-
kach, tygodnikach, dziennikach.
2  Z.W. Fronczek, Bomby polskie, Lublin 

2015.
3 Z. Skrok, Odkrywca tajemnic Krainy 

Środka, „Sycyna” 1997, nr 76, s. 15.

Wprowadził  nowy  motyw  dominujący 
zasygnalizowany  w  tytule  publikacji 
–  właśnie  bomby  polskie  jako  narzę-
dzia  zamachów,  wyroków  śmierci  na 
prześladowcach naszego narodu lub lu-
dzi  szczególnie  złych.  Wyroki  te  jako 
zdarzenia  gromadzone  są  szczególnie 
z dwóch okresów polskiej historii: nara-
stającego wrzenia rewolucyjnego przed 
powstaniem styczniowym i z okresu ru-
chów socjalistycznych (pepeesowskich) 
na  początku XX wieku. Choć w  przy-
woływaniu  takich  zdarzeń  geograficz-
nie dominuje Lubelszczyzna,  to  jednak 
wskazane  pozostałe  regiony  pojawiają 
się nierzadko jako miejsca zdarzeń. 
Dla  uwiarygodnianie  swoich  opo-

wieści  autor  często  korzysta  z  różnych 
źródeł  informacji;  np.  Monografii po-
wiatu bialskiego  Bolesława  Górnego, 
która  ukazała  się  w  1939  roku, Wspo-
mnień z niedawnej przeszłości  księ-
dza  Adama  Słotwińskiego  (wydanych 
w 1834 r.), Pamiętników Kajetana Koź-
miana,  roczników  wiekowych  gazet, 
najczęściej jednak z „Ziemi Lubelskiej”, 
która  niezwykle  rzetelnie  prowadziła 
kronikę  tamtych czasów oraz wielu  in-
nych dzieł,  periodyków,  autorów. Czę-
sto  też  autor  powołuje  się  na  pamięć 
ludowych gawędziarzy, ludzi-świadków 
niecodziennych wydarzeń, domorosłych 
filozofów i lokalnych fantastów.
Do  swoich  tekstów  nasz  pisarz  nie-

rzadko  wprowadza  popularnych  proza-
ików i poetów, jak Adama Mickiewicza 
w  opowieści  Mickiewicz a polska szu-
bienica  oraz  w  bardzo  humorystycz-
nych, ale pisanych poważnie, gawędach 
Wigilia Mickiewicza na Podlasiu,  czy 
w Śmierć w Wenecji czyli od Tomasza 
Manna  do  Antoniego  Wieniarskie-
go.  Przywołuje  Juliusza  Słowackiego, 
Bolesława  Prusa  i  Ewę  Szelburg  Za-
rembinę  (tych  ostatnich  w  relacji  wal-
ki  bojowca-rewolucjonisty  Franciszka 
Lisa  z  trzema  rotami  carskiej  piecho-
ty),  Stefana  Żeromskiego,  Szymona 
Tokarzewskiego,  Józefa  Czechowicza, 
Eugeniusza  Małaczewskiego,  Adama 
Rzążewskiego  i  dwa  tuziny  kronikarzy 

(m.in.): Ignacego Gruszeckiego, Wincen-
tego Dawida, Juliana Sulerzyckiego… 
Narrator  tych  opowieści  nierzadko 

ujawnia  też  swoją obecność w  tekście 
(personalizuje się), np. w jednym z nich 
tak wyznaje: 

Tytuł  „Panowie  bandyci,  panowie 
rewolucjoniści”  zaakceptowany  po 
długim namyśle. Wahałem się, czy nie 
powinien  brzmieć  „Panowie  bandy-
ci,  panowie  rewolucjoniści,  panowie 
zdrajcy”,  odrzuciłem,  bo  zbyt  długi 
i nieprawdziwy. Zdrajców nikt nie za-
szczycał zwrotem „panowie”. W prasie 
tematu  zdrady  nie  podejmowano,  ale 
w literaturze kolaborantów i sprzedaw-
czyków nie oszczędzał żaden autor4. 

Albo: 

Na początku XX stulecia – podobnie 
jak dzisiaj i przed wiekami – grasowały 
tabuny złodziei, wydrwigroszy  i oszu-
stów.  Piszę  te  zdania  jesienią  2009 
roku,  w  dniach  wybuchu  afery  hazar-
dowej, kiedy szeroką falą rozlały się in-
formacje o tworzeniu – na zamówienie 
– prawa gwarantującego  stokrotne  zy-
ski właścicielom kasyn i salonów gier. 
Kolejny  raz  wyszło  na  jaw,  że  nędz-
nych  wydrwigroszy  wspierają  ludzie 
rządzącej partii. Oczywiście, nie z czy-
stej  przyjaźni,  nie  za  darmo,  lecz  dla 
profitów, jak to się dzisiaj powszechnie 
powiada: dla kasy.

A w ostatnim zdaniu opowieści po-
wrócić do początkowej tezy: 

Przyszła wojna, przyszły nowe cza-
sy, złe – najkrócej mówiąc, wojną mi-
nęła, nadeszły czasy jeszcze gorsze5.
Nierzadko  opowiadacz  nie  poprze-

staje  na  elementach historycznych,  je-

4 Z.W. Fronczek, Panowie bandyci, pa-
nowie rewolucjoniści, w, tenże Bomby 
polskie, s. 29.
5 Z.W. Fronczek, Kida i Forszteter w, 

tenże Bomby polskie, s. 50, 57.

Stanisław Rogala

BOMBY POLSKIE 
ZBIGNIEWA WŁODZIMIERZA FRONCZKA
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żeli dysponuje informacjami, wskazuje 
na  współczesne  ślady  swoich  anegdot 
(np.  współczesna  pozostałość  po  XV 
piętnastowiecznej szubienicy: „Po licz-
nych  przeróbkach  przetrwała  do  na-
szych czasów. Można obejrzeć ją przy 
ulicy Długosza pod numerem 4” (s. 16) 
i dalej opisuje jej współczesny nędzny 
wygląd.
Często  bardzo  dokładnie  charakte-

ryzuje  bohaterów  swoich  opowieści, 
jak  Leona  Gawlikowskiego  (s.  38), 
wprowadzając o nim szereg ciekawych 
informacji. Dominują w tomie rewolu-
cjoniści-socjaliści. Ich armii dorównuje 
tylko, a może nawet ją przewyższa ar-
mia  złodziei  (koniokradów,  zwykłych 
bandytów,  oprychów,  hersztów  band) 
czy  kompanie  ich  małżonek,  narze-
czonych,  kochanek,  konkubin.  Ale 
oprócz opowieści Fronczka o napadach 
na  pańskie  dwory,  budzących  strach 
i przerażenie, pełnych trupów i szubie-
nic, snutych „na poważnie”, nasz autor 
kreśli  również  facecje  bardzo  humo-
rystyczne,  pełne  rubasznego  humoru 
i  żartów,  z  trudem  zachowuje  „powa-
gę” (Wigilia Mickiewicza na Podlasiu). 
Można  podejrzewać,  że  podobnemu 
celowi – rozładowania napięcia – służą 
też  piękne  opisy  przyrody,  jak  ten  ze 
strony  38  o  dziedzicu  Jakubowic  Ko-
nińskich  – Leonie Gawlikowskim  „… 
właściciel  dworu  w  pięknym  parku 
przeciętym bystrą Ciemięgą wpadającą 
tuż za Lublinem – do Bystrzycy. Dwór 
przetrwał, parku nie ma, tylko wiekowe 

wierzby  i osiki stoją smętne nad brze-
giem  rzeczki. W  srebrno  zielonej wo-
dzie, kto potrafi, może złowić pstrąga, 
kto  spostrzegawczy,  wypatrzy  bobra” 
(s. 38) 
Jedną  z  najciekawszych  opowieści 

o  bombowych  zamachach  jest  histo-
ryczny reportaż Hryniewiecki. Zamach 
na Aleksandra II przywołująca  uda-
ną akcję na wielkiego wroga Polaków 
w 1881 roku. Przeprowadził ją student 
Instytutu  Technologicznego  w  Peters-
burgu  –  Ignacy  Hryniewiecki.  Zmarł 
car i zmarł zamachowiec, a śmierciono-
śną bombę – zdaniem Fronczka – skon-
struowano w Konstantynowie, majątku 
pisarza Tadeusza Gałeckiego (Andrze-
ja Struga), również zamachowca ale już 
z innych miejsc i czasów.

W  najnowszej  publikacji  dominu-
je Lubelszczyzna, ale  jest  też Podlasie 
i Kielecczyzna. 
W  opowieści  Stefan Żeromski pa-

trzy na Siedlce  Fronczek  przybliża 
czytelnikowi młodzieńcze doświadcze-
nia  autora Ludzi bezdomnych  podczas 
jego  pobytu  na  Podlasiu.  Spotykamy 
tu  piękne  sceny  miłości  między  mło-
dym  nauczycielem  na  Podlasiu  –  Że-
romskim a Anielą Rzążewską – młodą 
i  atrakcyjną  wdową,  której  urokom 
i zalotom pisarz z lubością się oddawał 
i rzecz bez ogródek przedstawił w swo-
ich Dziennikach. Fronczek przywołuje 
też, co jest szczególnie ciekawe, przy-
padkowe  spotkanie  przymierającego 
głodem  Żeromskiego  z  Bolesławem 
Prusem (w Warszawie przy ulicy Kru-
czej) i inne spotkania tych pisarzy (już 
po latach w Nałęczowie, w Policznej – 
gdzie Prus był ślubnym świadkiem Ste-

fana i Oktawii), a następnie prezentuje 
utwory Żeromskiego związane z Podla-
siem (powieść Mogiła, nowele Ananke, 
Do swego pana, Poganin  i  inne).  Jest 
w tym tomie jeszcze jedno bardzo cie-
kawe  i  zaskakujące  opowiadanie,  to 
Siłaczka z bombą w ręku, czyli relacja 
o działalności  i  śmierci Faustyny Mo-
rzyckiej,  młodej  i  pełnej  poświęcenia 
nauczycielki,  uznanej  za  prototyp  bo-
haterki  znanego  opowiadania  Żerom-
skiego Siłaczka.
Fronczek, w paru  finalnych opowie-

ściach,  Józef Czechowicz i Babel…, 
oraz w Tołstoj o polskim zesłańcu, jak to 
czynił wielokrotnie we wcześniejszych 
zbiorach  (Z toporem przez wieki i Wy-
znania grabarza)  składa  niemal  hołd 
swoim  bliskim,  rodzinnym  stronom, 
kolegom  lat  szkolnym  i  przyjaciołom, 
wprowadzając  w  ostatniej  ze  wskaza-
nych  miejscowości  ważne  dla  historii 
jego  rodziny:  Linów,  Zawichost,  Czy-
żów i Annopol. Najmniej znana z nich 
jest wioska Linów, w której urodził się 
Wincenty Migurski, powstaniec listopa-
dowy i uczestnik działań partyzanckich 
pułkownika  Zaliwskiego,  zesłaniec  do 
Kazachstanu. Za Migurskim na zesłanie 
dobrowolnie  powędrowała  jego  narze-
czona  Albina  Wiśniowska.    Losy  Mi-
gurskiego i jego żony Aliny opisał Lew 
Tołstoj  w  noweli  Za szto?.  Fronczek 
kontynuuje legendę Migurskiego i  jego 
potomków aż do wojny polsko-bolsze-
wickiej w 1920 roku… To szczególnie 
ciekawa i dramatyczna opowieść.
Warto  poznawać,  bo  ciekawe,  od-

krywcze  i mocno osadzone w polskiej 
historii  są  opowieści  Zbigniewa Wło-
dzimierza  Fronczaka  z  jego  licznych 
publikacji.

Autor o swym dziele: odpalanie bomb i petard
Petardy odpala się na powitanie Nowego Roku, w czasie demonstracji, bywa, 

że podczas widowisk sportowych.  Jest  jeszcze  inne znaczenie  tych słów, odpa-
lenie petardy  może oznaczać dokonanie czegoś nieszablonowego, niezwykłego, 
szalonego. Porywanie się  z motyką na księżyc to przysłowiowa akcja bez sukce-
su, jednak porwanie się  z motyką na carską karetę to już zamach. Nie brakowało 
w naszych dziejach desperatów ruszających na cara z  toporem, powrozem, nie-
sprawnym rewolwerem.   Nie brakowało  i  takich, którzy domowymi sposobami 
konstruowali bomby i rzucali nimi w urzędników okupanta, ciemiężycieli, okrut-
ników.  Już wiele lat temu zainteresowała mnie ich odwaga, determinacja, poświę-
cenie. Nie tracę tego zainteresowania. W najnowszej książce  piszę o tych, którzy 
odpalali petardy – dosłownie i w przenośni, piszę także  o tych, którzy odpalali 
bomby. Nie dla efektu, ale dla idei, dla Polski. 

Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Bomby polskie, Lublin 2015, Polihymnia

█
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Ojciec  –  w  czasach  wojny  – 
w warsztatach  kolejowych  zrobił  nam 
z metalowych  kształtek  solidne  sanki. 
Były tak mocne i duże, że można było 
nimi  przewozić  ciężkie  i  sporych  roz-
miarów przedmioty. Woziliśmy na nich 
do wędzarni wędliny jak szynki, bocz-
ki i kiełbasy. Jak na owe czasy były to 
prawdziwe frykasy. Sporządzone przez 
rodziców wędliny z mięsa ubitego świ-
niaka  należało  dostarczyć  na  koniec 
ulicy  Świętochowskiego,  do  wędzarni 
pana Cnoty. Parę razy w tygodniu przy-
woziłem sankami tzw. młóto, czyli wy-
ekstrahowany jęczmień stanowiący od-
pad  przy  produkcji  piwa w  pobliskim 
browarze  „Jeleń”.  Młóto  stanowiło 
doskonałą i pożywną paszę dla naszych 
świń.
Okazjonalnie  używałem  sanek  do 

zjeżdżania  z  górek.  Przypadkiem  od-
kryłem  nową  możliwość  rekreacyjne-
go  użycia  sanek.  Czasami,  przeważ-
nie  w marcu  zdarzały  się  parodniowe 
znaczne  ocieplenia.  Wówczas  śnieg 
gwałtownie się topił, a ulicami płynęły 
strumienie.
Po nachylonej ku Bychawskiej ulicy 

Kraszewskiego  płynął  prawdziwy  po-
tok. Wystarczyło,  iż obniżyła  się  tem-
peratura, a wodne rozlewiska zmieniały 

się w lodowiska. Lód pokrywał prawie 
całą szerokość ulicy. Niestety, jego nie-
równa  powierzchnia  uniemożliwiała 
jazdę  na  łyżwach.  Wpadłem  więc  na 
pomysł wykonania „napędu” do sanek. 
Do  końców  dwóch  dębowych  kijków 
wbiłem dwa pozbawione łebków gwoź-
dzie. Pomysł okazał się dobry. Siedząc 
na sankach, rytmicznie odpychałem się 
kijkami  i  uzyskiwałem  całkiem  niezłą 
prędkość. Któregoś dnia w 1943 roku, 
gdy dojechałem do ulicy Bychawskiej, 
zauważyłem  obcego  mężczyznę,  sto-
jącego obok dwóch dużych waliz. Za-
uważywszy moje sanki, nieznajomy za-
proponował  mi  podwiezienie  sankami 
–  za wynagrodzeniem –  jego walizek. 
Walizy były duże  i niezwykle ciężkie. 
Z  dużym  wysiłkiem  ułożyliśmy  je  na 
sankach.  Na  pytanie,  dokąd  mam  je-
chać  nie  udzielił  odpowiedzi, wskazał 
tylko kierunek – w stronę Abramowic. 
Przy ciągnięciu sanek, prawie nie czu-
łem ciężaru walizek. Przeszliśmy obok 
sadu  abramowickiego,  budynku  dwo-
ru  i  po minięciu  ostatnich  zabudowań 
folwarcznych  ujrzeliśmy  niespotykane 
dotychczas  zjawisko.  Oto  olbrzymia 
przestrzeń  całej  doliny  Czerniejówki 
była  pokryta  jednolitą  taflą  lodu.  Lód 
zaczynał  się  w  pobliżu  drogi,  którą 

przybyliśmy i w odległości około 1 ki-
lometra  sięgał  przeciwległego  brzegu 
doliny.  W  górę  rzeki,  jak  okiem  się-
gnąć, nie było widać końca tej lodowej 
ślizgawki.  Na  przeciwległym  brzegu, 
nieco  po  prawej  stronie,  widać  było 
zabudowania miasteczka Głusk i bryłę 
kościoła  z  wieżą.  Po  chwili  przerwy 
w marszu, mój zleceniodawca wskazał 
ręką  kierunek  na  kościół  i  podał  ko-
mendę:  jedziemy!  Po  przebyciu  kilku 
metrów  stanęliśmy  nad  zamarzniętym 
rozlewiskiem. Stojąc na lądzie, spraw-
dziłem  śliskość  lodu  przez  pocieranie 
go zelówką buta. Właściciel waliz rów-
nież wykonał podobną próbę. Bez słów 
zrozumieliśmy, że przebycie takiej śli-
zgawki  na  piechotę  nie  jest  możliwe. 
Na szczęście miałem ze sobą kijki „na-
pędowe”,  lecz aby zmieścić  się na  sa-
niach, należało inaczej ułożyć walizki. 
Zajął się tym nieznajomy. Jedną walizę 
ustawił na wąskim boku i obie przesu-
nął nieco do przodu. Zająłem stanowi-
sko z tyłu, gdzie miałem wystarczającą 
swobodę  ruchu, mój  partner  z  trudem 
zmieścił się na przedniej walizce. Sanie 
były  bardzo  obciążone  i  przed  prze-
prawą  na  drugą  stronę  sprawdziliśmy 
wytrzymałość  lodu,  jeżdżąc w pobliżu 
brzegu. Wreszcie  ruszyliśmy  na  drugi 

Stefan Przesmycki

O sankach, powodziach i  karabinach

Most na ul. Zamojskiej
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Wiosenna powódź na Bystrzycy. Most na Nowej Drodze

brzeg rozlewiska. Poruszałem rytmicz-
nie kijkami, wbijając  ich końce w  lód 
i  odpychając  się do  tyłu. Przy niezbyt 
dużym  wysiłku  uzyskiwałem  znaczną 
prędkość. Powierzchnia lodu była gład-
ka jak lustro i jednocześnie przezroczy-
sta jak szyba. Widać było dno i koryto 
rzeki  Czerniejówki.  Czasami  dały  się 
słyszeć trzaski pękającego lodu. Wresz-
cie dotarliśmy do brzegu i obaj zaczę-
liśmy ciągnąć sanie pod górę. W pew-
nym  momencie  sanie  podskoczyły  na 
jakiejś muldzie,  tylna walizka  zsunęła 
się na ziemię i otworzyła, a w jej wnę-
trzu ukazały się karabiny. Nieznajomy 
zamknął walizkę i zwrócił się do mnie 
z pytaniem: – Widziałeś? Wiesz czym 
to grozi, jeśli się wygadasz? 
Aby wzbudzić jego zaufanie powie-

działem, że  jestem członkiem Szarych 
Szeregów  i  udział  w  akcji  transportu 
broni  jest  dla mnie  zaszczytem. Zmu-
szony  okolicznościami  blefowałem, 
gdyż nie należałem do żadnej konspira-
cyjnej organizacji.
Wreszcie  wyciągnęliśmy  sanie  na 

górę,  nieznajomy  skierował  się  do 
opuszczonej  komórki,  w  której  ukrył 
sanie  z  ładunkiem.  Widocznie  nabrał 
do mnie zaufania, gdyż poprosił o pil-
nowanie ładunku do czasu jego powro-
tu. Nie mając  nic  lepszego  do  roboty, 
siadłem na sankach i zacząłem rozmy-
ślać  o  przeżytej  przygodzie. Mieliśmy 
dużo  szczęścia,  bo  na  kilkukilometro-
wej  trasie,  często  patrolowanej  przez 
niemiecką  żandarmerię,  nie  spotkali-
śmy żadnego patrolu. Czas mi się dłu-
żył, zaczął mnie ogarniać chłód, a wła-
ściciela  walizek  ani  widu,  ani  słychu. 
Gdy zacząłem się zastanawiać, co mam 

uczynić w tej sytuacji, dało się słyszeć 
człapanie  konia. Wkrótce  do  komórki 
wszedł mój nieznajomy z drugim męż-
czyzną. Zapytał, ile zarobiłem za trans-
port.  Odpowiedziałem,  że  nie  miałem 
dotychczas  takiego  zamówienia,  więc 
nie  wiem. Wtedy  wyciągnął  z  portfe-
la  dwa  banknoty  stuzłotowe,  wręczył 
mi  je  mówiąc,  że  bez  mojej  pomocy 
akcja  by  się  nie  udała.  Stałem  się  po-
siadaczem olbrzymiej sumy pieniędzy. 
Moje kieszonkowe kapitały zwykle nie 
przekraczały  5  złotych.  Odczuwałem 
ogromną satysfakcję z udziału w trans-
porcie broni. W pewnym momencie do-
bry nastrój  popsuła mi myśl,  że  skoro 
przedstawiłem się jako członek Szarych 
Szeregów,  to  nie wypada  brać  pienię-
dzy za udział w patriotycznej akcji. Na-
tychmiast wyciągnąłem z kieszeni oba 
banknoty  i  wyciągając  rękę  w  stronę 
mojego partnera, wyjaśniłem, dlaczego 
nie mogę przyjąć wynagrodzenia. Przez 
moment zaczęliśmy się targować. Zda-
je  się,  że  mój  partner,  chcąc  szybciej 
skończyć  sprawę,  powiedział:  no  to 
dzielimy się po połowie. Następnie dał 
mi jeden banknot stuzłotowy i uścisnął 
mi dłoń, obejmując mnie drugą ręką za 
plecy wykonał coś w rodzaju półniedź-
wiadka. I tak się rozstaliśmy. 
Mimo  zmęczenia  drogę  powrotną 

przebyłem  z  niespotykaną  prędkością. 
Było już późno, wpadłem do domu jak 
burza.  Ojciec  już  przyszedł  z  pracy. 
Matka bez słowa postawiła przede mną 
talerz  gorącej  zupy,  a  ja  z  dumą  poło-
żyłem  na  stole  stuzłotówkę. Musiałem 
dość szczegółowo opisać całą eskapadę, 
jednak zawartości waliz nie ujawniłem, 
powiedziałem  tylko,  że  były  bardzo 

ciężkie. Moja przygoda wzbudziła zro-
zumiale  zaciekawienie.  Młodszy  brat 
Wojciech miał do mnie pretensję, że go 
ze  sobą  nie  zabrałem.  Ojciec  również 
wykazywał  duże  zaciekawienie.  Jego 
pytania  były  bardzo  wnikliwe.  Szcze-
gółowo  musiałem  opisywać  wygląd 
mojego  zleceniodawcy:  barankową, 
chłopską czapę, kożuszek do kolan, buty 
„oficerki”  i  sprężystą  sylwetkę... Z py-
tań ojca zorientowałem się, że mój nie-
znajomy z przygody z sankami nie był 
mu całkiem obcy. Pewnie wiedział coś 
o zawartości waliz. Ale nie mogłem o to 
zapytać. Tata zmienił temat rozmowy...

Postscriptum

W nawiązaniu do opisanego wyżej, 
a  niespotykanego  współcześnie  zja-
wiska pokrycia  taflą  lodu  szerokiej na 
około  kilometr  doliny  rzecznej.  Nie 
był to jakiś przypadek kuriozalny, lecz 
dość pospolity. Niezbędnymi warunka-
mi  do wystąpienia  tego  zjawiska  były 
długotrwałe,  mroźne  i  śnieżne  zimy. 
Od czasów przedwojennych, aż po lata 
siedemdziesiąte,  stale  obserwowałem, 
jak  szybkie  topnienie  grubej  pokrywy 
śnieżnej  powoduje  wiosną  powodzie 
na  wszystkich  rzekach  Lublina.  Naj-
bardziej widowiskową była powódź na 
Bystrzycy, która rozlewała się w szero-
kich dolinach.
Również w środku  lata powstawały 

powodzie po obfitych  i  długotrwałych 
opadach  deszczu.  Występowały  tak 
regularnie,  że  w  rejonie  Kazimierza 
nad Wisłą nadano im nazwy: „Święto-
janka”  i  „Jakubówka”.  Nazwy  letnich 
powodzi  na Wiśle,  zapewne występu-
jące  od  dawna,  używane  były  wzdłuż 
bardzo długiego odcinka rzeki. W nie-
dawno  wydanej  książce  Na Łużycu. 
W zapomnianym regionie etnograficz-
nym nad Wisłą, autor Łukasz Maurycy 
Stanaszek podaje, że w ciągnącym się 
od Wilgi do Wilanowa mikroregionie, 
letnie powodzie na Wiśle nazywane są 
„Janówka” i „Jakubówka”. Region, 
jak głoszą opowieści, zasiedlony zo-
stał przez „Olendrów” (Holendrów). 
Sprowadzono ich ponoć w XVII wieku 
do regulacji Wisły z Północnego Pomo-
rza. Można więc wnosić, że klimat był 
ustabilizowany przez kilka ubiegłych 
stuleci.

█
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W środę 18 maja 2016 roku – 
w przeddzień sesji Rady Miasta, na 
której miała zapaść decyzja, czy na-
dal będzie istniał w Lublinie skwer 
Tarasa Szewczenki – odbyło się 
w Lublinie „Czytanie Szewczenki na 
skwerze Szewczenki”. 

Tradycję „Czytania na skwerze” za-
początkowano w Lublinie w 2014 roku 
– w 200. rocznicę urodzin ukraińskiego 
wieszcza  narodowego.  Od  tego  czasu 
już  trzykrotnie  9 marca  (czyli  dokład-
nie  w  rocznicę  urodzin  poety)  lubel-
scy Ukraińcy, miłośnicy poezji Tarasa 
Szewczenki, polscy pisarze i przyjacie-
le Ukrainy zbierali się w tym szczegól-
nym  miejscu,  aby  wspólnie  poczytać 
poezję wieszcza.
Tym  razem  po  raz  pierwszy  „Czy-

tanie na skwerze” odbyło się w innym 
terminie niż dotychczas. W przeddzień 
sesji Rady Miasta, na której miała za-
paść decyzja dotycząca istnienia skwe-
ru Tarasa Szewczenki. W majowy wie-
czór zebrali się miłośnicy poezji ukra-
ińskiej,  polscy  przyjaciele  Ukrainy, 
jednym słowem: wszyscy, którzy uwa-
żają, że ukraiński wieszcz zasługuje na 
skwer Jego imienia w Lublinie.
Skąd próba zamachu na skwer Szew-

czenki?
9 marca 2016 r. – w dniu urodzin po-

ety – w Radzie Miasta Lublin złożono 
jako  obywatelską  inicjatywę uchwało-
dawczą wniosek o zmianę nazwy skwe-
ru T.  Szewczenki. Decyzja w  sprawie 
nazwy skweru ma zostać podjęta pod-
czas  obrad  XVIII  sesji  Rady  Miasta 
Lublin  VII  kadencji  w  dniu  19  maja 
2016 r. W porządku obrad XVIII sesji 
znalazł się punkt 5.1.:
„5.  Podjęcie  uchwał  w  sprawach: 

5.1. zmiany nazwy skweru położonego 
w  granicach  administracyjnych  Mia-
sta  Lublin,  tj.  w  sprawie  zmiany  na-
zwy  „Skweru  Tarasa  Szewczenki”  na 
„Skwer  Sprawiedliwych  Ukraińców” 
(druk  nr  519-1)  –  projekt  mieszkań-
ców […]”. Pod projektem podpisało się 
1770 osób, w tym 1432 z Lublina.

Przedstawiciel  wnioskodawców 
uzasadniał  inicjatywę  zmiany  nazwy 
skweru  refleksjami  z  lektury  poematu 

Szewczenki Hajdamacy, w którym  po-
eta  odnosi  się  do  okrucieństw  do-
świadczonych przez Polaków i Żydów 
w czasie rzezi humańskiej z 1768 roku. 
Wnioskodawca dopatrzył się w poetyc-
kich strofach gloryfikowania sprawców 
rzezi  humańskiej,  a  nawet  propago-
wana  ich  kultu.  „Rzeź  humańska była 
preludium do zbrodni wołyńskiej” – to 
puenta interpretacji.
Inicjatywa zmiany nazwy nie zyska-

ła  –  jak można mniemać – większego 
zrozumienia czy poparcia. Zdecydowa-
nie  zaprotestowały  liczne  organizacje 
społeczne, naukowcy i twórcy.
Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, kie-

rownik zakładu Ukrainistyki UMCS:
Poparłem  wniosek  nadania  imie-

nia  Szewczenki  skwerowi  w  centrum 
Lublina,  u  zbiegu  ulic  Ruskiej  i  Pod-
zamcze.  To miejsce  znaczące w  dzie-
jach  społeczności  ukraińskiej  Lublina 
–  obok  XVII-wiecznej  cerkwi  prawo-
sławnej Przemienienia Pańskiego, przy 
rondzie św. metropolity Piotra (Mohy-
ły),  który  tę  świątynię poświęcił  i  jest 
dla  lubelskich  Ukraińców  symbolem 
związków  z  Ukrainą.  Trzeba  się  wy-
kazać  brakiem  dobrej  woli,  brakiem 
szacunku  dla  poszanowania  polskiej 
i  ukraińskiej  kultury,  wreszcie  zupeł-
ną nieznajomością literatury, by uznać 
Szewczenkę  za  twórcę  antypolskiej 
kampanii.
Dr  Grzegorz  Kuprianowicz,  prezes 

Towarzystwa Ukraińskiego: 
Z zamieszanie wokół zmiany nazwy 

jest  niepotrzebne,  wywołuje  zbytecz-
ne  konflikty,  pytania,  choćby  takie: 
–  czy  Ukraińcy  mogą  odwoływać  się 
do swoich  tradycji narodowych? Jeże-
li dla kogoś nie do przyjęcia jest Taras 
Szewczenko, to co z kultury ukraińskiej 
może  funkcjonować w przestrzeni pu-
blicznej? 

Hubert Mross

PS
Punkt  dotyczący  istnienia  skweru 

Szewczenki w Lublinie spadł z porząd-
ku obrad Rady Miasta.

TARAS SZEWCZENKO

Taras  Szewczenko  jest  ukraińskim 
wieszczem  narodowym,  jedną  z  klu-
czowych  postaci  w  dziejach  kultury 
ukraińskiej.  Jego  księga  poezji  Kob-
zar znajduje się w każdym ukraińskim 
domu.  Był  nie  tylko  wybitnym  poetą 
epoki  romantyzmu,  ale  także  powie-
ściopisarzem  i  dramaturgiem,  arty-
stą-malarzem,  osobą  zaangażowaną 
w ukraińskie odrodzenie narodowe po-
łowy XIX wieku.
Urodził się 9 marca 1814 we wsi Mo-

ryńce na centralnej Ukrainie w rodzinie 
pańszczyźnianego  chłopa.  Wkrótce 
jego  rodzice,  Maria  i  Grzegorz,  prze-
nieśli  się do wsi Kiryłówka. Niedługo 
później  umarli,  najpierw  matka,  dwa 
lata później ojciec. Trudny był los sie-
roty  w  pańszczyźnianej  wsi.  Młody 
Taras  uczył  się w  szkółce  cerkiewnej, 
potem u miejscowego diaka. Wcześnie 
zaczął interesować się malarstwem.
Właściciel  wsi, Wasilij  Engelhardt, 

zabrał  go  ze  sobą  jako  służącego  do 
Wilna  i  Petersburga.  Szczególnie  Pe-
tersburg wywarł wielki wpływ na mło-
dego  Szewczenkę.  Dzięki  wsparciu 
miejscowej  społeczności  ukraińskiej 
i  zainteresowaniu  rosyjskich  artystów 
Petersburga jego wielki talent malarski 
został  dostrzeżony. Ukraińscy  i  rosyj-
scy przyjaciele wykupili go z pańszczy-
zny i dzięki temu mógł podjąć studia na 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersbur-
gu,  pod  kierunkiem  wybitnego  rosyj-
skiego malarza Karola Briułłowa.
W połowie lat 40. XIX w., po ukoń-

czeniu studiów, wrócił na Ukrainę, do 
Kijowa.  Został  współpracownikiem 
Komisji  Archeograficznej,  badającej 
i  dokumentującej  przeszłość  Ukrainy. 
Sporządzał na potrzeby komisji rysunki 
zabytków  historycznych  na  Wołyniu, 
Podolu,  Kijowszczyźnie  i  Połtawsz-
czyźnie. Włączył się  też w życie poli-
tyczno-społeczne  Kijowa,  wstąpił  do 
tajnej organizacji – Bractwo św. Cyryla 
i  Metodego,  do  której  należało  grono 
wybitnych  przedstawicieli  młodego 
pokolenia  ukraińskiego  ruchu  narodo-
wego.
Podczas  likwidacji  Bractwa  przez 

władze w  1847  r.  został  aresztowany, 
a  następnie  wcielony  do  wojska  jako 
szeregowiec z zakazem pisania  i ryso-
wania.  Początkowo  służył w  twierdzy 
w Orsku na Uralu. Następnie  jako  ry-

Literackie i polityczne boje o skwer
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sownik  brał  udział  w  ekspedycji  ba-
dawczej  nad  Morzem  Aralskim,  a  po 
jej zakończeniu przebywał w Orenbur-
gu,  gdzie  zaprzyjaźnił  się  z  polskimi 
zesłańcami. Wkrótce znowu karnie ze-
słano go do koszar, do twierdzy Nowo-
pietrowskiej  nad Morzem Kaspijskim. 
Tam  również  zaprzyjaźnił  się  z  kilko-
ma zesłańcami-Polakami. Łącznie spę-
dził w wojsku 10 lat.
Zwolniono go dopiero w 1857 r. Nie 

mógł  jednak  zamieszkać  na  Ukrainie 
i  osiadł w Niżnym Nowogrodzie. Do-
piero rok później otrzymał zezwolenie 
na  zamieszkanie  w  Petersburgu. Wła-
śnie  tam  spędził  ostatnie  lata  swego 
życia. Tutaj dalej zajmował się malar-
stwem  i poezją. Zastał  członkiem  rze-
czywistym  rosyjskiej  Akademii  Sztuk 
Pięknych  (1860).  Dopiero  w  1859  r. 
uzyskał  zgodę  na  wyjazd  na  Ukrainę, 
jednak  znów  został  tam  aresztowany 
i zakazano mu pobytu na Ukrainie.
Zmarł 10 marca 1861 r. w Petersbur-

gu.  Początkowo  pochowany  został  na 
cmentarzu Smoleńskim w Petersburgu. 
Kilka miesięcy później, w maju 1861 r., 
zgodnie z wolą poety, jego ciało złożo-
no na wysokim wzgórzu nad Dnieprem 
pod Kaniowem. Pogrzeb poety stał się 
wielką manifestacją. W ciągu 47 lat ży-
cia zaledwie 3,5 roku spędził jako wol-
ny człowiek.
W dorobku literackim Tarasa Szew-

czenki  jest  kilkadziesiąt  utworów  po-
etyckich,  zebranych  w  tomie  Kobzar 
(Kobziarz). Pierwszego pełnego tłuma-
czenia Kobziarza na język polski doko-
nał mieszkający w Lublinie Ukrainiec – 
Piotr Kupryś (tom ukazał się w 2008 r.). 
Szewczenko  wprowadził  nowe  formy 
do poezji ukraińskiej, wywarł  również 
wielki wpływ na rozwój nowoczesnego 
ukraińskiego  języka  literackiego.  Jego 
twórczość miała wielkie znaczenie dla 
podniesienia  autorytetu  języka  ukra-
ińskiego. Napisał  również  – w  języku 
rosyjskim kilka powieści. Był także au-
torem kilku dramatów w języku ukraiń-
skim i rosyjskim.
W  ukraińskiej  tradycji  narodowej 

postać Tarasa Szewczenki  jest symbo-
liczną.  Każdego  roku  na  całym  świe-
cie Ukraińcy uroczyście  czczą pamięć 
swego narodowego wieszcza.

 Swietłana Kozaczenko

Skwer Tarasa Szewczenki w Lubli-
nie znajduje się u zbiegu ulic Ruskiej 
i  Podzamcze.  Położony  jest  w  cen-
trum miasta.  Lublin  –  co  podkreślają 
władze  miasta,  jak  i  mieszkańcy  – 
jest miejscem  spotkania wielu  kultur. 
Wszyscy, jak jeden, opowiadają się za 
szeroką,  międzynarodową  współpra-
cą. Nasze miasto odgrywa szczególną 
rolę w stosunkach polsko-ukraińskich, 
od lat pragniemy uchodzić za ambasa-
dora wschodniego  sąsiada. Niedaleko 
skweru  znajduje  się  jeden  z ważnych 
współcześnie ośrodków życia społecz-
ności  ukraińskiej  Lublina  –  cerkiew 
parafii  prawosławnej  św. metropolity 
Piotra (Mohyły) przy ul. Dolińskiego.
Z  inicjatywą uhonorowania w Lu-

blinie postaci Tarasa Szewczenki po-
przez  nazwanie  jego  imieniem  ulicy 
lub placu wyszło Towarzystwo Ukra-
ińskie w marcu 2010 r., gdy skierowa-
ło odpowiedni wniosek do władz mia-
sta Lublina.  Imię Tarasa Szewczenki 
skwerowi u zbiegu ulic Ruskiej i Pod-
zamcze  Rada  Miasta  Lublin  nadała 
w  dniu  31  maja  2012  r.  uchwałą  nr 
460/XXI/2012. Uroczystość otwarcia 
skweru im. Trasa Szewczenki odbyła 
się 21 czerwca 2013 roku
We  wniosku  Towarzystwa  Ukra-

ińskiego  z  2010  r.  o  nadanie  imie-
nia  Tarasa  Szewczenki  następu-
jąco  uzasadniano  tę  propozycję: 

„Nazwanie  imieniem  T.  Szewczen-
ki  ulicy  czy  placu  w  Lublinie  będzie 
naturalnym  zarówno  ze  względu  na 
to,  iż  od  stuleci  częścią  społeczno-
ści  miasta  są  Ukraińcy,  jak  również 
z  uwagi  na  wszechstronne  i  ciągle 
rozwijające  się  kontakty  miasta  Lu-
blina  z  Ukrainą  współcześnie.  (…) 
Warto  zwrócić  uwagę,  że Lublin  ode-
grał już znaczącą rolę w uczczeniu i po-
pularyzacji postaci Tarasa Szewczenki. 
Od  dziesięcioleci  społeczność  ukraiń-
ska  dorocznie  organizuje  obchody  pa-
mięci poety. W ich ramach tradycyjnie 
odbywają  się  w  cerkwi  prawosławnej 
modlitwy  za  poetę.  Należy  też  pod-
kreślić,  że  właśnie  jeden  z  lubelskich 
Ukraińców,  pochodzący  z  Podlasia 
Piotr Kupryś,  dokonał  pełnego  tłuma-
czenia księgi poezji T. Szewczenki pt. 
Kobziarz na język polski. Jej pełne wy-
danie w  języku polskim po  raz pierw-
szy  również  ukazało  się  w  Lublinie 
dwa lata temu. Można przypomnieć, że 
także kilka dziesięcioleci temu to wła-
śnie Wydawnictwo Lubelskie wydawa-
ło liczne polskie tłumaczenia prozy Ta-
rasa Szewczenki. Z kolei kilka lat temu 
z  inicjatywy  słuchaczy  Europejskiego 
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uni-
wersytetów  powstała  polskojęzyczna 
strona internetowa poświęcona ukraiń-
skiemu poecie pt. Taras Szewczenko po 
polsku”.                                        (red.)

SKWER TARASA SZEWCZENKI W LUBLINIE
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LIST OTWARTY 

W SPRAWIE SKWERU TARASA SZEWCZENKI W LUBLINIE

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Zwracamy się z prośbą o podpisanie listu otwartego, aby 

istniejący od czterech lat w Lublinie Skwer imienia Tarasa 
Szewczenki pozostał pod swoją dotychczasową nazwą.

Jako  mieszkańcy  Lublina  oraz  przyjaciele  tego  miasta 
uważamy, że miasto Lublin zasługuje na skwer Tarasa Szew-
czenki. Za niepotrzebną uznajemy skierowaną do Rady Mia-
sta Lublin obywatelską inicjatywę mającą na celu odebranie 
skwerowi przy ul. Ruskiej imienia Tarasa Szewczenki.
Lublin jest miastem wielu tradycji, miejscem spotkania 

kultur. Jest dla nas naturalne, że wśród nazw ulic i placów 
naszego miasta pojawiają się Tatarska, Czeska, Szwedzka, 
Ewangelicka, Singera, Arnsztajnowej, Traugutta czy Hirsz-
felda. Dziś Lublin jest ważnym miejscem spotkania sąsia-
dów. Dorocznie na Kongresie  Inicjatyw Europy Wschod-
niej i wielu innych inicjatywach spotykają się przedstawi-
ciele  samorządów,  biznesu,  organizacji  pozarządowych, 
twórców, nauki. Tradycję i dzisiejsze oblicze Lublina doce-
nia tysiące studentów zagranicznych wybierających naukę 
w naszym mieście.
Skwer  im. Tarasa Szewczenki  jest symbolem wielowieko-

wych kontaktów Lublina z Ukrainą. Podkreśla rolę,  jaką dziś 

nasze miasto odgrywa w stosunkach polsko-ukraińskich. Jest też 
znakiem wielowiekowej obecności w historii i współczesności 
Lublina Ukraińców, będących integralną częścią społeczności 
naszego miasta. Taras Szewczenko w kulturze światowej zapi-
sał się jako człowiek, który swym życiem zaświadczył  o umiło-
waniu wolności. Jest symbolem kultury ukraińskiej. 
Sądzimy, że nasze miasto bez skweru Tarasa Szewczen-

ki stałoby się uboższe. Apelujemy, by nie usuwać z krajo-
brazu kulturowego Lublina miejsca noszącego imię ukraiń-
skiego wieszcza. Miejsca ważnego dla wielu mieszkańców 
i przyjaciół naszego miasta.
Mieszkańcy i przyjaciele miasta Lublina

**************** 
Zachęcamy do wydrukowania listu, podpisania oraz wy-

słania  swojego  imiennego  poparcia.  Chętne  osoby  mogą 
dodatkowo  zebrać  podpisy  wśród  sąsiadów  oraz  znajo-
mych, chcących kształtować wizerunek Lublina jako mia-
sta otwartego.
Zachęcamy do upowszechniania naszego apelu i wyda-

rzenia!

Fundacja Tu Obok – Lublin, Popiełuszki 28

Czytanie wierszy na Skwerze Szewczenki w dniu 17 maja 2016 r.
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  W  XVI  Międzynarodowej  Sesji 
Historycznoliterackiej  „Nasi  Sąsiedzi: 
Ukraina i Białoruś”
udział biorą poeci, prozaicy, drama-

turdzy, tłumacze i redaktorzy:

Ukraina:
* Olena Krysztalśka  (Łuck) – poet-

ka, tłumaczka, autorka (m. innymi) an-
tologii współczesnej poezji ukraińskiej 
„Grawitacja  wzajemności”  (w  wersji 
dwujęzycznej:  ukraińsko-polskiej), 
laureatka  Międzynarodowej  Nagrody 
im. Józefa Łobodowskiego
* Teodozija Zariwna (Kijów) – poet-

ka, prozaik, tłumaczka, dramaturg
* Switłana Krawczenko (Łuck) – li-

teraturoznawca, profesor Uniwersytetu 
im. Łesi Ukrainki w Łucku
*  Switłana  Kozaczenko  (Kijów)  – 

publicystka, redaktor, tłumacz 
*  Wasyl  Słapczuk  (Łuck)  –  poeta, 

prozaik, eseista, dziennikarz, autor gło-
śnych  powieści:m.in.  „Niema  kukuł-
ka”, „Kobieta ze śniegu” (wyd. polskie 
– Lublin 2013 roku w serii „Biblioteka 
Literatur  Naszych  Sąsiadów”  wyda-
wanej  przez  Stowarzyszenie  Pisarzy 
Polskich i Zakład Filologii Ukraińskiej 
UMCS), laureat Międzynarodowej Na-
grody im. Józefa Łobodowskiego
* Pawlo Szczyryca (Kijów) – poeta, 

tłumacz poezji polskiej na ukraiński
*  Siergiej  Ponomarenko  (Kijów)  – 

prozaik,  autor  popularnych  powieści, 
m.in. „Pościg”, „Siódma świeca” (wy-
danie  polskie  –  Lublin  2012  w  serii 
„Biblioteka  Literatur  Naszych  Sąsia-
dów”)

 
Białoruś:
* Marija  Zhygalowa  (Mińsk)  –  lit-

eraturoznawca,  profesor  Uniwersytetu 
Brzeskiego im. A. Puszkina

*  Ludmiła  Lachnowicz  (Pińsk)  – 
tłumaczka literatury polskiej
* Paweł Lachnowicz (Mińsk) – pro-

zaik, tłumacz literatury polskiej
*  Anatolij  Rezanowicz  (Mińsk)  – 

prozaik, autor popularnych powieści
*  Nikołaj  Aleksandrow  (Brześć)  – 

prozaik, redaktor „Kuriera Brzeskiego”
* Ihor Mielniczuk (Brześć) – proza-

ik, publicysta 
* Aleksiej Fiłatow (Brześć) – poeta, 

prozaik, publicysta
*  Jazep  Januszkiewicz  (Raków)  – 

poeta, publicysta, historyk literatury

Rosja:
*  Wiaczesław  Ar-Sergi  (Iżewsk)  – 

poeta, prozaik, publicysta

Słowacja:

* Iwan Jackanin (Preszow) – czoło-
wy  prozaik  ukraiński  mieszkający  na 
Słowacji,  redaktor  naczelny  miesięcz-
nika literackiego „Dukla”

Łotwa: 
*  Eduards  Aivars  (Ryga)  –  poeta, 

tłumacz

Bułgaria
  * Łyczezar Sielaszki  (Sofia)  –  po-

eta, tłumacz literatury polskiej 
  *  Kamelia  Mincheva-Gospodarek 

(Sofia)  –  tłumaczka,  autorka  przeło-
żonych  na  język  polski  tomów  prozy 
Angela Wagensztajna, wybitnego pro-
zaika bułgarskiego 
  *  Dejan  Enev  (Sofia)  –  prozaik, 

autor  powieści,  opowiadań  i  esejów 
cieszących  się  wielką  popularnością. 
Opowiadania Dejana Eneva tłumaczyła 
na język polski Kamelia Mincheva-Go-
spodarek

NASI SĄSIEDZI
To  już  szesnasty  raz!  W  czwartek, 

2 czerwca 2016 roku, odbyła się inaugu-
racja XVI Międzynarodowej Sesji Histo-
rycznoliterackiej „Nasi Sąsiedzi: Ukraina 
i Białoruś”. Autorem pomysłu zorganizo-
wania  sesji  jest  Zbigniew W.  Fronczek, 
prezes  Lubelskiego  Oddziału  Stowarzy-
szenia  Pisarzy  Polskich,  który  do  reali-
zacji swej  idei przekonał kilku energicz-
nych  i  pomysłowych  pisarzy,  choćby 
Wojciecha  Pestkę,  animatorów  kultury 
i  naukowców:  ks.  prof.  Edwarda Wale-
wandra – prezesa Stowarzyszenia „Polska 
– Wchód, prof. Feliksa Czyżewskiego – 
kierownika zakładu Ukrainistyki UMCS, 
dr Jana Sęka – prezesa Fundacji Willa Po-
lonia. Piszę te słowa z pozycji życzliwe-
go ukraińskiego obserwatora lubelskiego 
życia literackiego, który od lat pozostaje 
w  bliskich  kontaktach  z  organizatorami, 
cieszy się z ich pasji, rozmachu i entuzja-
zmu,  sukcesów  i  życzliwości,  potrzeby 
nawiązywania współpracy z twórcami są-
siednich narodów. W ciągu minionych lat 
podejmowano  w  Lublinie  znakomitych 
twórców  z  Białorusi,  Ukrainy,  Bułgarii, 
Rosji,  Słowacji.  Pisarzom  ze  Wschodu 
dano szansę rozmawiania z polskimi czy-
telnikami. Byliśmy goszczeni na uniwer-
sytecie, w szkołach, bibliotekach, muze-
ach, domach kultury. Nie tylko w Lubli-
nie, ale w Chełmie, Włodawie, Świdniku, 
Woli  Uhruskiej…  Byliśmy  w  redakcji 
lubelskiej  „Awangardy”,  włodawskiego 
„Wschodu”, chełmskiej „Egerii”. Cieszyć 
się należy, że przy Lubelskim SPP istnie-
je i i energicznie działa sekcja tłumaczy. 
Młodzi absolwenci ukrainistyki i rusycy-
styki przełożyli na język polski kilka in-
teresujących książek pisarzy ukraińskich 
i rosyjskich, które ukazały się w serii  li-
terackiej  „Biblioteka  Literatur  Naszych 
Sąsiadów”.  Sesję  rozpoczął  tradycyjny 
wykład inauguracyjny. Prof. Feliks Czy-
żewski,  znakomity  znawca  spraw  pol-
sko-ukraińskich, swe wystąpienie zatytu-
łował  „Świadomość  językowa  ludności 
pogranicza polsko-bialorusko-ukraińskie-
go i  jej rola w kształtowaniu tożsamości 
narodowej na Podlasiu  (świetle  inskryp-
cji nagrobnych)”. W uroczystości wzięci 
udział przedstawiciele władz Miasta Lu-
blina i Województwa, a także konsulowe 
Ukrainy, którzy odznaczyli znakomitego 
pisarza Wojciecha Pestkę ukraińskimi od-
znaczeniami. Dołączam się do gratulacji.

Switłana Kozaczenko
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Wojciech Pestka odznaczony me-
dalem okolicznościowym „Za Wier-
ność Przesłaniu Poety” oraz krzyżem 
„Za Męstwo i Honor” przez Konsula 
Generalnego Ukrainy Wasyla Paw-
luka.

Podczas otwarcia Międzynarodowej 
Sesji  Historycznoliterackiej  „Nasi  Są-
siedzi: Ukraina i Białoruś” Konsul Ge-
neralny Ukrainy Wasyl Pawluk i Kon-
sul Witalij Biłyj wręczyli Wojciechowi 
Pestce –  pisarzowi i tłumaczowi – od-
znaczenia:  „Za  Wierność  Przesłaniu 
Poety”  Ukraińskiej  Fundacji  Kultury 
oraz krzyż „Za Męstwo  i Honor” Sto-
warzyszenia Weteranów Afganistanu. 
Uzasadniając  nadanie  tych  odzna-

czeń, Konsul Generalny Ukrainy Wasyl 
Pawluk  powiedział:  ,,Wojciech Pestka 
jest znany w Ukrainie jako poeta i autor 
reportaży.  Za  książkę  Do zobaczenia 
w piekle ((До побачення в пеклі), która 
została  przełożona na  język ukraiński, 
został  odznaczony  Międzynarodową 
Nagrodą  Literacką  im.  Mikołaja  Go-
gola „Triumf” – to tylko jeden z przy-

kładów  współpracy  na  polu  kultury.  
Wojciech  Pestka  promuje  polską  lite-
raturę w Ukrainie oraz podejmuje trud 
popularyzacji idei literatury ukraińskiej 
wśród polskich czytelników. Jest to ro-
dzaj współpracy na polu kultury bardzo  
owocnej i korzystnej dla obu stron. Tłu-
maczenia i osiągnięcia twórcze Wojcie-
cha Pestki nie pozostały niezauważone 
w  Ukrainie,  o  czym  świadczy  odzna-
czenie  Ukraińskiej  Fundacji  Kultury 
– medal ustanowiony w 200.  rocznicę 

śmierci  Tarasa  Szewczenki  Za Wier-
ność Przesłaniu Poety. 
Ale Wojciech Pestka jest nie tylko li-

teratem i tłumaczem. Jest też dziennika-
rzem, autorem znakomitych reportaży. 
Chcąc  zachować  obiektywizm  kilka-
krotnie  odwiedzał  nasz  kraj,  zbierając 
informacje dla polskiej prasy w czasie, 
kiedy  Federacja  Rosyjska  rozpoczęła 
agresję  przeciw Ukrainie. Nie  poprze-
stając  na  spotkaniach  z  uczestnikami  
ATO    (Operacji  Antyterrorystycznej), 
zdecydował  się  na  bezpośredni  pobyt 
w  strefie  walk,  wykazując  się  wyso-
kim  poziomem  profesjonalizmu  i  od-
wagą.  Za  to  został  odznaczony meda-
lem,  o  który  wnioskowała  Wołyńska 
Obwodowa  Organizacja  Ukraińskiego 
Stowarzyszenia Weteranów Afganista-
nu – krzyżem Za Męstwo i Honor. To 

rekomendacja  kierownictwa    tej  wła-
śnie organizacji pomogła Wojciechowi 
Pestce w dotarciu w rejon walk do stre-
fy ATO. Jeśli nie wszyscy Ukraińcy, to 
przynajmniej duża ich część chciałaby 
w  ten    sposób okazać wdzięczność  za 
stanowisko, jakie zajęła Polska, wspie-
rając Ukrainę w jej konflikcie z Rosją”.
 Przy tej okazji, w uznaniu bogatego 

i  różnorodnego  dorobku  literackiego 
i translatorskiego, z podziękowaniem za 
konsekwentną  i  pełną  zaangażowania 
działalność  na  rzecz  promocji 
lubelskiej  kultury  oraz  lubelskiego 
środowiska artystycznego w kraju i za 
granicą  Prezydent  Miasta  Lublin  dr 
Krzysztof Żuk  uhonorował Wojciecha 
Pestkę  Nagrodą  Okolicznościową, 
którą w jego  imieniu wręczyła    Iwona 
Matusiak,  kierownik  referatu  ds. 
Budżetu i Mecenatu  Kultury. 
Także Marszałek Województwa Lu-

belskiego  Sławomir  Sosnowski,  pod 
którego patronatem odbywała się sesja, 
uhonorował  organizatorów  okolicz-
nościowymi  dyplomami  i  nagrodami. 
Dyplomy z  rąk Andrzeja Miskura, za-
stępcy dyrektora Departamentu Kultu-
ry Urzędu Marszałkowskiego, odebrali 
prof. dr hab.   Feliks Czyżewski  i Zbi-
gniew  Włodzimierz  Fronczek,  prezes 
Lubelskiego  oddziału  Stowarzyszenia 
Pisarzy  Polskich.  Dyrektor  Andrzej 
Miskur, w  imieniu Marszałka, podzię-
kował organizatorom za wieloletni trud 
w  organizowaniu  międzynarodowych 
sesji,  za  popularyzowanie  kultury  i  li-
teratury  polskiej  w  krajach  Europy 
wschodniej  i  znakomitą,  godną  naśla-
dowania, współpracę ze środowiskami 
naukowymi,  literackimi  i  organizacja-
mi  samorządowymi wschodnich sąsia-
dów.
Przez kolejne dwa dni uczestnicy te-

gorocznej  Sesji  Historycznoliterackiej 
brali  udział  w  IX  Sympozjum  Trans-
granicznym  w  Woli  Uhruskiej,  nie-
zwykle malowniczej wsi położonej nad 
brzegami Bugu, na tak zwanej „ścianie 
wschodniej”.

(red.)

Za Wierność Przesłaniu Poety

Wręczenie odznaczeń, z prawej Konsul Generalny Ukrainy Wasyl Pawluk, z lewej Konsul Vitalij Biłyj
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Wojciech Pestka znalazł się wśród 
pierwszych sześciu laureatów uhono-
rowanych powołaną w roku bieżącym 
Ukraińską Nagrodą Literacką – Me-
dalem Iwana Mazepy – to informa-
cja podana na oficjalnym portalu Mi-
nisterstwa Kultury Ukrainy w dniu 
15.02.2016 roku. Wręczenie Nagrody 
miało miejsce 12.05.2016 roku pod-
czas spotkania w Obwodowej Biblio-
tece Dziecięcej w Łucku. http://www.
biblioteka.volyn.ua/news/7041/

Uzasadnienie
Decyzja o nagrodzeniu ciszącego się 

popularnością wśród czytelników ukra-
ińskich polskiego pisarza Wojciecha 
Pestki została podjęta z uwzględnie-
niem jego licznych zasług i osiągnięć 
literackich, wśród których wymie-
niono; wydany w 2008 we Lwowie 
wspólnie z ukraińską poetką Anną Ba-
griana tomik wierszy Spacer po linie 
– Мандрівка линвою; zbiór reportaży 
До побачення в пеклі (Lwów 2012, 
tytuł oryginału Do zobaczenia w pie-
kle, Warszawa 2009), który ukazał się 
w przekładzie Andrija Pawłyszyna. Za 
ostatnią z wymienionych książek jej 
autor został uhonorowany w 2012 roku 
Ukraińską Nagrodą Literacką im. Hry-
horija Skoworody, a w 2013 Między-
narodową Nagrodą Literacką im. Mi-
kołaja Gogola. Oceniając kandydaturę 
Wojciecha Pestki członkowie Rady 
Międzynarodowej Akademii Literatury 

i Sztuki Ukrainy wzięli pod uwagę tak-
że publikowane w ukraińskiej i polskiej 
prasie społecznej i literackiej na prze-
strzeni lat 2014–2015 reportaże z walk 
w strefie ATO [Operacja Antyterrory-
styczna] na wchodzie Ukrainy, zwra-
cając uwagę na rzetelność relacji i upór 
w dociekaniu prawdy. Dodatkowym 
argumentem, który wpłynął na decyzję 
Rady o przyznaniu odznaczenia były 
walory artystyczne przekładu wydanej 
w wydawnictwie „Wysoki Zamek” po-
wieści Wasyla Słapczuka Księga zapo-
mnienia (Kraków 2014, tytuł oryginału 
Книга забуття, Kijów 2013) nomino-
wanej do półfinału Literackiej Nagrody 
Europy Środkowej „Angelus” (Wro-
cław 2015) i uhonorowanej Międzyna-
rodową Nagrodą Literacką im. Józefa 
Łobodowskiego w tym samym roku.

Serhij Dziuba 
Przewodniczący Międzynarodowej 

Akademii Literatury i Sztuki Ukrainy

O odznaczeniu 
Międzynarodowa Akademia Litera-

tury i Sztuki Ukrainy dla uhonorowania 
zasług obywateli Ukrainy, obcokrajow-
ców, a także osób pozbawionych oby-
watelstwa, które wyróżniły się w sferze 
sztuki i nauki jako wybitni twórcy, or-
ganizatorzy i sponsorzy decyzją Rady 
z dnia 22 stycznia 2016 roku ustanowi-
ła Medal Iwana Mazepy.

Zgodnie z „Regulaminem Nagrody” 
Międzynarodowym Medalem Iwana 

Mazepy mogą zostać nagrodzeni pisa-
rze, literaturoznawcy, tłumacze, dzien-
nikarze, malarze, kompozytorzy, muzy-
cy, a także przedstawiciele innych twór-
czych profesji, działający w dziedzinie 
kultury i nauki za wybitne osiągnięcia 
osobiste, za znaczący wkład w narodo-
wa kulturę, upowszechnienie narodowe-
go dziedzictwa kulturalnego na arenie 
międzynarodowej i promocję osiągnięć 
światowej kultury i nauki w obszarze 
duchowych wartości Ukrainy. 

Medalem mogą być także uhono-
rowani mecenasi, działacze polityczni 
i społeczni, ludzie różnych profesji, 
którzy wspierają sztukę i naukę finan-
sowo, propagują lub pomagają w ich 
rozwoju w jakikolwiek inny sposób. 
Zgodnie z „Regulaminem Nagrody” 
Medal Iwana Mazepy jest publicznym 
uhonorowaniem twórcy przyznawanym 
jednorazowo. Jest wręczany razem ze 
świadectwem o zastrzeżonym wzorze. 
Noszony jest po lewej stronie i umiesz-
czany po odznaczeniach państwowych. 
Decyzje o przyznaniu Nagrody zapada-
ją uchwałą Międzynarodowej Akade-
mia Literatury i Sztuki Ukrainy.

Źródło: Oficjalny portal Minister-
stwa Kultury Ukrainy 

HTTP://MINCULT.KMU.GOV.
UA/CONTROL/UK/PUBLISH/AR-
TICLE?ART_ID=245052870&CAT_
ID=244904002

█

KILKA SŁÓW PODZIWU
Świat składa się  z bohaterów i ludzi lękliwych, zatroskanych o swój los i byt. Rzecz jasna, przeważają ci drudzy, pierw-

si są nieliczni. Wojciech Pestka, polski pisarz, znalazł się – w roku Pańskim 2015 – na pierwszej linii ognia walk ukraiń-
sko-rosyjskich. Z własnego, nieprzymuszonego wyboru.  Sięgnął po żołnierskie drelichy, hełm… Rozmawiał z żołnierza-
mi, dowódcami, wziął udział w kilku akcjach. Był wśród tych,  których przeciwnik bierze na cel,  kule wroga wciskały go 
w ziemię, darł ją – jak inni – rękami, gryzł zębami, aby znaleźć schronienie, słyszał jęki rannych, widział zabitych…  Jego 
reportaże z walk ukazały się w prasie polskiej, ukraińskiej i europejskiej. Zauważono je, doceniono. W czasie inauguracji 
XVI Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej „Nasi Sąsiedzi”: Ukraina i Białoruś, organizowanej od kilkunastu lat 
przez Lubelski Oddział SPP, konsul Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk oraz wicekonsul Vitalij Biłyj  odznaczyli polskie-
go pisarza ukraińskim krzyżem Za Męstwo i Honor.  Wojtku, gratuluję i podziwiam! 
 Z przyjacielskim uściskiem dłoni – Zbigniew Włodzimierz Fronczek, prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich

Lublin, 2 czerwca 2016 roku

LAUREAT WOJCIECH PESTKA

http://www.biblioteka.volyn.ua/news/7041/
http://www.biblioteka.volyn.ua/news/7041/
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245052870&cat_id=244904002
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245052870&cat_id=244904002
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245052870&cat_id=244904002
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245052870&cat_id=244904002
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„Ziemia Lubelska” – 1916
20 I 1916 – Porucznik oddziału stra-

ży  pożarnej  m.  Warszawy  Konstanty 
Jastrzębski,  został  mianowany  naczel-
nikiem  lubelskiej  straży  na  miejsce 
chorego Kazimierza Sawickiego. 
-  Adwokat  przysięgły  Józef  Skoli-

mowski wydzierżawił od zarządu mia-
sta dochód z rogatkowego na 1916 r. na 
sumę 5 575 rb. 
-  Środki  apteczne  z  Austro-Węgier 

mogą  sprowadzać  jedynie  apteki  pry-
watne  i  istniejące  przy  instytucjach, 
tego prawa nie mają tzw. składy aptecz-
ne (drogerie). 

21 I 1916 – Oficer werbunkowy Le-
gionów  Polskich,  ul.  Kapucyńska  4, 
wypłaca rodzinom legionistów zaliczki 
na zapomogi przyznane przez Naczelną 
Komendę Armii. 
- W  sobotę 22  I  staraniem Komite-

tu obchodu rocznicy powstania 1863 r. 
o godz. 10 w kościele powizytkowskim 
odprawione  będzie  nabożeństwo  za 
poległych, a w niedzielę o godz. 14 na 
cmentarzu  poświęcony  zostanie  krzyż 
pamiątkowy. 
- W Pierwszej Lubelskiej Loterii Do-

broczynnej obowiązują zasady: biletów 
będzie  25  000  po  2  korony;  wartość 
wygranych  wynosić  będzie  16  500  tj. 
33%, pierwsza wygrana to przedmioty 
wartości  3  000  koron,  dwie  drugie  to 
przedmioty  wartości  po  1  000  koron. 
Ciągnienie odbędzie się 16 IV 1916 r. 
-  Pod  koniec  grudnia  odbyło  się 

w  Magistracie  zebranie  emerytów, 
zwołane w  celu  omówienia  sposobów 
uzyskiwania emerytur w 1916 r. 

22 I 1916 – W  Lublinie  gości  ks. 
Kosma Łaczowski [Karol Marceli Len-
czowski], kapucyn, kapelan I Brygady 
Legionów.

- Filia C. K. Austriackiego Zakładu 
Kredytowego mieści  się  przy  ul. Cze-
chowskiej 4.
- Placyk przy ul. Rybnej zwany psią 

górką,  okoliczni  mieszkańcy  wybrali 
sobie  za  miejsce  składowania  śmieci 
i gnoju, co przy wąskości ulic i podwó-

rek oraz braku kanalizacji zagraża bez-
pieczeństwu sanitarnemu okolicy. 
- Konstanty Wójcik, ul. Dolna Pan-

ny Marii  napił  się  kwasu  siarczanego. 
Prawdopodobnie  przyczyną  tego  roz-
paczliwego kroku był brak środków do 
życia. 
–  Komendant  kawalerii  I  Brygady 

Legionów,  rotmistrz  Władysław  Beli-
na, otrzymał rangę majora. 

23 I 1916  –  Hurtowy  skład  spiry-
tusu  oczyszczonego  na  okręg  lubelski 
otwarty  został  przy  handlu  win  Anto-
niego  Krychowskiego,  Krak.  Przedm. 
27.

24 I 1916 – W  dniu  22  I,  sobota, 
w  ramach  obchodów  rocznicy  wybu-
chu  powstania  styczniowego  odbyły 
się: o godz. 10 w kościele powizytkow-
skim Msza św. za poległych odprawio-
na przez ks. Kosmę Lenczowskiego, ks. 
Jan  Władziński  wygłosił  przemówie-
nie, drukowane na  łamach „Ziemi Lu-
belskiej”; wieczorem w Teatrze Wiel-
kim przystrojonym flagami narodowy-
mi i chorągwiami z Orłem Białym uro-
czyste przedstawienie, w którym słowo 
wstępne  wygłosił  prof.  Kazimierz 
Świerczewski,  odegrano  „Prolog” 
Żuławskiego,  wystawiono  dwa  żywe 
obrazy:  „Kucie  kos”  i  „Obrona  sztan-
daru”; na zakończenie chór męski Lu-
belskiego  Towarzystwa  Muzycznego 
odśpiewał pieśni „Z dymem pożarów”, 
„Boże coś Polskę”, a skauci i junaczki 
„Rotę”  Konopnickiej.  Pomimo  brzyd-
kiej pogody i nieodpowiedniej godziny 
uroczystość  poświęcenia  krzyża  pa-
miątkowego na cmentarzu zgromadziła 
sporą grupę uczestników, w tym także 
weteranów powstania. Po uroczystości 
ponad 70 osób udało  się  na  ul. Kapu-
cyńską  4,  do  biura  werbunkowego, 
gdzie urządzono biesiadę. W sali przy-
branej zielenią i emblematami narodo-
wymi pierwszy toast wygłosił Bolesław 
Sekutowicz,  następne  sędzia  Henryk 
Wiercieński,  redaktor Daniel Śliwicki, 
dr Hupka, członek Naczelnego Komite-

tu Narodowego i redaktor „Gazety Lu-
dowej” Dąbski. Z inicjatywy redaktora 
Śliwickiego,  część  obecnych  postano-
wiła założyć stowarzyszenie opieki nad 
weteranami 1863  roku,  a mecenas Se-
kutowicz podjął się opracowania odpo-
wiedniej ustawy. 

25 I 1916  –  Wczoraj  w  sali  przy 
Sklepie  Artystycznym  Józefa  Rakow-
skiego, Krak.  Przedm.,  hotel  Europej-
ski otwarto wystawę lublinianina Wik-
tora Ziółkowskiego.

26 I 1916 – Rozporządzeniem z 23 
X 1915 r. zarządza się rekwizycję me-
tali  w  całym  powiecie  lubelskim.  Za 
zgłoszone  i  zdeponowane  przedmioty 
będzie wypłacana gotówka. 
- Wskutek rozporządzenia Komendy 

Obwodowej  zarządza  się,  że  wszyscy 
właściciele dorożek i powozów fiakier-
skich  z  Lublina  i  przedmieść  muszą 
zgłosić do Magistratu wszystkie posia-
dane „gumy”. 
-  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ko-

mendy Obwodowej z 23 I 1916 r. wszy-
scy  rodzice  dzieci  w wieku  szkolnym 
noszących  zamiast  tornistrów  szkol-
nych tornistry c. i k. piechoty muszą je 
zwrócić niezwłocznie do Magistratu. 
-  Rozporządzeniem  Generalnego 

Gubernatorstwa  Wojskowego  z  12 
I 1916 r. Komenda Obwodowa organi-
zuje w dniach 1 II – 30 VI 1916 r. kurs 
uzupełniający dla nauczycieli szkół lu-
dowych, którego celem  jest  odświeże-
nie  i  uzupełnienie  wiedzy  nauczycieli 
oraz przygotowanie kandydatów do za-
wodu. Kurs  obejmuje  przedmioty:  pe-
dagogia oraz historia wychowania, me-
todyka wraz z ćwiczeniami praktyczny-
mi, język polski i język niemiecki. 
- Mająca powstać w Lublinie Biblio-

teka Centralna dla szkół początkowych 
uzyskała  już  lokal  w  gmachu  pojezu-
ickim,  i po  rozesłaniu odezw z prośbą 
o  wsparcie,  otrzymała  2  500  książek 
i kilkadziesiąt rubli w gotówce. Rozpo-
częto oprawę i katalogowanie książek. 
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27 I 1916 – Do Lublina przybył Wła-
dysław Sikorski, pułkownik Legionów.
-  W  gmachu  Trybunału  Lubelskie-

go  w  ścianie,  naprzeciwko  schodów, 
wmurowano marmurową tablicę o  tre-
ści „Wyłoniony z polskich sądów oby-
watelskich w dniu 30  lipca 1915  roku 
powstałych,  Trybunał  Lubelski  urzę-
dował  do  dnia  20  listopada  1915  r. 
i w dniu tym przez władze okupacyjne 
rozwiązany został”.
- Wczoraj  biuro  komisariatu  policji 

przeniesiono z Magistratu do Trybuna-
łu na I piętro. 

28 I 1916 – Pomimo usilnych starań 
Wydziału Żywnościowego  od  12  I  do 
Lublina nie nadszedł żaden wagon wę-
gla zamówiony w Towarzystwie Prze-
mysłu  Górniczego  w  Dąbrowie.  Wo-
bec  dotkliwych  braków węgla w mie-
ście, Wydział zamówił droższy węgiel 
u prywatnych dostawców. 
-  Zarząd  Gospody  dla  Legionistów 

dziękuje panu Jenszowi za ofiarowanie 
zegara.
- Żołnierze I Brygady V baonu znaj-

dujący  się  na  froncie  proszą  o  ofiaro-
wanie im gramofonu. 
-  Podczas  obchodów  53  rocznicy 

powstania  styczniowego  w  dniu  22 
I  przed  nabożeństwem w kościele  po-
wizytkowskim  wmurowana  została 
marmurowa tablica o treści „Cześć wal-
czącym o wolność i niepodległość Oj-
czyzny. Tablica ta wmurowana została 
d.  22  stycznia  1916  r.  podczas  pierw-
szego w Lublinie publicznego obchodu 
powstania  styczniowego”.  Pośrodku 
tablicy  zamieszczono  herb  powstania 
z  Orłem,  Pogonią  i  Archaniołem.  Po 
nabożeństwie na dziedzińcu poklasztor-
nym wykonano zdjęcia samych wetera-
nów i weteranów wraz z  legionistami. 
Podczas  uroczystego  spotkania,  które 
rozpoczęło  się  o  godz.  18.30  ks.  Jan 
Władziński  i  Mączewski  obdarowani 
zostali pamiątkowymi krzyżami. Krzyż 
przypominający kształtem Krzyż Virtu-
ti Militari, zawieszony na wstążce bia-
ło-amarantowej, zawierał Orła Białego 
i  napisy  „za  naszą  wolność  i  waszą” 
oraz  daty  „1863  22  I  1916”.  Podczas 
uroczystej  biesiady,  zorganizowanej 
po przedstawieniu teatralnym w sali ta-
niej kuchni dla inteligencji, na wniosek 
Tomorowicza,  zredagowano  depesze 
do  generała  Piłsudskiego  i weteranów 

w Nałęczowie (dr Wacław Lasocki, dr 
Walicki,  Kruczkowski,  Judycki,  Wój-
cicki, Przyłuski).
-  Obecnie  spirytus  denaturowany 

produkuje  wyłącznie  fabryka  drożdży 
Wrzodaka  i  Barciszewskiego.  Pomi-
mo wyższej ceny jest on gorszej  jako-
ści  niż  dawny  monopolowy.  Fabryka 
zrezygnowała  z  dowożenia  spirytusu 
do  sklepów  kolonialnych  i  mydlarni, 
przerzucając koszty transportu na skle-
py, sama ograniczając się do sprzedaży 
detalicznej w sklepie na targu. 
-  Pani  R.  kupiła  buciki,  które  po 

przyjściu ze  sklepu do domu  rozpadły 
się. Okazało się, że były zrobione z pa-
pieru. 

29 I 1916 – Dzisiaj Michał Krokow-
ski otworzył kancelarię notarialną przy 
ul. Królewskiej 21. 

30 I 1916  –  Z  Austriacko-Węgier-
skiego Komitetu Pomocy dla obszarów 
zajętych,  na  skutek  osobistych  starań 
w  Wiedniu  dyrektora  Tadeusza  Pio-
trowskiego,  do  Lublina  nadeszły  dwa 
wagony  odzieży,  częściowo  do  roz-
dania  biednej  ludności,  częściowo  do 
sprzedaży  po  obniżonych  cenach.  Po-
wołano miejscowy komitet w składzie: 
Antonina Ciświcka, Janina Kochanow-
ska,  Zofia  Laśkiewiczowa,  Jadwiga 
Modrzewska,  Maria  Przanowska,  Lu-
dwika Przanowska, Teresa Rayska, Ja-
dwiga Salkowska, Stanisław Kozyrski, 
Teofil  Laśkiewicz,  Tadeusz  Piotrow-
ski,  ks.  Stanisław  Samorek,  Włady-
sław  Skibiński.  Bezpłatne  rozdawanie 
i  ulgowa  sprzedaż  prowadzone  będą 

po  uprzednim  sprawdzeniu warunków 
życia  zainteresowanych  i  otrzymaniu 
kwitów. Zapisy przyjmowane będą od 
1 II, rozdawanie i sprzedaż odbywać się 
będzie w Muzeum Lubelskim, ul. Na-
miestnikowska 4. 
-  W  celu  przyjścia  z  pomocą  po-

szkodowanym  przez  wojnę  artystom 
polskim  powstał,  pod  protektoratem 
ks. Renaty Radziwiłłowej, Komitet po-
mocy  wojennej,  który  urządza  loterię 
artystyczną.  Wygraną  loterii  stanowi 
ponad 200 przedmiotów artystycznych, 
głównie  ofiarowanych  przez  zamoż-
niejszych  artystów  bądź  zakupionych 
na  wystawach  Towarzystwa  Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Ciągnienie  na-
stąpi  najpóźniej  w  pierwszą  niedzielę 
marca. W Lublinie bilety można kupić 
w biurze Zakładu kredytowego dla han-
dlu i przemysłu, ul. Czechowska 4.
-  Prof.  Michał  Siedlecki  zamieścił 

w „Tygodniku Ilustrowanym” cykl re-
lacji  z  podróży  inspekcyjnej w Lubel-
skie pt. „Na ruinach i zgliszczach”. 
- Były prefekt gimnazjum lubelskie-

go ks. Andrzej Borsukiewicz został od-
delegowany  do  zarządu  parafii  Ucha-
nie.
-  Szukając  oszczędności  wymyślo-

no  sposób  przedłużenia  czasu  palenia 
się świecy przy pomocy soli. Posypany 
solą  centymetr  świecy  pali  się  30 mi-
nut, nie posypany 20 minut. 

31 I 1916  –  Wczoraj  dr  Stanisław 
Kot wygłosił  odczyt  pt.  „Współudział 
twórczy Polski w kulturze zachodu”.

Wyszukała: Elżbieta Kurpińska 
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Na Nowoczesną
W nowym Sejmie finansjera
chce swojego mieć lidera 
Już się znalazł – mówi składnie,
innym partiom wpływy kradnie 

2015 

Zmiany na stanowiskach
Jeśli swemu chlebodawcy
starasz się gorliwie służyć,
to następca jego może
łatwo z pracy cię wykurzyć 
Tak już jest, że nowa władza
chętnie karze lub nagradza  

2016

Na totalną opozycję
Demonstrują, protestują,
zawsze święcie przekonani, 
że im władza się należy
i że zawsze ma być dla nich 
Hej, panowie, władzy głodni,
Popróbujcie być jej godni!

2016 

Młodym posłankom  
z przebojowej partii
Elokwentne młode damy,
którym już się marzy władza,
wiedzą kogo opluć w Sejmie,
wiedzą komu już podkadzać 

2015 

Opozycja w Brukseli
(Bajka z morałem)
Dwaj panowie polecieli
do Brukseli
i tak sobie pomyśleli:
opowiemy komisarzom,
jak rząd polski łamie prawa 
Niechaj pomoc nam okażą 
i nałożą sankcje na nich,
niechaj też nam coś poradzą,
jak obalić tę złą władzę 
Tak rządowi chcecie dopiec,
lecz przypomnieć wam wypada,
że kto pod kim dołki kopie,
sam w nie wpada 

2016 

Gdzie leży Lublin? – pytano kiedyś 
konspiracyjnie. Między małą Moskwą 
a wielkim Londynem – odpowiadano 
z cichym chichotem.
Mała  Moskwa  to  Rozkopaczew, 

wielki  Londyn  to  Urzędów.  Rozko-
paczew  jest  faktycznie  małą  wsią, 
Urzędów też nie metropolia. Pierwsze 
określenie  jest  ironiczne,  to  niemalże 
obelga,  w  drugim  pobrzmiewa  uzna-
nie, podziw, szacunek. Mieszkańcy le-
żącego w powiecie lubartowskim Roz-
kopaczewa  nazywani  byli  –  podczas 
ostatniej  wojny  i  po  jej  zakończeniu 
– „moskwicynami”, wyraźnie bowiem 
sympatyzowali z władzą ludową i nie 
skrywali  niechęci  do  żołnierzy  od-
działów partyzanckich podejmujących 
walkę  z  sowieckimi  i  komunistycz-
nymi  okupantami.  Kapitan  Zdzisław 
Broński  pseudonim  „Uskok”,  legen-
darny  partyzant,  4  grudnia  1946  na-
jechał Rozkopaczew w poszukiwaniu 
konfidentów i zdrajców. Swe działania 
przedstawił  w  „Pamiętnikach”,  moż-
na w nich  przeczytać,  że mieszkańcy 
Rozkopaczewa  nie  tylko  okazywali 
przychylność nowej władzy, ale ocho-

czo  uczestniczyli  wraz  „z  Sowietami 
i Żydami” w obławach na  faszystów, 
jak w Rozkopaczewie  nazywano  żoł-
nierzy patriotycznego podziemia. 
Urzędów – od wiek wieków – słynął 

z  umiłowania  wolności,  mieszkańcy 
miejscowości jak i okolicy, wiedzieli, 
co to patriotyzm, ojczyźnie nie szczę-
dzili krwi i trudu. Licznie brali udział 
we wszystkich powstaniach, w czasie 

I wojny stanęli u boku Józefa Piłsud-
skiego,  w  czasie  drugiej  walczyli  na 
wszystkich frontach, ginęli w Katyniu, 
na  Syberii,  byli  pod  Monte  Casino, 
masowo  brali  udział  w  antyniemiec-
kim,  a  później  antysowieckim  pod-
ziemiu,  spontanicznie  uczestniczyli 
w akcji  „Burza”. Konspiracja „akow-
ska” była  tu powszechna, do Urzędo-
wa przylgnęło więc miano „Londynu”. 
W lutym 1947 r. urzędnicy UB propo-
nowali  nawet,  aby  7  tysięcy  miesz-
kańców Urzędowa przerzucić w  inny 
kraniec  Polski,  ponieważ  uważano, 
że miasteczko tak przesiąkło poakow-
skim podziemiem, że „właściwie naj-
lepiej byłoby wysiedlić ich wszystkich 
na Mazury”.  Szczęśliwie  nie  podjęto 
takich  działań,  a  w  Urzędowie  duch 
patriotyzmu nie wygasł, o panującym 
tutaj klimacie polskości przypominają 
pomniki  Tadeusza  Kościuszki,  Orląt 
Lwowskich,  Józefa  Piłsudskiego,  Le-
gionistów, Hieronima Dekutowskiego 
„Zapory” oraz najnowszy, ufundowa-
ny w 2005 roku, a poświęcony Wybit-
nym Synom Ziemi Urzędowskiej. 

 Zbigniew Włodzimierski

Między małą Moskwą a wielkim Londynem

Przysłowia i powiedzenia lubelskie

Jan Jesion

Fraszki polityczne














